
6102 أغسطس  

"محتملين بعضكم بعضاً  "          

(01،0كلو:)  

"حاول مرة أخرى! "  

األحباء أصدقاء الكلمة :      

طاء كم مرة نحكم على اآلخرين فى نفوسنا ! كم مرة ننظر الى أخ 

 االخرين وال  ننظر الى أخطاء اآلخرين وال ننظر الى أخطائنا ؟

ة ر وهذه المرتحضر فى الموعد المحدد بال تأخيأه لماذا ترك هذا حذائه فى الطرقة ؟ وهذه لقد حذرتها عدة مرات أن    

دقيقة . 61أيضا لم تأتى فى فى موعدها وأنا أنتظر األن لمدة   

.اء وحتى األن لم يتصل بى بعد وهذا أيضا وعدنى ان يتصل بى حتى نهاية األسبوع واليوم هو األربع  

ة الفريق .س ان يعب لمصلحته فقط وليس لمصلحوفى فريق كرة القدم كان هذا الزميل أنانى جداً فقط كان يريد باألم  

 مثل هذه األحداث تحدث يومياً وهى تمثل خطورة فى التعامالت اليومية ولكنها تمثل أيضاً فرصة جيدة .

ر ان ط بينى وبين اآلخرين . وهى تمثل خطورة حين أقرهذه األحداث يمكن أن اقابلها بأن أحاول أن أبنى كوبرى يرب

خرين حتى يحتمل كل منا اآلخر .حاول مرة ومرات ان أتواصل مع األأتقوقع فى نفسى وال أ  

سرايفو حين قال لهم : انه لديكم األن رسالة : أحرصوا حين نتذكر كلمات البابا فرنسيس لشباب      

آلخرين بل ابنوا كبارى لتتواصلوا مع اآلخرين .تعزلكم عن اأال تبنوا حولكم أسواراً   

ستطيع الوثب بل تعلموا الوثب فى أتجاه اآلخرين . فى سباق الخيل نرى كيف يثبت الحصان من فوق العوائق . واذا لم ي

 ووقف أمام هذه العوائق فأنه يخسر السباق . 

ات قلوبنا نكون قد خسرنا الرهان .وحين نشحن بطاري هكذا نحن ايضا لووقفنا امام عائق فقدان األمل أو عائق خيبة األمل

نكسر كل الحود للتواصل مع اآلخرين .بالحب تجاه اآلخرين حينئذا نقدر ان   

بى حتى  فى يوم ما كنت سأقوم برحلة بصحبة بعض الشباب وقال لى أحدهم أنا سوف أحضر معكم . ولكنه لم يتصل  

علّى  ولكنه لم يجب     يؤكد لى فعال أنه سيحضر . أنتظرت كثيراً بل كثيراً جدا ولكنه لم يتصل بى . حاولت  SMS   أو

what Appعن طريق    األتصال ئلمرة بل مرات ان أتصل به  بكل وسا

ألن كان حتى انى تضايقت جداً . ومرت األيام والشهور. وفجأة رن جرس التليفون واذا بى أرى أسمة على التليفون وا

أن أبدأ من جديد . علىّ   

حلة فى ورفعت سماعة التليفون وقلت له أهال وسهالً حسناً جداً أن تتصل بى . لم يعد أي منا يعرف متى كان موعد الر

.أغمس كل منا فى ضحك عميق  6102أم فبراير  0261فبراير   

لقد أستطعنا أن ننسى ما مضى وبدأنا من أول وجديد .     

إذا ابدأ من جديد ! حاول مرة أخرى !    

 الكاتب : ماين أدلف فاكر
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