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همسة

)ال ميكنك أن تبارك شيًئا بدون البسملة(

تعود دائًما عزيزي القارئ
يف كل أمور حياتك
أن تبدأ بالبسملة ..

فهي حتيط األمر السليم بالربكة
وتكشف عن وجه الشر لثامه

فحوط حياتك بها

املؤلف
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اإلهداء

*إىل كل َمييْن أضيياء بعلمه عقل غييره أو هدى 
باجلييواب الصحيح حرة سييائليه.

*إىل َمْن هاجرْت روحي إليهم وبني جسدي وجسدهم 
نصف األرض.

)هذه احلروف حبلوها ومرها، َنَْت يف َرِحم حياتكم، 
وترعرعييت يف بيياط آالمكم، وكييرُبت حتت مشس 
آمالكم، وانتظمت يف سطور ألجلكم، لكم أنتم أهديها 

»األرواح«(

املؤلف
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املقدمة

وقفات من احلياة، كل منا لديه موقف معني

أحزنه، أفرحه، أخجله، ساعده

وكل يوم ختتلف نظرتك عن اليوم الذي قبله

عزيزي..

إذا كان النهر يتعكر صفوه ثم يعود نقيًّا

والبحر هييج ثم هيدأ

والرياح تصبح رحًيا ثم تعود نسامٍت رقيقة

حتى اجلبال مل تسلْم ويتغيَّ شكُلها عرب األزمان

فام باُلك بنفسك؟!

انظر ألرض أنت تسي عليها

كم فصل هيزُّ كياهنا
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وكم كارثة وقعت هبا

وتبقى كام هي »أرض«

أو حتى السامء التي تسقفك

يوم تراها عابسة بالغيم

ويوم تراها هادئة بنفس الغيم

ويوم غاضبة بشمسها

وشاعرية بقمرها

ال أحد يستطيع حتديد يومك

أو العبث يف مسار حياتك

إال .. من أقحمته أنت يف حياتك

إنك لو أبرصت بقلبك ما ضعت

ولو حكمت عقلك ما هفوت

لكنك تبقى إنساًنا
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»مشاهد«

ستغوص يف أعامق أناس

عانوا من احلياة ما عانيت أنت وأشد

ستجد أن أحدهم كأنه أنت

إما يف حياتك العلمية

أو العملية

أو اخلاصة

فانظر فيام أخطأ وجتاوز هذا اخلطأ يف حياتك

»وسوم«
ستجد أنني رسقت من عقلك

بعض املصطلحات التي أمهلتها

يف بعض ممرات حياتك
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بعضها ال عالقة هلا

بام يتداوله الناس عرب مواقع التواصل

وال حتى يف واقعهم

فاحرص عليها لعلها تالطف »فكرك«

»أضواء«

أضواء تقف حتتها ...بعض السيارة

لتتزود منها ما عانق فكرك

ال تؤخرك عن الوصول ألهدافك

و إنام هي تيضء لك بعض الزوايا

وتقيك من التخبط يف ظلامتك

املؤلف
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مشاهد
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املشهد األول
»الهفوة«

ال تغــّر كثــًيا بعقلــك، إن مل يكــن مليًئــا بالذخــية، فلن حيســن 
ــا   ــع صاحَبه ــة تصف ــات العقلي ــن اخليان ــي م ــرصف، الكث ــك الت ل

نــه درًســا بعــد الوجــع ..   لتلقِّ

ــى  ــة وع ــف املكتب ــني أرف ــت ب ــم الوق ــف معظ ــيض يوس يم
ــم، ــاب ومؤلفاهت ــطور الُكّت ــش س ــم، يناق ــراءة األص ــريس الق ك

ــرصه  ــف ب ــا خيط ــده، كل م ــه وح ــي عقل ــا حياك ــرك كتاًب مل ي
ــه، ــول علي ــدم للحص ــره يتق ــعل فك ويش

وكأنه ويص عى األقالم.

ــة  ــبان، حادث ــن باحلس ــا مل يك ــدث م ــايل، ح ــن اللي ــة م ويف ليل
!!.. مــرة  وألول  العقــل  هــذا  يتداركهــا  ومل  عقلــه  باغتــت 

كان يوســف كعادتــه مــا أن تغــرب عــن ســامءه الشــمس حتــى 
يصنــع لنفســه فنجــان قهــوة، ويقــف أمــام مكتبتــه املتواضعــة التي 
ــامر   ــه ليس ــس ليلت ــار جلي ــر، فيخت ــاب أو أكث ــف كت ــا أل ــام هب رب
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الكاتــب، فــإذا بأحدهــم يطــرق بــاب شــّقته وليــس عــى عادتــه أن 
يــزوره أحــد، فوقــف وراء البــاب وقــال: »َمــِن الطــارق؟!«

فإذا بصوت كسي: »أنا ابنة حواء ..!«

فقال: »ومن حواء ؟!«

قالت: »أمك منذ ألف ألف سنة أو أكثر..!!«.

عقــل يوســف األمــر وقــام بفتــح البــاب هلــا، وقــد ظهــر عليهــا 
التعــب وعــى وجههــا الشــاحب وأنفاســها املــرددة »احلاجــة«،

وكان يوسف ميسور احلال، فقال هلا :

ــف  ــاب يوس ــِك«. غ ــم ل ــام ُقس ــك ب ــى آتي ــا حت ــري هن »انتظ
ــاب ــت بالب ــواء ليس ــة ح ــإذا بابن ــاد، ف ــم ع ــات ث حلظ

ــا  ــرت عليه ــي تأخ ــه: »لع ــال يف نفس ــاًل وق ــف قلي ــأمّل يوس ت
ــه  ــاد إىل كتاب ــاب وع ــق الب ــرزق«، فأغل ــا ال ــأل اهلل هل ــن أس لك

ــة. ــه ككل ليل ــل ليلت ــه وأكم وقهوت

ويف الصبــاح الباكــر اســتيقظ يوســف وقــام يلملــم نفســه 
للذهــاب إىل العمــل، وعندمــا خــرج مــن شــقته ووقــف عــى باب 
العــامرة التفــت وراءه فــإذا بفتــاة تنــام حتــت بيــت الــدرج، أيقظهــا 
يوســف ونظــر إىل وجههــا، فهــي نفــس الفتــاة التــي طرقــت عليــه 

البــاب باألمــس، قــال هلــا: »مِلَ تعجلــِت باألمــس ؟!«
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ــال  ــرت امل ــواء فاخ ــك ح ــة أم ــي ابن ــك بأنن ــت ل ــت: »قل قال
وتركــت املــأوى .. فلــم تفهــم أختــك ومل حتتوهــا، وتطلــب منــي 

ــاء؟!!. البق

أمل تعلــم بــأن ابــن اخلطــاب أعــدَّ الطعــام بيديــه المــرأة يف آخــر 
املدينــة ومل يكتــف بإعطائهــا املــال؟!!

)خلــط العقــل مــع القلــب يف كثــي مــن املواقــف رضورة، فــام 
الفائــدة مــن القلــب إن حكمنــا العقــل يف كل األمــور، والعكــس 

صحيــح(

.

.

.

، بيــد أن العقــل لــم يمنــح قلًبــا 
ً
*ملحــق : )قــد يمنــح القلــب عقــا

قــط( الروشــفوكو.
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املشهد الثاني
»اإلسفنجة«

ــا،  ــه صاحبه ــة يف وج ــون صفع ــذر تك ــال ح ــاين ب ــق األم حتقي
حياتــك وأهدافــك ارســمها بقليــل مــن التــأين والشــك، فبالتــأين 
تعطــي مهلــة للصــواب أن يتمكن، وبالشــك حتذر ما غيــب عنك..

ــر  ــة وتقدي ــبة عالي ــى نس ــل ع ــا وحص ج حديًث ــرَّ ــد خت ــد ق ماج
ممتــاز يف ختصــص التســويق، وكان حلمــه أن يعمــل يف نفــس 
املجــال، لكــن وطنــه يعاين بشــدة مــن البطالــة وضعــف االقتصاد، 
ر أن يعمــل بــأي مهنــة حتــى يســتطيع مواكبــة احليــاة، عمــل  فقــرَّ
لفــرة حماســًبا يف حمــّل لبيــع املــواد الغذائيــة، ثــم بعدهــا انتقــل إىل 
حمافظــة أخــرى ليعمــل فيهــا بائًعــا يف حمــل عطــور براتــب أفضــل 
ومميــزات أكثــر، ويف يــوم مــن األيــام عــاد ماجــد إىل البيــت وقــد 
أثقــل حلمــه عــى خميلتــه وأخــذ يصــول وجيــول يف عقلــه، مشــعاًل 
أرًقــا وجهــًدا يف البحــث مضاعًفــا، فامجــد يريــد أن يعمــل بنفــس 
ختصصــه الــذي قــى أربعة أعــوام وهــو يدرســه متخيــاًل أن يكون 
رئيــس املســوقني وكبــي البائعــني، فأخــذ يبحــث ويبحث ويرســل 
ســيته الذاتيــة عــرب اإلنرنــت لــركات خــارج وطنــه، متجاهــاًل 
الغربــة فاملهــم لديــه أن حيقــق حلمــه وخيفــف مــن ثقــل اهلــدف ..
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ــاه، فقــد وصلــت ملاجــد رســالة عــرب  وحــدث بالفعــل مــا متن
الربيــد اإللكــروين بــأن هنــاك رشكــة يريــد ممثلهــا أن جيــري معــه 
مقابلــة للتعــرف عــى ماجــد وإمكانياتــه، فحــدد املــكان والزمــان، 
وعندمــا حــان املوعــد ارتــدى ماجــد أفخم مالبســه ووضــع أفضل 
ــه واجتــه نحــو مقــر الركــة ليقابلهــم أنــواع العطــور وأخــذ ملفَّ

دخــل ماجــد إىل مكتب املســئول وصافحه وعّرف نفســه وجرى 
حديــث طويــل بينهــام وخضــع ماجــد لالختبــار، وحــدد املســئول 
موعــًدا للــرد عليــه بعــد ثالثــة أيــام يكــون الــرد إمــا بنعــم أو بــال، 
كان انتظــار الــرد بالنســبة ملاجــد كالظامــئ الــذي يســي يف صحراء 
ا، مــى اليــوم  ال يفــرق بــني الــراب واملــاء وخطواتــه ثقيلــة جــدًّ
األول والثــاين وجــاء اليــوم الثالــث وماجــد يقف خلــف زجاجات 
العطــر ينتظــر انتهــاء ســاعات العمــل ليتجــه إىل البيــت وينظــر إىل 
ــده اإللكــروين، وحــني دقــت ســاعة انتهــاء العمــل كالعــادة بري

اجتــه ماجــد إىل البيــت ولكــن هــذه املــرة كان )أخف مــن الرياح 
وأرسع مــن الصــوت(، دخــل البيــت وعــى غرفتــه مبــارشه مل يكلم 
ــه  ــل كان كل مه ــه، ب ــه كعادت ــده ووالدت ــل رأس وال ــًدا ومل يقّب أح
نتيجــة املقابلــة، فــام إن فتــح بريــده حتــى لقــي رســالة مــن الركــة 
باملوافقــة، رصخ بأعــى صوتــه حامــًدا هلل وســجد شــاكًرا لــه، ثــم 
انطلــق إىل غرفــة املعيشــة مقبــاًل رأســا أبويــه ومبــًرا هلــام، وعــمَّ 
الفــرح يف أرجــاء املنــزل تلــك الليلــة، وارتفــع ســقف احللــم لــدى 
ــا  ماجــد، ثــم يف اليــوم التــايل اجتــه ماجــد إىل حمــل العطــور مقدًم
ــز نفســه للســفر إىل تلــك  ــا زمــالءه، وأخــذ جيّه اســتقالته ومودًع
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البــالد البعيــدة ليكّمــل مســية حياتــه »فوطنــه ال حيقــق األحــالم«

أخذ اليوم يلد اليوم حتى حان موعد السفر..

حزنت األم عى فلذة كبدها

وتقطــع قلــب األب مــن ســفر عــكازه الــذي يتكــئ عليــه حــني 
ــيخوخة تعرقله الش

وبكــت األخــت واألخ واخلــال واخلالــة والعــم والعمــة الــكل 
بكــى فامجــد أول مــن يبتعد عنهــم ويغيب عــن نظرهم مــن العائلة.

حــزن ماجــد كثــًيا، لكــن حلمــه كان لــه كمهــرج الســيك ..

ســافر ماجــد إىل تلــك البــالد، واســتقبله ســائق الركــة وأخذه 
إىل الســكن اخلــاص بــه ليتــاح مــن عنــاء الســفر، ويف اليــوم التــايل 
حــر الســائق مــرة أخــرى ليأخــذه إىل الركــة حتــى يتعــرف عى 
ــة،  ــك الرك ــة لتل ــراءات القانوني ــاء اإلج ــالء وإهن ــر والزم املدي
ــد  ــوا ماج ــث نصب ــوم الثال ــى يف الي ــا حت ــور رسيًع ــرت األم ج
»مديــر التســويق« هنــا حتقــق حلــم ماجــد لكــن احللــم كاإلنســان 
لــه هفــوات عــدة، مل خيطــر يف بــال ماجــد أن يكــون رئيــس العمــل 

»مصلحجــي ناجــح«

فقــد تقــرب كثــًيا مــن ماجــد ليضع حتــت إدارتــه ولــده »أمحد« 
ــه يف  ــل وذكائ ــه يف العم ــرة وتفاني ــه املبه ــن عقليت ــتفيد م ــي يس ك
البيــع والــراء ودقتــه يف املواعيــد مــع التجــار واملســتهلكني، وكان 
ــس  ــن رئي ــًيا م ــي دالالً كب ــذي لق ــد ال ــر الوحي ــو املدي ــد ه ماج
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ــا  ــوًرا، وعاًم ــذ ف ــره تنف ــرد وأوام ــه ال ت ــت طلبات ــة، فكان الرك
بعــد عــام بمزيــد مــن النجــاح والتقــدم، حتــى أتــى ذلــك اليــوم 
ــه وبعــض املســئولني  ــل أبي ــار مــن قب الــذي خضــع أمحــد لالختب
ــد، ويف  ــة ملاج ــخة مطابق ــى نس ــس ع ــل الرئي ــة، ليحص يف الرك
اليــوم التــايل قــام الرئيــس باســتدعاء ماجــد ملكتبــه قائــاًل لــه: إن 
ــدالً  ــد ب ــني أمح ــتقوم بتع ــك، وس ــل راتب ــتطيع حتم ــة ال تس الرك

منــك بنصــف مرتبــك الشــهري..

امتــأ وجــه ماجــد بعالمــات االســتفهام، وألول مــرة يزاحــم 
الصمــت كالمــه فلــم ينبــس بحــرف، قــام الرئيــس رسيًعــا 
بإصــدار قــرار فصــل ماجــد قبــل أن يبــدأ ماجــد بســحب التجــار 
واملســتهلكني مــن الركــة، وكانــت مــن قوانــني تلــك البــالد أن 
صاحــب العمــل لــه احلريــة برحيــل العاملــني لديــه، فلــم يلبــث 
ماجــد ســوى مخســة أيام حتــى أعيــد إىل وطنــه، ليبدأ مــن جديد.!!

كل هــذه اإلمكانيــات التــي لديــك، مل حتفظــك مــن العاصفــة، 
قــوي نفســك وأودع يف نفســك أرساًرا حتــى أنــت ال تصــل إليهــا، 

كــن كاإلســفنج متتــص فــإذا تشــبعت أســقت قطــرة قطــرة..

.

.

*ملحــق : )األخاقيــات تولــد مــع الضعــف، وتضعــف أمــام القــوة 

وشــهية املصالــح( ســعد البــواردي.
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املشهد الثالث
»الطفولة«

الــرباءة وجــه الشــمس، تبقــى مرقــة وإن تناثــرت الغيــوم مــن 
ــي  ــة، فه ــا مؤقت ــال تظنه ــامت، ف ــام النس ــوء ك ــلل الض ــا، تس حوهل

أزليــة أبديــة..

ــرة يف  ــايب املبعث ــن ألع ــث ع ــت أبح ــًيا، كن ــت صغ ــا كن عندم
ــي،  ــر غرفت ــن منظ ــرة م ــديت ضج ــت وال ــة، وكان ــة الطمأنين غرف
فقــد كانــت أشــبه بالغابــة، وغالًبــا مــا تشــتكي أليب حتــى 
ــم أن نظــرات األب لوحدهــا تكفــي ليقــف  ــا نعل ــي، فكلن يوبخن

ــان ..!! ــع احلن ــرات نب ــت كنظ ــي ليس ــا، فه ــب هل ــض القل نب

ــان أو  ــا أو يوم ــم يوًم ــزم بتعليامهت ــت ألت ــذا كن ــع ه ــن م ولك
ثالثــة ثــم أعــود ملــا كنــت عليــه مــرة أخــرى، وهكــذا عــام بعــد 
عــام حتــى كــربت، وتغــيت غرفــة الطمأنينــة لتصبــح مســتودع 
ــات بنــت نفســها، والســيارة احلمقــاء تدهــورت،  األرسار، املكعب
وطائــريت التــي بــال أجنحــة أقلعــت، وتبــدل رسيــر الرجــل اخلارق 
إىل رسيــر الشــاب املراهــق، حتــى دواليب الصغــي كــرب كصاحبــه 
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ــويت،  ــا كص ــا جهورًي ــدر صوًت ــدوالب تص ــة ال ــت درف وأصبح
ــن  ــة ع ــت البهج ــة، واختف ــزة العقيم ــة باألجه ــأت الغرف وامت
جدراهنــا حتــى ظننــت أننــي أنــام يف جملــس عــزاء خييــم الصمــت 

ــن .. ــول احلس ــاحب ومقت ــاث ش ــه، كل األث علي

مل تعد أمي ضجرة مني قد أبرت هبا غرفتي

ومل يعد أيب ينظر إيل من حتت نظارته ..

كل تلــك املعــامل و أصــوات التأفــف تبدلــت إىل دعــوات هدايــة 
ونظــرات قلقــة ..

ــال  ــح ال ــي ومالم ــأهجر عفويت ــي س ــا أنن ــايل يوًم ــر يف ب مل خيط
أعلــم، كل مــا كان يف بــايل أن أكــرب وأختلــص مــن هــذا اإلزعــاج 
الغرفــة .. ألعــايب منثــورة يف  الــذي حتدثــه أمــي كلــام رأت 

ــون..؟!! ــْن أك ــد أدري َم ــا مل أع ــى أن ــي حت ــا كل يشء يتغ حقًّ

كلــام نظــرت لنفــي باملــرآة وجــدت أننــي أكــرب أكثــر و أكثــر، 
ويــزداد القلــق يف قلبــي حــني تــزداد أمــي صمًتــا، ويكــف أيب عــن 

النظــر ..

ــا واهلل إننــي أمتنــى لــو أن ضجــر أمــي خريــر أبــدي،  حقًّ
ــى تبقــى الــرباءة  ــة، حت ونظــرات أيب أســطع مــن الشــمس األزلي

ــرة. مزه



22

ال تصنع يف نفسك األمل ثم تبكي، جتاهل

حتــى الســامء حتتلهــا الغيــوم وتســعرها الشــمس ومــع ذلــك، 
يعيــش يف أكنافهــا القمــر..

.

.

.

