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كيف جتعل الناس ينصتون إليك ؟

ماسح األحذية 
»تلمع يا بيه متسح يا عم «

أال تشعر بالضيق واالنزعاج عندما تسترسل يف حديث ما لتجد أن من 
حتدثــه أبعد مــا يكــون عــن مــا تقــول، ال يســمع وال يتفاعــل؟ ملــاذا ال ينصت 
الناس إلينا أحياناً؟ ماذا نفعل لدفعهم إلى اإلنصات املثالي؟ إليك عزيزي 

القارئ ثمــان طرق أساســية جتعل اآلخرين ينصتــون إليك:
1. وضوح هدف احلديث :

قد يؤدي عدم وضوح هدف املتحدث من كالمه إلى انصراف املستمعني 
عن حديثه، بطريقة أو بأخرى. وســتكون مهمة املنصت مستحيلة، إذا كان 
املتحدث نفســه ال يعرف عن ماذا يتحدث. عــدم وضوح الهــدف رمبا يولد 
فهماً مغلوطــاً لــدى املســتمع، ومثــال ذلك عندمــا يناديك شــخص مــا وأنت 
على وشــك القيام من املجلس ويقول: أريد معرفة رأيك يف موضوع معني« 
دون أن يوضــح ماذا يريد، فــإن ذلك يــؤدي إلى مللك وشــرودك عن حديثه

2. حركات العني:
توزيــع النظر أثناء احلديث يشــحذ انتباه املســتمعني، لذا ينصــح بإمعان 
النظر فيمن تشعر بأنه قد شرد ذهنه قليالً، فمن شــأن ذلك أن يعيده إلى 
تركيزه عليك. ولقد أثبتت الدراسات العلمية أن حركات العينني االنتقالية 
للمتحــدث هي أكثــر وســيلة إلظهــار التفاعــل مــع املســتمعني. يقول الســيد 
تشــوالر يف مقال لــه بعنــوان »يف رمشــة عــني« أن »زيــادة الرمــش بالعني قد 
يعني أن املســتمع ميــر يف مرحلــة ضغط نفســي أو جســماني مثل القلــق أو 
الغضــب أو امللــل«. أما انخفــاض معدل الرمــش فإنه »يشــير أحيانــاً إلى أن 
املنصت يف حاجة إلــى مزيد من املعلومــات أو أنــه ينصت إلى شــيء يحتاج 
إلى تركيز عيني أكبــر«. ومبا أن التجربــة خير برهــان، الحظ كيف تتوقف 
رموش عيني مــن منتدحه عن احلركــة بطريقة توحي إلينــا برغبته باملزيد 

من اإلطــراء واملــدح، جــرب والحــظ الفرق.
3. احلديث املقبول والسهل الفهم:

التحــدث بطريقــة مقبولــة وســهلة الفهــم لآلخريــن تــؤدي إلــى إنصاتهــم 
بشكل أفضل. لقد وعد الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم من يتحدثون 
باألحاديث الطيبة والرقيقة مبنزلة عظيمة، فقال »إن يف اجلنة غرفاً ترى 
ظهورهــا مــن بطونهــا وبطونها مــن ظهورهــا، فقــال أعرابــي فقــال: ملن هي 
يا رســول اهلل؟ قال: ملن أطــاب الكالم وأطعــم الطعــام وأدام الصيام وصلى 
هلل بالليل والناس نيام«. ســن الترمذي. وغالباً ما تكون الشخصيات التي 

تتمتع بهذه الصفــة محببة إلــى الناس.
4. استخدام املستمع كمثال:

تخيل لو أنك سمعت اسمك أثناء حديث جانبي الثنني يف طرف املجلس 
... ماذا ستفعل؟ ال شك أن فضولك سيدفعك إلى االلتفات التلقائي ملعرفة 
ما يقال عنك. تلك االستجابة الفطرية عند ســماع االسم يجب أن تستغل 
لشــد انتباه من يراد جرهم إلى حديث ما، فاستخدام املستمع كمثال أثناء 
احلديث هو مبثابة ضوء أحمر المع لشــد انتباهه. ولزيــادة االنتباه يفضل 
أن يرافق املناداة باالسم اإلشارة باليد أو االكتفاء بالنظر املباشر إلى العني 
بعد إدارة كامل اجلســم إلى الشــخص املعني، فذلك يزيد التفاعل. جتذب 
هــذه الطريقــة شــاردي الذهــن إلــى احلديــث، وهــي طريقــة مهذبــة إلنهــاء 

ــى ما يقوله املتحدث. األحاديث اجلانبية وحتويل إنصاتهم إل
5. البدء بذكر احلقائق أو القصص:

إن ذكر احلقائــق والقصــص يف بدايــة احلديث يجــذب االنتبــاه، فعندما 
تتعالى األصوات يف نقاش حاد عن »ســبب األمية يف الدول العربية« مثالً، 
تكــون أفضــل طريقــة جلــذب االنتبــاه هــي أن تقــول: هــل تعلمــون أن األمية 
انخفضــت إلــى نســبة كــذا يف عــام كــذا حســب آخــر تقريــر رســمي نشــر 
مؤخراً«؟ وستجد أن الرؤوس اشرأبت إليك ملعرفة املزيد. وهنا يأتي دورك 
يف مدهم بجمل سريعة وقصيرة من احلقائق لضمان املحافظة على انتباه 

املســتمعني ومن ثمة دفعهــم إلى اإلنصــات بجديــة أكبر.
6. إعادة اجلمل واألفكار:

