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الىشز محفوظت جميع حقوق 

للذار، و ال يجوس إعادة وشز هذا 

العمل أو أي جشء مىه دون 

الزجوع للذار، و يعزض المخالف 

 .وفسه للوقوع تحت طائلت القاوون

 

اآلراء المىشورة بالكتاب ال تعبز 

  بالضزورة عه رأي الذار.

https://www.facebook.com/louayvision
https://www.facebook.com/louayvision
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 إ٘ذاء
قدمت صكوك   سطور عمري لا تكفي مهما كتبت و

فأنا أجهل  ،ما إن أسأت إليك يومًايا أمي العرفان، لا تحزني 
  إنسان.
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 جذد ثمره تٕفغه
 

تشعر بأنك تعيش بجسد ميت تترنح  أحيانًا
في متاهات الذات، فاقد التوازن بين 

مكانيات الضعيفة، الإ متطلبات الأنا و
تستنشق غاز و  ،تجاهد بكل طاقاتك

إلى هواجس  يتصغ..  الفساد الأخلاقي
تلقي  و الأفكار الشيطانية في هدم الذات،

 بنفسك في بحر الحياة المتلاطم الأمواج ..
 

يق في عالمك نك ضللت الطر شعر أت
 من رمال و شيدت أحلامًا .. المسحور

شربت من  تناسيت كلمات الرحمن، و
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لك  فقدت الرضا فلم يبق و ،ماء العصيان
البصر لا  يبق فقدت النور و  .. إلا التمرد

لا ترى  ..السراب  يرى إلا اليأس و
يق  تشعر أن و ، المادة أمامك إلا بر

، ة في نفسكفاقد الثق .. حياتك هشة
 .تخشى مواجهة الآخرين

 
يفقدك الثقة في  ل كن لا تدعه يحبطك و و ،ما تشعر به شيء مؤلم

ّ ه نفسك و اجعله فار، أن في أعماق كل منا حفّ  تذكر دائمًا .في الل
بأن ينقب عن جواهره  ؛لا يكف عن العمل في منجمه الحقيقي

 لا ينشغل بخارج نفسه بعالمه المهووس. و ،كنوزه و
 

ّ ه يردد بداخله دائمًا فالإنسان الواثق بنفسه و نه ليس أ يقينه بالل
يغذي ذاته  و ،يعرف قدر نفسه جيدًا و ،أقل من الآخرين

 يعمل بهدوء و و ،ينميها و اجيدً  يعرف قدراته و ،بالرضا الداخلي
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يسعى دائمًا إلى  و ،يرحب بالنقد البناء و ،صمت اتزان نفسي و
اهتماماته مع طبيعة  ميوله و و ،فاق جديدة تجاه هدفه أو حلمهآ

 فلسفته الواعية للحياة. المجتمع الذي يعيش فيه و
 

استطعت أن تولد الثقة في  كيفل:ُس ئِ قيل إن نابليون قد 
من قال لا ؛ ثلاث بثلاث فأجاب: كنت أرد على !جيشك ؟

من  ، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، و أقدر قلت له حاول
 .جرب قلت له قال مستحيل

 
ما هو  و ،لابد من وقفة جادة تتأمل أيامك كيف مضت

 .على أي شيء أنت مقبل في مستقبلك و ،حاضرك
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مٕاع  ٌا
 

ارتدينا  ..أفسدنا الذات بعالمنا الشرير 
عشنا بقلوب الشياطين،  وجوه الملائكة، و

تلذذ بخداع الآخرين، تأكل نيران الشهوة  ن
لا يكفينا ما في  وكل ما هو خير بداخلنا 

 ييدألى ما في إعيوننا شاردة  ، وأيدينا
يف حقً  .الآخرين من  و اجعلنا من الز

ً الحق باطل للحياة دفء لم نعرف و ، ا
كسرنا بداخلنا وجهنا الحقيقي  .المشاعر

باني و يف و الر  الخداع و ارتدينا قناع الز
خدعنا أنفسنا قبل أن  خسرنا أنفسنا، و

 .نخدع الآخرين بوجهنا الغير حقيقي
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ً خلقنا لأنفسنا حلول جردنا نفوسنا  .لنتجمل أمام الآخرين ةوقتي ا
يف بأنانية من كل ما هو جميل و لنغطي  ،مفرطة عشقنا الز
 خسارة النفس. .. نتيجته المحتومة أطماعنا بثوب الفضيلة و

 
يف و  ، الخداع نحن نحتاج إلى قوة روحية نخلع بها أقنعة الز

 ، نطوي صفحة الأنا ونغتسل من نوايانا الشريرة، نتطهر بها
  .نرتدي ثوب التغيير إلى الحق

 
نغير من أنفسنا نحاول أن  نا و، فلنتعلم من أخطائخطأ وكلنا ذو

يق المهم أ ،لو كانت بطيئة حتى و ،بخطى ثابتة ننا نسير في طر
 .ق لنفخر بوجهنا الحقيقي مهما كانالح
 
نحن نستخدم الأقنعة لنبتعد بأنفسنا عن شخصياتنا الحقيقية ! "

، بل عن الآخرين فقط –خلف الأقنعة  – ول كننا لا نختفي



11 

 

، الذي نلعبهللدور نصبح مشابهين  ، وانختفي عن أنفسنا أيضً 
 "!من أنا ؟ :لنبدأ في السؤا ، ونفقد إدراكنا لشخصياتنا الأساسيةف
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 لثً أْ ذغضة ..فُٙ ا

 

من إساءة  الواحد منا ما يشكو كثيرًا جدًا
نتابه ت و ،يستاء لذلك ، والآخرين فهمه

  ،يقرر أن يبتعد عنهم حالة من الغضب، و
قد يكون محقًا في ذلك من وجهة  و

أصدرنا  نا التقدير ول كننا أسأ و، نظره
 .موقفبعاد الحكمًا مسبقًا دون أن ندرك أ

 
لناس، فلابد لذلك إذا أردت أن يفهمك ا

ل كي تحكم عليهم  ، وأن تفهمهم أنت أولًا
يتهم، و لابد أن تسمعهم و تضع  تفهم رؤ
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 ماذا لو كنت مكانهم و ؛نفسك مكانهم
 ماذا كنت تفعل؟ ، في نفس ظروفهم

 
ينتابك الشعور بأن شخص ما في العمل أو جار لك يكرهك  قد و
ُ أيعاملك معاملة سيئة، مع  و هو  .الخير له كل الحب و كنّ نك ت

أو  ،منذ الصغر ةكون تركيبته عدائيتل كن قد  و ،لا يكرهك
تقترب منه تجده مع  عندما و، ةلأسباب مرضية أو اجتماعي

 .الآخرين كذلك
 

ً رجلأن تخيل  هناك جمع قليل من الناس  و ،رفي محطة القطا ا
 منهم من يتكلم مع رفيقه في صوت خافت و منهم من يقرأ و

فجأة انطلق أربعة ثم ، هو جالس ينتظر الجو يسوده الهدوء و
أبوهم قادم  و ،يلهون بصوت عال صبية في المحطة يلعبون و

 .ورائهم
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من أطفاله قد أثاروا  رأسه و منكسًا هجلس الأب إلى جواري
قبل ي .غضب في ضيق و الإزعاج للناس ما جعلهم جميعًا

بأدب "يا أخي أولادك قد أزعجوا  يقول صاحبنا على الرجل و
  "الناس، هلا نهرتهم عن ذلك ؟!

 
: "أنا يقول التعب و نظر الرجل إليه بعين يكسوها طول السهر وي

قد ماتت أمهم  و ل كننا قد غادرنا المستشفى الآن .. آسف .. و
 لا يعلمون"هم  و
 

من سياق القصة ندرك أن لكل منا رؤيته في معاجلة أو فهم 
هن أي منا أن قد يتبادر إلى ذ و ،مشكلته من وجهة نظره

ً إ االأب لم يتخذ موقفً  ل كن  و ،نه لم يحسن تربية أولادهأ و ا،يجابي
بنا منه و تعاطفنا معه و بل  ،تصرفه تكلم أدركنا صمته و عندما اقتر

 خري.أ اتأخذ المشكلة أبعادً  لم
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صحابها أنها ألذلك فهناك ال كثير من المشاكل التي قد تبدو ل
نفهم  هي من السهل حلها إذا أدركنا مع من نتعامل و و ،كبيرة

حتى نكون على يقين من الوصول لحل  ،ظروفها طبيعة المشكلة و
 لها.

 
 ّ قديم يقول : ة مثل قال لينكولن منذ ما يقرب من مائة عام : " ثم

إن نقطة عسل نحل تصيد به الذباب أكثر مما يصيد برميل من 
 الرجال، فإذا أردت أن تكسب رجلًاهذا ينطبق على  العلقم، و

ا بأنك صديقه المخلص، فهذه هي )نقطة إلى جانبك أقنعه أولً 
يقة المودية إلى قلب  هذه هي العسل( التي تصيد قلبه، و الطر

 "الرجل.
 

اللين  الرحمة و ل كن بالود و و ،يدون تغير عقولهمإن الناس لا ير 
 قلوبهم بدلًا الإحسان تستطيع أن تكسب ودهم و التفاهم و و
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الغضب الذي لن تجني من وراءه إلا  التهور و من الاندفاع و
 تفاقم المشكلة.
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 ٍش اٌحمٍمًـأٔد اٌرغٍ
 

 إذا كنت قد مللت لعبة الحياة، و
ية أستشعرت ا إذا  ..نك على حافة الهاو

 كنت تريد أن تخرج من متاهة النفس و
يفها و  ، وىخرترفض خداعها مرة أ ز

 تريد أن تنفض عن قلبك جمود الشر و
إذا كنت تريد أن تخلع عن  ..تتطهر منه 

يف و إذا  ..الخداع  وجهك أقنعة الز
كنت ترفض أن تعيش بطباع الغابة 

إذا كنت  ..قانونها  قسوتها و الوحشية و
ية  تشعر أن نفسك تتآكل بعوامل التعر

إذا كنت ترفض أن تتلوى  ..الخارجية 
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من  كالحرباء فيما تقوم به من أعمال و
ترفض شهوة الافتراس في  ردود أفعال و

الخداع كالثعلب  طبيعة الغدر و الانتقام و
ية، في  الماكر، و ترفض كل الطرق الملتو

يبخه ترفض ما  الحصول على ما تريده، و
إذا كنت  ..لسانك من سموم الأفاعي 

 قلق و ترفض سلبية الحياة من شك و
خوف فأنت تبحث عن التغيير  يأس و
 .الداخلي

 
يير الذي تريد أن تراه في "يجب أن تكون أنت التغ يقول غاندي :

 ".العالم
 
خلع ا و ،طهره من أتربة الفساد و ،غسل وجهك بماء الصدقا

الراحة  ابحث في قلبك عن الطهر الحقيقي و و ،عنه أقنعة الخداع
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 خلق لنفسك مفرداتا .استثمر وقتك في بحر التغيير .الصفاء و
ما  و ،مع من تحب نفسك و ، تجعلك تتقارب معجديدة للحياة

ا ي معركة إثبات كونك جدير ًدمت قد اخترت التغيير فأنت ف
 .بالحياة
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 اإلصشاس األحّك
 

ينها  ،شيطانيةالإصرار على الخطأ بذرة  يز
 و ،الشيطان بكل ما أوتي من قوة للإنسان

تكبر كالمارد في النفوس  يرعاها لتنمو و
التي ينقصها ال كثير في معرفة  ،الهشة
ً  و ،الحياة  ايصبح الإصرار على الخطأ نوع

لجاهل الأحمق الذي من أنواع العناد ا
راء حمقاء تكون سيئة النتائج يجعلنا نعتنق آ
ن كانت للوهلة الأولى إ فيما بعد، و
 مبدأ و هاالشريرة أن نياتناتصورها لنا 
الإرشاد  نرفض النصح و ، وعقيدة راسخة

يؤدي  و، أننا على صواب منا ااعتقادً 
 التمادي في ذلك إلى فساد النفس و
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يصبح الاعتقاد  ، والسقوط الروحي
 .اسد في الخطيئة هو الاعتقاد الحقالف