*ملحــق : )أعتقــد مــن الصعوبــة الكتابــة عــن األطفــال، وامتــاك 

فكــرة عــن البــراءة( دونــا تارت.
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املشهد الرابع
»صانعة األمل«

هنا حديقة يف الثالثني من عمرها، هبا ماء و شجر وورد،

هبــا عشــب أخــر اللــون ولــون أصفــر خمتبــئ، هبــا ثمــر أم مل 
تلــد، و رحيانــة أخــت ال تذبــل..

هي سوار، فتاة سبق وصفها اسمها..

بــدأت ســوار بالظهــور عندمــا خترجــت مــن اجلامعــة »مربيــة 
أجيــال« وهــي يف الثانيــة والعريــن مــن عمرها،طبًعــا حــدث هلــا 
كــام حيــدث لــكل متخــرج مــن هتــاين وهدايــا وتربيــك مــن األهــل 
ــا  ــدة، ألهن ــودة جدي ــل مول ــا كمث ــاب، مثله ــارب واألصح واألق

خرجــت مــن مســار إىل مســار آخــر ..

وبعــد أن انتهــت كل مالمــح احلفــل، أخــذت ســوار تبحث عن 
فرصــة عمــل يف مــدارس قريبــة مــن بيتهــا، فليــس لدهيــا وســيلة 
مواصــالت، فأخــذت تبحــث وتبحــث، حتــى كاد اليــأس أن حيتل 
ــت  ــال، وكان ــا النق ــوم رن هاتفه ــك الي ــاح ذل ــا، ويف صب عزيمته
مديــرة إحــدى املــدارس ختــرب ســواًرا بــأن تعيينهــا قــد أتــى مــن 
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الــوزارة اخلاصــة بالتعليــم، وأن عليهــا احلضــور الســتالم مهامهــا 
كمعلمــة ..

فرحــت ســوار حتــى ســقط هاتفهــا مــن يدهــا وخّرت ســاجدة 
هلل والدمــوع تتســابق لعنــاق أهداهبا

ركضــت لتبــر أهلهــا وباألخــص أمهــا، فكــام تعلــم عزيــزي 
القــارئ أن )البنــت رس أمهــا(..

لكن..

كل هــذا الفــرح جتمــد يف نظــرات ســوار، حــني رأت االصفــرار 
قــد غــزى مالمــح صانعــة األمــل، حتــى تتبــدل كل تلــك املشــاعر 

إىل مشــاعر خــوف وملســات تتفحــص بصــوت خمتنــق:

»ما بك يا أمي« ؟!

»ال يشء يا ابنتي، ال هتتمي، أخربيني ما بك« ؟!

قالت سوار بكل برود: »تمَّ تعيني«.

قالت األم: »مبارك عليِك التعيني«.

ــا  ــة منه ــا طالب ــت أمه ــة وعانق ــك املبارك ــوار تل ــت س جتاهل
»العــرض  هــذا  رفضــت  األم  لكــن  املستشــفى،  إىل  أخذهــا 
املقلــق«، فقامــت ســوار بإخبــار إخوهتــا ووالدهــا بــأن هنــاك أمــًرا 

ــل« .. ــة األم ــدث »لصانع ــا حي م
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هــبَّ اجلميــع إليهــا و أخذوهــا بالقــوة إىل املستشــفى، وأجريت 
هلــا الفحوصــات الطبيــة ونومــت يف غرفــة املالحظــة حتــى ظهــور 

نتائــج الفحوصــات ..

بات اجلميع ذلك اليوم عند باب الغرفة

ــور  ــن األب احلض ــب م ــب الطبي ــايل طل ــوم الت ــاح الي ويف صب
ــادة  ــا ع ــزوج بأهن ــم ال ــه، فه ــر زوجت ــه أم ــش مع ــه ليناق إىل مكتب
األطبــاء التمهيــد للنتائــج املزعجــة، لكــن طبيبنــا هــذا كان الرفــق 
ــزوج وال  ــعور ال ــراِع ش ــته، مل ي ــد بفريس ــق األس ــبه كرف ــه أش بقلب
األبنــاء حتــى قــال لــه »إن »الرطــان« قــد احتــل جســد زوجتــك 
ــا  ــى ماضيه ــه ع ــأ عرش ــد أنش ــه ق ــا وأن ــاع هب ــر أركان الدف ودم
ــق  ــوح باألف ــا يل ــد اهلل، و أن وداعه ــتقبلها بي ــا، وأن مس وحارضه
ومــؤرشات بقائهــا تضعــف، وليــس لنــا ســوى »الكيــاموي« ليــدع 

ــل«؟! ــت فاع ــامذا أن ــل، ف ــم القلي لك

صمــت الــزوج وألول مــرة أحــس بأنــه طفــل رضيــع ال يفكــر 
ــب  ــه، كان كالم الطبي ــن حول ــدور م ــا ي ــدري م ــرر وال ي وال يق

ــه فلــم يبــرص ..!! أشــبه بســهم ملتهــب أصــاب قلب

متالــك نفســه قليــاًل وقــال للطبيــب: »افعــل مــا تــراه مناســًبا«. 
ــه شــاحبة، فقــال هلــم: »إن أمــر اهلل  ثــم خــرج لــيى وجــوه أبنائ
ــى  ــادر ع ــدها ق ــان بجس ــام زرع الرط ــون، فك ــكاف والن ــني ال ب

حصــاده«، عــّم البــكاء يف ممــر املستشــفى
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إال ســوار مل تســقط دمعــة واحــدة، وذهبــت ملكتــب الطبيــب، 
ــاح  ــة كف ــتبدأ مرحل ــف س ــا، وكي ــال أمه ــه بح ــذت تناقش فأخ
املــرض، فجمعــت كل املعلومــات وخرجــت لتخــرب إخوهتــا بــأن 
ــوا  ــم أن يكون ــل« وأن عليه ــة األم ــى »صانع ــق ع ــوع ال تلي الدم

ــم .. ــالم هل ــخ األح ــتمر يف ض ــى تس ــوى حت أق

ــاًل  ــرددت قلي ــر، ت ــا باألم ــا لتخربه ــى أمه ــوار ع ــت س دخل
لكنهــا تعلــم أن َمــن أمامهــا لــو ألقــت كلمــة عــى جيــش مهــزوم 
ــه  ــق مع ــداء وخل ــق ال ــي إن اهلل خل ــا أم ــت: »ي ــرص، فقال النت
الــدواء«، تبســمت األم ويف عينيهــا مــات الــكالم، ووضعــت يدها 
عــى فــم ســوار وقالــت: »احلمــد هلل محــد الصابريــن املتطهريــن، 
ــت  ــي«، بك ــك أخربتن ــربة صوت ــي، ن ــا ابنت ــك ي ــي نفس ــال تتعب ف
ســوار مــن كالم أمهــا حتــى ابتــّل مخارهــا، ودخــل الفريــق الطبــي 
ــت  ــد جتاهل ــي، وق ــا األخ ــدأ األم يف رصاعه ــا لتب ــي أبنائه وباق

ــق حلمهــا ــوم هــو موعــد حتقي ســوار أن الي

ــت  ــى اختف ــوار حت ــم س ــى حل ــاقط ع ــام تتس ــذت األي ٫فأخ
ــا  ــذ يومه ــا، من ــب أمه ــن جان ــاكنة م ــرك س ــي مل حت ــه، فه مالحم
ــأس  ــا، ال ب ــام عينيه ــن أم ــل م ــة ترح ــة وراء فرص األول، وفرص
فمــن صنعــت هلــا األحــالم حتولــت إىل حلبــة مصارعــة بــني الــداء 

ــدواء .. وال

ــا  ــقط منه ــل وتس ــوم تذب ــيض واألم كل ي ــهر مت ــي األش ــا ه ه
ــة .. ــة ورق ورق
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ــة  ــها مالصق ــوار رأس ــع س ــام تض ــوم، بين ــك الي ــى ذل ــى أت حت
ــت  ــط، قام ــذت بالتخب ــد أخ ــاس ق ــمع أنف ــا، لتس ــرأس رسه ب
ــأن اخلريــف قــد  ــرأس احلــاين وقــد شــعرت ب وأمســكت هبــذا ال
حــان ليــرق أوراق تلــك الــوردة، فأخــذت تصــربه حتــى تــأيت 

ــي .. ــاق األخ ــع، للعن ــر اجلمي ــة ح ــا، ويف حلظ بأهله

ــوار  ــدي س ــني ي ــها ب ــل رأس ــى ثق ــويعات حت ــي إال س ــا ه وم
ــت  ــا، عاش ــرًدا أبديًّ ــا ب ــة وراءه ــا، تارك ــروح خلالقه ــت ال وفاض

ــزن.. ــن احل ــة م ــرة طويل ــوار ف س

ــع  ــا م ــق وصفه ــاح، وليتطاب ــية الكف ــل مس ــادت لتكم ــم ع ث
بدايــة املشــهد، ليكــون عــى أكتافهــا ثقــل املعلمــة واألم واألخــت.

الصمــود حتــى النهايــة مــن صفــات العظــامء، قيــل ذلــك عــن 
الرجــال، فــام بالــك عــن النســاء ؟!

.

.

.

*ملحــق : )امليــزة الوحيــدة التــي تجمــع بيــن الناجحيــن فــي العالــم، 

تكمــن فــي قدرتهــم علــى تحمــل املســئولية( مايــكل كــوردا.
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املشهد اخلامس
»امللهمة«

ا يف النفــس  عندمــا تقــف القوانــني يف وجــه اإلرادة، حتــدث شــقًّ
ال يرقعــه التمــرد..

ــا  ــا، عندم ــن عمره ــرون م ــة والع ــاة يف اخلامس ــواق فت أش
ــة،  ــخصية قيادي ــا ش ــها بأهن ــدريس، رأت نفس ــا امل ــت تعليمه أهن
تصلــح أن تكــون يف مقدمــة صفــوف التعليــم، وأهنــا متلــك موهبــة 
إيصــال املعلومــة لشــتى العقــول، )مثــل غيمــة متطــر فتســقي كل 
مــن حتتهــا(، لكــن أشــواق مل تتوفــر لدهيــا املــادة حتــى تتمكــن مــن 
ــدورات  ــض ال ــذ بع ــت إىل أخ ــة، فاجته ــتها اجلامعي ــامل دراس إك
ــة التــي تؤهلهــا إىل التدريــس يف الروضــات، أو مــدارس  التعليمي
ــار،  ــة للكب ــو األمي ــوف حم ــة يف صف ــية، أو معلم ــات الفق اجلالي
وبالفعــل قدمــت ملفهــا إىل مدرســة متخصصــة يف تدريــس 
بنــات جاليــات مــن ال يملــك آباؤهــم قــوت يومهــم، وكان 
ا، حتــى أجــر أشــواق كان ال يكفــي لــراء  ــا جــدًّ التعليــم ضعيًف
ا يف  حلــوى كهدايــا للمتفوقــات، ومــع ذلــك كانــت مســتمتعة جــدًّ
ــا، فجميعنــا نعلــم أن الفقــر  ــا وعلميًّ تدريســهن وهتذيبهــن أخالقيًّ
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ا  عــدو اإلنســان يــرق منــه كل يشء، فكانــت أشــواق خملصــة جدًّ
يف عملهــا وصادقــة يف تعاملهــا مــع الطالبــات، ومرحــة يف طريقــة 
ــْن  ــقِّ َم ــة بح ــن ومرن ــول لقلوهب ــهلة الوص ــت س ــا، كان رشحه
يــن،  ختطــئ، كانــت إذا وعــدت طالبــة بجائــزة أوفــت هلــا ولــو بالدَّ
ــواق؟! ــة أش ــْن برقِّ ــن، َم ــرح بأعينه ــرأ الف ــا أن تق ــم عنده امله

استمرت أشواق عى هذه احلالة ثالثة أعوام ..

ــع  ــتبعاد مجي ــى »اس ــص ع ــوزارة ين ــن ال ــرار م ــى ق ــى أت حت
املعلــامت باســتثناء اجلامعيــات «

يــا اهلل عــى هــذا القــرار، كــم كان وقعه يف قلــب أشــواق مدوًيا، 
ــت  ــة كان ــعر طالب ــط ش ــي متش ــة وه ــرة املدرس ــا مدي ــني أتته ح
أمهــا قــد رحلــت عــن الدنيــا الفانيــة، وكانــت املديــرة تعلــم بــأن 
أشــواق هــي أفضــل َمــْن تعاملــت معهــا طــوال ســبعة وعريــن 
ــا يف جمــال التعليــم والتعامــل مــع املعلــامت، توّقفــت املديــرة  عاًم
ــان عــى وجههــا  ــاب الفصــل ودقــات قلبهــا تتســارع، وب ــد ب عن
ــة  ــة واملهذب ــتخرب املعلم ــف س ــاك، كي ــات ارتب ــع موج ــزن م احل
واملربيــة واملاشــطة واألم، كيــف ســتخربها بقــرار اســتبعادها ؟! .. 
وكل هــذا ألهنــا تعيــش يف دولــة )املــادة فيهــا أوىل مــن الشــعب(

ممــا جعلهــا ال تســتطيع دخــول اجلامعــة، انتهــت أشــواق مــن 
متشــيط الطالبــة والتفتــت إىل البــاب فوجــدت املديــرة تقــف 
ــري  ــة: »ال تتأث ــن ني ــت بحس ــع، فقال ــن الدم ــض م ــا تفي وعيناه
مــن هــذا املوقــف، فــواهلل هــن أغــى مــن عرفــت، وهــن أنــا وأنــا 
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ــام  ــا وأم ــت أمامه ــها وبك ــرة نفس ــك املدي ــا مل تتامل ــن«، عنده ه
الطالبــات، فخافــت أشــواق أن يتأثــرن الطالبات، فأخــذت املديرة 
إىل مكتبهــا وأجلســتها، وأخــذت هتدئهــا حتــى هــدأت، وأشــواق 
حتــى هــذه اللحظــة تعتقــد أن املديــرة قــد تأثــرت مــن املوقــف، 
ــرة ال تســتطيع كــر لطــف ورقــة أشــواق بقــرار مثــل  ــام املدي بين

ــا ورتبــت كلامهتــا، وقالــت- ــا عميًق هــذا، فأخــذت نفًس

»يــا أشــواق .. إن األحــالم إذا أرادت أن تتحقــق وهــي حبيســة 
ــهل  ــن الس ــاب إن كان م ــاِل بالب ــالق مل تب ــة اإلغ ــة حمكم يف غرف
كــر القفــل أو هــدم اجلــدار، فــال يوجــد قــوة يف العــامل متنعهــا من 
التحقــق، فلعــل حلمــك مل يــأِت وقــت حتققــه، وكل ما مــى ليس 
ســوى جتــارب حتى تكتســبي اخلــربة، فاحللم ال يــربح أبــًدا إذا أراد 
البلــوغ، فعليــك أن تكــوين جاهــزة دائــاًم، أوصلــت الرســالة ؟!«.

فقالت أشواق : »أقيادية مثي .. تستسلم«؟!

ثــم مللمــت دفاتــر التحضــي ووّدعــت زميالهتــا، وبيــد حانيــة 
مســحت عــى رءوس طالباهتــا، وغــادرت أشــواق امللهمــة.

بعض حكايات الكفاح، تقف عاجزة عند السلطة..

.

*ملحــق : )علــى قــدر أهــل العــزم تأتــي العزائــم وتأتــي علــى قــدر 

الكــرام املــكارم وتعظــم فــي عيــن الصغيــر صغارهــا وتصغــر فــي 

عيــن العظيــم العظائــم( أبــو الطيــب املتنبــي.
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املشهد السادس
»املطعم الحزين«

ــت  ــطاء، وصّب ــب البس ــا يف جي ــت يده ــارقة أدخل ــوى س س
غيهتــا عــى ظهــر الضعفــاء، وأشــعلت النــار يف جهــد املزارعــني، 
وأســقطت هيبــة اآلباء أمــام أبنائهــم، وعبثت يف أعــراض احلرائر ..

فام احلرب، هل من تعريف أصدق؟!

ال واهلل، فكل التعاريف تدور حول الدمار..!!

يف إحدى بالد الفقه .. يقيم العم صالح هو وأرسته، 

ــم  ــد كان الع ــه، فق ــن خالل ــزق م ــي يرت ــم صغ ــه مطع وكان ل
ــة  ــس زكي ــه نف ــت ل ــعبي، وكان ــام الش ــي الطع ــد طه ــح جيي صال
ــى  ــرددون ع ــاس ي ــام، وكان الن ــر الطع ــى يف مقادي ــة حت كريم
ــه قــام بإضافــة طــاوالت الطعــام خــارج  ــرة حتــى أن املطعــم بكث
ــة  ــخصيته لطيف ــت ش ــه، وكان ــواء زبائن ــن احت ــن م ــم ليتمك املطع
مــع الفقــراء واملســاكني، فــكان خيصــص هلــم طــاوالت جيلســون 
عليهــا، ويقــّدم هلــم الطعــام باملّجــان، كان معطــاء للخــي ومثــال 

ــة.. للطيب
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ــر  ــالة الفج ــل ص ــتيقظ قب ــه، اس ــام وكعادت ــن األي ــوم م ويف ي
يتلــو مــا تيــر لــه مــن القــرآن حتــى حيــني موعــد الصــالة، فــإذا 
فــرغ مــن صالتــه توجــه للمطعــم جيّهــز مكونــات ومــواد الطبــخ، 
وينّظــف املطعــم وغيهــا مــن مهامــه اليوميــة، وبينــام هــو يعمــل 
يف املطعــم إذ ســمع صــوت صفــارات اإلنــذار وســيارات الرطــة 
ــت  ــة ، وتبدل ــل املدين ــض داخ ــد انتف ــش ق ــكان، واجلي ــأ امل مت
ــمس  ــات، والش ــة ودباب ــدات قتالي ــة مع ــيارات إىل أزم ــة الس أزم
قــد حجبتهــا طائــرات مقاتلــة، فأخــذ العــم صالــح يــرصخ: »مــا 

األمــر مــا األمــر« ؟!

فقيل له: »إهنا احلرب«..!!

ســكت الــكالم عــن الــكالم، وتلــّون وجــه العــم صالــح، وعام 
ــه هــذه الكلمــة ، فهــو قــد  عــى ســطح اهلــّم، هــو يعلــم مــا تعني
تــرك وطنــه بســببها، واآلن ســيرك وطنهــم بســببها، وال يســتطيع 
العــودة لوطنــه ، وال يســتطيع البقــاء يف وطنهــم، يقــف حائــًرا بــني 
مجــر وبــني فحــم رسيــع االشــتعال، وكأنــه خياطــب الطغــاة: »مــاذا 

تريــدون منــي« ؟!

ويف حلظــة رشوده، حــدث االنفجــار األول ومل يلفــظ الدخــان 
ــا أن  ــع، وم ــث والراب ــاين والثال ــار الث ــه االنفج ــى تبع ــه حت أنفاس
حــدث االنفجــار اخلامــس حتــى كان العــم صالــح يف بيتــه يلملــم 
ــن  ــل م ــده بقلي ــدت ي ــول، وم ــة املجه ــم يف حقيب ــه ويضعه أرست
ــوارغ  ــاك وال ف ــد هن ــدود، ال جن ــم إىل احل ــل هب ــم، ليص الدراه
ــون  ــم، وحامل ــون أرواحه ــطاء حيرس ــدود بس ــى احل ــاص، ع رص
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ــاء  ــع، ونس ــال رض ــة، وأطف ــالم منكس ــم، وأع ــون أحالمه خيبئ
ــة األخــرى ــارود، وعــى حــدود الدول حيفظــن فروجهــن مــن الب

جيــش مهــاب، ورصــاص حــي، وشــوارب ترفــرف كأجنحــة 
محــام الســالم ..!!