يؤدي إعادة بعض جمل أو أفكار املتحدثني إلى تفاعل أكثر للمستمعني مع 
ما تقول. مثال ذلك أن تقول »إنني أتفق مع نقطة محمد ...« أو »أعجبتني 
فكــرة خالــد ...«. فاجلملة األخيرة ال تشــد خالــد فقط بل اآلخريــن الذين 
ســيكونون أكثر فضــوالً ملعرفــة ما الــذي أعجبــك يف فكــرة خالد. مــا تعيده 
مــن جمــل ال يعنــي تســليمك أو اتفاقــك التــام معهــا، ولكنــه أحــد األســاليب 

املعينة على حتقيق اإلنصــات اإليجابي.
7. تشجيعك اآلخرين على املشاركة:

إن تشجيع املستمعني على املشاركة يف احلديث يجعلهم أكثر تفاعالً مع 
ما تقــول. ميكن التشــجيع بتوجيه أســئلة للمســتمعني للتأكد مــن متابعتهم 
حلديثــك، كأن تقــول »كيــف تــرى ذلــك يــا أحمــد؟« أو »هــل تتفــق معــي يــا 
علــي أم ال«؟ وحتى لــو كانــوا غافلني عما تقــول، فإن ســؤالك ســيعيد إليهم 
أهميتهــم ويوجههــم إلــى اإلنصــات إليــك. كمــا ميكن أن تشــجع املســتمعني 
على املشــاركة عبر طلب أفــكار إضافيــة أو اقتراحــات منهــم. احرص على 

أن تعطــي املســتمع الفرصة الكافيــة للتعليق فذلك يجعلــه يقظــاً ومتابعاً.
8. استخدام األيدي:

كان استخدام األيدي، وما زال، سمة أساسية للمتحدثني املؤثرين –وعلى 
رأسهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم. إذ كان كثيراً ما يستخدم يديه لشد 
انتبــاه املســتمعني، علــى ســبيل املثــال قولــه: يقــول اهلل تبــارك وتعالــى »مــن 
تواضــع لــي هكــذا« وظــل النبــي عليــه الصــالة والســالم يشــير بباطــن كفــه 
إلــى األرض ويهوي بــه إلــى األرض )يقولون فظــل يخفض يده حتــى أدناها 
إلــى األرض(، »رفعته هكــذا«، وقلــب ظاهر كفه إلى الســماء حتــى جعله يف 
الســماء. رواه أحمــد. إن اســتخدام األيــدي مبهــارة هــو أحــد أســباب شــد 

انتباه املســتمعني.

بالرغم من اجلو شديد احلرارة يجلس على الرصيف وأمامه صندوقه 
اخلشــبي الصغير الــذى هو كل مــا ميلــك واملعد لتلميــع األحذيــة أحذية 
ســوداء .. أحذيــة بنيــة ..أحذيــة جلــد طبيعــي .. أحذيــة جلــد صناعــي 

..بربــاط أو بــدون »تلمــع يا بيه متســح يــا عم »
ينتظر أحد املارة ليعطف عليه ويوافق أن ميســح ويلمع حذاءه وبثمن 
بخــس قليــل ُيحملــق يف أحذيــة املــارة، وُيْحــدث ِبقــاع الفرشــاة طقطقــة، 

إلثارة انتبــاه مــن يرغــب يف تلميــع حذائه.
مررت هذا الصبــاح ورأيت ماســح األحذيــة أعرفه قدميــا يجلس فى 
ميدان حلــوان بالقرب مــن املترو اقتربــت منه ليلمع لى حذائي وجلســت 
باملقهى احتســي فنجان قهوتي الصباحيــة  جتاذبت احلديــث معه فقال 
لى أنــت ذاهب ملقابلة شــخصية مهمة فاســتغربت من كالمــه وأصابتني 
الدهشــة فقال أنا أنظر إلى حذائك فأعلم من أنت هل  مســافر لوجهة 
مــا أم ال أو أنــك تائــه ال تــدري أيــن وجهتــك ، أنظــر إلــى حذائــك فأعلــم 
جيدا نوعيته اإليطالية وأنــك قلما تغادر ســيارتك الفارهــة .. أنظر إلى 
حذائك فأعلم أنك مطحون يف طاحونة املواصالت العامة .. أنظر إلى 
حذائك فأعلم مهنتــك .. أعلم أنك معلم تقف طــوال اليوم على قدميك 
و ال تستريح ، أو أنك جندي و حذائك ميشي مشيته العسكرية ، أو أنك 
ســاعي للبريــد جتــوب الطرقــات وتطــرق كل بــاب أو أنــك موظــف... أو 
أنك غنــى أو فقير كــرمي أم بخيــل  فأنا كضــارب الــودع .. كقــارئ الطالع 
.. ولكننــي أقــرأ األحذيــة . أنظر إلــى حذائك فــأرى أتربــة أو خــدوش أو 

عالمات أو آثــار  أعلم منهــا كل شــيء عن صاحب احلــذاء .
أقــرأ أحذيــة كثيــرة منهــا حــذاء األســتاذ فتحــي الــذى ينتظــر صــرف 