 
يجعلنا لا  و ،كأنه حق العناد الخاطئ والشيطان يغذي فينا روح 

خل في يجعل الإنسان يد و ،نسمع سوى صوت الباطل فقط
ية ّ ه  ،معارك يعتبرها البعض مصير مع إيمانه  بأنه قريب من الل

يصور الشيطان العبادة له على أنها عبادة  أكثر من أي أحد، و
ّ ه فيزداد حمقً  ،شكلية  و اجافة من لغة التواصل الروحي مع الل

يرجع ذلك لجهل النفس من البداية في معرفة  .يلةرذ و ابغضً 
إدراك بواطن الأمور  عن اؤمن به لعجزهتحقيقة ما  و احقيقته

 .ما العلمي والمعرفي برأيٍ  اوقصوره
 

، لا يرى لا ينصت، ينظر و تقول هيلين كيلر: "هناك من يسمع و
ليس  علمت أن العمى هو عمى القلب و لا يحس، و يشعر و

 "رالبص
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بد  تتخلص من الإصرار الأحمق لا عد وتلذلك إذا أردت أن تب
تغيير الجذور من أفكار فاسدة إلى  ؛من الانكسار إلى التغيير

ية تساعدنا  نواصلحتى  ،أفكار طيبة ننميها بداخلنا الحياة بعزيمة قو
فمهما كانت انكساراتك  ،على التخلص من وساوس الشيطان

ية الصحيحة و منهارة ونفسك  كثيرة في الحياة و تشعر  فاقدة للرؤ
ّ ه بعزيمة الإيمان وأنك تعيش حياة مبهمة فا الإصرار على  نكسر لل

 .الشكر الخلاص من حياة العناد إلى حياة الرضا و التوبة و
 

 .غير أفكارك تغير حياتك
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خٛف َ ٌا ْ ذٙض  ذغرطٍغ أ
 

الخوف ظِّل للإنسان أينما ذهب،  يظل
يبحث عن سكن له في القلوب الضعيفة 

و شيئًا فشيئًا يدمر خلايا الغد  ،الهشة
المشرق، و يجعل الإنسان يعيش حياة 

و الخوف سلاح ذو . مضطربة قلقة
و هو متفاوت و نسبي من إنسان  ،حدين
ّ ه  ،لآخر و قد يكون الخوف طبيعي من الل

 بأن نسعى إلى الأفضل. ،عز و جل
 
تقول روزا باركس: "تعلمت عبر التاريخ أنه إذا كان الشخص  

و معرفة ما يجب فعله  ،مصممًا على شيء فإن هذا يهزم الخوف
 ".تلغى الخوف
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ًا له الخوف مرضيًا،و قد يكون  و تزيد  ،و هنا يجد الخوف سكن
ر فعه إلى أمور غيالشكوك و الوساوس و الأوهام بداخله و تد

 .متزنة في حياته
 

إذا ترك الإنسان الخوف يرتع بداخله تحولت الهواجس إلى مارد 
و يستعبد الإنسان بذنوبه و  ،يحول بينه و بين الحياة الطبيعية

تتآكل بمرور  و بقايا عمره فريسة سهلة بقيةو يعيش  ،خطاياه
 الزمن.

 
 يقول أبو القاسم الشابي:

 ِ َّ ْب ُصعُ ودَ الج هْرِ بَيْ َن الحُفَ رِ         باَـلِ و مَ ْن يَتَهَي َ دَ الدَّ  يَعِ ْش َأب
 

ّ هفلذلك  و إذا  ،الخوف يسكن القلوب المظلمة الخالية من ذكر الل
اعترف بذنبك و صارح ، أردَت أن تهّب عليك نسائم الراحة
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ّ ه الرحمة و اطلب المغفرة أن ينقذك من   نفسك و التمس من الل
 .الذنوببحر الخوف و 

صف لأنني أتعلم "أنا لا أخاف من العوا ا ماي ألكا:تقول لويس
 ".كيف أبحر بسفينتي

 
ّ ه يطهرنا من مخاوف النفس و الحياة و يشعرنا  ،إن الخوف من الل

و نجد حياتنا متجددة باستمرار، لذلك اعرف  ،بالثقة في الذات
ّ ه قبل أن تعرف نفسك، تجد له نسمات رحمة تطهر القلوب و  الل
تغفر الخطايا و تسعد الحزين و تفرج ال كروب على كل أسير َسجََن 

 .الذنوب نفسه في كهف المعاصي و 
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 إٌمذ اٌّذِش
 

يور الظلام أن ينقد يتعمد بعض ط
في حرب لابد كأنه  و ،الآخرين نقدًا مرًا

لن يهدأ له بال  ، وأن يخرج منها منتصرًا
ظهر ما بداخله من حقده الدفين أإلا إذا 

تجاه الناجحين، في محاولة إلى تحطيم الآخر 
 الظاهرة و ؛بكل الوسائل المتاحة له

يُسخر كل جهوده  الباطنة، فهو يتلذذ و
 في نصب شباكه من خيوط التدمير و

خافته المقصودة س  الإهانة المتعمدة و
ح فينظر إلى كل إنسان ناج ،لمدبرةالمتبلدة ا

لا يستحق على أن الصدفة لعبت معه فهو 
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كلما تقدمت  ، والمكانة التي وصل إليها
 .خطوة للأمام يزداد حقده لك

  
يق حلمك تجد  و ، تك الناجحةيريد أن يطمس خطوا منبقدر بر

 مثلما وقع هو في فخ الشر و يريد أن يراك محطمًا مكسورًا ذليلًا
 .لعوامل الهدم استسلم مبكرًا و ،براثن الحقد

 
"اهتم بشخصيتك أكثر من سمعتك، لأن  :يقول جون وودن

سمعتك فهي ما يعتقده الآخرون  أما ،شخصيتك هي حقيقتك
 !" عنك

 
الفرصة للفتك بك  مفأنت تعطيه انك أبديت لهم اهتمامً أثق لو  و
بما يفعلون فإنك لن تستطيع أن تغلق  لا تبالِ  .التعالي عليك و

يقك بالبحث عن كل  بل تجنب أفعالهم و ،أفواههم سر في طر
 زد في ترقية مواهبك و ما يقوي عزيمتك تجاه أحلامك، و
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معرفة ذاتك فأنت تحمل على  و ،تصحيح أخطائك أخلاقك و
 ية عظيمة تجاه هدفك.مسؤولعاتقك 

 
ِّ  :يقول هنري وارد بيتشر ية أكبر مما يتوقعه مسؤولل نفسك "حم

 قدحاولت إرضاء الجميع ف طالمانك أتذكر  و، أي شخص آخر ."
 ، وعند الجميع ا، فمستحيل أن تكون مقبولً دخلت في نفق مظلم

تذكر أن  و ،كن حاول أن تسير على نهج الكبار بالتحلي بالصبرل 
 هناك من تطاول على الخالق الرزاق الغفور الرحيم، فماذا أنت

 ؟! نحن كلنا ذوى خطأ فاعل معهم و
 

 ِ يقكفقط س يقين  فأنت تملك ما لا يمل كونه من إيمان و ،ر في طر
فأنت قادر على تحطيم  ،شجاعة ما تمل كه من جرأة و و ،بقيمتك

 .النقد المدمر صخرة الحقد و
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لديهم الجرأة الكافية  ت"هؤلاء الذين كان يقول بروس بارتون:
يفوق ظروفهم،  بداخلهم شيئًا خارقًا منوا بأنهم يمتل كونلأن يؤ

 !" اعوا أن يحققوا أشياء مدهشة فعلًاهم فقط من استط
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 أٔد عٍذ لشاسن
 

حياة التعساء  ؟ أي حياة تريد أن تحياها
حياة المجددين الباحثين عن أم ، ال كُسالى

يق أفضل   حياتنا مليئة بالمنغصات و ؟!طر
تعكر التي قد  و ،المشاكل التي لا حصر لها
تسبب التوتر  ، وصفو حياتنا من آن لآخر

ل كن لابد أن تدرك ، العصبية القلق و و
نك لست الوحيد في هذا ال كون جيدًا أ

ن مثلك وهناك ال كثير، الذي يعاني
غير ل كن  و، هذا أمر طبيعي .يعانون

كيف ينظر كل  هو طبيعيالغير  مقبول وال
 .منا إلى مشكلته
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هو تضخيم الأمر الذي  منا يقع في خطأ فادح ألا و ال كثير
ً  يعيش داخل قوقعة و، يواجهه ً ، لما حدث له امستسلم ا الراية رافع

رافًضا لكل ما هو  ،البيضاء معلنًا مبكرًا الانسحاب من الحياة
أن الحياة لا تسير على  من يعلم جيدًا ،هناك العكس و .يجابيإ

يحاول  قات يتماسك ومهما صادف من معو و، وتيرة واحدة
يات أموره بشيء من  و، بدرجة من الهدوء السيطرة على مجر

بعزيمة  محاولًا تطيع أن يقف على أرض صلبةالعقلانية يس
 .هالفرسان أن يقهر مشكلت

 
بأن  . كن مؤمنًالا تخف من الحياة" :يقول د. وليام جميس

سوف يساعدك إيمانك على تحقيق  الحياة تستحق أن تعيشها، و
 ".الواقع

 
 مثابرة و إنما هو ثمرة جهد و ،إن النجاح لا يأتي نتيجة صدفة

يل تذكر أن هناك أشخاص غيروا العالم  تمسك بحلمك و .كفاح طو
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 و ،داعبت خيالهم من خلال فكرة بسيطة لمعت في أذهانهم و
ل كن تمسكوا  و ،السراب قرب للوهم وأكانت فكرتهم في البداية 

 على تحقيقها متحديين الصعاب وعاهدوا أنفسهم  بها و
المحبطة من  تجاهلوا كل الانتقادات الساخرة و و، الإحباطات

أسمائهم بحروف من ذهب في في النهاية سجلوا  و ،الآخرين
 .التاريخ

 
ما  و، من أنت د سفينة حياتك لابد أن تدرك جيدًال كي تقو و

ل كي تتوجه الوجهة ، هل هي كافية أم لا هي قدراتك و
 أنك سوف تتعرض للعواصف التي قد اعلم جيدًا و ،ةالصحيح

نك تتحمل أ نك قائد السفينة ول كن تذكر دائمًا أ ،تؤثر على اتجاهك
أنت سيد قرارك، ل كي تصل إلى بر  النتائج و كل العواقب و

 الأمان.
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ً قد يتبادر إلى ذهنك أ ل كي خ ا مثل عباقرة التارينك لا تملك عقل
مدفونة  ةأنت تملك قدرات داخلي ؛العكسببل ، تقود سفينتك

  .بداخلك مارد أيقظه .ل كن حاول إيقاظها أكثر و مثلهم و
 

"تكمن داخل الإنسان قوى  :يقول أوريسون سوت ماردن
، إذ لم وى إن ظهرت فسوف تدهشه هو شخصيًاهي ق ساكنة، و

ي من القوة ه يكن يحلم بأن تكون لديه مثل هذه القوى، و
 ".توظيفها حياته لو تم إيقاظها وبحيث تحدث ثورات في 

 
المهم أن ف،ل كن هذا ليس كافيًا و ،ثق تمامًا أن تملك عقلًا راجحًا

ية و توظيفها  تحسن استخدام قدراتك العقلية و موهبتك الفطر
من  ايجب أن تملك قدرً  و ،بما يناسب الهدف الذي تسعى إليه

ً لالعاطفة تجاه هدفك   و ،لمكلتحقيق ح حافزًا ا لك ويكون عون
 ً ل كن  ا أن الإنسان ليس بالقدر الذي يعرفه في الحياة وتذكر دائم

 .بما هو ملتزم به



34 

 

 