ومــع هــذا مل تفتــن النســاء ومل تشــبع األطفــال ومل ترتفــع 
ــف  ــح، فكي ــم صال ــرَض الع ــالم، ومل ي ــق األح ــالم ومل حتق األع

ــف..؟؟!! ــاره خائ ــن وج ــار آم جل

إن أردت األمن، فاهنض ..!!

هناك أناس فقدوه وهم نائمون.

.

.

.

*ملحــق : )والحــرب لــو يعلمــون ال تســتعر نيرانهــا فــي أجــواف 

املدافــع، بــل فــي قلــوب النــاس، وأفكارهــم أيًضــا( ميخائيــل 

. نعيمــة
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املشهد السابع
»الحاجة عيب«

احــذر دائــاًم الســقوط أمــام أعــني النــاس، احليــاة مليئــة 
باملطّبــات، فــال جتعلهــا تكــر جماديــف املقاومــة لديــك، وقوفــك 
عــى قمــة النجــاح، يعنــي تســلقك عــى ثغــرات الفشــل ..

قبــل ثالثــة أعــوام مــن اآلن، كنــت أعمــل يف جمــال اخلدمــات 
ــن ال  ــالت مل ــاز املعام ــع إنج ــن الرائ ــه م ــت أرى أن ــة، وكن العام
ــة  ــى مراجع ــنه ع ــرب س ــا لك ــة، إم ــك املهم ــام بتل ــتطيع القي يس
ــا  ــه، وم ــرض أملَّ ب ــه، أو مل ــغاله بعمل ــة، أو النش ــر احلكومي الدوائ
إىل ذلــك مــن أعــذار النــاس، فكنــت آخــذ املعاملــة وأطلــع عليهــا 
ــل  ــن قب ــا م ــوات تنفيذه ــدد خط ــة أم ال، وأح ــت قانوني إن كان
ــن  ــرة م ــر م ــأن، فأذك ــب الش ــا لصاح ــة إنجازه ــب تكلف أن أحس
، قالــت:  املــرات أنــه أتتنــي امــرأة وقــد ظهــر عــى وجههــا الِكــرَبُ
»يــا ولــدي، أريــدك أن تنجــز يل معاملــة ألحظــى بخادمــة«، 
ــادة  ــا، وكالع ــذت أوراقه ــي«، أخ ــا أم ــك ي ــك ذل ــا: »ل ــت هل فقل
أدرســها وأتفحصهــا، لكــن هــذه املــرة مل أقــم بحســاب التكلفــة، 
قلــت يف نفــي: »ســأنجز هلــا املعاملــة دون رشوط«، وأبتغــي هبــذا 
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وجــه اهلل، وفعــاًل انتهيــت مــن دراســة املعاملــة ورســمت خطوات 
تنفيذهــا، ألخربهــا باملــدة املتوقعــة لإلنجــاز، فوافقــت عــى املــدة، 
وقالــت: »انجزهــا وســوف أعطيــك أكثــر مــا تطلــب«، تبســمت 

ــه« ؟! ــب أم ــد حياس ــي: »أول ــت يف نف وقل

ــة،  ــاز املهم ــدأت يف إنج ــا وب ــت ملفه ــي ورتب ــزت أوراق فجه
وخــالل فــرة قصــية كنــت قــد أمتمــت املعاملــة، فاتصلــت هبــا 
ــف،  ــى اهلات ــرد ع ــل ي ــوت رج ــإذا بص ــا، ف ــف منزهل ــى هات ع
قلــت: »عفــًوا أهــذا منــزل الســيدة فالنــة«، قــال: »نعــم«، قلــت: 
ــز  ــا حج ــا عليه ــزت، وأهن ــد أنج ــة ق ــا أن املعامل ــنًا، أخربه »حس
تذكــرة الطــيان للخادمــة، واحلضــور الســتالم األوراق الثبوتيــة، 
وشــكًرا«، قــال: »حســنًا ســأخربها بذلــك«، و مــا هــي إال بضــع 
ســاعات حتــى حــرت املــرأة للمكتــب لتأخــذ أوراقهــا، وقبــل 

ــة .. ــن التكلف ــألني ع أن تس

قلت هلا:

»اعذري تطفي، لكن َمْن أجابني عى اهلاتف«؟!

قالت: »ولدي الوحيد، وهو شاب مثلك«.

ــا  ــاذا مل ينجزه ــة، و مل ــّدم املعامل ــو ليق ــأت ه ــاذا مل ي ــت : »مل قل
ــو«؟!! ه

ا، ولكــن ســأحكيها لــك باختصــار  قالــت: »قصتــه طويلــة جــدًّ
شــديد ..
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ــل يف  ــاء، وكان يعم ــدس إنش ــة مهن ــن اجلامع ــرج م ــدي خت ول
ــذي  ــروع ال ــد امل ــه أن يتفق ــوم كان علي ــاوالت، ويف ي ــال املق جم
ــز  ــطح مل جيه ــطح، وكان الس ــد إىل الس ــائه، فصع ــى إنش ــل ع يعم
ــه، وكان  ــزء من ــو ج ــه ه ــز من ــا أنج ــل، كل م ــكل كام ــد بش بع
ــور  ــني يف أم ــادث العامل ــزء، وحي ــذا اجل ــى ه ــف ع ــدي يق ول
العمــل، فــإذا بــه يضــع قدمــه عــى جــزء هــش ليســقط بــه، ومــن 
ــى  ــقط ع ــه س ــه، لكن ــذي يلي ــدور ال ــى ال ــقط ع ــه س ــة اهلل أن رمح
ــب  ــربين الطبي ــاك أخ ــفى٫ وهن ــل للمستش ــر، فنق ــره، وانك ظه
بأنــه أصيــب بشــلل نصفــي، وهــو اآلن منــذ ســنة ونصــف وهــو 
ــه،  ــامم ب ــزل واالهت ــل املن ــى عم ــربت ع ــد ك ــا ق ــرك، وأن ال يتح

ــه«. ــاعدين في ــة تس ــت خادم ــي وطلب ــا بنف ــرت أن ــك ح لذل

قلت: »أين والده« ؟!

قالت: »والده قد تويف منذ عرة أعوام بحادث سي«.

قلت: »فمن يرعاكم«؟!

قالــت: »إن ولــدي يعمــل مــن املنــزل بالتصاميم والرســومات، 
ــي،  ــويف زوج ــذ أن ت ــا من ــارب ألنن ــا األق ــف يبغضن ــن لأس فنح
وهــم يســعون ألخــذ جتــارة زوجــي التــي مــا أن انتهيت مــن تعليم 
ولــدي حتــى كانــت تلفــظ أنفاســها األخــية، فكنــت رافضــة أن 
يتســلموها، خوًفــا عــى مصلحــة ولــدي، وحفــظ وجهــي ووجــه 
ولــدي مــن احلاجــة إليهــم، فقــد كان الطمــع حيتــل أنفســهم، وكم 
متتمــوا حــني أصيــب ولــدي بأننــا ســقطنا بحوضهــم، لكــن احلمد 
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هلل، لــدي ولــد أبــت قــالع طموحــه أن تستســلم أمــام اليــأس، فيــا 
ــك، وال  ــز من ــرب العج ــض إن اق ــارب وانتف ــح وح ــدي كاف ول
تصنــع ألحالمــك ســقًفا، ثابــر واجتهــد وال تقــل يكفــي إىل هنــا، 

بــل قــل دائــاًم هــل مــن مزيــد« ؟!!

ــذ  ــًدا أن ال آخ ــي عه ــى نف ــت ع ــد قطع ــت ق ــت: »كن فقل
تكلفــة العمــل منــك، وأن أنجزهــا لوجــه اهلل، لكــن كريمــة مثلــك 

ــا«..!! ــع يل درًس ــت إال أن تدف أب

يصيبك الدرس أحياًنا وأنت غافل..!!

.

.

.

*ملحــق : )إن لآلمــال فــي أنفســنا لــذة تنعــش منــا مــا ذبــل، لــذة 

يحلــو بهــا الصبــر علــى غمــرات العيــش والخطــب والجلــل( 

الغايينــي. مصطفــى 
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املشهد الثامن
»الهمة العالية«

ــه، ال تكــن  عليــك أن حتــرف يف جمــال مــا وتطــوره وتبــدع في
ــدوران.. كعقــارب الســاعة يف عملــك، ليــس عليهــا ســوى ال

ــى  ــك، حت ــا ب ــًرا خاصًّ ــك أث ــع لنفس ــة اصن ــك العملي يف حيات
ــا..!! ــال: كان هن يق

ــئ  ــن داف ــني حض ــع، وب ــي متواض ــت صغ ــامي يف بي ــد س ُول
حنــون، ال تعــرف القســوة هلــام طريــق، وقــد تربــى عــى األخــالق 

ــة.. ــدة وعــى الشــخصية الفاضل احلمي

لكنــه، لضعــف إمكانيــات والــده مل يتمكــن ســامي مــن 
ــد املســتمر، فقــد تعلــم يف الصفــوف  ــم اجلي احلصــول عــى التعلي
األوىل فقــط، ثــم انضــم إىل والــده ليتعلم حرفــة امللــوك )النجارة(، 
ا ونشــيط احلركــة، وذا مهــة عاليــة، فــكان  ــا جــدًّ وكان ســامي ذكيًّ
ــى  ــا، حت ــده وجيهزه ــا لوال ــرة، يرتبه ــًرا للمنج ــاًم مبك ــر دائ حي
إذا حــر والــده بــدأ العمــل معــه، ورسعــان مــا تعلــم الصنعــة، 
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حتــى بلــغ الرابعــة والعريــن مــن عمــره، ليقــوم بعدهــا باملهــام 
كلهــا دون والــده، حتــى أن والــده مل يعــد حيــر للمنجــرة كثــًيا، 
ــأيت  ــده إال أن ي ــى وال ــا ع ــامي، وم ــى س ــد ع ــح يعتم ــد أصب فق

ــه وينجزهــا ســامي بالوقــت املحــدد. ــل معارف بالعمــل مــن قب

ــن،  ــد الزبائ ــامل ألح ــل أع ــا لتوصي ــامي ذاهًب ــرة كان س ويف م
ــرة ..!! ــه فك ــى بال ــرت ع ــق خط ــو يف الطري وه

أن يقــوم بعمــل بطاقــات خاصــة باســمه واســم املحــل، حتــى 
يقــوم بتوزيعهــا عــى الزائريــن وبعــض التجار كنــوع مــن الدعاية، 

للمحــل وعــرض األعــامل املنجــزة والفنيــات التــي قــام هبــا ..

ــن  ــس اآلالت وم ــى نف ــى ع ــن يبق ــن م ــع، لك ــا مصان )كلن
ــدي( ــا التح ــا، هن ــف عدده يضاع

ــع  ــل يتس ــد املح ــامي، ومل يع ــى س ــر ع ــات تتكاث ــدأت الطلب ب
لــكل تلــك األعــامل، فاقــرح عــى والــده بــأن يقــوم بأخــذ حمــل 
أكــرب وزيــادة عــدد األيــدي العاملــة، حتــى يتمكــن مــن اســتيعاب 

الطلبــات، فوافــق والــده عــى الفــور ..

ــام  ــي ق ــة الت ــدي العامل ــي األي ــا ه ــارئ م ــزي الق ــر عزي انظ
ــغيلها..!! ــامي بتش س

لقــد بحــث عــن كل حــامل حــارصت أحالمــه الظــروف 
ــه )املؤمــن  ــده ويطــور مــن قدرات القاهــرة، واســتدعاه ليعمــل عن
منتــج، قاهلــا يل والــدي قديــاًم(، مل حيــرص ســامي عــى األشــخاص 
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ذوي الكفــاءة العاليــة واخلــربات الطويلــة، وإنــام كان هدفــه دعــم 
ــوى.. ــى يق ــف حت الضعي

حتقــق مــراد ســامي، وبــدأ النــاس بالــردد عــى حملــه، وبــدأت 
ــح  ــامي أصب ــر أن س ــل يف األم ــه، واجلمي ــال علي ــات تنه الطلب
ــاريعهم  ــم مش ــون هل ــه ليك ــل لدي ــي تعم ــة الت ــد العامل ــم الي يدع
ــره  ــل عم ــم يف مث ــن ُه ــرى م ــني ي ا ح ــدًّ ــَرُّ ج ــة، كان ُي اخلاص
ــالق  ــي أخ ــذه ه ــة، فه ــارة ناجح ــة وجت ــامل خاص ــاب أع أصح

ــامء. ــني العظ املبدع

ــل،  ــط باألرج ــون فق ــرزق، ال يك ــى ال ــول ع ــعي للحص الس
ــه. ــعى بعقل ــن يس ــاك م فهن

.

.

.

*ملحق : )من سمو أخاق املبدع: أن يقوم بنشر خفايا تجربته، 

وتعليــم غيــره، واحتــواء املبتدئيــن، وفتــح آفــاق اإلبــداع 

أمامهــم( لقائلهــا.
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املشهد التاسع
»اختر لنفسك«

)احلــر أبقــى مــن املنقــاد(، ال ختــط خطــوة واحــدة عــى طريــق 
ــك يف  ــوه ل ــواء حبس ــس ه ــرد«، وال تتنف ــك »مت ــوه ل ــد خطط ق

ــد أنــت.. ــت كــام تري زجاجــة العطــر، كــن أن

ــب  ــالن، وكان صاح ــة واإلع ــة للدعاي ــل يف رشك ــت أعم كن
هــذه الركــة رجــاًل ذا أخــالق عاليــة، وصاحــب مكانــة مرموقــة 
ا مــع العمــالء، ودقيًقــا يف مواعيده،  يف املجتمــع، وكان صادًقــا جــدًّ
مل يكــن مثــل بعــض أصحــاب رءوس األمــوال، يضعــون ثقتهــم 
ــامل.. ــن األع ــى رأس منفذي ــاًم ع ــل كان دائ ــم دون، ب ــن ه فيم

ــه  ــا ل ــة، نائًب ــؤولية عام ــي ذي مس ــز وظيف ــا يف مرك ــت أن فكن
وقــت انشــغاله أو ســفره، وكنــت قــد رســمت لنفــي طريًقا أســي 
ــر  ــاًم أح ــل، فدائ ــب العم ــة صاح ــس مكان ــل إىل نف ــه ألص علي
ــدد  ــني، وأح ــة للموظف ــام اليومي ــب امله ــة، وأرت ــًرا إىل الرك مبك
جــدول مواعيــد العمــالء، فقــد كنــت أطمــح بــأن أكــون صاحــب 
ــق أفــكاري  ــى أمتكــن مــن تطبي ــال، حت عمــل وصاحــب رأس م
ــاك  ــيكون هن ــا، س ــة م ــؤال يف رشك ــت مس ــام كن ــا، فمه وتطويره



42

ــى  ــاف ع ــل خي ــب عم ــكل صاح ــاوزه، ف ــتطيع جت ــقف ال تس س
مصلحتــه مــن جتــاوزات املوظفــني لديــه، ومــن األمــور التــي مــن 

ــه.. ــا ل املمكــن أن تنمــي منافًس

ــب  ــاول أن أكتس ــي أح ــأ بأنن ــر، وتنب ــذا األم ــر ه ــظ املدي الح
اخلــربة واملعلومــات التــي تفيــدين إذا قــررت بــأن أســس يل عمــاًل 

ــا.. خاصًّ

ــد  ــة، وق ــات املهم ــاء كل املعلوم ــى إخف ــا ع ــح حريًص فأصب
ــن  ــربه ع ــث ألخ ــتدراجي يف احلدي ــرة اس ــن م ــر م ــاول أكث ح
خططــي املســتقبلية، لكننــي بفضــل اهلل كنــت ممــن يلتزمــون 
الصمــت أغلــب أوقاهتــم، فلــم أكــن ســهل املــراس كــام يعتقــد، 

ــني(.. ــة احلامل ــت هيب )الصم

ــي  ــئلة الت ــد األس ــم تع ــرى، فل ــاليب األخ ــدأ باألس ــا ب عنده
ــة .. ــتحق اإلجاب ــأهلا تس يس

ــا  ــا: أن ــال يل يوًم ــي أن ق ــتخدمها مع ــي اس ــاليبه الت ــن أس فم
ــم  ــم أحده ــى أن أدّع ــم أمتن ــة، وك ــم العالي ــاب اهلم ــب أصح أح
حتــى يصــل للمســتوى الــذي يريــده، ولقــد نظــرت إليــك 
ــر  ــذا األم ــك، وه ــن عمل ــا م ــا ومتمكنً ــا وحامًل ــك طموًح فرأيت

ــف.. ــرد موظ ــى جم ــة أن تبق ــي حقيق حيزنن

هّز هذا الكالم عقي، لكنه مل حيرك أفكاري من مكاهنا

ــه(، واســتمر  فلــدي قاعــدة تقــول )املنافــس عــدو فــال تثــق ب
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ــي  ــط الت ــذه اخلط ــتقبي، وكان كل ه ــط ملس ــم والتخطي يف الرس
ــه.. ــاه عمل ــس اجت ــي عك ــا يل تس وضعه

أنــا أعلــم أنــه ليــس مــن أخالقيــات العمــل اســتخدام األرسار 
ــت  ــد كن ــك، فق ــل ذل ــوي فع ــن أن ــي مل أك ــا، لكنن ــد صاحبه ض
أريــد أن أمتّيــز وأطــّور بعــض نقــاط الضعــف لديــه يف جمــايل أنــا..

فرفضــت كل عروضــه، وكنــت قــد نويــت اخلــروج مــن دائرته، 
حتــى ال خيذلنــي عقــي يومــا وأنجــرف إليــه، وأبقــى حتــت رايتــه، 
ألننــي قــد عزمــت عــى تأســيس عمــي اخلــاص، ولــن أدع شــيًئا 

يقــف يف وجــه حتقيــق اهلــدف..

ــت  ــد أمتم ــت ق ــتقالتي، وكن ــت اس ــهر، قدم ــة أش ــد بضع وبع
ــن  ــل ع ــا كل التفاصي ــة، خمفًي ــريت اخلاص ــززت دائ ــس وع األس
ــت  ــى إذا اتزن ــة، حت ــرب املنافس ــن ح ــا م ــة خوًف ــي القديم رشكت
ــكل  ــورة، فل ــدة واملط ــكاري اجلدي ــدان بأف ــا للمي ــرُت بعده ظه

ــور .. ــى الص ــه بأزه ــل ب ــب يط ــه املناس يشء وقت

قــام املديــر برفــض اســتقالتي األوىل وتبعتهــا بالثانيــة فرفضــت، 
ثــم الثالثــة، فعقــد اجتامًعــا خاًصــا، وقــال يل بأنــه ســوف يضاعــف 
ــرى  ــارة أخ ــيكّون جت ــه، وس ــا ل ــميًّا نائًب ــي رس ــر، وينصبن يل األج

أكــون فيهــا رشيــًكا باملناصفــة..

