فك ًرا جاء متأخ ًرا
إنسان ا
بدًل من أن ٌفكر فً نتائج عمله قبل أن ٌقدم على العمل ،فإنه ٌعمل دون تفكٌر فً
العواقب ،ودون أن ٌعمل حسا ابا لردود الفعل ...ثم بعد أن ٌتم عمله ،و ٌُواجه بنتائجهٌ ،بدأ فً
أن ٌفكر فً ما حدث...
متأخرا ،بعد فوات الفرصة!...
إنه تفكٌر جاء
ا
نذرا ،دون أن ٌفكر قبل النذر هل باستطاعته الوفاء به أم ًل؟ ...ثم بعد أن
وإنسان آخر ٌنذر ا
ٌتم األمر ،وٌجد نفسه مقٌ ادا بالنذر ،مع علمه بأنه من الخٌر لإلنسان أن ًل ٌنذر ،من أن ٌنذر
ٌغٌر النذر ،أو ٌبدله ،أو ٌعلن عجزه عن الوفاء به !...إنه
وًل ٌفى!! حٌنئذ ٌبدأ أن ٌفكر :هل ّ
متأخرا بعد أن انتهى األمر
تفكٌر جاء
ا
أو امرأة تعٌش مع زوجها فً خالف مستمر ،وفً نكد وعناد ،بنوع من المعاملة تفقدها
محبته ،وتطٌع أمها وأقرباءها أكثر منه .وًل تأبه بأٌة نصٌحة لتغٌٌر مسلكها .وتغضب أحٌا انا
وتثٌر اشكاًلته ،وترفض مع ذلك كل التدخالت للصلح .وٌحاول زوجها أن ٌرضٌها ،فال
وأخٌرا بعد أن ٌصل به الوضع إلى أن ٌكرهها ،وًل ٌعود ٌتصور المعٌشة معها،
ٌستطٌع.
ا
وٌسعى إلى اًلنفصال عنها ...فهل حٌنئذ ،إذا بدأت الزوجة أن تشعر بسوء حالتها ،وأخذت
متأخرا بعد فوات
تفكر فً أن فقدها لزوجها لٌس من صالحها ...أًل ٌكون هذا التفكٌر قد جاء
ا
األوان!!
وأب ٌهمل تربٌة أوًلده ،وٌنشغل عنهم بكثٌر من أعماله ،حتى ٌصبح غرٌ ابا عن اسرته.
وٌنشأ أوًلده على األنفرادٌة واًلستقاللٌة والالمباًلة ،وعدم اًلهتمام بأوامر األسرة .وٌرسخ
وأخٌرا ٌفكر األب فً
فٌهم كل ذلك كطباع ،وتصبح تصرفاتهم مرارة قلب للوالدٌن واألخوة...
ا
متأخرا ،بعد رسوخ طباع
أن انشغاله عن أوًلده كان من أخطائه ...أًل ٌكون هذا الفكر قد جاء
ا
ابنائه!!
وتلمٌذ ٌستهوٌه اللعب واللهو طول العام الدراسى ،وًل ٌعطى اهتما اما لدراسته واستذكار
دروسه ...ثم ٌُفاجأ بأن اإلمتحان على األبواب .وحٌنئذ ٌبدأ أن ٌفكر كٌف ٌستعد لالمتحان .أًل
متأخرا؟!
تفكٌرا قد جاء
ٌكون هذا
ا
ا

تعود أن ٌهاجم المعارضٌن فً الفكر أو فً السٌاسة ،بأٌة ألفاظ أو بأى أسلوب.
والكاتب الذي ّ
والمهم عنده أن ٌحلل شخصٌة من ٌعارضه ،وٌثبت العٌوب التً ٌلصقها به ...هل اذا فلت
الحرص من هذا الكاتب ،وإتهم أمام القضاء بتهمة سب وقذف .هل اذا بدأ ٌفكر فً أنه كان
متأخرا؟!
ٌجب علٌه أن ٌحترس فً اسلوبه ،أًل ٌكون هذا الفكر قد جاء
ا

ضا رجل األعمال الغنى ،الذي كلما كان ٌنجح فً عملهٌ ،زداد رأس ماله ،حتى بلغ درجة
وأٌ ا
كبٌرة من الثراء .ولٌس له فكر سوى تنمٌة عمله ،واستثمار امواله ،والدخول فً مشروعات
جدٌدة وأعمال اقتصادٌة عالٌة المستوى ...وهو فً كل ذلك لم ٌهتم بالفقراء والمحتاجٌن.
ا
ضئٌال
وفٌما تزداد كنوزه على األرض ،لم ٌكنز له شٌ ائا فً السماء! أو كان عطاؤه للمحتاجٌن
جدا ا ًل ٌتناسب مع ثرواته ...هل هذا اإلنسان اذا ما فاجأه مرض خطٌر ،ووجد نفسه على
فراش الموت ،وسٌترك كل األموال التً تعب فً جمعها ،دون رصٌد له فً األبدٌة .هل اذا
متأخرا؟!
فكرا قد جاء
ا
فكر انه لم ٌفعل شٌ ائا آلخرته .أًل ٌكون ا
وذلك اإلنسان المتردد بطبعه ،الذي ًل ٌستطٌع أن ٌكمل ا
عمال قد بدأ فٌه .هل اذا فاتته فرص
متأخرا؟!
كثٌرة كان من الخٌر أن تفٌده .فندم على تردده .أًل ٌكون ندمه
ا

وتلك الفتاة التً تهب نفسها لكل شاب ٌغرٌها ،واثقة من كالمه ووعوده ...هل اذا خال بها
أخٌرا إلى نفسها تندب سوء حالتها .وتقول
الكل بعد أن تكون قد فقدت عفتها ...ثم جلست
ا
متأخرا؟!
ٌالٌتنى ما كنت سهلة فً تعاملى واستسالمى للغٌر .أًل ٌكون هذا الفكر قد جاء
ا

أخٌرا فرٌسة لمرض
ونقول نفس الكالم عن الشاب الذي ٌجرى وراء اللذة الخاطئة ،حتى ٌقع
ا
اإلٌدز بال شفاء ...أو الشاب الذي تجرفه المخدرات إلى مستوى اإلدمان ،وٌجد إرادته عاجزة
تفكٌرا قد
أخٌرا بأنه ما كان ٌجب علٌه سلوك هذا الطرٌق ،أًل ٌكون
أمام إدمانه ...هل اذا فكر
ا
ا
متأخرا؟!
جاء
ا
صا كانت
تذكرنى غالبٌة هذه األمور ،بتلك القصة الخٌالٌة التً تقول إن شخ ا
عنده دجاجة تبٌض له كل ٌوم بٌضة من ذهب ،فرأى أن ٌذبحها وٌأخذ الكنز الذي فً داخلها

متأخرا،
دفعة واحدة!! فلما فعل ذلك لم ٌجد شٌ ائا .فندم على ذلك ند اما شدٌدا ا .ولكن ندمه جاء
ا
بعد فوات الفرصة...
مصدر ا لمقال :موقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

لذلك كله ،على اإلنسان أن ٌتنبه لنفسه من أول الطرٌق .وٌعرف أٌن هو؟ وإلى أٌن ٌقوده ما
طبعا ثاب اتا فٌه ،أو أسلو ابا فً الحٌاة ٌتبعه...
هو فٌه؟ سواء كان ذلك ا