املعــاش ولكــن دون جــدوى أجــد حــذاءه باكيــا حزينــا .
أقرأ حذاء اجلندي الذى يذهب للدفاع عن وطنه وال يعلم متى سيعود، 
أقرأ حذاء املوظف الغلبان أجد حذاءه يشتكى لى كثرة االستخدام، أقرأ 
حذاء الغنى أجد حذاءه يزهو بلمعانه ونوعيته اإليطالية، ومع ذلك نحن 
من األشــخاص الغير معترف بهم إال يف مناســبات احلمالت االنتخابية 
عندمــا تــرق قلــوب كبــار السياســيني مــن زعمــاء األحــزاب حلالنــا نحــن 
الفقراء، وبتواضع كبير يتحدثون إلى ماســح األحذيــة وكأنه من األعيان 
فى عملية نفاق من أجل املصلحــة فمن الطبيعي أن يتملق صغــار القوم 
وأدناهــم لصاحــب الســلطة فيلعقــون حــذاءه، وميســحون مــا شــاءوا مــن 
األجــواخ، فإنه مــن غير املتصــور أن ميارســها املثقفــون وأصحــاب الرأي 

، من أجــل الوصول إلى صاحب الســلطة والتقــرب منه.
جتد من ميســح لك حذاءك ويلمعه بأجر زهيد مــن أجل لقمة عيش 
بسيطة وهناك من يحترف النذالة وينحني بخبث جبان ليلعق األحذية 
وميســح غرور أســياده ليس مــن أجل لقمــة عيــش ..ولكن ليجعــل بعضا 
مــن األشــقياء حتــت حــذاءه إشــباعا جلشــع ومــرض خبيــث متجــذر مــن 

النذالة يحتــاج إلــى بتره.
أدعــوك أن حتترف املســح بــدورك يف هذه احلياة واملســح هنــا هو أن 
تكون ماســحا من نوع آخر  أن متســح دموع الفقراء  البؤســاء واألشقياء 
من أصدقاءك وأحبائك وأهلك ومعارفك يف كل مكان وبقدر استطاعتك 
أدعــوك أن تلمــع العقــول لكــى ينظــروا إلــى ماســح األحذية نظــرة تقدير 

واحترام فالناس سواســية كأسنان املشط.

بقلم د - أحمد علي

بقلم -السيد عيد 

اســتعرضنا يف املقال السابق رحلة النســوية ومعاناة النســاء يف الغرب يف 
آخر خمسني عاما حتى تصلن ألهدافهن وحقوقهن يف املساواة وتغيير ثقافة 
املجتمــع، والالتــي أدركــن أن الســبيل لذلــك يســتوجب أن يتورطــن يف العمل 
السياســي . فلم يكــن الطريــق لتحســني أوضــاع املــرأة االجتماعية مفروشــا 
بالورود والرياحني ولكنه كان صراعا طويال مرهقا مليئا بالعقبات والتحديات .

لذا فأولئك النســاء الالتي أخــذن على عاتقهن الدفاع عن حقوق النســاء 
كانوا ملهمات ويبذلن اجلهد لتحصد ثماره األجيــال القادمة .

وخاضــت املــرأة بالفعــل احليــاة السياســية لتتمكن مــن املشــاركة يف صنع 
القرار وانتــزاع حقوقهــا، ففي عــام 1٩72 عضو الكوجنرس »شــيرلي تشــيز 
هولــم »أصبحــت املــرأة الثانيــة وأول أمريكيــة إفريقيــة تترشــح للرئاســة عن 
حــزب سياســي .وهــي إحــدى أكبــر املؤيــدات القتــراح مثيــر للجــدل يقضــي 
بتعديل حقــوق املــرأة يف الدســتور األمريكي ليصدر القانــون اآلتــي »ال يجوز 

إنــكار املســاواة يف احلقــوق أو إيجازهــا بحكــم اجلنــس«
كانــت مناصــرات احلركــة النســوية يبذلــن جهدهــن إلقــرار ذلــك القانــون 
منذ عــام 1٩23 لكن أخيــرا بــات لديهن الزخــم والتنظيم لطرحــه للتصويت 
يف الكوجنــرس، وأخيــرا مت املوافقة على االقتراح مســجال انتصــارا عظيما 

للحركة النســوية .
لكن رغم تقدمهن يف املجال السياسي كانت مناصرات النسوية األمريكيات 
متأخرات عن نظيراتها يف دول أخرى فيما يتعلق بانتخاب امرأة يف منصب 

قيادي.
فقد كانت ســيريالنكا يف ذلــك الوقــت الدولــة األولى التي انتخبــت قائدة 

وهي »ســيرمافو باندارانيكي« يف العام 1٩6٠ 
أما يف عام 1٩66 بدأت أنديرا غاندي واليتها األولى من أصل 4 كرئيسة 

لوزراء الهند .
ويف عام 1٩7٩ مت اختيار مارجريت تاتشر كرئيسة لوزراء »اململكة املتحدة«.

بالعــودة للنســوية يف الواليــات املتحــدة فقــد شــهدت الســبعينيات تقدمــا 
على شــكل مجموعــة مــن القوانــني اجلديــدة ففــي عــام 1٩72حصلــت املرأة 
علــى فــرص متســاوية يف التعليــم، ويف عــام 1٩73 أصبح لهــا احلــق يف إنهاء 
احلمل غير املرغوب فيه، بينما يف عام 1٩74 حصلت على حق املســاواة يف 
خطوط االئتمان املصرفية، وبنهاية السبعينيات كان عدد النساء املسجالت 

يف اجلامعــة أكثــر من الرجــال .
بالرغم من التقدم الذي أحرزته النسوية لكنها وجدت صعابا عندما بدأت 
النســاء يف الدخول يف مجــاالت ذات الســيطرة الذكورية؛ فكان مــن الواضح 
أن األفكار القائمة على التحيز اجلنسي ال تزال منتشــرة وتظهر يف كراهية 

الرجال العمل مع املرأة، وشــعور النســاء بأن الرجال ال يحترمون رؤيتها .
أتت الثمانينــات بأحــداث كثيــرة متتالية تعــد خســائر ملا حققته النســوية 

ــه  ــب مــن النســاء يفضلون ــاء، واألغل ــي الرجــل ذو احلي دائمــا يجذبن
كشــريك حيــاة .