ــن  ــي مل أمتك ــات، لكنن ــرض للحظ ــذا الع ــي ه ــا أعجبن صدًق
مــن هــدم مــا بنيتــه، وخاصــة أن دائــريت كانــت عبــارة عــن أيــدي 
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عاملــة، فعرضــه كان فيــه قتــل روح الفريــق، فرفضــت هــذا 
ــه.. ــا من ــتقالة كرًه ــت االس ــا، ووقع ــرض أيًض الع

وهــا أنــا اآلن قائــد لركتــي اخلاصــة بأفــكاري اخلاصــة وعــى 
طريقتــي اخلاصــة أنافــس.

)أن تكــون موظًفــا يف رشكــة، كل حلظــة عليــك متــر هــي فرصــة 
لتتعلــم وتبني نفســك، فاســتغلها(

.

.

.

*ملحق : )إن املعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة 

الذهــن إلــى واقــع الحيــاة، تشــبه الطعــام الــذي لــم يحولــه 

الهضــم الكامــل إلــى حركــة وحــرارة وشــعور( محمــد الغزالــي.
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املشهد العاشر
»نبض خاطئ«

احلــب هــو الشــعور الــذي حتدثــت عنــه العصــور أمجــع، وجــه 
»مليــح« إن صــدق، يأتيــك بغتــة ال أذكــر أين قــرأت أن أحــًدا قــام 

باســتقبال احلــب، فهــو انســياق قبــل كل يشء..

تســعة وعــرون عاًمــا، وقلبــه مغمــد يف اجلمــود، مل يــرف لــه 
جفــن ليلتقــي بحبيــب ..

ــى  ــبيل ع ــر س ــدة، عاب ــل الوح ــت ظ ــوف حت ــم الوق كان دائ
ــأن.. ــه أي ش ــس ل ــوى لي ــة اهل مملك

ويف ليلة ُفتن، و ُفتن بامرأة تكربه بعر سنوات..

مل تكن تلك الفتنة رحيمة به،

وأي فتنة رحيمة؟!

ــاٍن  ــوت ح ــب، إذ بص ــض الكت ــذ بع ــة يأخ ــو يف املكتب ــام ه بين
يســأله عــن أماكــن بعــض الكتــب ومواضيعهــا ومطلــب الكتــاب 
ــة  ــه يف اإلجاب ــه، وبالغت فيهــا، كان أســلوب املثقــف واضًحــا علي
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ــوعة  ــب وكأن موس ــكان جيي ــة، ف ــب بين ــض الكت ــوى بع ــن حمت ع
ــل  ــه )العق ــا اجتاه ــيًئا يف قلبه ــر ش ــذا األم ــار ه ــا أث ــا، مم حتادثه
ــئلة  ــن األس ــرت م ــا إال أن أكث ــام كان منه ــول(، ف ــب موص بالقل

ــث.. ــام احلدي ــول بينه ــى يط حت

وعندمــا غــارت األســئلة عليــه، توقــف عــن اإلجابــة، وطغــت 
النظــرات عــى الــكالم، ُفتــن هبــا، ومل يتمكــن مــن جتاهــل قلبــه، 
وكأن ثوبــه هيتــز أمامهــا مــع كل نبضــة٫ متنــى لــو أهنــا بقربــه دائــام 

)عشــق العقــول(..

ــاب  ــه ويناقــش بعــض الكّت ــه موقــع خــاص يكتــب علي كان ل
أهــل العلــم واملعرفــة مــن خاللــه، فعــرض عليهــا أن تقبــل 
عنــوان موقعــه، حتــى تتمكــن مــن االستفســار يف أي وقــت تشــاء 

ــا(.. ــق أحياًن ــول تعش )العق

آنســت منــه القــرب، فوافقــت وأخــذت العنــوان لتعــود بعدهــا 
إىل البيــت، ومــا أن حــل الليــل، حتــى بــدأ القلــب هيمــس هلــا أن 
أرســي ولــو ســؤاالً عابــًرا أو عابًثــا العًبــا، أي يشء، املهــم أرســي 
ــى  ــيض ع ــة تنق ــنني املاضي ــة الس ــل وحش ــه لع ــريب من ــه، و تق ل

عتباتــه..

ومــا أن قامــت باإلرســال، حتــى كانــت أناملــه جتيــب، أرأيتــم 
يوًمــا أنامــل تنتظــر؟!
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كانــت رســالتها جمموعــة أســئلة، بــني الســؤال والســؤال 
فاصلــة هيــام، عــن احلــال واألحــوال ثــم عــن نفســه وعــن عقلــه 

ــم.. ــن العل ــب م ــا اكتس وم

فــكان وهــو يكتــب كأن نســائم الرقــة حتــارصه، ال يــدري مــن 
أهيــا ينفــذ، ربــع قــرن وأكثــر وهــو يف مجــود، واآلن الوحــدة بــدأت 
تنثنــي، وقــد بــدأ يف اخلــروج مــن حلقــة التقوقــع  )اســتيقظ انتعش 

انتفــض(، وانتثــر عــى شاشــتها كلؤلــؤ لتصنــع منــه عقدهــا..

ــت  ــب، وحتطم ــأل وجتي ــو يس ــب، وه ــأل وجيي ــذت تس فأخ
ــة.. ــن إجاب ــه م ــام لدي ــرح ب ــام، كل ف ــة بينه ــز برع احلواج

حتى مى عى هذه احلالة ثالثة أشهر..

ــا،  ــام بحبه ــد ه ــه ق ــب، بأن ــا القل ــر فيه ــة ثرث إىل أن رصح بليل
ــًدا  ــرى أح ــه ال ي ــا، وأن ــة هواه ــأن يف مملك ــع الش ــح رفي وأصب
ــطور  ــى س ــن، وع ــوه العابري ــا يف كل يشء، يف وج ــواها، ويراه س
الكاتبــني، وبــني نســامت الليــل ختطفــه مــن شــباكه املوهــوم، ملــاذا 

ــوم؟! ــت موه قل

عندمــا قــدم للقــاء وبعــد كل التصاريــح التــي رصح هبــا أمــام 
أمــية اهلــوى، قــال هلــا يف مطعــم وعــى طاولــة العشــاء الضاحكة،

ــل يل  ــي، فه ــه نف ــاح ب ــكن ترت ــوى س ــا ال أراِك س ــال: أن ق
ــوين  ــه لتك ــررِك من ــِك وأح ــب خاطف ــه ألخاط ــدم ب ــد أتق بموع

ــجني ؟! ــّرد يف س ــاًل يغ بلب
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صمتــت وتناثــرت عــى أهداهبــا الدمــوع، آآآآه بعــد كل تلــك 
ــرك ال  ــال عم ــا ب ــني، م ــامق البائس ــكن بأع ــد الس ــنوات، أتري الس

ــايل بعمــري؟ يب

أم غدى عقلك طواف عى األحالم؟

ــل  إن بينــي وبينــك عــر ســنني، أتظــن جمتمــع »عنســني« يقب
ــا يل ؟! ــك زوًج ب

ــرة،  ــة عاب ــن قص ــرأ، نح ــة ُتق ــنا رواي ــن لس ــا نح ــاك جنوًن كف
ــد.. ــن جدي ــا والدة م ــة ينقصه وعالق

صال به املكان وجال، )العشق يف الكرب جنون(

ــأة  ــب فج ــأة، احل ــأيت فج ــاة ي ــذه احلي ــل كل يشء يف ه مل حيتم
ــأيت  ــت ت ــى أن ــأة حت ــد فج ــأة والبع ــرب فج ــأة والق ــره فج والك

ــأة.. ــي فج ــأة وتنته فج

ــًيا وهــو ينظــر إىل عيناهــا،  بعضــه مل حيتمــل بعضــه، ختبــط كث
ــت  ــم قال ــش«، ث ــع، ومل »ترم ــي واملجتم ــية ه ــة قاس ــة عنيف قاتل
ــا  ــة، أن ــا هناي ــة وهل ــا بداي ــية هل ــب س ــا: احل ــى يتخطفه واألس
ــا ال  ــك، وأن ــن يتبع ــت مل ــت يل أن ــك لس ــدق لكن ــك بص أحببت
ــت  ــا فألتف ــا أن ــك، أم ــن يتبع ــد م ــر وراءك جت ــد، فانظ ــي أح يتبعن
كثــًيا ال أرى ســوى نظــرات املجتمــع، قلبــي لــك خــذه ال أريــده 
ــا أمحلــه، هــو ال يفعــل شــيًئا ســوى نبــض يزيــد مــن  أتعبنــي وأن

ــري .. قه
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يا سيدي كل هذه السنوات مل تر سواي..!!؟!

كم أنت بائس..!!

حــال الصمــت بينهــام فــكان مــن الراحلــني، الذيــن ال عنــوان 
لوجهتهــم وال ذكــرى لتواجدهــم.

ــن  ــك ع ــؤرق، حديث ــس م ــن أن ــك م ــي ل ــام خ ــد وتن وحي
احلــب يدخلــك فيــه ولــو كنــت الطــرف الوحيــد، مملكــة اهلــوى 

ــاع.. ــط للدف ــاد وخط ــاج عت حتت

.

.

.

ملحــق : )ليــس ثمــة حبــال أو ساســل تشــد بقــوة أو بســرعة، كمــا 

يفعــل الحــب بخيــط واحــد( برتــون.
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املشهد احلادي عشر
»هوامير«

إهنم يضيئون لك املنفى كي هترب من عتمتهم

ويرسمون لك األحالم الوردية بعيدا عن أحالمهم

إهنم يرفعون لك رايات »اهلالك« يف غي مدهنم

ويصفون لك اجلحيم عى غي واقعهم..

كان لعكرمــة ســوق صغــي مكــّون من بضــع حمــالت، وكان كل 
حمــل خيتلــف عــن اآلخــر، فمحــل يتاجــر باإلكسســوارات، وحمــل 
يتاجــر بالثيــاب، وحمــل آخــر يتاجــر باألقمشــة النســائية، وهكــذا 

كل حمــل خيتلــف ببضاعتــه عــن اآلخــر..

وكان لــكل حمــل بائــع خــاص هلــذه الســلع، فقــد كان عكرمــة 
ــد يف  ــى أح ــد ع ــن يعتم ــا، ومل يك ــه وإدارهت ا يف جتارت ــدًّ ــاًم ج منظ

ــه.. إدارة جتارت

ويف يــوم بينــام كان يتفقــد جتارتــه، إذا برجــل قــد ظهــرت عليــه 
النعــم، يســأل عــن حمــالت فارغــة حتــى يســتأجرها، فلديــه ســلع 
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يريــد عرضهــا، فــام كان مــن عكرمــة إال أن اســتضافه عنــده بحكم 
أن لعكرمــة نصيــب األســد يف الســوق، فهــو الوحيــد الــذي لديــه 

أكثــر مــن حمــل..

فقــال الرجــل لعكرمــة: أراك متمكنـًـا مــن جتارتــك رغــم صغــر 
ســنك، فمــن يريــد الوصــول إىل مــا أنــت عليــه حيتــاج ربــع قــرن 
أو أكثــر، فكيــف متكنــت خــالل ســنوات قليلــة أن تكــون األكــرب 

يف الســوق وعــى كل التجــار ؟!

فقــال عكرمــة : هــو توفيــق مــن اهلل ســبحانه، ثــم بفضــل النظــر 
إىل خســائر َمــْن ُهــم قبــي وأســباهبا، وقمــت بعمــل دراســة حــول 
ــي  ــات الت ــي املقوم ــا ه ــاح وم ــباب النج ــا أس ــوع، م ــذا املوض ه

حيتاجهــا التاجــر كــي يبقــى مهيمنًــا يف الســوق ؟

وكنــت أصاحــب التجــار أصدقــاء والــدي، فكنــت أكثــر مــن 
احلديــث معهــم واألســئلة عليهم، حــول النقــاط الغامضة بالنســبة 
يل، فــام كان منهــم إال أن أرشــدوين إىل الطريــق الصحيــح يف بدايــة 
أمــري، واحلمــد هلل ســعيت جاهــًدا وكنــت دائــاًم عــى رأس العمل 
وال أعتمــد عــى أحــد يف غــدارة جتــاريت، ولذلك أنــا املســيطر هنا..

ــن  ــك بعري ــرب من ــا اك ــة، أن ــا عكرم ــر ي ــل : انظ ــال الرج فق
عاًمــا، ولــدي الكثــي والكثــي مــن األســواق والعالمــات التجارية 
اخلاصــة يب، وصدًقــا كنــت أحتــدث يوًمــا مــع أحــد التجــار أننــي 
أريــد أن يكــون يل جتــارة يف املنطقــة الفالنيــة، فقــال يل: اذهــب إىل 
ســوق كــذا، فإنــه ســوق منتعــش بحكــم أن أكثــر املتســوقني مــن 
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الســياح، فأتيــت هنــا وبحثــت يف ســوقكم ومل أجــد مكاًنــا شــاغًرا، 
ــح  ــي النصائ ــذ من ــك خ ــك، لذل ــي صادفت ــر أنن ــل يف األم واجلمي

هــذه وفكــر فيهــا جيــًدا-

ــن  ــك وتدف ــك وخربت ــع قدرات ــة تضي ــا عكرم ــا ي ــت هن أن
جتارتــك يف هــذه املنطقــة فقــط، فأنــا أرى أن تعــرض كل مــا لديك 
للبيــع وتتجــه إىل املــدن الكــربى، فهنــاك ســتتمكن مــن التوســع، 
وســتتمكن عندهــا مــن صنــع عالمــة جتاريــة خاصــة بــك، فهــذا 
مــا صنعــت أنــا حتــى أصبــح لــدي الكثي منهــا، أمــا هنا ســيميض 
ــد  ــِدَم ومل يع ــد َق ــوق ق ــأن الس ــد ب ــى جت ــام، حت ــام وراء ع ــك ع ب
واجهــة للــزوار، فأنــا أعــرض عليــك املســاعدة أن أشــرهيا منــك 
بمبلــغ يتيــح لــك احلصــول عــى حمــالت يف املــدن الكــربى، فّكــر 

بالعــرض عــى مهــل وهــذا عنــواين اخلــاص. ومــى..

يف املســاء عــاد عكرمــة إىل املنزل، وأخــذ يفكر مليًّــا يف األمر، بدأ 
كالم هــذا الرجــل كأنــه األب الروحــي، والداعــم هلمــة الشــباب..

)الطعم أهنى حياة السمكة(

مــى شــهر كامــل عــى عكرمــة وهو يف حــية مــن أمــره، حتى 
ــه.. ــل إلي ــا وص ــيى م ــة، ل ــرى إىل عكرم ــرة أخ ــل م ــاد الرج ع

ــه،  ــل لدي ــتضاف الرج ــرى اس ــرة أخ ــة وم ــه عكرم ــب ب رح
وتنــاوال أطــراف احلديــث، حتــى وصــل بــه إىل القــرار باملوافقــة..
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فــام هــي إال بضعــة أســابيع حتــى انتهــى عكرمــة من إجــراءات 
لنقل.. ا

ليتجــه بعدهــا إىل املــدن األخــرى، وأخــذ يبحــث ويبحــث عــن 
أســواق هبــا أماكــن شــاغرة وفعــاًل وجــد عكرمــة بعــض األماكــن 

اجليــدة التــي ســينطلق منهــا إىل القمــة..

)كان درس احلفاظ عى القمة أقسى من الوصول إليها(

بــدأ بتجهيــز حمالته ومــا هــي إال بضعة أيــام حتى تــم االفتتاح..

ــة األمــر، وأخــذ يرســم وخيطــط للتوســع  ــًيا يف بداي تأمــل كث
ــور  ــن األم ــا، مل تك ــا للرؤي ــع كان خمالًف ــن الواق ــر، لك ــر وأكث أكث
ــه،  ــوى من ــار أق ــر، وجت ــني أكث ــد منافس ــد وج ــرام فق ــا ي ــى م ع
وكانــت طلبــات أهــل املدينــة التــي هــو هبــا خمتلفــة عــن طلبــات 
مدينتــه، مضــت األشــهر األوىل وهــو يف خســارة، والبضائــع 
ــد،  ــف ومل جي ــرى للترصي ــرق أخ ــن ط ــث ع ــده، بح ــدس عن تتك

ــة.. ــذه املدين ــف يف ه ــوق وضعي ــد يف الس ــو جدي فه

ــرة،  ــه منك ــد جتارت ــال وج ــد دورة رأس امل ــام وعن ــل الع أكم
فخطــرت عــى بالــه فكــرة أن يرجــع للرجــل الــذي أقنعــه بالفكرة 

حتــى يقــرح عليــه احللــول لكونــه ذا خــربة عاليــة..

ــد  ــه جي ــه لعل ــه إىل حمالت ــم واجت ــوق القدي ــة للس ــاد عكرم ع
الرجــل، فســأل عنــه ومل جيــده، فقــال لــه مــن يعمــل يف املحــل بــأن 

ــه يف املنطقــة املجــاورة.. ــه مقــر خــاص ب الرجــل ل
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ــا يتخطفــه األمــل عــى  ــوان وذهــب مرًع أخــذ عكرمــة العن
أن خيرجــه هــذا الرجــل مــن األزمــة، وبعــد بضــع ســاعات مــن 
البحــث، وقــف عكرمــة بــني يــدي الرجــل، يقــول لــه بأنــك قــد 

دللتنــي عــى القمــة لكنــك مل تــرح يل طريقــة الصعــود..

تبســم الرجــل وأخــذ نفًســا عميًقــا وقــال بــكل هــدوء : 
ا، وال تتســع ألحــد إضــايف.. ياعكرمــة، القمــة مزدمحــة جــدًّ

وأنا كان هديف احلصول عى مكانك يف السوق..

ــس  ــس املناف ــي مناف ــة أن يستش ــن احلكم ــس م ــة، لي ــا عكرم ي
ــيه. ــه غ ــدم علي ــق أن يتق ــد يطي ــال أح ــر .. ف اآلخ

)ولعل هذا درسك األول(

ستصفعك احلياة مرة، وتعطف عليك مرة

وأنت تتجول يف عقول البر احذر من اجلرف

ليس كل مادح يقصدك بالرفعة، فكم من مادح يذم

.

.

.

*ملحــق : )ال يمكنــك تحقيــق أي �شــيء، دون الوقــوف فــي طريــق 

أحــد مــا( ابــا ايبــان.