 خطٛج ٌألِاَ
 

خطوة تخطوها للأمام قد تغير مجرى 
إذا ، حياتك بالكامل إلى حياة أفضل

كانت تقوم على أسس من التفكير 
 مع التسلح بمهارات و ،الالتزام المنطقي و

، اتخاذ القرارقدرات كافية تعينك على 
، في محاولة لإعادة اكتشاف نفسك

فبدون التفكير المنظم قد تنفق ال كثير من 
الجهد في أمور لن تعود عليك  الوقت و

 و، تسير في حلقة مفرغةإنما س و، بالنفع
 و، قد يصبح اللاقرار هو عادتك الوحيدة

في شخصيتك يشعرك  يصبح التردد سمة
 ً تقوم لا جدوى لما  و ،التوتر ا بالقلق ودائم
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على بعد  فكثير من الناس قد يكونون ،به
ل كنهم فقدوا  خطوة واحدة من النجاح و

زامهم بما القدرة على التوازن لعدم الت
 .يؤمنون به إلى النهاية

 
 كانت الحياة في الفشل حالات من "كثير: أديسون توماس يقول

أقدموا  عندما النجاح من قريبين كانوا هم كم لم يدركوا لأشخاص
 ".الاستسلام على

 
لا ينام إلا إذا  الإنسان المؤمن بفكرة معينة تجده لا يهدأ له بال و

 ً  أنه اعلم جيدًا .ه التزم بتحقيق هدفهلأن، ملموًسا اأصبح حلمه واقع
ية غير واضحة أمامك في رحلتك و يطة  إذا كانت الرؤ بدون خر

إلى مدينة مجهولة لا فكأنما تسير ، تساعدك على الوصول إلى هدفك
ة متخبطة تخرج من مشكلة إلى تعيش حيا، شيءتعلم عنها 

 .أخرى
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ً  الناس "يفشل: زجلر زج يقول  نقص بسبب ليس ،اكثير
 ." الالتزام في نقص إنما بسبب و القدرات

 
 ٌ يجابية إلى خطوة واحدة إ م يخطُ ل و، منا يحلم بشيء معين كثير

مجرد  .. لذلك تظل الفكرة مجرد حلم أسير النفس، تحقيق هدفه
عن أرض الواقع يعيش  يظل بفكره هذا بعيد و ،أمنية أو رغبة

أين  لأنه من البداية لا يعرف كيف يبدأ و، في دائرة الأماني
ُ  كيف تفكر و لذلك تعلم أولًا ،يتجه ن لك خطة واضحة كوّ كيف ت

 ترشدك إلى تحقيق هدفك . من البداية تساعدك و
 

الانسجام بين ما تؤمن  حاول أن تخلق لنفسك حالة من التناغم و
ً ح ،رغباتك في الحياة اهتماماتك و به و  و ارئيسً  اتى يكون دافع
 ً  لخطوتك الأولى نحو تحقيق هدفك على أرض الواقع. اقوي
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 آلاف فيها التفكير تم الحكيمة الأفكار كل" جوته: وهانييقول 
 مرة فيها نفكر أن نحن علينا أفكارنا لنجعلها ل كن و ،المرات
 ".أعماق تجاربنا في جذورها تتغلغل حتى ؛بصدق أخرى

 
 حلأنك غير واض ،هناك خطوة تخطوها قد تندم عليها أشد الندم

ية مع نفسك ،المعالم و ، ةعزيمتك هش فقواك و ،غير واضح الرؤ
 فأمواج الحياة و ،سفينتك لن ترسو على شاطئ النجاة بسهولة

 لابد أن تخطو خطوة جديدة مع النفس .تيارات الفساد شديدة
 . تزكيتها بكل وسائل الخير لاستعادة حالة التوازن الطبيعي و

 
 و ،أن تعيد الثقة لنفسك و ،ا أن تحتفظ بتوازنكحاول مجددً 

تشعر بمدى أهمية الخطوة التي تخطوها التي قد  و ،تحتفظ بثباتك
 تغير مجرى حياتك.
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 إٌفٛطصٌف 
 

كنا  و ،ما زالت و ،كانت الدنيا تغازلنا
 .. فهي بداخلنا شهوة مريضة ؛سعد بذلكن

بأن نعشقها  ،يتوغل يتكاثر و س ينمو ووفير
كنا  اشتهينا كل ما فيها و .. أعمى عشقًا

فقد اكتشفنا  ،لم نشبع منهاو  نزداد نهمًا
 ْ ت شيطاني من أن كل ما ينمو بداخلنا نب

ياح الأفكار  دة هبت معبذور فاس ر
م ل شربنا من ماءها العذب و .المتمردة

فقد اكتشفنا أننا نشرب من ماءها  ؛نرتوِ 
تعلقنا  .كلما شربنا ازددنا عطشًا، المالح

 ابأشياء كانت تبدو لنا مبهرة وجدناه
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ً ، زائلة ، ملأنا حياتنا فيما يبدو لنا نقاء
، وجدنا أنفسنا كشجرة ينخر فيها السوس

 بهرونا بفكرهم خذلوناأا ناسً أوجدنا 
 بسقوطهم .

 
، مذاهب فاسدة أفكار وبتيارات الموج الشيطاني أغرقت عقولنا 

فهاج بحر حياتنا بأمواجه ، عمت بصائرنا عن الاتجاه الصحيح و
ياء  ،ارتعش مجدافنا بأيدينا و، المتلاطمة بشرورنا فلم نقهر كبر

يف و ظهر  بداخلنا واندفعت سيول الغضب  و ،شهواتنا فكرنا المز
يف إيماننا الظاهري لم تعد نفوسنا قادرة على التحكم بدفة  و، ز

  .أصبحنا على خطر يهدد ما تبقى من أيامنا و ،قارب نجاتنا
 

 ،يقهر شرورنا و ،فساد ضمائرنا و، من ينقذنا من متاهات غربتنا
رحم من غيرك يا أ ؟ أفكارنا البالية يطهرنا من ذنوبنا و و

 ؟!الراحمين
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يف الحياةاهلنا إتج في  زرعنا في أرضنا الوهم و و ،شاراتك لنا بز
يف ببهرنا ان خرجنا عن دائرة الأمان و .نفوسنا السراب ز

 .ئالنفوس الصدِ 
 

..  فأنت على بعد خطوة تطهرك الرحمنلا تتردد أن تطرق باب 
اهزم  اطرق الباب و .يهلكك الطوفان و ،حتى لا تندم .تنقذك

ياء الحقد و أعلن التمرد  خمد نيران الشهوة بداخلك وأ .. الشر كبر
 إنما برحمة الخالق. حد بأفعاله وفلن ينجو منا أ ،العصيان عليهم و

 
جدد  و ،ارتوِ من فيض الرحمن و ،غتسل من ذنوبكا قم و

 ملأ الفراغ الداخلي، وا تطهر من ذنوبك و و ،بداخلك الأمل
 .لم كيف تجني الثمار الحلوة بنفسكتع
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 اٌىٍّحعحش 
 

لخاص في التعبير عن كيانك للكلمة سحرها ا
في  بدونها تفقد نعمة كبيرة ، والشخصي

ية و ،حياتك فعالة  فالكلمة تعتبر وسيلة قو
في التعبير عن المشاعر التي تتحول إلى 

 تكون، لا و قدقد تكون مؤثرة  ،تصرفات
ا ال كبير في بالتالي قد يكون لها أثره و

 .تحديد مصير أي إنسان
 

ختيارك لمفردات لغتك قد يكون له إن ا
، لذلك إيجابي أو سلبي على مشاعركثر أ

أن ابحث عن الكلمات التي من شأنها 
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 باعثة على المرح و تكون مؤثرة و تسرك و
يك أن التي من شأنها و ،الخيال  و ،تقو

تحفزك للأمام ما دمت تدرك ماذا تعمل 
ابعد عن  و ،اتجاه تسير فيهأي في  و

عندما  .المحبطة لك الهدامة والكلمات 
يتكلم الإنسان من السهل أن تدرك ما هو 

أسلوبه في التعامل مع  مدى تفكيره و و
 .نظرته للحياة الناس و

 
ية :يقول مارك توين فعندما ، "الكلمة الصحيحة المناسبة وسيلة قو

ادقة التعبير يكون تأثيرها فعالًا نصادف إحدى تلك الكلمات الص
ً  و ماديًا يعًا و امعنوي يقول ألدوس هيكسلي، ".البرقك سر  :و

 ".الكلمات هي الخيط الذي ننسج منه خبراتنا"
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قد وجه إليه أبو  يذكر المؤرخون أن الإمام أبي حنيفة النعمان و
اعتذر  فرفض و ،جعفر المنصور الخليفة العباسي أن يتولى القضاء

له: أترغب عما نحن سأ و ،ثم استدعاه ذات يوم ،فأمر بحبسه
ّ ه الأميرفيه؟ فأجابه فقال له:  ،ي لا أصلح للقضاءإن ،: أصلح الل

 ! فأجابه الشيخ الإمام بهدوء الحكماء: قد حكمت عليّ  كذبت
فإن كنت  ؛فقد نسبتني لل كذب ! بذلك بأني لا أصلح للقضاء

أمير  فقد أخبرتُ  إن كنت صادقًا و ،أصلح للقضاء فلستُ  كاذبًا
أمر  و من قبل ! فلم يجد المنصور جوابًا ي لا أصلح لهالمؤمنين بأن

 بأن يعود إلى سجنه إلى أن تم الإفراج عنه بعد حين !
 

بحجته  و ،ن يتعامللقد أدرك الإمام من اللحظة الأولى مع مَ 
ية و ّ ه له في  القو  .اختيار كلماته نجى من حاكم طاغيةتوفيق الل

 
ّ ه موسى عندما طلب من  كم و ّ ه أن يجعل له هو جميل نبي الل الل

ً  أخوه هارون عونًا  ا !له لأنه أفصح منه لسان
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 ً ، في حياته افالإنسان الذي يعلم تأثير الكلمة على الناس تجده ناجح
لسحر إذا تفوه بكلمات تجد كلماته كا و ،فهو يفكر قبل أن يتكلم

 ان الذي أمامه.قيمة الإنس تسر من حوله لأنه يدرك جيدًا
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 عىٓ اٌمٍٛب
 

هناك أشخاص يُهيمن حبهم على قلوبنا لا 
فيه  في أي مكان يجلسون .نستطيع نسيانهم

عطر  ، وكلامهم منتفوح رائحة الصدق 
لى تطيب النفس بالنظر إ .حديثهم

 هم .تحزن العيون لفراقهم .وجوههم
ً يَرون كل شيء جميل  و لصفاء قلوبهم ا

أن  يحاولون من آن إلى آخر .نقاء نفوسهم
 .ينسجوا خيوط الأمل لمن حولهم

في ديار  يزرعون الصبر في طرقهم و
 محبةٍ  يجمعون من كل بستانِ  ، وأحبائهم

 ً يلونون أيامنا بفرشاة  ، ولمن حولهم زهرة
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بنسمات الرحمة  .هممالفرح من أحلا
لا  .من أحزاننا فاليقين يملأ قلوبهم يخففوا

ل كن نحتاج إلى قلوبهم  نحتاج إلى حبهم و
 .حنا حبهمنالتي تم

 
 ، وعشش في نفوسهم هناك أشخاص سكن قلوبهم الخراب و و

ن تجد كل الأشياء تفر من يمللوهلة الأولى عندما تراهم قاد
المعاملة  و، التحدث معهم نميمة و، ، فالبعد عنهم غنيمةحولهم

 .العقيدة معهم مصيبة لفساد القلوب و
 

ً  و تزداد شبعًا بل تزداد نهمًا و جوعًاهذه النفوس لا  فهي ، خواء
التنافر  أفسدت الفطرة الخيرة إلى حالة من الظلمة الداخلية و

ّ الذاتي ون بطبعهم، يشعرون بزهو مكانتهم، لا يفيقون ، فهم مادي
، فهم جاهلون بطبعهم إلا على هلاك أنفسهم، بعد نفاذ حيلهم

 عن نور ربهم.
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ً  صفاء و مودة و نفوسنا الآن أصبحت أقل رحمة و إن  ا،حب
نحن محاصرون بكل أنواع . تخلفنا أخلاقيًا و فنحن تقدمنا علميًا

ية من أل له؛نستكين  نتلذذ بذلك و و ،الفساد ن النفس خاو
  الشر.مضادات 

 
 ،نحن لن نتقدم إلى الإمام إلا بتهذيب نفوسنا بأن نقاوم ما نشتهيه

ضد أسلحة الدمار نحاول بناء جدار حماية  و ،نتحمل من نكره و
رحيم على عباده  تحاسب من رٍب  سترحل و الشامل لنفس غدًا

