غلطة العمر
كل إنسان معرض للخطأ ,وقد ٌخطئ .وجل َّ من ال ٌخطئ...
ولكن غلطة معٌنة قد ٌرتكبها شخص ,وتظل محفورة فً ذهنه ,ال ٌنساها ,وقد ال ٌنساها له
اآلخرون ...هً غلطة ال عالج لها ,وتستمر نتائجها إلى مدى طوٌل .إنها غلطة العمر...
** خٌانة ٌهوذا ا
مثال :ال شك أن ذلك الشخص كانت له أخطاء كثٌرة فً حٌاته .ولكن خٌانته
ٌنس له التارٌخ تلك الخٌانة ,بل صارت ا
مثال
كانت هً الحدث األكبر فً كل حٌاته .ولم
َ
ٌُضرب ,وقد هلك بسببها ...كانت هً غلطة العمر بالنسبة إلٌه...

** مثل آخر :فتاة لها العدٌد من األخطاء ومن العالقات .ولكنها فً احدى المرات استسلمت
سفاحا ,سواء احتفظت بالجنٌن أو أجهضته ...تظل هذه
للشهوة ,وفقدت بكورٌتها وحملت
ا
الغلطة تالحقها طول حٌاتها ,ال تنمحى من ذاكرتها مهما حاولت أن تخفى معالم الخطأ بطرق
ملتوٌة .وإذا ُعرفت عنها سقطتها ,ال تغفرها لها أسرتها ,وال ٌغفرها لها المجتمع .إنها غلطة
العمر.

أخٌرا.
وتخرج
ضبط وتم فصله عا اما.
ا
ّ
** أو تلمٌذ فً الجامعة ,غش فً اإلمتحان النهائى ,و ُ
ولكن واقعة فصله بسبب الغش ,تظل تالحقه وتطارده فً مستقبل حٌاته ,وتصبح س ّبة فً
تارٌخه ٌتذكرونها له فً كل وظٌفة ٌتوالها وٌعاٌرونه بها إن حدث منه خطأ آخر ..لقد كانت
غلطة العمر.

** رئٌس دولة كبٌرة هو كلنتون  .Bill Clintonكانت له مواهبه ,ونجح فً االنتخابات,
رئٌسا ألمرٌكا .وكان له محبون ومعجبون كثٌرون به ,وبدأ بنجاح فً سٌاسته .ثم وقع
وصار
ا
فً خطٌئة مع مونٌكا ,وأمكن التشهٌر به ,وأنكر واعتبرت المحكمة إنكاره كذ ابا على القضاء.
وانتهى األمر بأن ترك رئاسة أمرٌكا ,ولكن السمعة الردٌئة لم تتركه ,بل ُمنع من ممارسة
درسا لألجٌال...
المحاماة .وكانت خطٌئته مع مونٌكا وإنكاره لذلك ,هً غلطة العمر .وصارت
ا

** مثل آخر فً عالم الرٌاضة ,هو مارادونا  Diego Armando Maradonaالعب الكرة
الشهٌرة الذك كاد أن ٌصبح أسطورة فً تارٌخ كرة القدم بسبب فنه وتوالى انتصاراته ...وقع
فً غلطة واحدة وهى أنه صار ٌتعاطى منشطات ثم مخدرات ...وكانت النتٌجة أنه أوقف
مسٌرة تارٌخه ,وفقد بطولته على الرغم من مالٌٌن المعجبٌن به ...وكانت غلطة العمر.

** أو شاب فً منتهى القوة ,وفً قمة نجاحه وتفوقه فً كل مجال ٌعمل فٌه ,حتى صار
موضع إعجاب كثٌرٌن وكثٌرات ...حدث فً مرة أنه سقط مع احدى المعجبات فً خطٌة
جنسٌة .ولم ٌكن ٌدرى أنها مصابة باإلٌدز ,وانتقل المرض منها إلٌه .وأخذت صحته تتدهور
ولم ٌنفع معه عالج .وفقد شبابه وقوته وعمله ومستقبله ,بسبب هذه الغلطة الواحدة .ولكنها
كانت غلطة العمر...
مصدر ا لمقال :موقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

ٌكون ثروة كبٌرة ,وصارت له سمعة ممتازة واسم
** رجل أعمال ناجح جدا ا ,واستطاع أن ّ
مرموق ,بفضل مواهبه العدٌدة واخالص فً عمله ,وحزمه فً اإلدارة .ثم حدث أنه جرب
الكرة ولكنه على مائدة المٌسر خسر كل شًء ...خسر ماله وسمعته
القمار وكسب ,وأعاد ّ
ورهن أمالكه ثم باعها .وهكذا فقد كل ما كانت له من ثروة .وذلك بسبب غلطة واحده هً
لعب القمار ,ولكنها كانت غلطة العمر.

أب كان ٌبذل كل جهده من أجل راحة أسرته ورفاهٌة كل أعضائه ,وٌسهر اللٌل والنهار
** و ا
فً سبٌل ذلك .ولكنه لألسف الشدٌد لم ٌكن له وقت ٌقضٌه مع أوالده ,لٌشرف على تربٌتهم
بنفسه .وشرد األبناء بعٌدا ا .اإلبن انضم إلى أصدقاء السوء ,وابنته وقعت فً حب شاب
وتزوجته زٌجة غٌر شرعٌة ,إذ لم تجد الحنان الكافى من أبٌها .وخسر األب اسرته التً تعب
كثٌرا من أجلها .وكان ذلك كله بسبب غلطة واحدة هً عدم تفرغه لتربٌة األوالد .وكانت هذه
ا
بالنسبة إلٌه هً غلطة العمر.

** وفً مجال السٌاسة والحرب ,ما أكثر الملوك والقادة والزعماء الذٌن أضاعوا تارٌخهم كله
من أجل غلطة رئٌسٌة فً سٌاستهم ,لم ٌحسبوا حسا ابا لنتائجها الخطٌرة ,ولكنها كانت غلطة
العمر ,مع إنهم كانوا فً مجد وعظمة ,ولكنهم فقدوا كل شئ ...فلنابلٌون العظٌم

ضا انتهت بالقبض علٌه
 Napoléon Bonaparteغلطة حرب سببت له الهزٌمة بل أٌ ا
وإذالله .وهتلر  Adolf Hitlerالذي كاد فً وقت من األوقات أن ٌصبح أسطورة...
وشاوشسكى فً حكمه وقلة حكمته ...كل هؤالء أضاعتهم غلطة العمر...

إن فشل اإلنسان عمو اما ال ٌرجع إلى أن حٌاته كلها كانت أخطاء .وإنما غلطة واحدة خطٌرة
ٌمكن أن تضٌعه!...
مملوءا بالماء ,تكفى لتعكٌره نقطة واحدة من الحبر تسقط فٌه .وكذلك صحة قوٌة
إن كو ابا
ا
صا جداا
ٌكفى مٌكروب واحد خطٌر أن ٌقضى علٌها ...لذلك ٌجب على كل إنسان أن ٌكون حرٌ ا
فً حٌاته وٌبتعد عن مثل هذه األخطاء .ألن ثق ابا واحدا ا فً سفٌنة الحٌاة قد ٌؤدى إلى
غرقها ...ومن هللا الرحمة.