55

املشهد الثاني عشر
»الصمت املحير«

حليم أنت باستيعابك اجلاهل
هيبة أنت عندما تتجاهل اإلساءة

تك بالعزيمة عندما تصل ستكتشف أن بعض املحطات َمدَّ
كان عامــر شــديًدا يف تعاملــه مــع النــاس، ال هيتــم بأحــد أبــًدا، 
حتــى أصدقــاءه ال خيالطهــم بكثــرة، كان فقــط يبادهلــم االحــرام 
ــه يف  ــع زمالئ ــه وم ــى يف عمل ــم، حت ــم أو يالطفه دون أن يامزحه
ــني و إن  ــب ال يل ــاط، صل ــوى االنضب ــه س ــدون من ــل ال جي العم

النــت بــه اخلطــب..
ختــرج عامــر مــن اجلامعــة بتخصــص علــوم سياســية، وعمــل 
ــاًم  ــم دائ ــا، وكان هيت ــا صحفيًّ ــه كاتًب ــهورة يف مدينت ــدة مش يف جري

ــن.. ــا الوط بقضاي
تعــرض عامــر للكثــي مــن املضايقــات مــن اجلهــات املعنيــة يف 
كتاباتــه، وكان كل مــرة ينتقدونــه فيهــا يزيــد مــن اهلجــوم عليهــم، 
خاصــة املفســدين منهم، وبالرغــم من اهلــدوء الــذي كان غالبا عى 
طبعــه، إال أنــه كان مندفًعا إذا مــس أمر ما وطنه يف بعــض القضايا..
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ويف صباح أحد األيام
اســتدعاه رئيــس التحريــر إىل مكتبــه اخلــاص، وقــال لــه: 

ــر: ــا عام ــل يل ي ــث، ق ــراف احلدي ــاول أط ــس لنتن اجل
منذ أن عملت معنا وأنا أراك بعيًدا عن زمالئك يف العمل

ــك،  ا بنفس ــدًّ ــا ج ــروًرا معجًب ــراك مغ ــم ي ــض منه ــى البع ،حت
لكننــي كلــام قــرأت مــا تكتــب ومــا تقــوم بــه ملحاربــة املفســدين، 
الذيــن عبثــوا يف املــال العــام وحــق املواطنــني، وهتاجــم أصحــاب 
ا، قوي الشــخصية  الســلطة بــال تــردد، أجــدك شــخًصا مثاليًّــا جــدًّ
وال هتــاب أحــًدا، لكننــي يف الوقــت نفســه أتعجــب مــن ضعــف 
تواصلــك مــع النــاس، حتــى أننــي مــرة ســمعت أحــد زمالئــك 
ــه  ــرد علي ــك مل ت ــى أن ــاال٫ً حت ــه ب ــِق ل ــم ُتل ــدة، فل ــدك بش ينتق

بكلمــة ومل ترمقــه بنظــرة، تــرى مــا الســبب؟!
وكيف استطعت الوصول إىل هذه الدرجة من التغايض؟!

نظر عامر إىل عيني الرئيس، وقال:
ــا  ــا عاملــني ال حماســبني، وبــث فين ــا ســيدي إن اهلل قــد خلقن ي
ــا ال  ــا، فأن ــب يصادفن ــد كل مط ــف عن ــتمرارية ال التوق روح االس
ــر،  ــر ويثم ــه إال إن كان يزه ــف علي ــتحق أن أتوق ــيًئا يس أرى ش
ــاًم دون  ــتمر دائ ــا مس ــت، وإال فأن ــك توقف ــه ذل ــت من ــإذا التمس ف
ــَك بِِقْطــٍع  ــَأرْسِ بَِأْهِل التفــات، فــاهلل ســبحانه أمــر ســيدنا لوًطــا )َف

ــود. ــورة ه ــْم َأَحٌد(س ــْت ِمنُْك ــِل َواَل َيْلَتِف ْي ــَن اللَّ ِم
ــي االلتفــات لــن حيقــق شــيًئا مــن  ــا أجــزم أن مــن هــو كث فأن

ــه.. ــح أماني ــن يصاف ــو ل ــي الله ــه، وكث مطالب
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يــا ســيدي، منذ الصغــر وأنا ال أحســن احلفــاظ عــى األصدقاء، 
فكانــت أمــي توبخنــي كثــيا، باعتقادهــا أين كثــي املشــاكل، 
ــال: ــاء اللعــب، عــى ســبيل املث ــا مل أكــن أتفــق معهــم أثن ــام أن بين
ــوى أن  ــت س ــتغامية( ليس ــمها )االس ــة اس ــارون لعب ــوا خيت كان
ــث،  ــت الباح ــح أن ــدوك تصب ــإذا وج ــك، ف ــون عن ــئ ويبحث ختتب
ــة  ــار لعب ــت أخت ــا كن ــم، فأن ــادم معه ــم التص ــت دائ ــا كن ــام أن بين
)ترتيــب األرقــام( أو )أســامء مــن األحــرف( ومــن هــذه األلعــاب 
التــي تزيــد مــن القــدرات العقليــة وتنميهــا، كنــت أتصــادم معهــم 

بكثــرة، حتــى ملــوا منــي، ومل أعــد أختلــط معهــم..
ومعنــى هــذا الــكالم، أن هــذه طباعــي ) التجاهــل، التغــايض، 

وأحيانــا أمــارس الغبــاء(
ــت  ــي كرس ــويل، لكنن ــن ح ــدور م ــا ي ــم م ــيدي أعل ــا س ــا ي أن
ــر  ــة بفك ــق، والنهض ــني احلقائ ــف األوراق، وتب ــه لكش ــي كل وقت

ــي.. ــال عن ــا يق ــم مل ــاس، دون أن أهت ــة الن عام
تفاجــأ الرئيــس مــن هــذا الــكالم، كان يظــن أن عامــًرا ضعيًفــا 

ومســكينًا بالعاميــة )عــى نياتــه(، فقــال الرئيــس:
أشــكرك عــى وقتــك، وأشــكرك عــى هــذا الــدرس العظيــم، 
الــذي لــو تعلمتــه مــن بدايــة شــبايب لكنــت أنــا اآلن مالــك هــذه 

الصحيفــة..
قــام عامــر عــن كرســيه وصافــح رئيســه، وكان وقــت العمــل 

قــد شــارف عــى االنتهــاء، فمــى إىل املنــزل٫
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ــة،  ــر الصحيف ــر إىل مق ــل عام ــايل، دخ ــوم الت ــاح الي ويف صب
وفوجــئ بــأن العــامل قــد قامــوا برحيــل مكتبــه وأوراقــه وملفاتــه 
ــتفًرا ؟! ــه مس ــب إىل رئيس ــل ذه ــأهلم، ب ــر، مل يس ــب آخ إىل مكت
ــب  ــك إىل نائ ــراًرا ترقيت ــدرت ق ــد أص ــي ق ــه : إنن ــال رئيس فق
ــت  ــتتقدم إال إن كن ــة س ــا ال أرى الصحيف ــر، فأن ــس التحري رئي
ــرار،  ــذا الق ــل ه ــى أن تتقب ــع، فأمتن ــرارات أوس ــب ق ــت صاح أن

ــس.. ــك باألم ــام رأيت ــاًءا ك ــون بنّ وأن تك
ارتسمت عى وجه عامر ابتسامة خجولة، وقال:

أشكر لك ثقتك، وأسأل اهلل أن أكون خًيا مما تظنون.
ستبقى وحيًدا طاملا أنك متميز

وستشعر بأن من حولك كلهم أعداء إذا أنصت هلم
ســتصل لكــن ليــس يف الوقــت الــذي حتــدده أنــت، بــل عندمــا 
ــى  ــاك، فابق ــول هن ــيصادفك الوص ــة اإلرادة س ــى ناصي ــون ع تك

منتظــًرا.
.
.
.

*ملحــق : )خيــط رفيــع بفصــل بيــن صيــد الســمك، والوقــوف على 

الشــاطئ كاألغبياء( ســتيفن رايت.
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املشهد الثالث عشر
»غلب القليل الكثير«

النقطة السوداء يف الدائرة البيضاء »جذابة«

االنعزال عن الناس ال يدل عى الذكاء يف بعض احلاالت

اهتاممك الزائد بمن هم حولك يولد بداخلك الضعف

ــا  ــس هل ــا، لي ــن عمره ــث م ــد الثال ــاة يف العق ــي فت رساب ه
عائلــة، لقيطــة تربــت يف دار لأيتــام، وجدوهــا يف مصــى للنســاء 

ــة.. ــواق التجاري ــد األس بأح

دخلــت رساب الــدار وهــي طفلــة رضيعــة بــل حديثــة الــوالدة 
أيًضــا، مل تكــن تعلــم أهنــا بــال هويــة، فقــد كان كل مطلبهــا رضعــة 
ــا  ــن  محله ــت بط ــني ركل ــدم ح ــا الق ــدأ هب ــوع، وهت ــا اجل ــد هب تس

تســعة أشــهر، لتخــرج منــه عــى ســوق جتــاري..!!

ــى  ــا بعــد عــام، حت ــوم وعاًم ــا بعــد ي كانــت رساب تكــرب يوًم
عقلــت أهنــا يف دار لأيتــام، وأن فعلــة ذميمــة ألقــت هبــا يف هــذه 

ــدار.. ال
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ــية إىل  ــة دراس ــن مرحل ــل م ــي تنتق ــوام وه ــك األع ــت تل مض
ــر  ــرج بتقدي ــة، لتتخ ــة العام ــت إىل الثانوي ــى وصل ــرى، حت أخ
ــة  ــت رساب بالكلي ــب، فالتحق ــة الط ــول كلي ــا لدخ ــاز يؤهله ممت

ــال« ــة »أطف ــح طبيب ــت لتصب وختصص

لــن أحتــدث عــن حياهتــا مــع صديقاهتــا وخاصــة مــن لدهيــن 
ــة  ــي غارق ــا وه ــي قضته ــايل الت ــن اللي ــدث ع ــن أحت ــة«، ول »عائل
ــى  ــا أو حت ــه والده ــا ووج ــكل أمه ــل ش ــي تتخي ــا وه بدموعه
ــا  ــع هل ــرة املجتم ــن نظ ــدث ع ــن أحت ــا ل ــدوا، أيًض ــا إن وج إخوهت

ــة«.. ــا »لقيط بأهن

)دعنا من هذا كله(

ــاء  ــا ج ــان م ــال، ورسع ــة أطف ــح طبيب ــت رساب لتصب ختصص
تعيينهــا يف مستشــفى تابــع للعاصمــة بعــد خترجهــا بثالثــة أشــهر..

ــن  ــال ذرة م ــا مثق ــع بقلبه ا ال تض ــدًّ ــة ج ــت رساب مرح كان
بغــض وكراهيــة أبــًدا، حتــى أهنــا كانــت مــن شــدة رقتهــا مــا أن 
متــر عليهــا قصــة أو مشــهد حزيــن حتــى تــذرف أدمعهــا وكأهنــا 

ــدى.. ــرات ن قط

الــود  وكل  باملستشــفى،  زميالهتــا  مــن  املحبــة  كل  لقيــت 
اإلدارة.. مــن  واالحــرام 

ــا  ــت يف عقده ــى دخل ــال، حت ــذا احل ــى ه ــتمرت رساب ع اس
الثالــث مــن العمــر..
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ــل  ــد أن تكم ــي ال تري ــا، ه ــلل إىل قلبه ــق يتس ــدأ القل ــا، ب وهن
ــل  ــت ظ ــش حت ــا أن تعي ــا أيًض ــل كان حلمه ــدة، ب ــا وحي حياهت
رجــل، حيميهــا ويعطــف عليهــا ويشــعرها باألمــان واالســتقرار، 
وتنجــب أطفــاالً تكــون عليهــم أرق مــن النســيم إذا رسى، 

ــه.. ــة في ــي امللك ــت ه ــا أرسة وبي ــون لدهي وتك

ويف يــوم مــن األيــام، حــر رجــل إىل املستشــفى، ومعــه طفــل 
ــل  ــكاء، وكان دور الرج ــن الب ــل ع ــذا الطف ــف ه ــي مل يتوق صغ
ا، ومــن علــو صــوت الطفــل مل يســتطيعوا املراجعــني  متأخــر جــدًّ
حتملــه، فقــررت املمرضــة أن تقــدم الرجــل وطفلــه عــى املراجعني 

حتــى يرتاحــوا مــن بــكاء الطفــل، ويصمــت..

ــن  ــي م ــو يبك ــل وه ــاًل الطف ــى رساب حام ــل ع ــل الرج دخ
ــر  ــى رسي ــه ع ــه ووضعت ــل من ــذت رساب الطف ــدة األمل، فأخ ش
املعاينــة، لتجــري لــه بعــض الفحوصــات وقامــت بمالعبتــه حتــى 

ــات.. ــج الفحوص ــر نتائ ــت لتنتظ صم

فقالت رساب للرجل : عجيب ملاذا مل حتر والدته معك؟!

ــق أن  ــوت خمتن ــأخربها بص ــه، فـ ــل رأس ــأ الرج ــا طأط عنده
والدتــه قــد توفيــت حلظــة والدتــه، وأنــه ال يريــد أن يفــرط يف ولده 
بــأن يربــى بعيــًدا عنــه، وخاصــة أن أهلــه وأهــل والدتــه يعيشــون 
ــة تبعــد يــوم ونصــف ســفًرا بالســيارة، وهــذا الطفــل هــو  يف قري
الذكــرى الوحيــدة لــه مــن زوجتــه، ولــن يســمح ألحــد أن يأخــذه 

منــه..
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صمتت رساب لربهة ثم قالت:

ــه  ــة أن ــة، وخاص ــة فائق ــة وعناي ــاج إىل رعاي ــل حيت ــن الطف لك
ــك  ــذا وعمل ــن ه ــن م ــف تتمك ــة، فكي ــن الرضاع ــزال يف س ال ي

ــك؟! ــذ وقت ــد يأخ بالتأكي

فقــال الرجــل: أنــا كاتــب، ويل جتــارة يديرهــا صديــق يل، فأنــا 
معظــم وقتــي يف املنــزل كــام أننــي وضعــت لــه حاضنــة تعتنــي بــه 
ــى  ــى أبق ــي، حت ــاب إىل قريت ــتطيع الذه ــت، وال أس ــوال الوق ط
ــايت،  ــة مؤلف ــة لطباع ــز املدين ــن مرك ــا م ــاريت، وقريًب ــن جت ــا م قريًب
عندهــا فاجأهــا بســؤال مل خيطــر هلــا ببــال، فــكان كالســهم احلــاين 

يصيبهــا وال يدميهــا٫ قــال:

ال أرى خاتم الزواج عى أصابعك، أأنِت عزباء؟!

فقالت بخجل: نعم..

تعجب الرجل، وقال يف نفسه :

كيف لطبيبة حسناء، أن ال يتقدم هلا أحد للزواج منها؟!

فقــال مــرة أخــرى هلــا: أأنتــي ال تريديــن الــزواج أم أن النصيب 
ــأت بعد؟! مل ي

ــب وال  ــال نس ــا ب ــد، فأن ــأت بع ــب مل ي ــل النصي ــت: ال ب قال
حســب، لقيطــة تربيــت يف دار لأيتــام، فمــن ســيهتم؟!

ُصدم الرجل من هذه اإلجابة، ومن رصاحتها ووضوحها.
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ــرى، لكــن املمرضــة أحــرت  ــاء ليســأل مــرة أخ ثــم ج
ــرى  ــرة أخ ــل م ــة الطف ــدأت رساب بمعاني ــت وب ــج، فصم النتائ
ــة  ــة اخلاص ــة الطبي ــت الوصف ــالج، فكتب ــيط الع ــه بس وكان مرض
ــه  ــاء اهلل، أعط ــأس إن ش ــه: زال الب ــت ل ــده وقال ــا لوال وأعطته
العــالج يف وقتــه املحــدد،  ثــم عــد إيل بعــد أســبوع كامــل ألعيــد 

ــك.. ــة طفل ــر يف حال النظ

ــتفهام  ــب واس ــات تعج ــه عالم ــى وجه ــل وع ــرج الرج خ
»مفتونــة«

تارًكا وراءه كياًنا معجًبا..!!

وهــو يتســاءل: كيــف ملثــل هــذه أن ال تتــزوج وأن تكــون طبيبــة 
ناجحــة، رغــم أن حياهتــا تقتــل ألف حيــاة..!!

وأيضــا كيــف ملثلــه أن يعيــش مــا تبقــى مــن حياتــه بقلــب مثــل 
قلبــه دون صــدر.؟!

ــن رساب  ــب ع ــازه ليكت ــك بجه ــه وأمس ــل إىل بيت ــاد الرج ع
قصتهــا )كــام أفعــل أنــا اآلن(، لكــن الفــرق بيننــا هــو أنــه يكتــب 

ــاة..!! ــدوري يف احلي ــب ل ــا أكت ــون، وأن ــو مفت وه

ــى  ــه، وم ــارق عقل ــورة رساب مل تف ــوم األول وص ــى الي م
اليــوم الثــاين والثالــث وقلبــه كاملخطــوف، أو كأنــه ينبــض بعيــًدا 

ــى مــى األســبوع كامــاًل.. ــراه وال يمســه، حت ــه ي عن

ليعود بطفله إىل قصته احلالية »رساب«



64

ــرات  ــب نظ ــه ترحي ــت ب ــه، فرحب ــه طفل ــا ومع ــل عليه دخ
ــكالم(.. ــن ال ــب م ــى القل ــع ع ــني أوق )الع

أنا اآلن ال أحتدث عن طبيبة ومراجع..!

أنا اآلن أحتدث عن قلب ينبض وصدر فارغ..!!

ــر  ــى رسي ــه ع ــل، ووضعت ــن الرج ــل م ــذت رساب الطف أخ
ــول  ــن مفع ــد م ــات لتتأك ــض الفحوص ــه بع ــري ل ــة لتج املعاين

ــه.. ــه ل ــذي رصفت ــالج ال الع

ــل  ــا الرج ــال عليه ــى اهن ــا، حت ــى مكتبه ــت ع ــا أن جلس وم
باحلديــث، وكأن بداخلــه بــركان مــن الكلــامت، فأخــذت تنصــت 
لــه وجتيــب عــى استفســاراته وخاصــة أنــه أخربهــا أنــه بــدأ بكتابة 

قصــة حياهتــا..!!

ــرت  ــا أزه ــاب، وكأن روحه ــدة اإلعج ــن ش ــا م ــت عيناه ملع
ــامم.. ــة اهت ــعر بلحظ ــت أن تش ــت ومتن ــم متن ــه، فك ــى أوراق ع

قالت: وما عنواهنا؟!

قال: أما العنوان »رساب«

قالت: هذا اسمي..!!

قال: بل هو عنوان لكل ظامي

ــت  ــى أصاب ــدت حت ــال، وتنه ــا ق ــه ومم ــة من ــمت خجل فتبس
ــا: ــال هل ــه، فق قلب
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أتقبلني بأب لطفل، زوجا لك؟!

ــه أحــد  تفاجــأت رساب هبــذا الســؤال، وكأن الكــون مل يعــد ب
ــه وعيناهــا تأكلهــا احلــية، نعــم أم ال  ســواها، وأخــذت حتــدق ب

ومــن هــو؟! وأنــا مــن؟!

فقــدت نفســها وأخــذ الــكالم يتســاقط منهــا كحبــات الكــرز، 
مل تعــد تــدري مــا تقــول، حتــى هــو كبــح عــى نفســه فلــم يقــوى 
إعــادة الســؤال، ثــم اجتــه ليحمــل طفلــه، وهــو خــارج قــال هلــا:

اسأيل قلبك، ويل عودة بعد أسبوع ..

مل تســتطع رساب إكــامل يومهــا العمــي، فأخــذت بعضهــا 
واجتهــت إىل املنــزل، وهــي كالتائهــة بــني ممــرات املدينــة، وكل مــا 

ــي ؟! ــذا حقيق ــل ه ــه ه ــا أن ــغل فكره يش

أم هي حلظات معجب فقط ؟!