 .شديد في حسابه
 

 "عجبت لمن يغسل وجهه مرات في النهار و :يقول ميخائيل نعيمة
 "!لو مرة في السنة لا يغسل قلبه و
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 ػش حٍاذه
 

ما ينتاب الإنسان لحظات يأس  كثيرًا
نتيجة  ،مكن منهتسلل إلى كيانه حتى تت

منها ضغوط  ؛لها عوامل كثيرة يتعرض
 و ،يةأسر ال الشخصية و الحياة اليومية و

الظلم الذي قد يتعرض له مما يجعله 
ً  على كل شيء و اساخطً   و ،للحياة اكاره

ا بمن فيها الدني قد يصل إلى الانتحار تاركًا
 ؛عتقد هو ذلككما ا ،أصلح منهلمن هم 

 أن البقاء فيها للأقوى.
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بعد أن ترك نفسه لعوامل الهدم تهدم بداخله  لقد انهزم داخليًا
أصبح فريسة سهلة  و ،الأمل في الحياة فقد و ،كل شيء جميل

ية  قابل لل كسر و لقد قرر أنه ضعيف و .تنهش فيه عوامل التعر
بل ، أنه فشل في كل شيء يفعله و ،صلاحيته في الحياةانتهت 

نه لو قام بعمل أي شيء سوف يكون مصيره إنه قرر مسبقًا أ
ية و، الفشل ن أي إنسان ناجح ما هو أ و ،أصبحت نظرته سوداو

أنه جاء  و، إلا شخص لا يستحق تلك المكانة التي وصل إليها
 .لجأ إلى أسباب غير شرعية للنجاح نهأ و صدفة

 
لا يستحقون  ونبأن هناك ال كثير ا؛صحيحً قد يكون ما يفكر فيه 

 و ،أنهم غير مؤهلين لتلك المكانة و ،ال كرسي الذي يجلسون عليه
بشيء  منه و كان أقل شأنًا ل كن هناك من حفر في الصخر و

يحاول حتى رأى  اليقين التام بهدفه ظل يحاول و من الصبر و
أصحاب  سار على نهج الصالحين و من نور اهتدى إليه و ابصيصً 

 .العزيمة الصادقة



50 

 

أن  إلى شيء لا يستحقه فمن السهل جدًاأن من وصل  اعلم جيدًا
 و ما طار طيرًا هنحن نعلم جيدًا أن و ،يهوي إلى القاع مرة أخرى

 ل كنه واقع يفرض نفسه و ليست أمثلة و .ارتفع إلا كما طار وقع
 ُ زين اختلت موا على الدنيا السلام إذا فقدت مصداقيتها و لْ إلا ق

 الحكم فيها على الأشياء.
 

ّ  انهض و ابحث  و ،ر عوامل اليأس فليس لها مكان بداخلككس
حرر نفسك من  و ،عن ذاتك فأنت تملك ما لا يمل كه الآخرون

عش الحياة كما تريدها لا كما  و ،قيود أنت فرضتها على نفسك
إذا كنت لا تملك عوامل النجاح فلا تقبل  و ،يريدها الآخرون

 .من أحد فأنت لسُت أقل شأنًا ،ارفضها بداخلك والهزيمة 
 

 أي فيما تعطيه و ،الجذب فمتعة الحياة هي في الشد و ،حاول
 سراإذا استلمت فأنت الخ جددها و غير حياتك و .تأخذه منك
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ّ ه من صفته العدل و و ة،آخر الوحيد دنيا و ميزانه  تذكر أن الل
يادة  لا عدل و  لا بالنقصان. وبد أن يأخذ كل منا حقه لا بالز
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 ػٕذي فىشج
 

مر عليك لحظة تغير مجرى حياتك تقد 
عند هذه اللحظة وقف كثير  و، بالكامل

 أهل الدين و العلماء و من المفكرين و
المعرفة .. كانت هذه اللحظة بمثابة النور 
الذي أضاء ال كون في كثير من جوانب 

قاطعة  إجابةوقفوا يبحثون عن  .الحياة
أفنوا عمرهم من أجل فكرة  لأمر معين و

ظلت حائرة في عقولهم حتى أتاهم 
 اليقين.

 
إصرارك على  السؤال عن شيء معين و و

ّ ه  معرفته و اندهاشك بالفكرة التي ألهمك الل
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 بها قد تكون سبب تغيير مجرى حياتك و
ل كن لا تدع الفكرة  و ،حياة من حولك

ينها وا .. تهرب منك  حرص على تدو
مناقشتها مع من هم أهل  وتغذيتها  تنميتها و

 يكفي في النهاية شرف المحاولة. لها و
 
اندهاشك بما  "يجب أن يستمر تساؤلك و :ألبرت أينشتينيقول  و

إن الغموض الذي يحيط  .فالفضول أحد أسباب الوجود، حولك
بل ، كلها أمور تدهش، البناء العجيب للواقع الخلود و بالحياة و

فيكفي المرء فقط محاولة فهم ، يتأملهاتثير رعب الإنسان عندما 
فاحرص على ألا تفقد ، ل يومار في كأسرقدر قليل من هذه ال

 الفضول." هذا الحس الرائع بالدهشة و أبدًا
 
البحث قد ترى ما لا يراه الآخرون من أفكار قد  بالفضول و و

ل كن في  و ،لا تمت إلى الواقع بصلة من وجهة نظر من حولك
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منه فكرتك كما  تستطيع أن تنسج دك خيطًا رفيعًالحظة قد تملك بي
 تكملته. أنت جدير بالاستمرار فيه و تراها لتصنع شيئًا

 
"بعض الأشخاص يدهشهم وجود  :جورج بيرنارد شويقول 

ل كن ما يثير  و، الأشياء التي يرونها على حقيقتها بالفعل أمامهم
تجعلني ، لم توجد من قبل، اندهاشي هي أشياء من صنع خيالي

 "؟! فعلًا  لماذا لا توجد هذه الأشياء :أتساءل
 

تتحدث معها إلى أين  .. تكتشفهاو قف لحظة مع نفسك تحاسبها 
ماذا تريد  و، لاو هل توجهت الوجهة الصحيحة أم ، أنت تتجه

ها قد تكتشف لأنك لو تركت نفسك لأهواء ،الحياةمن هذه 
ئدة لا فا ضاع و .. بعد فوات الأوان أن العمر قد سرق منك

 .من البكاء على اللبن المسكوب
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"لدى الشخص الناجح عادة تمكنه من القيام  :إي.م.جراييقول 
ليس  و، بالأمور التي لا يرغب الفاشلون بالقيام بها عادة

ل كن كرههم للقيام بها لا يعادل  و ،بالضرورة أن يحبوا القيام بها
 ".بها قوة الغرض الذي يدفعهم للقيام
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 ٍش ِٓ عٍٛوهغ
 

قد تصدر منا أفعال تجاه الآخرين  أحيانًا
نتيجة  و ،تكون غير متوافقة مع أخلاقنا

لرد فعلنا المتسرع قد يسبب لنا ال كثير من 
عندما  و، المتاعب التي نحن في غنى عنها

سأل لماذا تصرفنا بهذا نجلس مع أنفسنا ن
مر لا يستحق كل هذا الشكل في أ

تلك التوافه قد أفسدت ل ؟! الضجيج
ال كثير من العلاقات الإنسانية التي كانت 
من الممكن أن تنسى و تزول بمرور 

لذلك حاول أن تكون أكبر من  ،الوقت
أن تتأسف على  د أبدًادلا تتر التوافه و



57 

 

 ،فعل معين أو أن تخجل من الاعتذار
 فقد يجنبك ال كثير من المتاعب.

 
د طال جلوسنا فوق يقول بيركلير : "هيا ننهض أيها الإخوان فق

 !"هالتواف
 
أن من حولنا يعرفون ما الذي  أنفسنانفترض من تلقاء  أحيانًا و

قد يسبب ذلك الاعتقاد  و، الحالة التي نمر بها و، نريده منهم
المفروض  مشكلة بأنك تبتعد عنهم لأنهم لم يقوموا بالواجب

ً لا تف و ،خبارهم بحالتككل ما عليك هو إ .تجاهك  اترض ظنون
 .لا وجود لها

 
، نك تعلم ما يريده الآخرين منكألا تفترض و في الوقت نفسه 

منك أنها قد تسعد الطرف  فتقوم من تلقاء نفسك بأشياء ظنًا
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 فالنياتفسك فتجلب المشاكل لن عكسية،يكون نتيجتها  و ،الآخر
 .سألهمبل ا ،الحسنة لا تكفي

 
ذلك سوف ن لأ، افترض حسن النية مع الآخرين و كن مرنًا

ً  و، يوفر عليك ال كثير من العناء ً  و ايجعلك محبوب من قلوب  اقريب
لأنك جزء من  "الأنا"اكسر بداخلك كينونة  و ،من حولك

 .الكل
 
لأنك بمرور الوقت سوف تكتسب ، ابتعد عن أصدقاء السوء و

السلوكيات السلبية التي سوف تنعكس  ال كثير من العادات و
لذلك ابحث عن أصدقاء الخير ليكونوا  ،على الآخرين عليك و

 .مصدر خير لك
 

أنت  و هتركبل ا ،أنت على خلاف مع أحد ما و لا تترك مكانًا
َ  و ،على علاقة طيبة مع الآخرين في الناس الأشياء السلبية  لا تر
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بل ابحث في نفوسهم عن شعاع  ،تذكر أن كلنا عيوب و ،فقط
 .لنور لتضيء ال كهف المظلم بداخلهما

 
يقك حاول أن تمنع الأذى عن الناس و  و، أنت تسير في طر
، عامل الآخر كأنك لن تراه مرة أخرى و، عطف على المسكينا

 صلِ  و، أو افعل ما تراه من خير لعله يكون آخر فعل في حياتك
لن تستطيع تغير سلوك السلبي إلا إذا كان  صلاتك بخشوع لأنك

اولة لاسترداد جزء كل ذلك مجرد مح .لرب العالمين اعملك خالصً 
 .يجابيإمن سلوكنا ال

 
، حطم حواجز السلوك السلبي بداخلك عبر فوق حدود نفسك وا
يق جديدةأحدث ذاتك  و لنرى  ،نه قد حان الوقت لخارطة طر

رغبة  التواصل مع الآخرين بحب و أنفسنا في ثوب الأمل و
 .جديدة لحياة أفضل
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 وٓ إٌجاتًٍا

 

خاصة  مواقف ومنا مر بتجارب أو  كثيرًا
ّ  ،في الصغر شيء  .ع بها بمرور الوقتوتَطَب

ل كن الغير  و أن يحدث هذا، طبيعي
الإنسان إلى نفسه لا  يخلوطبيعي عندما 

أثر مدمر من  لها  ماب ،يتذكر إلا السلبيات
المحرك  العامل وونتكقد  و ،على ذاته

 الأساسي لكيانه الشخصي فيما بعد.
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قد يصعب  و ،تستقر الأشياء ترسخ في العقل الباطن و هذه
مما يجعلك ُتحدث نفسك بأنك لا تستطيع القيام بأمور ، تغيرها
 .كثيرة

 
أنا  :من المؤثرات التي تستقر في الوجدان على سبيل المثال و

ياضيات مهمل أنا ،أنا كسول ،ضعيف ن أل، أنا أكره مادة الر
 لتي لم أوفق في حل مسألةالمرات ا ىحدإالمدرس سخر مني في 

شعرك باستجابة مما ي ،لفعل تتمكن هذه الأحداث منكبا و ما.
ية عند موقف معين  نك لم مع أ إلخ، أنك ضعيف أو كسولفور

نك ضعيف أذاتك من قبل  لأنك برمجت ،تحاول تغير تلك الحالة
الحواجز التي تمنعك من تغيير تلك  واضعًا ،أرهبت نفسك و

أخذت بعوامل  ثت نفسك بأنك قوي وحدّ ل كن لو  الحالة، و
ل كن إيحاءك لنفسك من  و ،البناء لذاتك سوف تجد العكس