خطــر يف بالــي أن أطــرح ســؤاال علــي جميــع املراحــل العمريــة كبــارا 
وصغــارا مــن الرجــال ؛  مــا هــو احليــاء عنــد الرجــال ؟ أو هــل ميكــن أن 

تظهــر أو تعتــز باحليــاء أمــام اجلميــع ؟
اإلجابة كانت ال مستحيل .

فعندما سألت ملاذا مستحيل ؟!
قال معظمهــم ؛احلياء للنســاء فقط وليــس للرجــال ،وأنا رجل لســت 

خجول .
وهذا كان رد األغلب من الشباب ومعظمهم ُمتعلم ُمثقف ..

أمــا كبــار الســن كانــت إجابتهــم  نعــم احليــاء علــي الرجــال والنســاء، 
والرجل ذو احلياء يؤمتن فال خوف علي بيوتنا أو بناتنا أو أموالنا منه .

ــني  ــرق ب ــح الف ــاء وتوضي ــال الرجــل ذو احلي ــراز جم ــا إلب ــي هن مقال
احليــاء واخلجــل .

أجمل مــا قــرأت عــن احليــاء هــو خلــٌق وهــو صفــةٌ أيضــاً مــن صفات 
اهلل تعالــى، وأصــٌل من أصــول األخــالق، ترك الفعــل القبيــح و االهتمام  

ٌق مــن احلياة. بفعل اجلميــل، أال وهــو: احليــاء، واحليــاءُ مشــَتّ
وقيــل يف احلياء: هــو مــاء الوجه، مثلمــا يكــون احلياة للمطــر والغيث 
واب، وكذلك فإَنّ حياة  بات والَدّ اً؛ ألَنّ فيه حياُة األرض والَنّ ى به حَيّ يسَمّ
ٌر وانكســارٌ  الوجه بحيائــه كمــا أَنّ حيــاة الغــرس مبائــه، واحليــاء هــو تغُيّ

فس اإلنســانية من خــوف ما يعــاب بها . وانقباٌض يعتــري الَنّ
ويقال أيضا:

إذا قَلّ ماءُ الوجه قَلّ حياؤه فال خير يف وجٍه إذا قَلّ ماؤه
ا يدُلّ على وجه الكرمي حيائه حياءك فاحفظه عليك فإمَنّ

بُيّ ملسو هيلع هللا ىلص: احلياء ال يأتي إاَلّ  بخير. ولذلك قال الَنّ
قم التــي ميكن أن حتــَلّ بالعبــد، كما قال  وســلب احلياء من أعظــم الِنّ
مالــك بــن دينــار رحمــه اهلل: “مــا عاقــب اهلل تعالــى قلبــاً بأشــِدّ مــن أن 
يســلب منه احليــاء” وهذا احليــاء الــذي يبعث على تــرك القبائــح وترك 
ــخص عــن اقتراف  ــهوات، وأاَلّ يكــون اإلنســان كالبهيمــة، ويردع الَشّ الَشّ
اعر: نوب: ال شَكّ أَنّه نعمةٌ يرزقها اهلل تعالى من يشاء، كما قال الَشّ الُذّ

إذا رُزق الفتى وجهاً وقاحاً تقلَّب يف األمور كما يشاء
واء وال لشيٍء تعاجله به فيه غناء ولم يك للَدّ

فعلى سبيل املثال؛ فيما يتعلق برواتب النســاء فهي يف الواقع أقل مما كانت 
عليه قبــل 2٠ عاما مقارنــة بالرجال 

ففي عام 1٩7٩ كانت الفجوة يف األجور 5٩,7 سنتا مقابل دوالرا !
ردة فعل النسويات الغاضبة واعتناق املجتمع لألفكار املناهضة لها  أوصلت 
ريجــان للســلطة عــام 1٩8٠ والــذي بــدوره قطع وعــدا بإعــادة القيــم العائلية 
التقليدية فقال :«استعادة احللم األمريكي تتطلب العودة إلى القيم الروحية 
واألخالقية » يف تلميح إلعادة تغيير الدستور اخلاص باملساواة يف احلقوق .

والتي اعترضت عليــه »lottie Beth Hobbs” قائلة: نعــرب عن قرارنا 
مبعارضة التصديق على تعديل املســاواة يف احلقوق يف الدســتور 

ولكن بحلول عام 1٩82  صدقت 35 والية على تعديل املساواة يف احلقوق 
وكانت ضربة موجعة للنســوية حتــى باتت تعتبر مــن املاضي !بعــد انتخابات 
1٩88 والتــي أظهــرت اســتطالعات الــرأي أن 18٪ فقط من النســاء يعتبرن 
أنفســهم مناصــرات قويات حلركــة النســوية بينمــا يف عــام 1٩٩٠ انخفضت 

النســبة إلى 14٪ فقط .
بالرغــم مــن رد الفعــل املناهــض للحركــة النســوية إال أن بعــض األحــداث 

منحــت للحركــة قــوة،
كموسيقى البوب يف التسعينيات والتي أشادت بالنساء القويات، كما كان 
هنــاك بعــض األفــالم الســينمائية التــي وقفــت يف صــف املــرأة، كمــا تقلــدت 