ــرارة  ــه م ــرع ب ــى رساب تتج ــاين ع ــوم األول والث ــى الي م
ــة.. ــال أجوب ــا ب ــئلة، وكله األس

األرشــيف  قســم  إىل  رساب  ذهبــت  الثالــث،  اليــوم  ويف 
باملستشــفى لتخــرج ملــف طفــل الرجــل حتــى حتصــل عــى عنوان 
ــه  ــل ل ــا، لرس ــتجمعت قواه ــوان، واس ــذت العن والــده، فأخ
ــت  ــت: أن ــل قال ــة(، ب ــل )موافق ــالتها مل تق ــب برس ــالة، الغري رس

ــرك.. ــا س ــندي وأن س
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مل ترفــع عيناهــا عــن شاشــة هاتفهــا، منــذ أن وصــل هلــا تقريــر 
بتــم التســليم..

ــال:  ــا، وق ــل هل ــى الرج ــى أت ــاعة حت ــف س ــي إال نص ــا ه وم
إننــي قــد أخــربت أهــي وخــالل بضعــة أيــام ســيحرون حتــى 

ننهــي هــذا األمــر..

ــال  ــة( ب ــا )لقيط ــبقا أهن ــم مس ــه مل خيربه ــر أهل ــد أن ح بع
حســب وال نســب، كان كل مــا يريــده أن يظلهــا بظلــه ال أكثــر..

ــة،  ــا لقيط ــوا أهن ــا علم ــده عندم ــف وال ــه وتوق ــرددت والدت ت
ــدون  ــت ال يري ــس الوق ــة، وبنف ــة مرموق ــن عائل ــو م ــد كان ه فق
كــر قلبهــا وال كــر نفــس ولدهــم، حيــث إهنــم أيًضــا يريــدون 

ــه.. ــه بعــد وفــاة زوجت خروجــه مــن حالت

ــزواج  ــون ال ــنًّا، أن يك ــربوه س ــن يك ــه وم ــد أخوت ــرح أح فاق
بحفــل زفــاف مصغــر، أعجــب هــو بالفكــرة مــن مبــدأ الرعــة و 
الريــة، فقــال لــراب عــن هــذا املقــرح، ورشح هلــا األســباب..

ــا شــديًدا، وتقطــع فؤادهــا مــن األمل، فقــد  حزنــت رساب حزًن
كان حلمهــا أن ترتــدي ثــوب الزفــاف معلنــة عــن الرجــل الــذي 

ملــك فؤادهــا، مصــورة للكــون رقصتهــا عــى عتبــات الفــرح..

ملاذا يريد أن خيفيني يف ظالم مل أطفئ شمعته ؟!

نظرت إليه بعني سقت من احلزن أضلعه، وقالت:
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أنــا ســامئي صافيــة، إن كانــت ســامؤك ملبــدة بالغيــوم، ال 
أســتطيع أن أخفــي نفــي وراء أرسارك، انظــر إيل وكيــف وصلــت 
ــات حتــى أكــون عضــوا فعــاالً عــى هــذه  وجتــاوزت كل التحدي
األرض، واآلن تريــد دفنــي خلــف أســوار األنســاب، قــل يل 

ــه؟! ــد قتل ــتطيع أح ــالم يس ــف الظ ــم أن ــزغ رغ ــر ب ــك أفج برب

قالت لنفسها، ال واهلل، فكذلك أنا..

قال: رأيت أن هذا األمر أرسع يل وأريض أهي أيًضا..

يا هلا من إجابة قاهلا..!!

أغرق )رساًبا( يف وحل األنانية، فقالت:

ــف  ــق يف منتص ــن نتف ــة، فل ــذ البداي ــق من ــن نتف ــا ل ــدو أنن يب
الطريــق ولــن نــرى النهايــة، بنيــت مســتقبلنا عــى األنانية، فلســت 
ممــن يرضــون اخلــوض يف كالم النــاس ومــا قيــل ويقــال عنــا، أنــا 
أعتــذر يــا ســيدي حتــى وإن وافقــت عــى رشوطــي، فقــد رأيــت 

بــك االهتــامم بنفســك أوالً، وجتاهلــت أمنيــايت وأحالمــي..!!

اعــذر رفــيض لــك، وأمتنــى لــك حيــاة ســعيدة ترضاهــا 
لنفســك..

صمــت الرجــل ومل ينبــس بحــرف واحــد، ومــى رسيًعــا مــن 
حوهلــا، وتركهــا كأهنــا مل تكــن..

من قال أن »الفرة« هلا عالقة بالعالقة..؟!
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ــث  ــد ثال ــم بعق ــف، ومل هتت ــرة األل ــها للم ــت رساب نفس مللم
أم رابــع، املهــم أن حتافــظ عــى بــزوغ الفجــر بقلبهــا، فــال تقتلــه 

ــاط.... ــة اإلحب جول

يالحق الظل حامل القنديل

حذار أن تتجمع بصدرك األقوال عى األفعال

نظرتك لنفسك ختتلف عن نظرة الناس إليك

الوحشة أنت تصنعها حني تضع قلبك حتت مرمى السهام

.

.

.

*ملحــق : )ســقطت إلــى الدنيــا وحيــًدا مجــرًدا *** وتم�شــي عــن 

الدنيــا وأنــت وحيــد( أبــو العتاهيــة.
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املشهد الرابع عشر
»عاقر«

ــك  ــوة بين ــدث فج ــة، حت ــوب املتحاب ــني القل ــوة ب ــداث فج إح
ــي أن  ــي زمي ــب من ــبوع، طل ــة األس ــة هناي ــعادة يف عطل ــني الس وب
نذهــب يف نزهــة، نتســامر ونلهــو قليــاًل، كنــوع مــن كــر الروتني، 
وخاصــة أن عملنــا كان مكتبــي، فكنــا طــوال األســبوع مــن املنــزل 

إىل املكتــب وهكــذا، فكنــا نمــل كثــًيا مــن روتــني العمــل..

ــزل  ــواء املن ــن أج ــًدا ع ــامر بعي ــزه ونتس ــرج لنتن ــا أن نخ فقررن
ــى  ــة، حت ــة العام ــب للحديق ــي أن نذه ــرح صديق ــل، فاق والعم
نــرى النــاس واألطفــال يلعبــون مــن حولنــا، )اجلنــة بــدون نــاس 

مــا تنــداس( مثــل شــعبي.

ــى  ــرى، حت ــة وي ــت يمن ــا نتلف ــة، ودخلن ــا إىل احلديق وصلن
ــوة  ــز القه ــا نجه ــنا وأخذن ــاًل، فجلس ــا قلي ــا مرتفًع ــا مكاًن وجدن

ــق.. ــن الطري ــا م ــد ابتعناه ــا ق ــي كن ــات الت ــض احللوي وبع

ــا  ــم رائًع ــال، وكان منظره ــاس واألطف ــر إىل الن ــا ننظ وأخذن
ــا.. ــن حولن ــون م ــم يلعب ــي وه ــرم املك ــور احل كطي
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فنظــرت إىل صديقــي وكان يكــربين ســنًّا، وقــد أخــربين ســابًقا 
بأنــه حيــب رؤيــة األطفــال مــن حولــه، فقلــت لــه:

أمل حين الوقت بأن تتزوج يا صاح؟!

قال: بى واهلل قد حان، لكنني مازلت أجهز لذلك.

)ألن طلبات املجتمع للزواج جتعله أمنية، ال انسياق(

ــا  ــام أنن ــوع ب ــدارس املوض ــت ونت ــدد الوق ــا نح ــت: إًذا دعن قل
ــايف. ــر ص ــو الفك اآلن يف ج

قال: حسنًا ..

ــب،  ــون الطل ــى يك ــق، ومت ــم الطري ــب ونرس ــا نحس فأخذن
وكيــف عليــه أن يتــدارك طلباهتــم، ومــن أيــن يبــدأ ليحســم األمر.

فام انتهينا حتى عزم عى الزواج بعد شهرين من اآلن.

ــب  ــا التع ــى دامهن ــرى، حت ــور أخ ــادث يف أم ــا نتح ــم أخذن ث
والنعــاس، فنظفنا املــكان وغادرناه كام كان قبلنا وعدنا إىل الســكن.

ويف اليــوم التــايل، وبالتحديــد بعــد صــالة اجلمعــة، وأنــا خــارج 
مــن اجلامــع أنــا وصاحبــي، قــال يل:

أتــدري أننــي مل أنــم طــوال الليــل مــن الفرحــة، فكلــام فكــرت 
أنــه مل يتبــق ســوى شــهرين ألكــون مقتــدًرا عــى الــزواج، يتطايــر 

النــوم مــن عينــي.
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قلــت: اهلل ســبحانه مل يــرع الــزواج عبًثــا، وإنــام رشعــه حلســنه 
وكــامل النفــس بــه.

مــى الشــهر األول والثــاين وكان صاحبــي كل يــوم حيدثنــي يف 
األمــر، كمــن زرع وردة ويســقيها كل يــوم حتــى تتفتــح ليقتطفهــا 

لنفســه..

فأخــذ يبحــث ويبحــث عن زوجــة تســكن إليــه ويســكن إليها، 
حتــى أخربتــه خالتــه عــن شــابة قــد خترجــت حديًثــا مــن اجلامعة، 
ــا،  ــالق مزاياه ــارة واألخ ــة الطه ــا والعف ــبق صفاهت ــن يس الدي
أعجــب بتلــك الصفــات، وحــددوا موعــًدا لرؤيتهــا والتقــدم لــه 
خلطبتهــا، وأخــذ املوضــوع مــدة أســبوع وهــو يفكــر بعــد رؤيتهــا 
فــاهلل تعــاىل أنبــت الوفــاق يف صــدره، حتــى قــال : عــى بركــة اهلل..

عقــد قرانــه، وكأنــه عقــد عــى اجلنــة مــن شــدة الفــرح، وحــدد 
ــن  ــتطيع م ــى يس ــهر، حت ــة أش ــد مخس ــزواج بع ــل ال ــد حف موع

ــه.. ــر عــى مــن اختارهــا قلب خالهلــا التعــرف أكث

فــكان كل يــوم حيادثهــا، وكل حلظــة متــر عليــه هلــا منهــا 
نصيــب، مضــت األشــهر كأهنــا قــرن كامــل عليــه، حتــى اعتلــت 
ــدأ  ــتقبله، وب ــارضه ومس ــه وح ــت ماضي ــه، واحتل ــه عرش مليكت

ــي(.. ــم بـ)أم ــة احلل ــي حمقق ــه: )أيب( وه ــل ينادي ــم بطف حيل

مــن الطبيعــي أن حيــدث احلمــل خــالل شــهر أو شــهرين مــن 
الــزواج، لكــن محــل زوجتــه قــد تأخــر وهــا هــو يطــوي صفحــة 
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عامــه األول عــى الــزواج، وال يوجــد هنــاك مبــرات للحمــل

قلٌق سكن ِوَساَدَته وأرٌق احتل فكرها..

عــاد إيل ليقــول يل: إىل اآلن مل حيــدث احلمــل، وال أريــد مراجعــة 
ــح  ــردد أن أفات ــا م ــًيا، وأن ــي كث ــر يقلقن ــذا األم ــاء، فه األطب
زوجتــي بموضــوع الفحــص خوًفــا عــى مشــاعرها، وال أدري مــا 

العمــل، فهــل أرشت عــي؟!

ــا صاحبــي، إن اهلل حــني وفــق بينكــام وفــق القلــوب  قلــت : ي
أوالً، ثــم حــدث الــزواج فتوافقــت األجســاد، وهــذا األمــر حيتــاج 
ــة ؛ ألن  ــرة اخلطوب ــات ف ــا كهمس ــك إىل قلبه ــن قلب ــة م إىل حمادث
ــأن  االنتظــار هيتــك أســتار العالقــة بينكــام، فــكل ينظــر لآلخــر ب

ــط .. ــان فق ــب لالطمئن ــة الطبي ــل مراجع ــده، فاألفض ــل عن اخلل

وافــق عــى ذلــك، وبعــد يومــني قــال: احلمــد هلل قــد أقنعتهــا 
ــوم غــد.. ــا موعــًدا عــى ي ــأن نذهــب للطبيــب، وأخذن ب

مــى أســبوع كامــل عــى تلــك املحادثــة، وأنــا كل يــوم أنتظــر 
صاحبــي، وخاصــة أنــه قــد تــم نقــي إىل مقــر آخــر للركــة، فلــم 

أعــد أراه كل يــوم كالســابق..

ــر إىل  ــا انظ ــايل وأن ــر بب ــل يب، فخط ــبوع، اتص ــر األس ويف آخ
ــام  ــى ع ــد م ــابق، فق ــرج كالس ــد أن نخ ــه يري ــي أن ــة هاتف شاش
ا، لكننــي تفاجــأت مــن صوتــه  عــى آخــر مــرة خرجنــا هبــا ســويًّ
املخنــوق وكأن العــربة كاألغــالل عــى عينــه، فقلــت: مــا بــك؟!
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قال: أريد أن اخرج معك لنتحادث قلياًل

قلت: حسنًا انتظرين سأمر بك فابقى مكانك أنت

وما هي إال جزء من الساعة حتى وصلت إليه .

ركــب بجانبــي، وقــال: مــا رأيــك لــو نذهــب للحديقــة التــي 
ذهبنــا إليهــا يف آخــر مــرة تنــزه ســويا، قلــت: رائــع، ومنها نســتعيد 
الذكريــات، ومنهــا أيًضــا أخــرج أنــا من وحــديت، فقــال : هيــا إًذا،

ــب  ــه، والغري ــس في ــا لنجل ــا مكاًن ــة واخرن ــا إىل احلديق وصلن
أن مكاننــا القديــم متــاح، لكــن عندمــا أرشت عــى صديقــي قــال 
بصــوت جهــوري: )ال أريــده(، شــعرت بــأن هنــاك شــق يف صدره

فأخذنــا نســأل عــن حــال بعضنــا البعــض، أيًضــا تناولنــا بعض 
ــف  ــزواج وكي ــوع ال ــه بموض ــت علي ــم دخل ــل، ث ــع العم مواضي

أصبحــت حياتــه بعــد الــزواج..

ــعرت  ــال آآآآآآآخ، ش ــه، وق ــأ رأس ــم طأط ــدق يب ث ــا ح عنده
ــون  ــاح، ه ــا ص ــك ي ــا ب ــت: م ــدري، قل ــن ص ــت م ــا خرج بأهن

ــالق ؟! ــدث ط ــربين، أح ــك وأخ علي

قال: ال

قلت: إذا هي مشاكل زوجية ال أكثر

قال: ليتها واهلل

قلت: ما بك أقلقتني.؟!
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قــال: نتائــج الفحوصــات ظهــرت، وزوجتــي ال تســتطيع 
اإلنجــاب

قلت: كيف ذلك ؟!

الطب تطور وأصبح من املمكن عالجها

فنظر إيل بنظرة يملؤها اليأس واحلزن وقال:

هي »عاقر«.!!

ــى  ــب ع ــذت أطبط ــد، فأخ ــرف واح ــس بح ــت ومل أنب تلعثم
ــاة ــا ال مواس ــد، هن ــكالم تري ــي : أي ال ــول يف نف ــا أق ــه، وأن كتف

ــا أرى الدمــع يتخطــف عينيــه، وهــو  ــا الصمــت وأن حــال بينن
ــه  ــكن قلب ــاب، وأن يس ــتقرار واإلنج ــزوج لالس ــد ت ــاوم  فق يق
ــا  ــى جمارًي ــا وال حت ــا وال الهًي ــن عابًث ــم يك ــس، فل ــا والعك قلبه
ــي  ــتقر ويبن ــز ليس ــو جيه ــنني وه ــذه الس ــة ه ــام طيل ــني، وإن للروت

ــئولية .. ــب مس ــل صاح ــتقباًل ووو ككل رج أرسة ومس

ــة  ا بحيل ــاريًّ ــؤاالً استش ــألته س ــية فس ــواي النفس ــتجمعت ق اس
ــت: ــر، قل ــة ال أكث ضعيف

حسنًا ملاذا ال تتزوج بثانية ؟!

فنظــر إيل نظــرة محــراء وفــوق حاجبــه انطــوى العجــب وأخــذ 
َنَفَســه وقــال:
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أتظــن صاحبــك ســيكر قلــب امــرأة ضعيفــة ليــس هلــا حــول 
بذلــك وال قــوة؟!!

قلت: ال واهلل، فبساطة قلبك أعظم من هذا

حسنا يا صاحبي ما العمل؟!

قلب كفيه وقال :

إننــي أحبهــا حبًّــا مجًّــا، وهــي وليــدة الشــهامة والكــرم، 
ــن  ــال يب الزمــن، ول ــا إن م ــب قلبهــا وأتكــئ عــى عكازه سأكس

ــدر. ــام ق ــت ب ــا رضي ــدر ريب وأن ــذا  ق ــيًئا فه ــع ش أصن

ليس للقلوب الصافية مدخل لأمل

إذا رأيت هنًرا معكر، فاعلم بأن صفوه قد حان

خلطة العقل بالقلب تصنع العظامء

احلب أسند من ألف ولد

.

.

.

*ملحق : )تولد السعادة من حب الغير، ويولد الشقاء من حب 

الذات( كايكا.
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املشهد اخلامس عشر
»عمى األفئدة«

غريب الدار أوىل بالضيافة

ــود  ــزء املفق ــن اجل ــث ع ــت تبح ــاًل وأن ــًرا كام ــيض عم ــام تق رب
ــني عينيــك وهــو ب

ــا،  ــرزق فيه ــامن ال ــدر لعث ــكاهنا ق ــة س ــن قل ــامء م ــة ص يف مدين
ــى  ــاب، حت ــاب واألحب ــه واألصح ــه وأقارب ــه وناس ــرك أهل ف
حيظــى بقليــل مــن املكانــة االجتامعيــة، ويأنــس جيبــه باملــال ليســد 

ــه ــات أهل ــه واحتياج احتياجات

ختــرج عثــامن بتخصــص اللغــة العربيــة، ومــن َثــمَّ تقــّدم 
ــوراه،  ــالة الدكت ــم رس ــن ث ــتي وم ــة املاجس ــى درج ــول ع للحص
ــة  ــة، وقل ــن البطال ــن م ــه يئ ــدارة، وكان وطن ــا بج ــاز عليه وح
ــه، إال أن  ــول إىل هدف ــن الوص ــامن م ــن عث ــم يتمك ــات، فل اجلامع

ــه.. ــادر وطن يغ
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ــعيد  ــة، وكان س ــس يف اجلامع ــة التدري ــامن إىل هيئ ــم عث انض
ا برغــم احلــزن الــذي خيتبــئ خلــف غربتــه، إال أنــه اســتطاع  جــدًّ
أن حيقــق حلمــه ويلتحــق يف جمــال التعليــم، وهــذا مــا كان خيفــف 

ــه.. عن

ــى  ــوام، حت ــبعة أع ــدة س ــة مل ــذه اجلامع ــامن يف ه ــتمر عث اس
عرضــت عليــه جامعــة أخــرى بمرتــب أعــى، لكــن كانــت هــذه 
ــاب  ــن ب ــرض م ــذا الع ــى ه ــق ع ــة، واف ــة نائي ــة يف منطق اجلامع

ــروا( ــاء أم كث ــل الغرب ــة ق ــة غرب )الغرب

بارش عمله بعد شهر من توقيع العقد..

