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الدكتور الجراح "بول اودلف" رئیس جمعیة اختصاصي العظام االمریكیة األسبق"، طبیب    
حاذق، ورغم أنھ نادرا ما یذھب إلى الكنیسة، إالّ أنّھ یعتقد بأن اإلیمان با� والثقة بھ وبقدرتھ من 

أھم عوامل سرعة شفاء المرضى بعد األخذ بكل األسباب الطبیة الصحیحة.
في أحد األیام ُحملت الیھ عجوز مكسورة، فعمل لھا كل ما یلزم جراحیاً، وكان یتفقدھا یومیاً    

ویجلس إلیھا لخفة دمھا ودماثة خلقھا وتفائلھا، وقد بھرتھ في سرعة تماثلھا للشفاء.
   استطاع أن یُخّرجھا من المستشفى بعد نصف المدة المقررة لمثلھا، وكتب لھا ما یلزمھا عند 

خروجھا من المستشفى یوم األحد، وودعھا وھي في غایة السعادة والفرحة وانصرف.
   مساء نفس الیوم "االحد" استُدعي الدكتور"بول" من إجازتھ على عجل إلى المستشفى ، 

لتقول لھ الممرضة إّن العجوز تحتضر، وعندما وصل وجدھا تلفظ انفاسھا األخیرة، لیقف أمامھا 
مشدوھا یُكلم نفسھ، یا ألھي ما الذي حصل، تركتھا قبل سویعات في أحسن حال!!.

لم تطل حیرتھ بعد ما عرف الحقیقة، حیث كان للعجوز إبنة وحیدة، وقد وضعت كل أملھا بإبنتھا     
وربطت سعادتھا بھا، وعندما حضرت البنت وزوجھا إلى المستشفى لزیارتھا، بّشرتھم الممرضة 

بقرار الطبیب، فانتحت البنت بزوجھا جانباً وتھامسا قلیالً، ثم عادا إلى األم الفرحة لتقول لھا 
إبنتھا: أننا قررنا أن نأخذك من ھنا إلى ملجاء العجزة، فُصعقت األم من ھول ما سمعت وشھقت 

من أعماقھا، وانھارت ودخلت في صدمة اودت بحیاتھا.
   عندھا قال الدكتور "بول" كلمتھ المشھورة: الطب یجبُر العظام المكسورة، ولكن من یشفي 

القلوب المكسورة غیر هللا!، لو أنھا وضعت أملھا وسعادتھا بخالقھا فلن یخذلھا .!

   ماذا یستفید الوطن من العمارات العالیة واألبراج الشاھقة وناطحات السحاب، إذا كان 

ساكنوھا بال قیٍم وإنتماٍء حقیقيٍ، فھذا سور الصین العظیم، أحد عجائب الدنیا السبع، الذي 
استغرق بناؤه كامالً ۲۳۰۰عاماً. تم تشییده لتحصین الصین وحمایتھا، وصد العدوان عنھا.

   التاریخ یذكر أنھ تم إجتیاح الصین بعد ذلك ثالث مراٍت، وفي كل مرٍة لم یكن دخوُل األعداء 
بإجتیاح السور؛ بل من البوابات الرئیسیة، وذلك بسبب خیانة الُحراس وشراء ذممھم .

لم یُجِدھم نفعاً تشییُد البنیان، ألنھم أھملوا صناعةً اإلنسان، فقد صدق االمبراطور حین قال    
بعدھا كلمتھ المشھورة : "لیتنا إنشغلنا برفع القیم قدر إنشغالنا برفع األحجار"، فصقُل اإلنسان 

وتربیتھ قبل البنیان، وتمتیُن الوجدان قبل الجدران .

من جيرب القلوب املكسورة ؟

البنيان صقل اإلنسان قبل 