ء معين دمر جميع خلايا نك غير قادر على فعل شيأالبداية 
 .الاستجابة
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 الاستقرار و نفسك بالإيجاب يشعرك بالثقة و إلىلذلك فتحدثك 
سل لنفسك رأ ،لذلك .نك اخترت النهج الصحيحأ و ،بالقوة

سيكون  و تحقيق ما تريده نك قادر علىأ، رسالة في موقف ما
 يجابي.ى تغير تفكيرك السلبي إلى تفكير إلك عل ذلك حافزًا

 
مكن أن تصيب الإنسان هو يشر الأضرار التي إن " :يقول جوته
ية اختيار  كلذلك فأنت الوحيد الذي ل  ،بنفسه" ظنه السيء حر

يقة التي تفكر بها فأنت  ،ترغبه الشيء الذي تحبه واختيار  و، الطر
من  فأنت نسيج ذاتك و ،أفكارك المحرك الفعلي لشخصيتك و

 .يجابية إذا أردت ذلكإالسهل توجيه حياتك إلى حياة 
 

تعلم كيف  و، فيما تقوله لها فيما تفعله و راقب نفسك جيدًا
 احذر ما يقولونه لك من عبارات سلبية و و ،تتحدث مع الآخرين

 السلام الداخلي. قاموسك حتى تشعر بالصفاء واطردها من 
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راقب اً. راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال" فرانك أوتلو:يقول 
راقب عاداتك لأنها ستصبح . أفعالك لأنها ستصبح عادات

 ً  ".راقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك ا.طباع
 

أنت لا  عرض عليك شخص سيجارة و ، إذامثال على ذلك
هناك فكرة   .الرفض أو الاستجابة :نأمامك خياراف، تدخن

في النهاية  .من حولك يتفنن في إقناعك بها ملحة عليك بالتدخين و
كلما تشعر  .أصبحت الفكرة عادة و ،استسلمت للفكرة السلبية

أصبح  و ،أصبحت العادة طبع فيك و، بالضيق تشعل سيجارة
يطلب منك  عندما تمرض و و، مدخن نكمن سمات شخصيتك أ

فأنت صاحب القرار في تحديد  ،الإقلاع عن التدخينالطبيب 
 مصيرك.
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 ؟! وٍف ذرغٍة ػٍى اإلحثاط
 

لذعر إذا وجدت ا قد تشعر بالهلع و
نفسك أمام كارثة قد تبدو للوهلة الأولى 

بأنك ث نفسك ل كن حَّدِ  و ،بدون حل
 و ،من الخطأ الست معصومً  و لست غبيًا

 ل كن أنت كباقي البشر مُعرض للفشل و
ياح الحياة الشديدة  زمات وأمُعرض لل ر

 تقلباتها. و
 

نهاية  ليست ث نفسك أن هذه المحنةّدِ حَ 
أعادوا  وفكم من ناس سقطوا  ،العالم

تصحيح أوضاعهم مرة  ترتيب أوراقهم و
 و ،واأصبحوا أفضل مما كان و أخرى
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ً كانت محنتهم سب في تغيير مسار  ارئيسً  اب
 .سبب نجاحهم حياتهم بالكامل و

 
لم تكن  و ،ما في وسعك لحظتها ث نفسك بأنك فعلت أقصىّدِ حَ 

مع أنك قد  ،أنك تحركت قدر المستطاع و ،تجاه مشكلتك سلبيًا
 من عوامل هذه المحنة. تكون عاملًا

 
ث نفسك بأنك سوف تحاول مرات عديدة خطوة خطوة في ّدِ حَ 

و في محاولة لاستعادة التوازن الطبيعي  ،تصحيح أخطائك
لا تجعل مشكلتك تحرمك من واجبات  و ،في الحياةللاستمرار 

يق الحياة أخرى تسعدك و د يتساعدك على تجد و ،تعيد لك بر
 الأمل أمام عينيك.

 
يقه في الظلام و ته:ويقول ج الضوء  "دع ذلك الذي يتحسس طر

 و ،يحرص عليها أشد الحرص المرتجف يستمسك بهذه الوصية و
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ذا قام بذلك أصبح فإ ،هي: أن يعمل الواجب القريب منه
 ً ً الواجب الذي يتلوه واضح  " .اا ظاهر

 
ث نفسك بأنك لو ظللت ترى أنك في كارثة قد يصعب ّدِ حَ 

 ً  عليك صعبت و ،إلى سوء احلها فإن وضعك سوف يزداد سوء
أنك سوف تكون عامل الهدم الأساسي لذاتك  و ،مواجهة الواقع

ل كن ضع صوب  و، ليس الواقع المحيط بالمحنة التي حدثت لك و
ً  نك ماعينيك أ هو السعي  أن ما نفعله جميعًا و ،ترزق ازلت حي

 .ن لنفس المحنوكلنا معرض نحو الأفضل و
 

يمكنني التركيز على ، قبل أن أحبط نفسي" :يقول ألبرت إيلليس
كيف أستطيع  و ،السيئة في حياتي الاحتمالات الجيدة و

قد أواجه صعوبات ، . نعمستمتاع بوقتي على الرغم من المحنالا
 الحالية ؟" قناعاتي المحتملة ول كن ما هي  حقيقية و
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 حاول تقييم أفكارك و و ،عليه يي هتتقبل ذاتك بالوضع ال
حاول تغيير  بدأ في مساعدة نفسك وا و ،مشاعرك سلوكك و

بروح  تحلَّ  و ،االوضع الذي أنت فيه حتى لا يزداد الأمر تعقيدً 
 .المحنفف عن قلبك حدة خالدعابة لت

 
يجابية ل كنها خطوة إ و ،للمشكلة إن ما تقوم به قد لا يكون حلًا

تذكر  و ،تحطيم الذات اليأس و لإنقاذ النفس من عوامل الهدم و
ّ ه على تغيير الحال من حال   .في لحظة إلى حالقدرة الل
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 ٛ حٍذ  أٔهِارا ذفؼً ٌ ؼالً اٌٛ  ؟!ٌا
 

إذا حدثت نفسك بوجهة نظر ما أو 
يةاكتشاف أو  أو كنت ترى أن  ،نظر

جميع الأحداث من حولك تشير أننا 
ناقوس الخطر ينذر  مقبلون على كارثة و

يق نجاةنالآخرون يرون بذلك و  و ،ا طر
كنت على قناعة بأنك على صواب بالأدلة 

كل وسائل  المنطق و البراهين و الحجج و و
ل كن قناعات الآخرين  و ،الإقناع
خرجت عن نك أ مقتنعونفَهُم  ؛ترفضه

ن رأيك لا أساس له من أ نطاق الواقع و
 .الصحة
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 ً  الانسحاب من ميدان الجدل و اهل ترفع الراية البيضاء معلن
 الولاء و الانصياع و تخضع لرأي الجماعة معلنًا و ،السفسطة

ً  ؟نك غير مقتنع بما يفعلونه مع أ ،الطاعة ا أم تقف ضد التيار معلن
التمسك  ترفع حالة العصيان و و ،التمرد الحرب على من حولك و

َ  و ،الخروج عنهم بوجهة نظرك و عقله  دَ قَ تصبح في رأيهم رجل ف
وقع داخل نفسك قتت تستكين و أم تنعزل و ؟تخسر كل شيء  و
ل كن من  و ؟ حلهو المنك أن ذلك  ظنًا ،بتعد عن الشرت و

َ أيضمن لك أن بانعزالك  َ سْ نك سوف ت أنت جزء لا يتجزأ من ف ،مل
 .المجتمعهذا 

 
ية ،قد حدث ذلك لجاليليو و ، الذي أثبت للعالم أن الأرض كرو
ية و ،لم يصدقه أحد و ً  و ،عارضه الجميع بسخر ا ظل جاليليو منفي

بعد ذلك اكتشف العالم بعد موته  في منزله حتى وافته المنية ! و
ية بالفعل أن جاليليو كان العاقل الوحيد في  و ،أن الأرض كرو

 ! ذلك الوقت
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 أغٍى إٌاط
 

 ،أمي الحبيبة
 مهما حاولت إيفاءكِ  سأكون مقصرًا

ل كن التمسي لي  و، أعرف ذلك .حقكِ 
لعجزي في اختيار مفردات  ،العذر

. أحاول بها ملك غيرهاأفأنا لا ، كلماتي
العمر  نحني إليكِ أ و، أن ُأقَبل جبين عمركِ 

إلا في  ليس طمعًا ،كله ُأقَبل قدميك
 و التي تسكن قلبكِ  لهيةو للرحمة الإ رضاكِ 

 . النهر الذي ينبع منه حنانكِ  و، وجدانكِ 
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 ،أمي الحبيبة
خطى بي  غرس في قلبي ألوان الحياة الطيبة الصادقة و ن غيركِ مَ 

 لعثمةفك  و، رسم الفرحة لأيام عمري و، خطوات حياتي ىأول
 من غيركِ  ؟ علمني النطق بنبض قلبك لأبجديات الحياة و ،لساني

يطلب من  و ،أخطائي عيوبي و يستر عليّ  يحتويني من خوفي و
 ؟ زلاتي يغفر لي هفواتي و يرعاني و المولى أن يحفظني و

 
 ،أمي الحبيبة

 و، بلا مقابل أو أسباب حبكِ  عتابك لي عتاب الأحباب و
. من أغلى الدموع دموعكِ  و، لا حدود له لا نهاية و عليّ  خوفكِ 

 ،الأمان يتمنى لي الخير و و، في ال كون يراني أفضل إنسان غيركِ 
من غيرك ؟ نبع الحنان عني يا  يفتح لي أبواب الجنان برضاكِ  و

تمسح عني دمعتي  و ،بكي أمامها بدون خجلأ ، وأغفو في أحضانها
 ؟تمحو عني هموم الزمان  و كما كنت صغيرًا
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 ،أمي الحبيبة
لا ، قدمت صكوك العرفان سطور عمري لا تكفي مهما كتبت و

 .ا فأنا أجهل إنسانإليك يومً  تحزني إن أسأتُ 
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ًٛٔا ٌّٓ حٌٛه  وٓ ػ
 

فهناك  ،و أنت تفكر و تكتب كن أمينًا
شخص ما ينتظرك، يثق بك، يريد أن تمد 

حبل الإنقاذ، يقف على حافة  إليه
 .ينتظر كلمات الأمل، و اليأس

 
قلبك  و أنت تجلس مع الناس اجعل

حاول أن  .أرًضا خصبة للمحبة و الخير
فقد ، تترك أثرًا طيبًا في نفوس من حولك

تجد كلماتك الصادقة صدى بداخل من 
 فتغير مجرى حياته من حياة ،تتحدث معه

ية فاسدة متخبطة إلى حياة هادفة  ،خاو
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يد من  و الخير أسهم تسعى إلى أن تُز
 .الرُؤى المستقبلية

 
ال كون العظيم تذكر أنك جزء لا يتجزأ من و أنت تسير في شوارع 

فاجعل كل خطوة تخطوها تتجه إلى آفاق ، هذا العالم الرحب
و لا تجعل عقارب الساعة  ،جديدة تجاه الآخرين خلقيًا و علميًا

ّ  ،تتوقف عند زمن معين ّ ه بنعمة الوجود و فأنت من كر مه الل
 السعي إلى التقدم و التطور إلى حياة أفضل.