بعض النســاء علــى مناصــب سياســية رفيعة املســتوى .
بحلــول عــام 1٩٩8 كانــت نســبة 11٪ فقــط مــن الكوجنــرس مــن النســاء 
وبــدأت فجــوة األجــور تتقلــص إال أنهــا كانــت بعيــدة  عــن املســاواة  فكانــت 

73,2 ســنتا مقابــل دوالر واحــد .
ومــع األلفيــة اجلديــدة عــاد اشــتعال شــرارة للحركــة النســوية مــن جديــد 
بفضــل اإلنترنــت، فقــد ســمح للنســاء مبشــاركة قصصهــن وخبراتهــن، وقــد 
شــارك نســاء مــن هويــات وثقافــات متعــددة فظهر نــوع جديــد أكثر شــمولية 

مــن احلركــة النســائية .
كمــا مت تســليط الضــوء علــى قصــص نســاء مــن األقليــات كانــت يف طــي 
النســيان يف أفالم مثــل »هيدن فيجرز« وهو عن النســاء الســود خلف ســباق 

أمريكا إلــى الفضــاء .
كما شهدت النسوية انتصارات للمرأة عامليا 
مثل Malala Yousafzai  والتي قالت: 

ــم الكتــب والنجــاح يف االمتحانــات  »التعليــم اجليــد للفتيــات ال يعنــي تعل
ــة«. ــة والتغذي ــل هــو التمكــني واحلري ــى وظائــف ب واحلصــول عل

ومن مظاهر استخدام النسوية لإلنترنت عامليا 
ظهــور احتجاجــات نســوية يف روســيا والتــي قوبلــت بطريقــة قاســية مــن 

الشــرطة .

الفرق بني حياء واخلجل
احلياء ُخلُق رفيع يساعد على التمنع عن كّل فعل قبيح والتقصير يف 
حّق اآلخرين، واحلياء أحد صفات األنبياء وعباد اهلل الصاحلني؛ حيث 
قال أبو سعيٍد اخلدري عن رسول اهلل -صلّى اهلل عليه وسلّم- أّنه: )كان 

أشَدّ حياءً من العذراِء يف ِخدِرها، وكان إذا كرِه شيئاً ُعرِف يف وجِهه(.
أمــا اخلجــل؛ هــو إحــدى الصفــات املذمومــة التــي توِقــع اإلنســان يف 
اخلطأ، مّما يتسّبب يف تقصيره بواجباته، كما مينع اإلنسان من الوصول 
إلى أّي نفع يف دينه أو دنياه، ويف الغالب فإّن صاحب هذه الصفة ُيجَبل 

عليها منذ ِصغره، وُيعّد ســوء التربية من األســباب الرئيسة للخجل
هل احلياء مكتسب أم فطري؟

احلياء نوعان غريزي ومكتسب:
1- احلياء الغريزي: وهو الفطري الطبيعي.

2- احلياء املكتسب: هو الذي جعله اهلل تعالى  من اإلميان وهو املكلف 
به .. ومن كان فيه غريزة من احلياء فإنها تعينه على احلياء املكتسب.

» عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه، عــن النبــي صلــى اهلل عليه وســلم 
قــال: ) اإلميــان بضــع وســبعون شــعبة، واحلياء شــعبة مــن اإلميــان ( «.

ــق، ولذلــك ملــا أكال  ــى هــذا اخلل اهلل تعالــى قــد فطــر آدم وحــواء عل
ــجرة ماذا حصل؟ انكشــفت الســوءتان َفــأََكاَل ِمْنَهــا َفَبــَدْت َلُهَما  من الَشّ

ــْوآُتُهَما]طه:121[. َس
ــجرة انكشــفت  ــل مســتورًة فلمــا أكال مــن الَشّ ــت الســوءة مــن قب كان
الســوءة فبدت وظهــرت، فاحلياء الــذي عنــد آدم وحواء دفعهمــا تلقائياً 
ِة لســتر العورة  َنّ إلى رِدّ فعٍل مباشــٍر وهو يســترون أنفســهم ِمــْن َورَِق اجْلَ
قوى مستورًة وباملعصية انكشفت  التي انكشــفت بفعل ذنٍب، فكانت بالَتّ
لقائي من آدم وحواء ســتر العورة بأقرب شيٍء  العورة، وكان رُدّ الفعل الَتّ

أمامهــم وهــو أوراق الشــجر،  مــن األدَلّة علــى أَنّ احليــاء يكــون فطرَيّاً.
واحلياء ليس عائقا  لتســلك ُطرق الدنيا بل هــو املنبه للضمير حتى 

يستيقظ اإلنسان من فعل ما يغضب اهلل ســبحان وتعالي .
واملثــل األعلــى هنــا كمــا ذكرنــا آنفــاً الرســول صلــي اهلل عليــه وبعــده 
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، ووصفه الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
بأنــه أكثــر حيــاء عــن األمــة ، وقــال عنــه: إنــه رجــل حــي ، وأن املالئكــة 
يخجلــون منــه ، وقــد ورد يف حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم. 
صلى اهلل عليه وســلم يف وصف حيــاء عثمان بــن عفان على عائشــة أم 

كما استخدمت مجموعة نسوية ناشطة اإلنترنت يف أوروبا لنشر مطالبهن 
باملســاواة وهن عاريات الصدر وقالت إحداهن لإلعالم: نحن مجموعة من 
النســاء الغاضبات اللواتي اخترن اســتراتيجياتهن فخلعــن قمصانهن وكتنب 

على أجسادهن التي كانت لفترة طويلة مستخدمة كغرض . 
وبينما تواصل النسوية جناحاتها حول العالم 

ــات مــن  ــن مواطن ــى أنه ــل النســاء عل ــزال تعام ــة ال ت ــدول النامي ــت ال كان
الدرجــة الثانيــة .

