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 حياتنا ال تتوقف مع التقاعد

حباط من اإل ها، وهي نظرة تشاؤمية، فينها نهاية المطافأة التقاعد على ينظر البعض لمرحل
و أا التوقف عن العطاء، بد  أد ال يعني التقاع، ف، وفي الوقت نفسه تخالف الواقعالشيء الكثير

ة بأفقها الحياة اليومي   مارسة، واالبتعاد عن م  فيهاوالتقوقع ، االنزواء في جانب من الحياة
 األرحب.

عمال أ بداع في إن يكون البداية لعطاء جديد، و أمكن للتقاعد ا، ي  على العكس من ذلك تمام  
" كنت تؤديها لطبيعة العمل الذي عمال "روتينيةأ ن تكون قد تخلصت من أ، خاصة بعد ةمختلف

 ،سرتكن تؤديه ألأبداع في العمل الذي يمكن إلة مرح إلىكنت تمارسه، فانتقلت اآلن 
لمجتمعك بل حتى لنفسك، فالكثير منا مقصر حتى مع نفسه وأسرته، في ظل انشغاله الدائم و 

حيان حتى في في كثير من األ، فبمتطلبات العمل والوظيفة الرسمية، وينسى واجباته تجاه أسرته
جازات، ن العمل يزاحم برنامج تلك اإلإف سرتنا،أفراد أجازات والعطل التي نقضيها مع اإل

عمال تخص وظيفتنا الرسمية، أ نهاء إنها ألسرتنا، لكننا نقوم بأا هي من المفترض وقات  أونستقطع 
 منا. ون عليها الكثير  ج  ر  وهي عادة د  

فراد ما بعد خوة القائمين على المؤسسات المعنية بمتابعة شؤون األدعو اإلأنا هنا حقيقة أو 
البحث عن  إلىو مؤسسات، أو وزارات أ"، هيئات كانت سمى "التقاعدرسمي، والتي ت  ل الالعم

يجابية والتفاؤل واالندفاع مصطلح آخر غير هذا االسم، بحيث يدفع حتى اسم هذه الجهات لإل
ذا ما إفراد مر ينعكس بالمناسبة على دافعية األأ، وهو انحو تجديد الروح والعطاء لمجتمعاتن

 .زة لذلكمحف   سماء كانت األ

، والعمل على اركة المتقاعد في العمل المجتمعي، وفي القطاع الخاصشة لم  هناك حاجة ماس  
ن لم يكن إمن شريحة المتقاعدين  ينن الكثير أ، خاصة ةتأسيس مشاريع تنموية غير تقليدي  
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ن ا من التجربة في الحياة، عبر خوضهم لتجارب مختلفة، مجميعهم، يمتلكون خبرة ورصيد  
خدم ة ت  تنفيذ مشاريع ناجح  تيح لهم وها، وهو ما ي  عمال والوظائف التي تقلد  و األأخالل مناصبهم 

 من حالة االنطواء التي يدخلها البعض يجابية وفاعلة، بدال  إاصر نع إلى، ويتحولون المجتمع
 هيئة التقاعد. إلىنه قد تم تحويله أشعاره إبمجرد 

، الحياة تتوقف في حالة واحدة، و عمل رسمي حكوميأ، ةوظيفي  لحياة ال تتوقف عند مرحلة ا
ن العطاء ال يتوقف، إ، طالما هناك روح تتواجد بالجسد، فنسانحدد لإلجل الم  ما ينقضي األدعن

رشاد أفضل عمال تنفذها بالفكر والتخطيط والتوجيه واإلأ ى، ليس فقط بالجسد، ربما بطرق شت  
نك ال تتوقف عن التجديد في حياتك، وعن أا، المهم في النهاية ة تؤديهعمال جسدي  أ بكثير من 

ذا إمن مكوناته ومنظومته، و  نت وهو وهي، جزء  أنا و أالذي  ،ساهمة الفاعلة في حياة المجتمعالم  
جع رهيب في مام تراأا ننا سنصحو يوم  إف طة بهو دوار والمسؤوليات المنمنا عن األ حد  أى ما تخل  

 .مجتمعناتقدم وازدهار 

مام مجتمعنا غير مرتبطة بتواجدنا على رأس أ، ثم وال  أوجل  مام هللا عزأومسؤوليتك  مسؤوليتي
ذا ما انتقلنا نحن إالتقاعد  إلى، ال تحال ات، جميعنا محاسبون وعلينا مسؤولي  ةوظائفنا الرسمي  

 .ة الجديدةة والحياتي  هذه المرحلة الوظيفي   إلى

مجتمع، ونحن بداع جديد، يخدم الإمكن استثمارها في ، ي  طاقات جبارةعدين لديهم اكل المتق
 .ذلك إلىبأمس الحاجة 
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