 
ل كن سِر لأن ، "لا تجمع الورود للاحتفاظ بها: طاغوريقول 

يقك"  الورود ستبقى يانعة طوال طر
 

ّ ه عليك التي  و أنت تأكل و تشرب و تسير و تنام آمنًا تذكر نِعم الل
واْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ ُتحُْصوهَا ﴾ فهناك  ،لا تُعد ولا ُتحصى ﴿ وَ ِإن تَعُّدُ
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 ،إليهم يد المساعدةينتظرونك تمد  الجوعىال كثير من المرضى و 
ّ ه و عبادته.  فكن عونًا لمن حولك على ُحسن طاعة الل

 
مر به الأعرج و ، بينما رجل صالح يُصليو يروى في الأثر أنه 

و راح يبتهل ، فخر الرجل الصالح ساجدًا، المتسول و المصاب
كيف و أنت الخالق الرحيم ترى هؤلاء و  بعمق: يا ربي العظيم

لقد خلقتك فأوحى إليه ربه قائلاً:  ؟ شيئًالا تصنع من أجلهم 
 .كي تُعينهم

 
نصحح ما لو نتمنى لو عاد ، مضى بماالزمن يمر و نحن لا نشعر 

يق و تلاعب بنا و ، الأحلام شاخت في الصبا كان. ضللننا الطر
تذكر دائمًا أن هناك ف ،و أنت ما زال قلبك ينبض بالحياة، الهوى

شعره بأنك أفقط  اً.أسه أملأن تُبدل ي ؛يحتاج إليك شخص ما
ً .بجانبه ّ ه عون  .ا لككن عونًا للآخرين تجد الل
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يل جارسيا: "سأنام قليلًا مدركًا أن ، و أحلم كثيرًا، يقول جابر
كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة ستين ثانية من النور. 

و سأصحو فيما الكل نيام. لو ، سوف أسير فيما يتوقف الآخرون
فسأرتدي ملابس بسيطة و ، ني حياة أخرىشاء ربي أن يهب

ليس فقط عاري الجسد و إنما عاري  ،أستلقي على الأرض
الروح أيًضا. سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن 

دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا ، يكونوا عشاقًا متى شاخوا
ل كنني سأدعه ، توقفوا عن العشق. للطفل سوف أعطي الأجنحة

ل كهول سأعلّمهم أن الموت لا يأتي مع االتحليق وحده.  يتعلّم
 الشيخوخة بل بفعل النسيان"

 
كن بسمة في . كن جديرًا بمن حولك.كن إنسانًا بمعنى الكلمة

 كن شمعة في الظلام..الأحزان
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 ِا فٍٙا إٌفظ ٚ
 

أنها بلا  فيها لحظة قد تدرك النفس
كالبيت ، بلا سقف يغطيها، جدران تحميها

تزداد  و فيها، تعويالذئاب  ،المهجور
 ً ً  و اجوع  .الرذيلة في عالم الماديات و افقر

يتها فلم تجد إلا عبوديتها بحثتْ  و ، عن حر
في  عاشتْ  الأشياء بغير مسمياتها و سمتْ 

في  رغباتها فسقطتْ  زينتْ  و ،أكاذيبها
حكمة  خالقها و تناستْ  و ،شرورها
لدنيا ا سخرتْ و بشهواتها  ُسلسلتْ  .وجودها
ية  تْ أعم .بأكاذيبها عيونها عن رؤ
 .ُأظلم قلبها لسكن الشيطان فيها و ،حقيقتها
الدنيا بلغة  قرأتْ  .في مفاتنها تنوعتْ 
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 راوغت في كثير من أمورها و .شياطينها
كلما حاول الإنسان فهمها أغرقته في 

 .طاوعته في غير نجاتها و، متاهة شكها
 

 و، بالإيمان حصنها و، زودهابالتقوى  و وضهاقم الآن للنفس ر
، خمد نيران شهوتهاأ و، من الذنوب طهرها و، بالاستغفار جددها

 ،قم الآن عرفها حدودها .الغفران من خالقها اطلب العفو و و
ِ  و ،حصونها عَلِ  و ،جدرانها ابنِ  و لا تهملها  و ،ها من شوائبهاَصّف

 و ،اء لهااصفح لمن أس و ،لا تفسدها بكثرة ظنونها و ،في فراغها
استشعر نداء الرحمن  و ،معاتبتها في كثير من أمورها لا تنَس 
علمها الرضا بما  و ،زكها احمها و و ،اطرد الشيطان منها يهدها، و
 طعمها الخصال الحميدة وأ و ،الصبر على ابتلائها و ،في يدها

فلا مفر من  ،بالامتثال لقضاء ربها و ،بها علُ بالطاعة ا و ،آدابها
ها يتذكر أن الشيطان لا يستطيع أن يغو  و ،حسابها يوم لا حيلة لها
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يطك فيها إلا بإذنك و يه النفس الضعيفة وتفالشيطان ، تفر  ستهو
 .ما فيها
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 غٍش ٔظشذه ذجاٖ األشٍاء
 

إن النظرة تجاه الأشياء تختلف من شخص 
 و، تفكيره حسب عقيدته و، لآخر

 مخزوناته الم كتسبة و و ،موروثاته النفسية
يؤدي ذلك إلى  و، المكانية البيئية و

لى اختلاف إ و، اختلاف وجهات النظر
، النتائج المرجوة من وراء نظرتنا للأشياء

 ،ور مختلفلأن كل منا يرى الحياة بمنظ
 .يجابيةقد تكون نظرة سلبية أو إ

 
إذا أردنا أن تكون نظرتنا سليمة  و

نا من للأشياء فلابد من تحرير أنفس
هيمنتها  ردود أفعالها و سيطرة الذات و
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آخرين على فلا تنظر لل، في أمور كثيرة
تترك  و، ما أنهم سبب إخفاقك في شيءٍ 

تقهر نفسك فأنت بذلك ، السبب الجوهري
فقط  .ة لمشكلتكبتجنبك الأسباب الرئيس

لا تجعله صخرة أمام  تعلم من الإخفاق و
 نهلا تنظر إلى ماضيك على أ و، طموحك

زال  قلبك ما قبر لك تحفره بيديك و
لا تنظر إلى نفسك نظرة  و، ينبض بالحياة

فأنت تقارن في  ،مقارنة مع الآخرين
 .تظلم بذلك نفسك أشياء أنت تفتقدها و

 
تزود بالخبرات الكافية التي  و، فقط حاول أن تصل إلى هدفك

 ،ل كها الآخرونتفأنت تملك ميزات لا يم، تساعدك على ذلك
 نظرتك تجاه الآخرين من نظرة تعالغير  و ،طورها ابحث عنها و

تقبلهم على ما هم عليه  عاملهم و و ،حب إلى نظرة تواضع و
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 شاركهم في أفعالهم و تفاعل معهم و و، بدون قيود أو شروط
سوف يجنبك ذلك  ، ومسراتهم و أحزانهم  آلامهم و مالهم وآ

 ً  .ى عنهاأمور كثيرة أنت في غن
 

تجعل يومك  ةنظرتك للأشياء من نظرة حزينة مكسورة باهت غير
إلى ابتسامة صادقة مع النفس تعلو الوجه علامة على  ،كله حزين

غير نظرتك لهدف  .تخطف بها قلوب الآخرين الشكر و الرضا و
، لأن الهدف كبير و يحتاج إلى ما من نظرة شمولية قد تحبطك

ن تؤديه الآن ثم التالي داء الواجب المفروض أأإلى  مجهود عظيم،
  .له حتى يتحقق ما تصبو إليه

 
ً ليس عملو أنه غير نظرتك السطحية إلى ما تقوم به  فقد  ا،تافهً  ا

ً لا ما تنظر خلفك يومً  ً  اتجده عمل غير نظرتك من  عظيمًا. اهائل
ُ أ الشكر  إلى الذي يعاني أكثر من غيره بتلى ونك أنت الوحيد الم

ّ ه على حالك ّ ه على ما هو عليه ،لل ، فمن رأى ابتلاء الآخرين حمد الل
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لا تنظر لشيء سيء حدث لك اليوم على أن الغد سوف يأتي 
ُ  ،بكوارث فقد يكون ، عليك ىقضفلا تتوقع البلاء قبل وقوعه في

ً  و ،الآت أفضل منا تعرض للصعقات ال كهربائية  اتذكر أن كثير
 .نتيجة النظرة الخاطئة

 
نظرة  إلى الأشخاص نظرتك تجاه الأشياء وغير  جرب هذه المرة و

سوف  .عن أي مؤثرات اقدرها بقيمتها الصحيحة بعيدً  و ،سليمة
 ،تغير من حولك نتيجة لتغير أفعالك تجاههمسي ؛تدهشك النتيجة

 في نفس الوقت سوف تجني ال كثير من الثمار الطيبة . و
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 والَ إٌاط
 

ً  إذا كنت على يقين و ، بما تفعل امؤمن
يقك وفسِ  يعرقل  احدً لا تجعل أ ر في طر

ِ  .مسيرتك  بكلام التافهين و لا تبال ر وس
ِ  .حسد المتربصين يقك فسوف س ر في طر

لو لم  ه من أعداءك حتى وترى ما لم تر
كلما  و ون،فسوف يظهر ،يكن لك أعداء

تقدمت خطوة للأمام فيزداد حقدهم 
ِ  .الدفين تجاهك يقك وس لا تهتم  ر في طر
أنك ببساطة لن تستطيع أن بكلام الناس ل

ُلجم ألسنتهم ل كن تستطيع أن تخطو  و ،ت
فهذه الخطوة كفيلة ، ناجحة للأمام ةخطو

  .فهم يحترقون من الداخل، بالرد عليهم
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 ؛ لسبب، لزم الصمتفا، تعقيدًا ردك عليهم يزيد الأمر صعوبة و
ردك عليهم يجعلها  فكثير من الناس لا يعرف أصل القضية و

ً  يرسخها لديهم و و، ألسن ال كثيرينعلى  "ةحدوت" ً  ايأخذ حيز  اكبير
ِ  ،قد يؤثر عليك و ،وقتك من تفكيرك و يقك و لذلك س ر في طر

  .ن هذا شيء لا تمل كهأل ،لا تفكر فيما يقال عنك
 

 ،كبر من حجمهأإعطاء الأمر  قد تظلم نفسك بالتصدي لهم و
فلا تبال  ،تفكيرك راحتك و جهدك و من وقتك و نفيأخذو

ِ  و ،بهذه التوافه يقك وس من يحترقون  اتركهم فهم ر في طر
إذا انسقت لكلامهم فقد  و، الداخل قبل أن يحرقوا الآخرين

 عن فهم يبحثون كل يوم، فلا تلومن إلا نفسك ،وقعت في الفخ
  .غير ذلك ئًاهم لا يعرفون شيو ضحية جديدة 
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 ِ يقك وس ً  ر في طر ّ ه معك ثق ثقة ّ ه كفيل أن ا و ،عمياء أن الل لل
ّ ه و و ،كيلإت اءيخرس الألسن التي أس ن إ سوف ينصرك الل

ِ  .طال الوقت يقك وس ّ ه يمهل و ر في طر  .لا يهمل تذكر أن الل
 

ن فهناك مَ  ،اختلاف النفوس يأتي من المواقف التي تتعرض لها
 هناك نفوس ضعفت و و ا،تماسكً  يزداد قوة و يصبر و يعلو و

الحسد فحجبت عن نفسها كل أنواع  تشردت في متاهة الحقد و
ً على أنفسهم، و على فكانت  ،الناس التصالح مع النفس و وبالا

 .لآخرينا
 

لأن ، يقول جون وودن: "اهتم بشخصيتك أكثر من سمعتك
أما سمعتك فهي ما يعتقده الآخرون  ،شخصيتك هي حقيقتك

 فيك!"
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 األفىاس اٌغٍثٍح
 

احذر الأفكار السلبية التي تسرق منك 
أجمل لحظات العمر، بأن تجعلك تعيش 

 ً تبدد حياتك  و ،بلا هدف محدد، افوضوي
تجعلك تعيش بمحض  .أنت لا تشعر و

لا فرق عندك بين  ،بقوة الدفع ،الصدفة
تتكلم بمفردات ، غدال اليوم و الأمس و

فالأفكار ، لا قيمة للوقت عندك و الضياع
 ُ ِّ فَ السلبية تجعلك ت ط في أشياءك ر

ية تتكاثر في النفوس  تتغذى و و ،الجوهر
تقنعك أن الدنيا لن يأخذ  و ،الضعيفة

فتجعل نظرتك للحياة  ،حد منها شيءأ
ية عبثية لا معنى و لا  سطحية سوداو
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قد يؤدي ذلك  و ،قيمة لكل ما تقوم به
كراهية  و ،إلى احتقار ذاتك في النهاية