حيث حوالــي ربع الفتيــات يف العالم النامــي ال يرتدن املدرســة فال تعليم، 
كما أن كل عام تتــزوج 15 مليــون فتاة حول العالــم قبل بلوغهــا 18 عاما وهو 

ما يعرف بــزواج القاصــرات، أي 41 ألف يوميا أو فتــاة كل ثانيتني .
هناك 18 بلدا متكن األزواج من منع زوجاتهم شرعيا من العمل !

يف عام 2٠16 اقتربت هيالري كلينتون من الفوز يف االنتخابات الرئاسية 
األمريكية أكثر مــن أي امرأة مــن قبل حيث قالــت: »أعلم أننا لــم ُنَحِطم بعد 
ذلك احلاجــز الزجاجــي األعلى واألقســى لكــن امرأة ما ســتقوم بذلــك يوما 

ما وآمــل أن يحصل ذلك أســرع ممــا نتوقعه« .
وذلك حفز املاليني للتجمع يف شوارع واشنطن 

وبعد مرور عام واحــد أدى عدد كبير من أعضاء جدد من النســاء اليمني 
الدســتورية لدخول الكوجنــرس، فشــكلت النســاء 24٪ من أعضــاء مجلس 

النواب و 25٪ من مجلس الشــيوخ 
وأخيرا يف مطلع 2٠2٠ عاد تعديل املســاواة يف احلقــوق تتصدر العناوين 

مــن جديد، 
وعلى رأس أجندتهــن ضمان األجر املتســاوي للنســاء مقابــل نفس العمل 

فالزالت الفجــوة يف األجور 8٠,7 ســنتا مقابــل دوالر .
ولــن تهــدأ احلركــة النســوية حتــى يحصــل اجلميــع علــى الفــرص نفســها 
واحلريات نفسها وحقوق اإلنسان نفسها. وأرى أن تلك األهداف املشروعة 
والعادلــة باتت على بعد خطــوات قليلــة، وأن ما حققته النســوية يعــد إجناًزا 

حقيقيا يف مواجهة الظلم املجتمعــي أو الوعــي اجلمعي والثقافة الســائدة

املؤمنــني رضــي اهلل عنهــا: “اســتأذن أبو بكر مــن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليه وســلم ، امنحه الســالم وأنا معه يف القمامة ،ثم خرج ، ثم استأذن 
له عمر ، ثــم أذن لــه ، فلبى حاجتــه يف هــذه احلــال ، ثم خــرج ، ثم طلب 
عثمــان اإلذن له ، فصلــب ثيابه وجلــس واجتمــع. احتياجاته ، ثــم خرج.

قالت عائشة:قلت له: يا رسول اهلل ، استأذنك  أبو بكر ، فلبى حاجته 
بحالتك ، ثم طلب عمر إذنك ، ثم لبى حاجته بحالتك ، ثم طلب عثمان 

إذنك. قال: عثمان رجل حيي ، ولو سمح له خاف أن ال يسد حاجته.
ويف احلديث الســابق نرى أن  عثمــان بن عفان رضــي اهلل عنه وصل 
إلــى درجة لــم يخجــل الرســول صلــى اهلل عليه وســلم بأبــي بكــر وعمر. 

فعلهــا من عثمــان بــن عفان
اشــتهر بأخالقه احلســنة والســامية قبل اإلســالم وبعــد اإلســالم ، و 
وروي عــن حيائه أنه قــال يف وصــف حيائه  “أننــي لم أغني ولم أشــتهي 
ذاكرتــي منــذ أن أقســمت بالــوالء للرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ، ولــم 
ــة أو  ــزن يف اجلاهلي ــم ي ــة. وال اإلســالم ، ول أشــرب اخلمــر يف اجلاهلي
اإلسالم. وكان من بني العشرة الذين باركهم اهلل تعالى وبشرهم باجلنة. 
تزوج من أم كلثوم ورقية ، بنات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وروى 
الكثير من األحاديث عن الرســول صلى اهلل عليه وسلم ، كما روى كثير 
من الصحابــة: وهو الذي له فضــل جمع القــرآن الكرمي وآياتــه يف قرآن 
واحــد. كمــا أن لــه العديــد مــن اإلجنــازات يف عهــد الرســول صلــى اهلل 

عليه وســلم وبعــد وفاته عندمــا تولــى اخلالفة.
الهدف من مقالي هو معرفة الفرق بني اخلجل واحلياء عند الرجال 
،وأن احليــاء ال يختصــر علــي النســاء فقــط ،وأن القــوة واجلــراءة عنــد 
الرجل يجــب أن تصاحبهــم صفة احليــاء لتمنعه مــن الوقــوع يف اخلطأ 

وجتعل قلبه رحيمــا  لينا، وشــخص أمــني وعــادل يف حقــوق الدنيا .

