طـــالل أبوغــــــزاله يقـــــول

اغفر لخصومك ولكن ال تنسهم
بقلم :د .مشيرة عنيزات
إن االختالف في قانـون العقـالء
اليعــد خالفا ،فإذا اختلفــت مـع
خصمك فجــادله باحتـرام  ،وإذا
اختلف معك ال تنتقص من قدره
بل اسمع له بود ،فعندما تمر
األيام ونكتشف أن الحياة قصيرة
وتمــر سريعًا ،ندرك أننا اليــوم
أفضــل من البارحة ونأمــل أننا
غداً سنكــون أفضل من اليــوم،
فال داع لتعكيــر مزاجنــا بأمــور
تقصــر من أعمارنا وتقـودنا إلى
الشيخوخة المبكرة! فلنجعل من
وجود األعــداء في حياتنا نعمة،
ألنهــم هم من يدفعوننا لنحافــظ
علــى نجاحنــا ،وألننا نعلــم أن
هناك من يترقبنا دو ًما فنحاول أن
نحمي أنفسنا من ال ّزالت والفشل،
وأنك عندما تسامح عدوك مرات
فإنك تغضبه أكثر وتجعله يشعر
بالنقــص فــي داخلــه فال شــيء
سيزعجــه أكثــر مــن مسامحتــه
والصفح عنه.
يقول طــالل أبوغــــزاله :وجود
الكثيــر من األعـــداء والمنافسين
والخصوم والحاسدين وأنت في
رحلــة طريقــك إلى النجاح أمر

رغم وجــود األعــداء محلقًــا
كالنســر وال تسامح ِمن ضعـــف
بل انتظر حتى تقوى وتصبــح
أشد وأصلــب وانتصــر علـــى
أعدائــك بالمسامحــة .والتخـف
فأنـت مــن يستحــق البقـــاء ألن
اإلرادة والمسامحة والترفع عن
اإلســاءة كبــرياء .وإذا ضحكت
فلتضحك بصوت مرتفــع ودائ ًما
أعط خصمك عشـــرات الفرص
ألجل السالم .وإذا شعرت أنك
بحاجة ألحد فال تلجأ إال إلى هللا
تعالى.

صحي .بل أن وجودهم في حياتنا
هو أحد عوامل النجاح ،علينا أن
نعتبر من يتربص بنا ويتمنى
فشلنــا مساعــداً لنجاحنـا ودافعا ً
إلنجازاتنا .وقد صــدق من قال:
إن لم تجــد لك حاقد فأعلــم أنك
إنسان فاشــل .إذا أضعــت وقتك
في الــرد على كل من ينتقــدك،
لن تجــد الوقت لتحقيـق رسالتك.
ويقول الصينيون سامـح أعـداءك
ولكن ال تنسهم .أي أن وجودهم
فــي ذاكـرتنـــا ومتابعتهـــم لنـــا
يجعلنا أكثر حرصًا على تجنـــب
األخطاء ويحثنا على النجاح منعًا
لشماتتهم.
فحين يلجأ المظلوم إلى محكمة
الدنيا ليحصل على العدل يكون
و في كتابه «شكرًا أيها األعداء» قد استنفد كل الحلول للوصــول
يقول سلمان العودة :شكرًا أيها إلى حقه ،فستجير مرتميًا بحضن
األعــداء فأنتــم من درَّبنا علــى القضاء عله ينتصر له وينصفه،
الصبــر واالحتمـــال ،ومقابلـــة وكــذلك هـــم األعـــداء فحيــــن
السيئــة بالحسنــة ،واإلعـــراض يستنفــذون كل الطـــرق لإليقــاع
وكم أنا مدين ألقالم طريرة كحد بك فهم يلجؤون إليك مستجيرون
السيف؛ علمتني كيف أمضي في بحضنك الدافئ الحتوائهم وطلب
طريقي مبتس ًما هادئًا.
الصفح ،فهنا تكون قد سامحــت
أعداءك وغفرت لهم بوقت ق ّوتك
فال يوجد أقوى من صوت الحق ولكنك عرفتهم جميعا ،فسامحهم
وصوت النجاح ،فلتعش حياتك ولكن ال تنس أسماءهم.