نك عشت عندما تكتشف أ ،كل شيء
  .بالسلوفان االوهم مغلفً 

 
تطفئ شعاع  و ،تجعلها باهتة كار السلبية تسرق ابتسامتك والأف

 كآبة و تحول فرحك إلى لحظات حزن و و ،الأمل في أي شيء
ً  و ،يأس فشل و بل قد  ،أنك لا تصلح لأي شيء اتشعرك دائم

 التخلص من الحياة. تدفعك إلى لحظات الجنون و
 

في  ،في الثرثرة ،الأفكار السلبية تبدد طاقتك في أمور تافهة
 في المعارك الوهمية و ،في التردد ،في الجدال ،السفسطة

 الاعتقادات الفاسدة.
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الأفكار  اللحظات السطحية و رفض الحياة التافهة وا قم الآن و
 و كن الحارس الأمين على كل لحظة في حياتك و ،السلبية

اجعل نفسك  .لا تتكاسل أو تغفل عنها لحظة و، الرقيب عليها
لا  و ،احمها صبر عليها وا و ،خصبة صالحة للبذور الطيبة ارضً أ

ِب اتجعلها أرضً   لن تجني من وراءها إلا التعاسة و ةفاسدة خر
 ن بدت لك في البداية جميلة.إ و ،الوهم

 
، في حياتك اجحًا منتصرًاإذا أردت أن تكون ن" :يقول ماردن

 لا كمن أوشك ح،تتكلم كفات تفكر و تعمل و يجب أن تنظر و
 ".على الهزيمة
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 ال ذصثح ِثً فاػً اٌشش
 

فإنه ، ما للمهانة عندما يتعرض شخًصا
، رد الإهانة بطبعه يميل إلى الانتقام و

، ل كن بما يفوقها ليس بالإساءة فقط و
رغبة في إظهار القوة للطرف الآخر في 

لك إرهابه لعدم تكرار ذ محاولة لردعه و
 ليعرف كل واحد قيمته و و ،أخرى ةمر

فمن الصعب على الإنسان ، مكانته الفعلية
فإنه يشعر  ،للآخر الإساءة بسهولةأن يغفر 

نه قد أصابه الضرر في نفسه أو أهله أو أ
يظل ذلك الهاجس يعكر صفو  و ،كرامته

 ً  رد اعتباره لنفسه. ا بالثأر وحياته مطالب
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يلجأ ف ،ضعفه حدنا الانتقام في حينه لعجزه وقد لا يستطيع أ و
يتحين  و ،م غيظه إلى حين إشعار آخر لرد الإساءةإلى كظ

ً  و .الفرص لذلك ا يستحيل مواجهته فيلجأ إذا كان المسيء قوي
يض عليه أو  ،إلى الانتقام منه بوسائل أخرى في الخفاء بالتحر

حتى في حالة  .التشهير به أو الدعاء عليه بكل ما أوتي من قوة
طان يستخدم كل ن الشيأل ،التصالح تظل الإساءة في نفوسنا

ياء الإنسان رد المهانة و من أن بالإيحاء إليكوسائل الهدم   كبر
 .محاولة رد الإساءة أمام الآخرين

 
يق ال كراهية و يق لا نهاية له طر لذلك لابد أن ، الانتقام طر

ياءك و و ،لك تلتمس العذر لمن أساء  تذكر أن التسامح  اهزم كبر
ّ ه يغفر الذنوب و تذكر .شيمة الرجال فكيف بنا لا  ،المعاصي أن الل

ّ ه  ،نسامح بعضنا البعض ً فنحن نسيء إلى الل ل كنه يحنو  و اكثير
ً  ،يقبل عذرنا علينا و ّ ه دائم سودك روح ا أن تفاطلب من الل

 .الغفران التسامح و
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ل كن  و ،لنترك ما يقولون و، لنتعلم الصبر على أذى الآخرين
يقك و ِ اتجه نح اعرف طر ِ  روه وس  احدً ر .. لا تجعل أللأمام .. س

يق لرد الإساءة، فيوقفك عن فعل الخير  .ذلك أفضل طر
 

فلن يكون هناك فرق بينكما إذا اتبعت  ،لا تكن مثل فاعل الشر
 نَس ا و ،ل كن عش بالحب و، نفس منهجه في رد الإساءة

لكل  نِ انح و ،ملأ قلبك باليقينا و ،افالحياة قصيرة جدً  ،الإساءة
 و ،زد منها و ،جمعهااجمع سنابل الخير .. ا و ،الدنيا لك خير تنحنِ 

طعم القلوب التي من حولك كل الخير .. كل الخير .. كل ا
  .الخير
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 ِٛاجٙح اٌٛالغ
 

 ً ً قد يعيش كل منا هم  و ،في حياته اا كبير
ًا ً  و ،في شيء ما يؤرقه واقعًا مرًا أليم  اكثير

مبررات  ه بإيحاءات وءما نحاول إخفا
بالوهم الذي يبدو لنا بعيد  ،نخلقها لأنفسنا

في محاولة  ،كل البعد عن الواقع الفعلي
 ً نحاول  و ،اليبدو الواقع المر أجمل ظاهري

الهروب منه بتجاهله في محاولة لتسكين 
الأمر ل كن ذلك لا يغير من  و، النفس

 يظل الواقع كما هو. و ئًاشي
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 مواجهته ل كن و، احتمالهيصعب  ا وقد يكون الواقع الآن مرً 
خلق تبريرات  خداع النفس و أفضل من الاستمرار في الوهم و

بل قد تتفاقم إلى أقصى  ،ةيتكون النتيجة كارث لها و ،لا داعي
قد  قبوله أفضل من تجاهله و لذلك فمواجهة الواقع و، مدى لها

 .لاق لحياة أفضل إذا استثمرنا ذلكيكون نقطة انط
 

فلا تحاول إخفاء اسمك من كشوف ، أخفقت في اختبار ما إذا
 .ابل يزيد الأمر تعقيدً  ،فلن يغير ذلك من الأمر شيء، الراسبين

قم بعزيمة  و ،اعتذر لمن حولك صارح نفسك بتقصيرك و
 الدراسة الجادة و فلابد من مواجهة المشكلة بالصبر و، الرجال

اليقين التام في  و ،مصارحتها التمسك بحبال الصدق مع النفس و
ّ ه في أن   تباع منهجه ال كوني هو المخرج الوحيد لتقبل الواقع واالل

 محاولة تغييره.
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 ِأل لٍثه تاٌٍمٍٓا
 

فكن مع ، إذا أردت أن تستشعر السعادة
ّ ه يقك و لمعا و ،الل منهجك  من البداية طر

حاول  و، في الحياة حتى لا تشتت ذاتك
 ً في حياتك ا أن تملأ الفراغ الموجود دائم

حتى لا تكون ، قيمة يبأي شيء ذ
فأكثر الناس ، فريسة سهلة لعوامل الهدم

 ً   .هم من لا هدف لهم شقاء
 

تسلسل  لا تجعل توافه الأشياء تقيد و
لا تنظر إلى نواقص نفسك فقط  و، ذاتك

 ً تقف  ا بقسوة الحياة وحتى لا تشعر دائم
ِ  ،عندها َ بل انظر إلى ن ّ ه عليك التي لا  مِ ع الل
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 ُ ً ، حصىلا تُ  د وعت ا كما خلقك فكن جميل
ّ ه مهما  و تطلع إلى الغد  ،كانت ظروفكالل

 .نه أفضل الأيامعلى أ
 

حتى لا تشعر بالغربة في  ،عليهم لا تتعالَ  كن مع الناس و
فالبشر  ،خاطب الناس على قدر عقولهم و ،تعاملك معهم

  .مختلفون بطبعهم
 

بل حاول أن  جامدة،كأنها كتلة واحدة لا تنظر إلى أحلامك 
إذا  و، تؤدى الواجب المطلوب منك الآن في حدود يومك

ّ ه معك في  و ثق بنفسك .حققته تطلع إلى خطوة أخرى بأن الل
 ،الرضا ستشعر بداخلك الصفاء النفسي وا و، كل خطوة تخطوها

لا تنتظر  و، لا تسخط من أي شيء حتى تجني الثمار الطيبة و
ّ  ،الشكر من أحد على ما تفعله د بنفسك أسوار المحبة مع بل شي

اترك في كل مكان بصمة لحياتك فأنت في منافسة  و ،من حولك
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 إلى الدنيا لجمع المال و أنت لم تأتِ  .عظيمة لنيل رضا ملك الملوك
سع إلى الخير في ل كن ا و ،فذلك أمر هين ،القصور بناء البيوت و

 .برضا الرحمن إخلاص نواياك تفز قترب بعبادتك وا دنياك و
 

، تجعله محور حياتك بل ُكن أكبر من ذلك من يكرهك و لا تعادِ 
ِ  فقط اتركه و يقك وس  فصمتك و ،دع له بالهدايةا ر في طر
 .نجاحك أكبر رد عليه سعيك للخير و

 
 و، أت بعدالأيام لم ت لا تحزن على شيء فاتك فأجمل الأشياء و

ل كن  و ،خطأ يلا تعكر صفو حياتك بماضيك فكل البشر ذو
 .فأنت في جهاد مستمر إلى يوم الدين ،جاهد نفسك سع وا

 
 ً قد خاب من  قد أفلح من زكاها و، ا أمارة بالسوءالنفس دائم

ية و ً  الفساد و تركها لعوامل التعر طلب من ا و ،ا بالصبرتحل دائم
يقك ّ ه أن يمنحك القوة الداخلية لتستمر في طر ً  و، الل ا أن تذكر دائم
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ّ ه سوف أ و ،دة لن تبقى مسدودةالطرق المسدو نك بفضل الل
فلكل مجتهد  ،تكافح تأخذ نصيبك من الدنيا ما دمت تعرق و

 .نصيب
 

إذا أردت أن تشكو حالك فاتجه بكل وجدانك إلى الرحمن 
 إن السعادة التي نريدها هي السعادة الداخلية التي تصنعها .الرحيم

فهناك كثير من الناس  ، ليست الظروف التي تمر بها و أنت
ذلك يشعرون بالغربة  مع يمل كون كل مقومات السعادة و

فلسفتهم في الحياة  و ينعادي أناًساتجد ف ،العكس و ،الداخلية
فالسعادة نسبية تختلف من شخص لآخر  ،الصفاء تشعرك بالرضا و
ستشعر ا ملأ قلبك باليقين وا .معتقداته تفكيره و حسب ميوله و

 السعادة.
"أجمل الأنهار لم نرها بعد.  ناظم حكمت الشاعر التركي:يقول 

 أجمل ال كتب لم نقرأها بعد. أجمل أيام حياتنا لم تأت بعد!"
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 ِػش وّا ذفىش
 

يطرأ على حياتك من  هل تفكر فيما يمر و
تتقصى في معرفة  تغيرات و أحداث و

تقبل  ،الحقائق ؟ أم تعيش بمحض الصدفة
يتحدثون تكره من  و ،ترضى بأي شيء و

 ؟التواصل  الفهم و الوعي و بلغة الفكر و
أم أنت حالة استهل كت كينونة وجودها 

ً  و ،في هذا ال كون  اتركت عقلها مرتع
أصبحت تسير بقوة  و ،لأفكار الآخرين

 مع توافق بسهولة  تقتنع و الآخرين، دفع
 أي قرار ؟
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تشعر بوجودك ، نك تختلف عن الآخرينر أفأنت عندما تفكر تشع
تترك عنان فكرك للمنظومة ال كونية  تكتشف خبايا النفس و و

تشعر  و، ضآلة نفوسنا أمام الخالق العظيم لنرى عجزنا و ،العظيمة
تتحكم في  ،نك تقف على أرض صلبة بشخصية يصعب مواجهتهاأ

 تستطيع قراءة عقول من حولها و و ،زمام أمور نفسها بعقلانية
ية ما خفي من الأمور  ،الصعاب في تخطيتجد متعة  و ،رؤ

ً  و ،اسمه مستحيل ئًافالذي يفكر لا يرى شي ا تواقة نفسه دائم
يقة منظمة منطقية فأنت ، لمعرفة المزيد فإذا كنت تفكر بطر