لكــن بالرغــم مــن علــو مرتبــه والفرصــة الذهبيــة التــي حصــل 
ــوت  ــه، وص ــى أنفاس ــردد ع ــن ت ــة الوط ــزال رائح ــا ت ــا، م عليه
ضحــكات أصحابــه تداعــب مســمعه، هتليــل أمــه وتســبيح والــده 
ــاة  ــذه املعان ــؤ، كل ه ــات لؤل ــه كحب ــجادة صالت ــى س ــر ع تتناث
ــا  ــن صعًب ــه، مل يك ــى مالحم ــر ع ــدأت تظه ــدره، وب ــت بص ازدمح
عــى أحــد قــراءة حالــة عثــامن، فقــد كان صوتــه مليًئــا بالوحشــة..

ــة، وكان  ــذه اجلامع ــرى يف ه ــوام أخ ــة أع ــامن مخس ــى عث م
ــارف  ــى ش ــزوج حت ــره، مل يت ــن عم ــد م ــه كعق ــر علي ــام يم كل ع
عــى اخلامســة والثالثــني مــن عمــره، بــدأ الشــيب يقتــل شــبابه، 
وقامــت معركــة االســتقرار بقلبــه فهــو يريــد الــزواج، ونفســه تأبى 
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إن تــزوج أن يغــرب زوجتــه فيظلمهــا معــه، رصاع فكــري اســتمر 
لبضعــة أشــهر، كان وقتهــا يبحــث عــن وظيفــة شــاغرة يف وطنــه، 
ــه  ــه ومكانت ــهادته وختصص ــن ش ــازل ع ــد أن يتن ــه يري ــور أن تص
االجتامعيــة مــن أجــل العــودة .. وهنــاك مــن يتخــى عــن مبادئــه 

مــن أجــل الســفر..!!

ــام  ــا، رب ــرج منه ــي خت ــة الت ــدم للجامع ــه أن يتق ــى بال ــر ع خط
جيــد هبــا مكاًنــا لــه وخاصــة أنــه صاحــب خــربة وقــد ختــرج منهــا 
أيًضــا، قــام عثــامن بإرســال ســيته الذاتية عــرب الربيــد اإللكروين، 
ــث.. ــه يف البح ــر حماوالت ــت آخ ــد كان ــا، فق ــر متاًم ــي األم ون

ويف هنار اليوم الرابع من اإلرسال، وصلت رسالة لعثامن..

ــامم  ــب االنض ــى طل ــرد ع ــا كان ) ال ــال يل عنواهن ــه ق ــر أن أذك
إىل هيئــة التدريــس باجلامعــة (٫ يقــول عثــامن شــعرت بــأن قلبــي 
ســينطلق مــن صــدري، ويــدي ترتعــش، فقــد كان األمــل األخــي 

بالنســبة إليــه..

ــامن  ــارئ أن عث ــزي الق ــم عزي ــة، أتعل ــرد كان باملوافق ــن ال لك
ــاجًدا  ــر س ــم خ ــر ث ــل القم ــد وقب ــه صع ــة علي ــت املوافق ــني مت ح

عــى األرض..!!!

ا، إنه الوطن..!! حقًّ
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ا، لكنــه ســيحصل  كان املرتــب قليــاًل واملميــزات ضعيفــة جــدًّ
عــى االســتقرار، وراحــة البــال، وســر احلــال، والطمأنينــة التــي 

فقدهــا طيلــة األعــوام الســابقة..

بعض األهداف مغيبة عن الواقع

ــاك أن  ــن، إي ــن الوط ــرب م ــا تتق ــا م ــك يوًم ــت نفس إذا رأي
تنفرهــا عنــه وإن كان املشــنقة

.

.

.

ملحق : )إننا ننتمي إلى أوطاننا، مثلما ننتمي إلى أمهاتنا( هايل.
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وسوم 

فكرة

الدكتورة/ فتيحة عطية
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الصدق

بعض اإلشكاالت تكاد أن تؤدي بك

إىل اهلالك

فيأيت »الكذب« لينجيك منها

عندها ستشعر بأنك نجحت

يف جتاوزها

ويمدك الشيطان

بالغرور

حتسب أنك قد جتاوزت املشكلة بذكائك

ليبدأ عندها

برسم »الكذب«

لك يف كل مشاكلك عى أنه »املنقذ«
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عندها توقف

ثم

الزم »الصدق«

وقف بـ»القيم«

فكم من أمة رحلت

للبحث عنها..!!

.

.

.

*ملحق : ) والصدق أفضل ما حضرت به *** ولربما ضر الفتى 

كذبه( بشــار بن برد.
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األمانة

ال ختاطر يف حلافك أبًدا

فلحاف املرء أمانته

وإن عرض عليك

وإن غرر بك

وإن سيق لك

مال قارون

وجند سليامن

وعرش بلقيس

ال تتعرى

فأسفل اخللق هو من يبجل العري

وتذكر أن كلك أجزاء صغية
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جتمعت لتكون »أمانة«

أخالقك جزء

جسدك جزء

قوتك جزء

قلبك جزء

فكرك جزء

وكل ما تستخدم جزء

إن فرطت يف جزء، أحدثت ثغرة

تكتسحك من خالهلا اخليانة

مللم أجزاءك واحرسها

وكن من املرابطني

.

.

.

ــا، ال ألن النــاس يســتحقون الشــرف 
ً
ا أمين

ً
*ملحــق : )كــن شــريف

واألمانــة، بــل ألنــك أنــت ال تســتحق الضعــة والخيانــة( 

العقــاد. عبــاس 
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العقل

من حقك أن تعتقد

ا بأن عقلك واٍع جدًّ

وأن أفكارك هي الصائبة

لكن..

ما ليس من حقك

هو أن تفرضه عى اآلخرين

وأن ترفض كل فكرة لست منبعها

حتى أن تصل بك احلالة

إىل صنع البغضاء

بينك وبني اآلخرين

لذلك..
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مّرن عقلك عى أفكار اآلخرين

والزمه بالصواب دائاًم

وال تكن

مع أو ضد

خذ الصائب

قومه وطوره

و الباطل

إما أن تعاجله

و إما أن ترده

اجعل عقلك لبًقا

.

.

.

*ملحــق : )العقــل الواعــي هــو القــادر علــى احتــرام الفكــرة، حتــى 

ولــو لــم يؤمــن بهــا( نجيــب محفــوظ.
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ثورة

من منا ال حيتاج إىل ثورة يف حياته؟!

ثورة عقل

ثورة جسد

ثورة قلب

عندما نقول ثورة

فإننا نعني التمرد

عى ما حددته الظروف لنا

»ثورة العقل«

مثل : تغيي وجهة فكرك

يف القراءة وطريقة التفكي

»ثورة اجلسد«
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مثل : ممارسة الرياضة عى غي املعتاد

تغيي مكان النوم وعدد ساعاته

»ثورة القلب«

مثل : احلب، عش حلظات حب مع نفسك

ليس رشًطا أن يكون احلب بني رجل وامرأة

حب املناظر اخلالبة، حب اخلي،

ــات  ــو للحظ ــأس ل ــا ال ب ــت تكرهه ــليمة أن ــور س ــب أم ح
ــا ــس أيًض ــا والعك جرهب

اكره أموًرا حتبها لفرة من باب االشتياق

نحن بحاجة إىل التجديد

بحاجة إىل فسحة، إىل التمرد عى نمط احلياة

.

.

.

*ملحــق : )يبــدأ اإلنســان فــي الحيــاة، عندمــا يســتطيع الحيــاة 

خــارج نفســه( ألبــرت أينشــتاين.
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العمل

عندما نقول »عمل« إًذا

نحن نتحدث عن فن من الفنون

فكام الرسم والغناء والشعر

حيتاج إىل:

إتقان و تفاٍن

كذلك العمل يف خمتلف املجاالت

حيتاج إىل:

ملسات فنية

حيتاج إىل:

روح التطوير

حيتاج إىل:
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منافسة رشيفة

»العمل«

ا ليس ثالثني يوًما، أو مرتًبا شهريًّ

كام يعيشه البعض

كلنا تشوقنا بالصغر إىل احلياة العملية

ولكن بعضنا ما إن وصل حتى أصيب بامللل

واإلحباط بسبب رؤساء العمل

فني أنه عضو »فعال« يف املجتمع

وأن هذه العوائق جتعله أقوى وأمكن

فـ»العمل« حياة أخرى تضاف إىل حياته.

.

.

.

*ملحق : )االستمتاع في العمل، يضفي عليه املثالية( أرسطو.
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املساواة

حساب كميات عى آلة »العدل«

يعطى أحدهم أكثر من اآلخر

وهي املطلب األسايس لكل إنسان

وعليها تقوم األمم ودوهنا هتلك

وهي جزء تدعم »العدل«

فكام أن »العدل« يشفي الصدور

كذلك »املساواة« هي تركيبة هذا العالج

وأنا هنا ال أحتدث عن املساواة املزعومة

بني الرجل واملرأة

فكلنا نعلم أن لكل منهام دور مهم عى هذه األرض

فال يصح أن نساوي دور الرجل بدور املرأة والعكس
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أنا يا عزيزي أحتدث عن املساواة يف حياتك

أحتدث عن املساواة داخل نفسك أنت

ويف حميطك اخلاص وقوانينك اخلاصة

ستجد أن الفروق قد انعدمت متاًما

وأن من يتعامل معك ال يفرق عنك

إال باملعايي التي تقدمت هبا

ولك أن تتخيل لو أن اجلميع طبق املساواة يف حياته

لوجدت أن العامل يتمتع بجميع حقوقه

دون النظر إىل االختالف املادي أو الشكي

)املساواة والعدل وجهان لعملة واحدة(

.

.

.

*محلــق : )ال عدالــة بــا مســاواة، وال مســاواة بــا حريــة( ألك�شــي 

دو توكفيــل.



95

األمل

هو عملية استثامر للوقت

بدالً أن يضيع يف وضع اليد عى اخلد

تبدأ بإشغال وقتك باالنتظار

لكن..

)عى نافذته مات إحباط حلظي(

أهم ميزة حيدثها بك

أنه ال جيعلك كاملياه الراكدة

بل يعطيك دافًعا بأن تفيض

مما يف داخلك من هوايات

وأنه دائاًم ما يصنع التحديات

وجيعلك هتتم بكل واردة يف حياتك
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سالحه:

إضعاف صفوف اليأس يف جيشك

شعاراته:

تقدم

قاوم

اهنض

ال تلتفت

موطنه:

الروح احلاملة

.

.

.

*ملحــق : )الزهــرة التــي تتبــع الشــمس، تفعــل ذلــك حتــى فــي اليــوم 

امللــيء بالغيــوم( روبــرت ليجتــون.
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العلم

وجه القمر ونور الشمس

تراه يبعث يف النفوس الوقار

ويعلو حامله منصات العز

العلم..

يلعب دوًرا مهامًّ يف حياة اإلنسان

العملية واخلاصة

وهو أقسام، و كل قسم حيتوي عى

األفكار والدراسات واإلنتاج

فال يكتفي املرء باالطالع فقط

بل عليه أن يبحث يف كل قسم

حتى جيد نفسه يف قسم ما
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ويبدأ حينها باإلبحار نحو هذا العلم

ليس من السهل أن تنمو بداخلك

بذرة »العلم«

إال بعد أن تسقيها باالجتهاد

يف معرفة طرق وأساسيات

دعم هذا املروع الفطري

أما االكتفاء بالتلقي

دون التطبيق و دون السعي للتفكر والتطوير

فيكون أشبه بالعبث.

.

.

.

ا مادام في طلب العلم، فإذا ظن أنه 
ً
*ملحق : )ال يزال املرء عامل

قد علم فقد بدأ جهله( ابن قتيبة.
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القوة

)الوجه اآلخر لإلرادة(

هناك شخص واحد فقط

يمدك بالقوة النفسية

هو »أنت« ال أحد غيك

أنت من توفر لنفسك املوقف اإلجيايب

الذي خيرجك من مستنقع السلبية

لركب أمواج احلياة املتالطمة

ستأخذك القوة يف بعض األحيان

إىل املشاكل لتقوم بحلها

كنوع من أنواع التحدي

ومع كل مشكلة
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جتد أنك تستطيع السيطرة عى أغلب املواقف

وبال شك أهنا ستمدك كثًيا باحلكمة

)أنا أقدر(

هبذه ستبدأ مواجهة كل عارض يقف أمامك

حتى تكون أكثر مرونة

يف صعود سلم احلياة

.

.

.

*ملحــق : )إن الــذي ينتصــر علــى غيــره قــوي، لكــن الــذي ينتصــر 

علــى نفســه أقــوى( مكــرم عبيــد.
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النجاح

مطمع كل إنسان

ال أحد عى وجه األرض يرفضه

إنام هناك من يتكاسل عن مصافحته

فال يكون له خيار سوى الشقاء الدائم

»النجاح« يعني االستمرار

ال الوصول فقط

كثي منا يظن أن النجاح هو الوصول للقمة

وما القمة؟!

)مكان افرايض(

النجاح بال سقف

فال نستطيع فرض قمة له
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نجاحك املستمر

هو اخلوض الدائم يف مسائل احلياة

و حتقيق االنتصارات النفسية

عى حماوالت الفشل

النجاح يف احلياة له عدة مسارات

منها: النجاح العلمي والنجاح األخالقي

والنجاح الربوي والنجاح العمي

والنجاح املعنوي والنجاح االجتامعي

فهو ال يقف عى مسار واحد

واإلنسان الناجح هو من

يستمر يف املحافظة عى اتزانه يف مجيع مسارات احلياة.

.

.

.

*ملحــق : )ســر النجــاح فــي الحيــاة أن تواجــه مصاعبهــا بثبــات 

الطيــر فــي ثــورة العاصفــة( مصطفــى الســباعي.
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الزواج

من السفاهة أن ننقص من قدره

وننقص من شأن هذا األمر العظيم

وأن نحطم يف نفوس املقبلني عليه

أعمدة املشاعر املكنونة لآلخر

بكلامت و عبارات مسمومة

الزواج قنديل ملمرات الوحدة املظلمة

و عكاز نتكئ عليه آخر العمر

جيسد أسمى معاين الصحبة

كالعملة هلا وجهان »ذكر« و»أنثى«

فمن عظمة هذا األمر

أنه يغي األديان والعادات والتقاليد
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حتى أنه

حيمل األجساد إىل خارج األوطان

وحيرر األنفس من القيود املفروضة عليها

وما إن استطعنا أن نصل إىل جوهره

حتى نعانق االستقرار والطمأنينة مدى احلياة

.

.

.

*ملحــق )يــا أيهــا الشــباب عجلــوا بالــزواج، فإنكــم ال تطيعــون هللا 

بعــد إتيــان الفرائــض وتــرك املحرمــات بأفضــل مــن الــزواج 

، يــا أربــاب األقــام ، ويــا أصحــاب املنابــر ، اجعلــوا الــزواج 

مــن أول مــا تعملــون لــه وتســعون لتيســيره ، وهللا يوفقكــم 

ويجــزل ثوابهــا ( علــي الطنطــاوي.
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االستقامة

تعني الوقوف عى رشفة احلياة احلقيقية

االنعزال الذي نراه عند البعض

ليس سوى تصنع لالستقامة

وهي جوهر التدين

وهبا يعلو املسلم قمة السعادة

أما الطريق إليها فيبدأ بالكرامة

حيث ال التفاف هبا وال تفرع يف مسارها

ختيل عظمة هذا األمر..؟!!

أن املوفــق إليهــا، شــملته هــذه اآليــة العظيمــة التــي ذكــرت يف 
فاحتــة خــي الــكالم وأصدقــه

وهو كتاب اهلل عز وجل،
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وهــذا يــدل عــى أن االســتقامة فاحتــة خــيي الدنيــا واآلخــرة 
اَط امْلُْســَتِقيَم( َ ــا الــرصِّ ..)اْهِدَن

ــفيان  ــث س ــاء يف حدي ــام ج ــالم ك ــة لإلس ــة جامع ــي كلم فه
ــال: ــه ق ــي ريض اهلل عن الثقف

ــه  ــأل عن ــوالً ال أس ــالم ق ــل يف اإلس ــول اهلل ، ق ــا رس ــت: ي قل
ــال: ــيك ؟ ق ــًدا غ أح

»قل: آَمنُْت بِاهلل ، ُثمَّ اْسَتِقْم« )رواه مسلم(.

فام إن استقمت حتى حتقق اإلسالم بقلبك واسرحت

.

.

.

*ملحق : )االستقامة مفتاح الكرامة( إسماعيل مظهر.
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الوطن

غالًبا ما يأيت وصف الوطن

بأسهل املعاين وأعمقها

ومع هذا ال أحد يتمكن من إكامل وصفه..!!

فهو كاألم حضن دافئ

ومالذ اهلاربني من وحشة الغربة

وإذا أردنا التحدث عنه يف الندوات

أو وصفه لآلخرين

تأخذنا رائحة الذكريات

إىل األشياء العتيقة املتأصلة فيه

و اجلميل يف األمر ..

أن كل من ينتمي للوطن حق االنتامء
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يرى الناس يف شوارعه

كأهنم أهل بيته

فال يؤذهيم وال يبغضهم

بل يودهم ويعطف عليهم

فيتكئ كل منا عى اآلخر حتى

نجسد الوطن بأسمى معانيه

.

.

.

*ملحق : )ما الوطن إال جماعة تحيا على أرض واحدة ، و تضم 

األحياء و األموات و املواليد الجدد ( جد ميتر
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اخلوف

رواية فكرية يؤلفها العقل

عندما يغيب الوعي عنه

حالة طبيعية

تصيب الكائنات احلية

والبعض قال عنها: إهنا حالة من الدفاع

يتخذها اخلائف من الرر الذي يتصور أن يصيبه

لكن..

إذا فكرت قلياًل ، وجدت

أن اخلوف ال يمنع الرر من احلدوث

بالعكس ، بل حيدث بعقلك

ا جيعلك عاجًزا شلاًل فكريًّ



110

عن رسم احللول املناسبة

لتجاوز هذه احلالة وما أخفته عنك

ويف الدراسات النفسية

إذا مل يتغلب اإلنسان عى خوفه

تتطورت هذه احلالة لتصبح وسواًسا

فيدخل معها األرق والقلق

لكن اهلل تعاىل أخربنا يف سورة »الناس«

عن هذا الوسواس الذي

يبثه الشيطان يف نفوسنا

ــَواِس  ــْن رَشِّ اْلَوْس ــبحانه )ِم ــه س ــتعاذة ب ــا باالس ــث أمرن حي
ــاِس( اخْلَنَّ

.

.

.

ا ، ومن يتصرف 
ً
*ملحق: )من يتصرف بدافع الخوف يظل خائف

بدافع الثقة بالنفس ، يتطور( روجر فريتس.
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التطوير

نفض اإلنسان ملاضيه

إن نظرة اإلنسان لنفسه

البد هلا أن تتغي مع كل مرحلة من مراحل حياته

أو حدث يقلب موازين األمور

التطوير هو النقلة التي حيّدث اإلنسان

نفسه ، بتغيي فكره و ترصفاته

وعلمه وعمله

حتى أن هذا األمر

يدخل يف تطور رصفية مدخوله اخلاص

فالتطوير يشمل مجيع

مسارات احلياة
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ومن أهم توجهات التطوير

ا ؛ ألن باقي املسارات أن يكون معنويًّ

قائمة عى احلس املعنوي

فإذا كان الذات سلياًم ومتأهاًل
للقيادة ، كان التطوير فعاالً

أما إذا كان روتينيًّا بحتًّا

ا فإن التطوير يصبح أمًرا ثانويًّ

أو لعي أقول يصبح وقت الرورة فقط

وهذه العقلية تكون رسيعة السقوط

.