النسوية أو األنثوية 

رجال في ثوب الحياء 

شكرا للمساعدة

صانعة المعجزات 
كتبت د/ رانده شحاته

األمومة غريــزة زرعها اهلل فى قلــب كل امرأة، تظل 
األم تنتظــر تلــك اللحظــة التــى ســترى فيهــا وليدهــا، 
وتدعو اهلل أن يأتيها سليماً معافى، لتبدأ معه مشواراً 
طويالً فى التربية تتحمل فيه التعب والسهر واملشقة،

 أما هؤالء الالتي يهبهن اهلل أطفاالً بإعاقات ذهنية 
أو جسدية، فالعبء يتضاعف والهموم تزداد يوماً بعد 

يوم واخلوف من الغد ميأل قلوبهن،
)صفاء فريــد( أم تغلبــت علــى كل املصاعب باحلب 

الــذي ملئ قلبهــا ألبنها) ســيف( 
وواجهت التحدي بكل شــجاعة و قــوة، فاألمر ليس 
سهاًل، لكن رفض الواقع ليس حاًل، وإمنا تقبله والتفكير 

بالتعامل السليم معه هو األنسب.
)صفــاء( أم من نــوع خــاص زرعــت الثقة يف نفســها 

أوالً ثــم يف ابنها )ســيف(
و بدأت يف مواجهه التحدي،بدءاً من مرحله التشخيص 
التى حددت نوع اإلعاقة و هو شلل دماغي). C.P( بسبب 
خطأ أثنــاء الــوالدة عمل على عــدم وصول األكســجني 
للمخ مما أدى لصعوبة يف الكالم واحلركة،بدأت مرحله 
العالج حتت مظلة العديد من  اإلحباطات والضغوط 

رؤيــة األم للمســتقبل ضبابيــة واألطبــاء نصحوهــا أنه 
مــن األفضــل أن يدخل) ســيف( مدرســة لالحتياجات 
اخلاصــة ألن حتصيلــه الدراســي ســوف يكــون بطــئ، 

وألنه ليس لكل حالة من حاالت الشلل الدماغي  
تفسير واضح. 

استجابت )صفاء( لرأي األطباء عام 
دراسي كامل وخالل هذا العام وألن 

األم هي مركز التأهيل األساسي 
للطفل،اكتشــفت أن )ســيف( 
سريع التحصيل الدراسي و 
لكن مشكلته تكمن يف الكتابة 
ــة اإلمســاك  ــك لصعوب و ذل
بالقلم،بدأت )صفاء( يف وضع 

خطها اخلاصة 
وكان األمر فى البداية صدمة، 

ولــم تكــن تعلم كيــف تتعامــل معه 
بشــكل صحيــح، ممــا جعلهــا تعتمــد 

على مجهودها الذاتي بالبحــث والقراءة، 
تقول صفاء »بفضل اهلل لم يترك الشلل الدماغي 

أثارا على قدراته العقلية ولكن كان التأثير األكبر على 

ذراعــه وســاقه، لــذا حرصنــا علــى تقويتهمــا وهــو فــى 
ســن صغيرة،بدأت معه جلســات العــالج الطبيعي قي 
ســن مبكر ألن العظــام تنمو ولكــن األوتــار ال تنمو مما 
يتسبب فى عدم قدرته على فرد ساقه بشكل 
طبيعي، مما يتطلب تدريبات محددة 
تكون مؤملة جــدا،و حرصت أيضا 
على السباحة حيث تدرب منذ 
أن كان عمره11 شهرا، وذلك 
ألنها األنسب حلالته وتساعده 
على تقوية عضالته، ويتقدم 
بها بشكل كبير، وأيضا بدأت 
معه جلسات العالج و تنميه 
مهارات الكتابة و الكالم يف 
أحدى املراكز املتخصصة 

 قضى سيف  عام دراسي 
كامل يف مدرسة للحاالت اخلاصة 
و بعد أن اكتشــفت األم انه  ســريع 
التحصيل حددت مقابله مع مديره أحدى 
املدارس العادية وشرحت لها حالته واقفت على 
قبوله يف حال  اجتيازه الختبارات القبول يف املدرســة 

مثله مثل أي طالب عادي، وبالفعل اجتازها بكل جداره، 
واجه سيف بعض الصعوبات أثناء مرحله الدمج ،فنحن 
مجتمع أسير املعتقدات الباليه، لكنه تغلب عليها مبنتهى 
السهولة وكان رافضا ألي مساعده سواء يف دروسه أو 

يف احلركة، قرر سيف االعتماد على ذاته،
اليــوم ســيف يبلــغ مــن العمــر 2٠عاماً،حاصــل علــى 
الدبلومة األمريكية2٠1٩،و هــو طالب بالفرقة الثانية 
باألكادميية البحرية قسم حاسبات و تكنولوچيا املعلومات 
ــد  واســتكماال للتحــدي والنجــاح حصــل ســيف عب
الرحيــم محمــد رشــاد علــى لقــب )أقــوى طالــب( بعــد 
أن اجتــاز جميــع مراحــل مســابقة الكــروس فيــت التى 

أقيمــت بالكليــة  
حيث حقق رقما قياسيا أهله للمنافسة على اللقب 
سيف متفوق دراسيا يحب مشاهدة األفالم الوثائقية 

وزيارة املعالم األثرية .  
 ســيف حقــق املعادلــة الصعبــة وأختــرق الصعــاب، 
فالفارق بني املستحيل واملمكن يتوقف على عزمية املرء 
وإصراره وذلك مبساعدة بطلة صانعة معجزات بلقب أم

شــكراً صفــاء فريــد...  شــكراً لــكل أم صبــرت و لم 
تستســلم و حولــت الضعــف لقوه

 كنت أجتول يف الشوارع فالحظت خالل مرمي بصري 
علي الوجه وكيف هي شاحبة وغير مضيئة 

فقابلت مجموعة من أصدقاء الطفولة فبدأنا بالتحدث 
وتناول كافه أطراف احلديث .. وفجأة..

