دروس من نهر النيل
نهر النٌل مصدر عطاء لنا .فهو ٌعطٌنا الماء الذي نشربه ،والماء الذي ٌروى األرض والنبات
والشجر .ولكنه فوق ذلك كله – بشا من التأمل فً تارٌخه ومساره – ٌعطٌنا نهر النٌل
الكثٌر من الدروس الروحٌة .فما هً تلك الدروس؟
نهرا ،على
نحن نعلم أن هذا النهر أصله قطرات من الماء ،نزلت
مطرا ،وتجمعت فصارت ً
ً
مدى سنوات طوٌلة جد
نهرا .فهذا النهر العظٌم أصله
تكون ً
فقطرات الماء ،بالتوالى والمدى الزمنى ،استطاعت أن ّ
شًء بسٌط :قطرات من الماء..
ومن هنا نأخذ الدرس األول :فال نستهٌن بالشا البسٌط .إنه بالزمن قد ٌتحول إلى شًء
ضخم .وهذا ما نراه فً الحٌاة :إن أكبر مشروع ،أو أكبر اختراع بدأ بفكرة .وكما ٌقول المثل
"إن أطول مشوار أوله خطوة" ...ومن الناحٌة السلبٌة :إن أبشع جرٌمة ٌمكن أن تبدأ بمجرد
انفعال! ومستعظم النار تكون من مستصغر الشرر! فلنحترس إذن من الصغارالتً تقود إلى
الكبابر...
المالحظة الثانٌة :إن قطرات الماء اللٌنة الناعمة ،لما سقطت بمتابعة واستمرار ،استطاعت
أن تحفر فً الجبل واألرض طرٌ ًقا!
سا من
وبمرور األٌام واألعوام عم ّقت هذا المجرى وأطالته واستقرت فٌه .وهنا نأخذ در ً
المثابرة وعدم النكوص أمام العقبات ما دامت نقطة الماء تستطٌع أن تشق لها طرٌ ًقا وتحفر
لها مجرى...
ولكنها لٌست نقطة ماء وحدها ،بل تجمع من هذه النقاط ،أعطاها طاقة وقوة .وهذا هو
الدرس الثالث الذي نأخذه :إن قطرة الماء وحدها قد ال تستطٌع أن تفعل شٌ ًبا .ولكن تجمع
هذه القطرات ٌجعلها طاقة جبارة...
مالحظة أخرى :وهى أن هذا الماء فً منبعه من جبال الحبشةٌ ،حمل معه طٌ ًنا .وٌبدو ألول
معكرا ،بٌنما كله فابدة.
وهله
ً

هذا الطٌن الذي ٌعكره هو الغرٌن الذي كان سبب خصوبة أرض مصر ،وهو الذي كسا رملها
ضا زراعٌة منتجه .فال تنظر إلى الماء وقتذاك وتنتقد عدم صفابه ،بل
بالطٌن ،وجعلها أر ً
العكس -فً عمق – تمتدح دسمه.
وعلى الرغم مما كان ٌحمله من الطٌن ،فإن له عذوبة فً مذاقه ،بعد بعض عملٌات من
التصفٌة .وما أعذب ماء النٌل.
درسا آخر فً عدم الحكم حسب الظاهر .إنما نحكم فً عمق وبعد تحقق.
وهذا األمر ٌعطٌنا
ً

نالحظ أنه فً بادئ األمر ،قبل أن ٌعمق النٌل مجراه ،كانت المٌاه تنسكب على الجانبٌن مكونة
مستنقعات ،ما لبثت أن زالت بمرور الزمن ...كلما تعمق المجرى شٌ ًبا فشٌ ًبا..
درسا فً اننا ال نحكم على أمر إال بعد أن ٌستقر
هذا األمر ٌعطٌنا فكرة عن التدرج .وٌعطٌنا
ً
تسر ...ولكن ٌجب أن نعطى األمور راحتها ،فً المدى الزمنى
وٌكمل .فنقطة البدء أحٌانا ال ّ
الذي تستكمل فٌه وضعها ورونقها ...ونصبر على كل مبتدئ ،حتى ٌصل إلى غاٌته.

سمٌت خطأ بالشالالت...
إننا نأخذ
درسا آخر من الجنادل الستة التً فً مجرى النٌل ،التً ُ
ً
هذه تمثل الصالبة والصمود .آالف السنٌن تمر علٌها ،والمٌاه واألمواج تصدمها ،وهى ثابتة
فً مكانها ال تتزعزع .إنها أقوى من الماء .وقد إحترم النٌل وجودها واستبقاها وسط مٌاهه،
أو أن قوة مٌاهه لم تقدر علٌها .فبقٌت شاهدً ا على أن لكل قوة حدو ًدا!!

درس آخر نأخذه من نهر النٌل ،وهو :
أٌضا صار له شاطبان:
إنه لم ٌكتف بأن ع ّمق مجراه ،انما ً
هذان الشاطبان لٌسا حاجزٌن ٌحدان حرٌته فً الجرٌان ،إنما هما ٌحفظانه فً مجرى سلٌم،
بحٌث ال ٌنسكب ماؤه هنا وهناك.
انهما درس لنا أن ٌمارس اإلنسان حرٌته وسط حاجزٌن ال ٌتجاوزهما :األول هو وصاٌا هللا،
والثانى هو النظام العام وقوانٌن الدوله .وبٌن هاذٌن ٌسٌر فً مجراه كما ٌشاء .وٌقول إن
هذٌن األمرٌن ال ٌحدان حرٌته ،إنما ٌحفظانه من الضٌاع...

درس آخر نأخذه من (وفاء النٌل) الذي كان عٌدً ا تقٌمه مصر للنٌل كل عام ذاكر ًة وفاءه.

مصدر ا لمقال :موقع األ نبا ت كالهٌمان وت.

فهو فً كل عام كان ٌرتفع منسوب مابه إلى الحد الذي ٌطمبن به الشعب إلى أنه سٌكون
ً
احتفاال لذلك ٌفرحون فٌه وٌبتهجون...
كاف ًٌا لهم فً الشرب وفً الزراعة ...فٌقٌمون
وفى الحقٌقة إن هذا الوفاء ٌرجع إلى هللا تبارك اسمه ،الذي لم ٌحرمنا من أمطاره التً سب ّبت
امتالء النٌل بالماء.
وإن كنا فً عٌد وفاء النٌل ،إنما نذكر ضمنا نعمة هللا علٌنا بالماء ،فهذا درس آخر ٌنبغى أن
نذكره على الدوام ،فنشكر هللا الذي ٌنعم علٌنا بالماء

مالحظة أخٌرة ،وهى أن النٌل من منبعه إلى مصبه ،قد قطع رحلة طوٌلة حتى وصل الٌنا.
وكان فً اثنابها ٌوزع من خٌره على كل بلد ٌصادفه :فأعطى اثٌوبٌا ،والنوبة ،والسودان،
ومصر ،وكل الصحراوات المحٌطه.
إنه درس فً كرم العطاء ،وفً منح الخٌر لكل من ٌصادفه
ونحن نشكره على كل ذلك .وهذه البالد التً منحها من مابه تنطوى كلها تحت عنوان (أبناء
النٌل).