.

.

ا أبعــد ممــا قــد أتقنتــه ،  *ملحــق: ) إذا لــم تحــاول أن تفعــل شــيئً

فإنــك ال تتقــدم أبــًدا ( إبراهيــم الفقــي.
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البساطة

املفتاح لكافة القلوب السليمة

وال يمكن فتح هذه القلوب إال هبا

فهي كالكلمة الطيبة ترجم بعفوية األفعال

وهي اللغة اخلالدة بني النفوس املتحابة

صاحب البساطة ابتسامته ساحرة ونفسه هادئة مرنة

ال تأخذه العزة باإلثم و قليل الندامة

غالًبا البسيط ما يكون بعيًدا عن الناس

فإذا أردت النقاء فابحث عنه

ستجد يف عيني البسيط

رًضا وقناعة وأماًل، بل ستجد

أن هناك حياة عى عتبات حياته

إن الدفء الذي يشعر به من يالزم البسيط

ال يعقبه برد التصنع وال الغرور
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ملسات البسيط أكثر تأثًيا عى النفس من غيه

فهو أهل اجلاذبية وهو أهل التميز

يف التعايش مع اآلخرين واحرامهم

كأنني أحتدث عن يشء غريب..!!

لكن لو مررنا بالشارع ونحن نسي عى مهل

لوجدنا البساطة عى األرصفة

وعى أبواب املنازل العتيقة

وبني ضحكات األطفال احلفاة

وهذا ال يعني أن البساطة رشطها الفقر

بل هي خلع وشاح الغرور واألنانية العقيمة

.

.

.

والكــرم   والتواضــع  والبســاطة  واإلخــاص  )الصــدق  *محلــق: 

وغياب الغرور والقدرة على خدمة اآلخرين، هي صفات في 

متناول كل نفس، هي األسس الحقيقية لحياتنا الروحية( 

نيلســون مانديــا
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الفقر

كثي منا يمدح الفقر

عى أنه طهارة النفس

لكنهم نسوا أنه مرض خبيث

عالجه القضاء عى الفساد

إن الفقر الذي انتر يف أرجاء بالدنا

نتج عن غياب الرقابة يف ميادين العمل

فإذا كان رب العمل خيشى عى نفسه من القلة

وال يريد أن يشعر بفارق يف مستوى معيشته ولو بقليل

،فإنه يتجه إىل ختفيض األجور

والتقليل من عدد األيدي العاملة

وهذا بحد ذاته ينر البطالة التي تؤدي إىل الفقر
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ربــام ال تســتطيع الرقابــة القضــاء عــى هــذه األفعــال مــن قبــل 
أربــاب األعــامل

لكنها تستطيع إلزامهم بعدد معني من املوظفني

كل حسب ختصصه وحتديد حد أدنى لأجر

وأنا هنا لست ضد أصحاب رءوس األموال

لكنني ضد جشعهم واستغالهلم حلاجة املوظف

)بساطة الغني تعني إشباع اجلائع(

فــام إن توصلنــا إىل أنــه ال يوجــد عمــل بــال أيــدي عاملــة وأن 
رب العمــل هــو أحــوج لتلــك األيــدي ، متكنــا مــن القضــاء عــى 

نســبة كبــية مــن البطالــة العميــاء.

.

.

.

*ملحــق: )ليــس للفقيــر معــدة أصغــر مــن معــدة الغنــي، وال للغنــي 

معــدة أكبــر مــن معــدة الفقيــر( جــان روســو.
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الوقت

من األمور املهمة يف حياة كل إنسان

وهي األوىل يف تنظيم مسار حياته

إدارة الوقت

إن ديننا احلنيف أتى بناء لإلنسان

فحث عى استثامر الوقت فيام ينفع

وحسن الترصف يف أوقات الفراغ

فمن أسباب ضياع شباب وفتيات أمتنا

هو إمهاهلم لقيمة الوقت

وعدم احلرص عى استثامر كل ثانية متر عليهم

ا سواء كان هذا االستثامر علميًّا أو عمليًّا أو حتى فكريًّ
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ونتيجــة هــذا اإلمهــال خلــف لنــا جيــاًل ســهل االهنــزام ورسيع 
االنجــراف وراء شــهواته ، ونحــن ال نغفــل عــن امللهيات

التــي متكنــت منهــم ، فرقــت أوقاهتــم وقدمــت هلــم الكســل 
بطريقــة حديثــة

ولعل من املشاكل التي تواجهنا

يف عدم التمكن من توزيع الوقت

هي الظروف القاهرة التي نمر هبا

تأخذ من وقتنا الكثي ونحن نفكر يف جتاوزها

فتمنعنا من اإلنجاز ؛ ألننا قد سلمنا العقارب هلا.

.

.

.

*ملحق: )هدر ربع ســاعة عند بليون ونصف مســلم = 22 بليون 

سنة تراكمية على مستوى األمة( أحمد الشقيري.
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اإلصاح

أي حضارة ألي أمة متقدمة جتد اإلصالح النفي

من أهم العوامل التي ساعدت عى قيامها

إن اإلصالح الذي يبدأ بصوت منخفض خائف

غالًبا ما ينتهي عند نقطة البداية..!!

ألن اإلصالح باألفعال ، والصدح باحلق

دون النظر إىل العيون املرتقبة

وألن اإلصــالح ال يكــون يف النفــوس اجلبانــة احلائــرة مــن أيــن 
تبــدأ ، الغافلــة عــن نفســها أوالً.!!

ال شك عزيزي القارئ

أن املصلح غالًبا ما يكون مقدام باهلمة

وقوي احلجة

وحالالً لعقد الوصول
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فال جتده جمادالً وال مماطاًل وال متكاساًل

اإلصالح الذي نريد هو إصالح األساسات

التي يبني عليها اإلنسان فكره وحياته

ال إصالح حلظي عابر يعقبه ضياع

فاإلصالح احلقيقي هو..

التحسني من قدرات الفرد يف املجتمع اخلاص به

وحماربة كل أشكال وأنواع الفساد الذي أحاط باملجتمع

واالنشغال بالنفس لتطويرها أوالً بأول

ومن َثمَّ اخلروج من هذا االنشغال بأفكار

قابلة للنر عى املستوى العام

وتساعد يف معاجلة املشاكل وحلها

التي اكتسحت عنارص التقدم لدينا

.

.

.

*ملحــق: )أقيــم إلصــاح الــورى وهــو فاســد***وكيف اســتواء 

الظــل والعــود أعــوج ( ابــن هنــدو
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أضواء



122
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ضوء
إذا تعثرت بقلبك فقد آذيت نفسك

و إذا تعثرت بعقلك فقد آذيت مستقبلك

و إذا تعثرت بلسانك فقد آذيت نفسك ومستقبلك وسمعتك

فاحرص دائاًم عى أن..

متسك لسانك

ومترن عقلك

وترعى قلبك

***

ضوء
الصباح الباكر لغة الرزق اخلاصة

***

ضوء
أمام النساء تتوقف قدرتك عى اخلطابة

فإذا غضبن حجبن عنك اللغة
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ضوء
أن تكون متدينًا

يعني أن جتمع يف شخصيتك

اجلد و اللني

***

ضوء
عالقتك مع اهلل ليس هلا معجبني

وال صوت صفي و تصفيق

هبا نية رسية تنفضح إذا خلوت مع نفسك

فبادر بسالمتها ليتقبل ربك قولك و عملك

***

ضوء
إذا مررت بمنحنى خطر يف حياتك

فتذكر أن هذا املنحنى، يعقبه استقامة

***
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ضوء
سالمة قلبك تنعكس عى

نجاحك يف احلياة

فالتقدم الدائم حيتاج إىل

تفريغ النفس من الشحناء

***

ضوء
كثرة البكاء عى ما فات

خيلق حاجًزا بينك وبني املستقبل

***

ضوء
إذا كانت لديك فكرة سليمة

فاسع إىل تطبيقها بنفسك أوالً

ثم حث عليها اآلخرين

***
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ضوء
حاول كل يوم قبل النوم

وعندما تضع رأسك عى وسادتك

أن تقّيم يومك، فهذا يساعدك

يف الغد عى جتاوز ما أخطأت به

***

ضوء
إذا دار نقاش بينك وبني أحدهم

حاول أن تنتقي كلامت مدح

فهذا يقلل من احتاملية اخلالف

***

ضوء
إذا أردت أن تشعر بروح من حيتويك

فقم برسم املستقبل وهو بجانبك

***
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ضوء
ال جتعل املال رضورة السعادة

بينك وبني رشيك حياتك

وتذكر أن املزاح املحدود

يسقي بذور السعادة بينكام

***

ضوء
إذا تشبعت من نعمة ما

فمررها عى فقرائها

خوًفا من أن تصاب بامللل

***

ضوء
حّكم عقلك بني العلوم املتضاربة

ووجهه إىل املسلامت بنسبة أكرب

خيه بقواعد صحيحة
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ضوء
مهام سافرت و سكنت بالًدا لست منها

ورأيت فيها من التطور والتقدم ما رأيت

فال تذم وطنك أبًدا

بل اسع عى حتسينه

فالذم نقطة انتهاء والسعي هو الفاصلة

***

ضوء
احذر من صاحب الوجهني

مهام قدم لك من العروض املعنوية واملادية

فكل أمر يقدمه لك خيفي وراءه مهلكة

***
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ضوء
اعلم أن طريق احلق ال حيتاج إىل بحث

وإنام حيتاج إىل صرب لتصل إىل اهلداية

فالشمس مع شدة حرارهتا

إال أهنا سبب رئيي لنمو النباتات

***

ضوء
إياك أن تعجب بقارئ ملجرد أنه يمسك كتاًبا

بل اعجب بام حيمله بني يديه

فالبعض هوايته مجع النظرات ال أكثر

***

ضوء
حلظات الوداع ال جتعلها خالدة

ولتكن حياتك كاملطار

مودع دائاًم و مستقبل أبًدا
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ضوء
كن لبًقا يف حديثك مع الناس

وانتِق الكلامت التي توددهم إليك

واألسلوب الذي يدلك عى قلوهبم مبارشة

وال تكن كالقايض..!!

ال يعرفك الناس إال من مطرقة احلكم.

***

ضوء
احذر الشهوة

فهي تغدر بصاحبها..!!

وعدم االكتفاء منها تؤدي إىل

سقوط النفس يف وحل السوء

رسيًعا إذا مل يقاومها اإلنسان

ويطهر نفسه منها ، أوردته التهلكة

***
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ضوء
عواصف احلياة ال تتوقف

إنام هي فرة هدوء
بني العاصفة والعاصفة

حتى تلتقط أنفاسك
ا« »كن مستعدًّ

***

ضوء
لك حرية اختيار األصدقاء
وعدم اإلنصات للناصحني
ولأصدقاء حرية ضياعك

***

ضوء
ال تنس وضع احللول اجلذرية

للقضاء عى الفساد
وأنت تبحث عن حرية املجتمع
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ضوء
ال تطلب من أحد أن يرفع صوته

بالنشيد الوطني

مادام دخله ضئياًل

ال يسد حاجته

***

ضوء
أثناء معارشتك ألهل اخلي

ال تكن حائط صدٍّ ومنع

بل كن بوابة لعبور خيهم

***

ضوء
السعي نحو الفضيلة

حيتاج إىل نمو يف مستوى التفكي

وقناعة داخلية لتحقيق أسمى معانيه
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ضوء
أمهية العني تكمن يف مدى نظر صاحبها

إذا كان هذا املدى ال يتعدى حدود األجساد

فإهنا تصبح عضًوا شهوانيًّا كأعضائه السفلية

***

ضوء
برجمة العقل عى تطوير األفكار

حتتاج إىل إرصار عى النضج

واإلقدام عى جتاوز صغائر األمور التي حتيط بك

***

ضوء
بمجرد أن تثق ويتسلل هذا الشعور

إىل قلبك

ستغفى أرسارك عى أذن

من وثقت به
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ضوء
االجتهاد يف البحث

عن العنرص األسايس

لتقوية الذات جيرد العقل من السلبيات

ويمنحه طاقة إجيابية

***

ضوء
قيمتك احلقيقية

جوهرة بيديك أنت

إذا أبرقتها يف عقول اآلخرين

بنيت لك رصًحا من االحرام

***
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ضوء
يف الربية ..

الرب يعمر شوكة الطفل

ويعزز العنف بداخله

يصبح القهر املكبوت

قنبلة موقوتة تنفجر

أمام من هو أضعف منه

***

ضوء
إذا رأيت القوي يتسلط

عى الضعيف

هذا يعني أن هناك من هو أقوى

قد تسلط عليه

***
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ضوء
األفكار التي تزورك قبل النوم

غالًبا ما تكون ناجحة

***

ضوء
سقوطك من نجاح ما

يعني أنك جتاوزت إحدى اخلطوات األساسية

يف احلفاظ عى هذا النجاح

***

ضوء
ثقافتك أمانة حتملها بعقلك

اجعل منها طريًقا لإلصالح

ال تكن مثقًفا لنفسك

كن مثقًفا ملن حولك

***
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ضوء
إذا زرعت برأس املراهق فكرة ما

تأكد أهنا خالية من الثغرات

***

ضوء
إذا شعرت باخلوف من مرض ما

ال جتعل هذا اخلوف

يسيطر عى العالج

***

ضوء
وجودك عى ناصية املقاومة

يكفي أن يمدك بعزة

قد أدبر الكثي عنها

***
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ضوء
ال تفّوت عى نفسك فرصة التقدم

لتحتفظ بمشاعر زائفة

بالتقدم تصنع املشاعر الصادقة

***

ضوء
التوكل عى اهلل

يعني السعي نحو املكتوب

***

ضوء
ستواجه يف حياتك عقوالً خمتلفة

بعضها تراك عاقاًل

وبعضها تراك جمنوًنا

خذ منها وحّسن من مستواك الفكري

***
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ضوء
تذكر أن كل إنسان

قد فطم عى حب البقاء
لذلك ال تقنع أحًدا

أن يموت من أجل قضية ما
بل أقنعه بالبقاء من أجل قضيته

***

ضوء
ضع أمام عينيك سية الشجعان

ستجد أنك تسعى ملالمسة أكتافهم

***

ضوء
إذا شعرت أنك تسي بال بوصلة

توقف وأعد ضبطها
ألن هذا الشعور هو تنبيه لك
بأنك تسي يف االجتاه اخلاطئ
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ضوء
كل غياب يصدر عنه صناعة
غياب األمن يصنع اجلريمة

غياب املال يصنع الرقة
غياب العقل يصنع االنحطاط
غياب االهتامم يصنع الضياع
غياب الربية يصنع الندامة
غياب العدل يصنع التمرد

وكل مسئول عن هذا الغياب
يتحمل العواقب

***

ضوء
القدرة عى اإلقناع

تعتمد عى نقاء الفكر من الشوائب

كلام كان عقلك فارًغا من التفاهات

كنت أكثر إحكاًما وأقوى حجة
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ضوء
إذا قال الطفل لوالديه: ال أريد أن أفعل كذا وكذا

فمن األفضل ختيي الطفل ال إجباره عى الفعل

احلياة هبا ألوان عدة ال لون واحد

***

ضوء
ال متزق الفضيلة

بعبارات تطلقها من عقليتك السقيمة

***

ضوء
إن نصف اجلهل علم مل تعمل به

***
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ضوء
الثقة بالنفس

هي السبب الرئيي يف تقدم اإلنسان

يف كافة مسارات احلياة

ويستطيع من خالهلا بناء مستقبله العظيم

***

ضوء
حياتك إذا كانت تدور حول »نعم« و»ال«

فهي حياة حادة

فهناك اللون الرمادي خليط من األسود واألبيض

***

ضوء
بعض مشاكلك اخلاصة سببها أنت ،

وبيدك العقدة وحلها،

لذلك ال تقم بلوم من هم حولك، إذا مل جيدوا لك احلل.
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ضوء
ال تنصت للغني عندما يتحدث عن نقاء الفقر

فطريق الفقر معلوم ، لو صدق لسلكه.

***

ضوء
من السهل أن تتحدث عن نفسك

لكن من الصعب أن تتحدث أفعالك عنك.
***

ضوء
ستحاول احلياة أن تغرق قارب النجاة

حتى وإن متكنت من ذلك

اهنض وأصنع لك قارًبا جديًدا

فال البحر جيف وال الشجر ينتهي

***
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ضوء
جرعة اخلذالن التي ناولك إياها صاحبك املقرب

هي مضاد فعال للمثبطني
***

ضوء
اجلدال يف املسلامت يضعك يف حية

بني احلقيقة والراب
***

ضوء
اختيار األصدقاء بعناية فائقة

مضيعة للوقت

لذلك ضع قواعد يف حياتك

وطبقها عى اجلميع

***
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ضوء
كثرة النظر يف عيوب اآلخرين

خيطف برصك عن عيوبك

***

ضوء
اإلصالح يف األرض حيتاج إىل

صرب، عزيمة، بدهية، حكمة

واهلدوء هو العنرص األسايس

***

ضوء
إذا رأيت اجلاهل خيوض يف مسائل أكرب منه

فإجلامه باحلجة أسهل من مصافحته

***
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ضوء
من مقومات صناعة العظامء

إبعادهم عن بيئة السخرية

***

ضوء
تذكر ،

أنت ختاف من اليشء قبل حدوثه

فإذا حدث زال خوفك وأخذت تفكر لتتجاوزه

خوفك يسبب شلاًل لقدراتك العقلية

***

ضوء
رشاء العزة والكرامة

يبدأ براء النفس من التظلل بظل اآلخرين

***
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ضوء
إذا كذبت ال تربر

كفر عنها بإظهار احلقيقة

***

ضوء
وأنت ترتقي من مرتبة إىل مرتبة أعى

خذ معك املايض

ينبهك إذا بدأ الغرور يسيطر عليك

***

ضوء
اإلسهاب يف احلكاية

يولد امللل لدى املستمع

ا ومفيًدا حاول أن تكون خمترِصً

ليصل املستمع إىل لب الفكرة

***
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ضوء
نفسيتك تعتمد عى عدد الساعات

التي تقضيها بالوحدة

فكلام اقربت من الناس كلام زدت

من األذية لنفسك

***

ضوء
الشعور بالنقص

نابع عن قرص النظر يف أفق القوة الذاتية

تعمق يف نفسك جتدك عظياًم

حولك الكثي من األضواء

اغتصب هبا العتمة

***
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الفاصلة

أمضيت ثالثة أشهر ألصل بكلاميت إليك
وألصحح لك بعض املفاهيم

كنت أرسح بحياتك بينام أصدقائي يلهون من حويل
أخذتني معك يف كل ممرات حياتك

ويف كل ممر كنت أخلص لك األحداث التي أملت بك
حتى أنني نسيت نفي وعشت معك

وها أنا وصلت إىل هناية الرحلة
أللتقط أنفايس حتى أقوى عى البداية من جديد

فإذا وصلك كتايب هذا فابحث فيه لعلك جتد نفسك
بني السطور .

املؤلف
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