انهالــت الدمــوع وآلــم يف وجههــم فتذكــرت وجــه النــاس 
التــي الحظتهــا يف الشــوارع ..
بدأت كل واحده باحلديث :

ــى  ــم الت ــت عــن مــدي األل ــي س : حتدث ــة األول الصديق
يحدث من ابنها البالغ من العمر 27 سنه فهو طيب القلب 
يتمتع بالسالم النفســي ولكنه ال يقدر علي السيطرة علي 
عصبيته فيجعله يتحــدث مــع أمه بشــكل غير الئــق نهائيا 
.. مما يجعلها تترك املنزل أو تنعزل بعيدا عنه.. فتوقفت 
عن احلديث وبدأت يف سرد حل يســاعد يف إنهاء املشكلة 

صديقتــي ..  البــد مــن وقفه شــديدة يف مــرة مــن مرات 
عصبيته تكون حازمة وقاطعة وبعد إحساسه بالندم واالعتذار 
تبدئي بوضــع قواعــد وشــروط تطبــق وغير قابلــه للنقاش 
جلمح عصبيتــه وهنــا ســيبدأ يف التفكيــر إذا حــدث تكرار 

لنفس املوقف مرة أخــرى ..
الصديقة الثانيــة ن: حتدثت عــن زوجها الــذي ال يراها 
ــه ومتعايشــة معــه ألجــل  ــري العمــل فقــط فهــي ال حتب وي
األوالد ، تصر علي وجود حواجز بينهم ودائما تري نفسها 
مظلومــة وقفلــت األبــواب بينهمــا حتــى ال حتــزن وتعــوض 

نفســها بالعمــل والكد ليــل نهــار لتنجــح فيه. 
صديقتي : الزوج يحتــاج ما حتتاجينه للنجاح يف العمل 
، ابحثي عــن مصــادر إســعاده ، ودوما الرجل يبقــي تركيزه 
األكبر للعمل يبحث دائما للنجاح ويحتاج من تشاركه حياته 

ومشــاكله فــال تكونــي أنــت املشــكلة .. حتدثي واستســلمي 
له بكل مشــاعرك وجوارحك فأنت العشــيقة مــن اختارها 
وقــرر مشــاركته حياتــه وميكــن أن تكونــي الصديقــة واألم 

يف بعــض األحيان 
الصديقة الثالثة س: حتدثت عن العمل ومشاكله التى ال 
تنتهي ويسعي دائما أي شخص للوصول إلى أكثر مكسب 
لــه وحده بصــرف النظــر أنه قــد يضــر اآلخرين ، وانتشــار 
التملــق للوصول ولألســف يصلــوا إلــى هدفهــم فأصبحت 

ليست بالكفاءة وال األقدمية بل بالتطبيل..
صديقتي : األنانية صفه أساســية لدي اإلنسان ولكنها 
تختلف بدرجــات يف كل شــخص ولكن اجعلــي وقت العمل 
للعمل فقط دون التركيز بعد مواعيد العمل فنفسك وبيتك 
واهلــك لهــم حــق عليــك !! ال تركــزي مــع أي شــخص بعــد 

العمــل ، واملكتوب مكتوب مهمــا فعلتي أو فعــل اآلخرين..
عند تبادل أطــرف احلديث مــع األصدقاء وجــدت أنهم 
ظهر عليهم الهدوء والراحة ملجرد التحدث مع شخص ذو 
ثقة .. فبدأت تظهر الضحكة احلقيقية وفتح املوضوعات 

املختلفة والتي تستدعي الطاقة اإليجابية. 
إذا .. ووجــوه الناس يف الشــوارع كانت حتمل الكثير من 
املشــاكل والتســاؤالت عــن حلــول ! فكثــره املشــاكل جتعــل 
العقل يرفض التفكير يف احللــول بل جتعله يبتعد ويتركها 
وقد تصل بــه إلى التقوقــع داخليا والبعــد عن أي إنســان.. 
وقــد تصــل إلــى إيــذاء صحتــه ونفســه مــن إحســاس القهر 

أو الضيق ..
لــذا التقــرب مــن اهلل والتســبيح واالســتغفار هــو النجاة 
، علينــا أن نتــرك حياتنــا متضي ونعيــش كل حلظــة برضا 

وشكر هلل ســبحانه وتعالي ، أرضي بكل األوقات العصيبة 
واملبهجــة ، الرضــا بقضــاء اهلل وقدره هــو مفتــاح التعايش 
وحــل املشــاكل .. ثــم ابحــث دائمــا عــن دائــرة الثقــة والتــي 
ميكــن مــن خاللهــا تســتطيع أن تأخــذ املشــورة والــرأي من 
احد يحبك ويثق فيك ويوجهك للخير لك .. وأخيرا ساعد 
الناس يف الســراء والضراء ، وتأكد أن املساعدة لوجه اهلل 

تعالــي ســتأتي يوما وتــرد لك بأحســن منهــا ..
فقال رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم} )إن مــن أحب 
األعمال إلى اهلل إدخال السرور على قلب املؤمن, وأن يفرِّج 
عنه غًما, أو يقضي عنــه ديًنــا, أو يطعمه من جوع{و ُســِئَل 
اإلمام مالك : »أي األعمال حتب ؟« فقال: »إدخال السرور 

على املسلمني، وأنا َنَذرُت نفســي أُفرِج ُكُربات املسلمني«
شكرا لكل صاحب أصيل وقف مع صاحبه ونصحه..

تهنئة قلبية من جريدة القاهرية 
إلي األستاذة هبه حسني لنجاح 

ومتيز جنلتها بسنت وائل فتحي  
بالشهادة اإلعدادية 

متمنني لها دوام النجاح والتفوق 
دائما ،وأن يحفظها اهلل ويرعاها.