يضك صعب اختراقك و   .ترو
 

 التفكير هجوم مواجهة تستطيع مشكلة يوجد يقول فولتير: "لا
 ".المنظم

 
ّ ه عليه بنعمة أالإنسان الذي إن  تسلح بالذخيرة  التفكير ونعم الل

 و، فإنه يسير بخطى ثابتة في حياته ،إيمانتزود بوقود ال المعرفية و
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التفاعل  يستطيع قراءة الأحداث و و ،يرى ما لم يره الآخرون
كيفية التعامل مع أي غزو  التنبؤ بالمستقبل و بل و ،معها

ٌ  ،فكري  و عسكريًا،من الدول نجحت في غزو دول أخرى  فكثير
تغير مفاهيمها  قد صعب عليها غزو عقول شعوبها الواعية ول كن 

 .أفكارها الراسخة تقاليدها و عاداتها و و
 

 غزو أما .. مقاومته يمكن الجيوش هوجو: "غزو يقول فيكتور
 "!فلا الأفكار

 
نخطو خطواتنا كما نفكر لها حتى  الأفضل لنا أن نحيا حياتنا و و

السير  إلا أصبحنا مضطرين إلى و، نستطيع تحقيق أهدافنا
 ً  التفكير فيه. لواقع مؤلم و اإجباري

 
ً  اضطررنا إلا و ،نفكر كما نعيش أن يقول بورجيه: "يجب  اعاجل

ً  أو  " .نعيش نفكر كما أن اآجل
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تراه ف، الإنسان الذي لغى التفكير من حياته خسر نعمة عظيمة و
ً يجد كل شيء متداخل ً  و ا كل هموم  و اقلقً  تراه و ا،مضطرب

ل كنها ضائعة  تجده يملك طاقة هائلة و و ،تجمعت عنده قد الدنيا
ً ، مهمش الذات، لأنه مشوش الفكر في حالة طوارئ  ايعيش دائم

ية ،بدون وعي لعدم وجود منهج منظم  ،لعدم وضوح الرؤ
 .لأنه فقد القدرة على التفكير أنفسه يصبح سجينَ  و ،لحياته
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 سغثاخ ِؤجٍح
 

 ٌ من الناس تُسرق منهم الحياة نتيجة  كثير
بمرور  و، تأجيل عمل اليوم إلى الغد
صفة  و ،الوقت يصبح التأجيل عادة

يفقد الإنسان القدرة على  .ملصيقة به
َ  فيمر العمر و، التحكم فيها  هو لا يدري فيم

 ،تظل أحلامه مجرد أمنيات و ،أفناه
رغبات مؤجلة معلبة فقدت صلاحيتها 

ً  و، بمرور الوقت  اتموت الأحلام موت
 .بطيئًا
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 الأسباب و في كل مرة يقوم بعمل ما يقوم باستدعاء المبررات و
أنه مع ، في شخصيته ةالتي أصبحت سم التفنن فيها و خلق الحجج و

يستمر في خطوات  يجابية ولديه القدرة الكافية لتحقيق خطوة إ
 ،ل كنه ذو عزيمة ضعيفة كسولة خائفة من الفشل و، النجاح

ليس من أصحاب  مشتت غير منظم متردد و ،ليس لديه حماس
 بمرور الوقت بالشعور بالندم و ينتهي به الأمربل قد ، الهمم

، نجح في حياته قدرة و لأن هناك الأقل منه مهارة و ؛الحسرة
 و، ما يجب أن يقوم به الآن و لم يؤجل ا مالأنه لم يتردد يومً 

في أن الحياة تستحق أن نتعب  سار على نهج المكافحين و، التزم به
 ا لنا بعد مماتنا.تكون عوضً  ةنترك بصم من أجلها و

 
بل  – لا تترك للنفس مساحة بدون مصل مضاد يقاوم عادة

، أحلامك إلى ما لانهاية تؤجل خطواتك وف ،التأجيل –مرض 
من ظلمك  حررها من قيود التكاسل و بل افعلها الآن و

كن  و، التوفيق حاول مرات عديدةإذا لم يصادفك  و ،لقدراتك
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َ  ،ا في تحدي ظروف التأجيلعنيدً  َ ف ة الحياة في التجارب التي ذّ ل
 .نمر بها

 
 ول عنها وأنت مسؤ و ،حياتك لن تعيشها إلا مرة واحدة فقط

تؤجل لحظة تقربك  سوف تحاسب فلا تفرط و و ،ليس غيرك
 لا .فقد لا تأتى الفرصة مرة أخرى ،من التصالح مع شخص ما

ُ  تترد أن تطرق باب النجاح و : تقول عد خطوات منه وأنت على ب
 ".غير مؤهل الآن لأني غير مستعد و المقبلة، رةالم م"في

 
لحظة تقربك  ،تتصارح فيها مع نفسك لا تؤجل لحظة تتصالح و

ّ ه لتنعم بنوره يوم لقائه سبحانه و فقد تكون آخر  ،تعالى من الل
لا تؤجل لحظة  .عبادتك فلا تؤجل صلاتك و ،لحظة في حياتك

 .فقد لا تعود إليه مرة أخرى ،تبدر فيها بذور المحبة في مكان ما
أصدقائك سجينة نفسك بل  لا تجعل كلمات المحبة لأحبابك و

كون لها مفعول السحر فقد ي ،لا تؤجلها ها لهم الآن وقل
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لا تؤجل فكرة أو  .فتشعرهم بالسعادة فقد لا تراهم مرة أخرى
ً  اكلمة أو قرارً   ،في إنقاذ حياة إنسان يغرق الآن اقد يكون سبب

 .افعلها بقوة الآن .أن تمد يدك له ينتظر
 

يُوقفك في ، نجاز مهامكإلا .. قلها بقوة لأي شيء يعطلك عن 
ُ ، نفس مكانك يسرق منك أجمل  و، د من تحقيق أحلامكَيح

 أيامك.
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 ٍٍأطٌال ذرشن ٔفغه 
 

 الإنسان الذي بلا هدف يظل حائرًا
يتخبط يتعثر يتأثر ، ةكقارب بلا دف ضائعًا

يجد ذاته مبعثرة  ،الأعاصير بالعواصف و
يتسلل إليه ، مشتته على صخرة الحياة

، أفعاله الفتور من أعماله و الشعور بالملل و
لا معنى لما يقوم  لا جدوى و فلا فائدة و

كل يوم شبيه بالآخر من تكرار روتيني  .به
فقط ، تجديد فيهالأعمال اعتاد عليها بلا 

 .العمل لمجرد البقاء لانتظار قدره المحتوم
و ، ينظر إلى أعماله اليومية على إنها تافهة

 ،الانهيار التمرد و يستسلم لمنطق الرفض و
قد تراه في بعض الأوقات ينظر إلى  و
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الحياة على أنها عبثية لعجزه عن إدراك 
  .قيمة وجوده

 
الأمل  تترك نفسك لعوامل اليأس تلوث مساحة التفاؤل و لا

اجعل  و، اختر الصالح منها غربل أفكارك و .الباقية في حياتك
ً  امرً من جهلك في أرضك المجهولة أ  .للعادة حاول اكتشافه اخارق

انطلق من مكانك فقد يكون انطلاقك  .لا تقف مهما كان الأمر
احضن ما تبقى من  و، كمن مكانك نقطة استعادة التوازن لنفس

ً  لا تفرط فيه و عمرك و حتى لا يجد  ،لا تدع وقتك يضيع هباء
 ً إذا  و ،يفعله ئًافالملل يأتي لمن لا يجد شي ؛في حياتك االملل مكان
 ً  .يجد الذي يتلوهلا يعرف كيف  له اوجد هدف

 
كما  يقبل عليها كما هي و الإنسان الحق هو الذي يتَقبل الحياة و

يدرك  و، يجعل من وجوده أسمى معنى و، اعلى حالته نوجد
 .عظمة الخالق في ذلك
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أعمالك  فأنت جسر تعبر عليه لتنجو من مهالك النفس بأفكارك و
هي  جل أعظم جائزة وفلتتنافس من أ .سعيك لتكون الأفضل و

ية الرحمن و ، نهاية المطاففلا تجعل من الموت ، الفوز بجنته رؤ
ث نفسك بأنك ّدِ حَ  .لدار البقاء ةانتقاليبل العكس فهو مرحلة 

 اشتقت لترى نتيجة تعبك و صبرت و اجتهدت و تعبت و
أنت على قيد  لذلك لا تغتل أحلامك و، نضالك في حياتك

 الحياة.
 

ً ، ا لأحلامككن فارسً  ً ، ا لأفعالككن شجاع ً كن محارب ا ا مناضل
ً ، من أجل أفكارك ا تتوهج كن شمسً ، لامكعلى آ اكن صابر

ً ، بداخلك ً كن حارسً ، لنفسك اكن وفي على سنوات  اا أمين
 ا لحياتك.كن مجددً  ودع الملل و و، لا تقلل من شأنك و، عمرك
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ً " يقول إميلي دكنسون: ً ، الا تصبح حياتي عبث ا إن جبرُت قلب
ً مكسورً  ا إن خففُت ألم إنسان أو أعنت ا. لا تصبح حياتي عبث

 ً   ".ا ليعود إلى عُشها ضعيفً طائر
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 ِّٙا وأد أحضأه
 

 ً فلا تنظر إليه من  امهما كان ماضيك مؤلم
بل انظر أيًضا إلى  ،الجانب المظلم فقط

فقد كانت هناك  ؛الجانب المضيء فيه
و الأجمل منها أن  ،لحظات جميلة لا تُنسى

و نستبشر فيه خيرًا و نتمسك  ،نتفاءل بالغد
يقًا غيره، به فهو أمل  ، لأننا لا نملك طر

يوم لتماسك النفس و تجدد  جديد كل
و أن نسعى إلى بذل قصارى ، الحياة

جهدنا لتحقيق أحلامنا، فأي إنسان بدون 
 .لا شيء هو حلم
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يقول: "لا تحمل على عاتقك  ،لإدوارد إيفرل هيل هناك مقولة
ا مضى :سوى هم واحد، فبعض الناس يحمل ثلاثة هموم ًّ و  ،هَم

ا يعانونه الآن ًّ ا يتوقعونه ،هم ًّ أي الهموم تختار أن تعيش ، ف".و هَم
أم توقعاتك للغد و قلقك على شيء لم ، حاضرك، ماضيك؟ فيها 

 ؟!يحدث بعد 
 

من أن  و مهما كانت خطواتك بطيئة تجاه هدفك فهذا أفضل لك
فكل خطوة تخطوها تقربك من تحقيق ، تظل مكانك دون حركة

ا التفكير فيما نفعله أنه حلمك. و من أكبر الأخطاء التي نقع فيه
شيء لا يذكر، و أنه أمر بسيط و ل كنه أفضل من أن نقف في 

 .نفس المكان بدون فعل أي شيء
 

ية في الحياة و اجعله سدًا ، ضع حاجزًا بينك و بين عوامل التعر
ّ ه بأن الآت بينك و بين همنيعًا  مومك، ألا و هو اليقين بالل
فمهما كانت أحزانك و مشاكلك و انكساراتك و ، أفضل
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ّ ه ف ،انهزاماتك، مهما كانت ستأتي لحظة جميلة تستشعر فيها أن الل
 .سوف يرى حلمك النورفرة، سمعك و مهما كانت الولادة متع
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 ال ٌرذٍِش اٌزاخ
 

لها الآن لأي شيء يعكر صفو لا .. ق
يهز ، يسرق لحظة من أيامك، حياتك
يفقدك ثقتك في ، أحلامكيهدم ، كيانك
 ذاتك.

 
ما  تبتعد عندما تشعر بالفشل في شيءلا 

 لا تغلق عليك أبوابك و و، أصابك
تعلم من  بل جدد التجربة و ،نوافذك
فقد تصل إلى فكرة جديدة تغير ، السابق

 .بها مسار حياتك
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لا تجعل أحلامك سجينة نفسك معلبة  و ،لا تحلم بداخلك فقط
فإذا كنت  ،حاول قم و .يتها أمام عينيكحتى ترى انتهاء صلاح

فهذا يدل على إصرارك في  ،لا تستطيع الفوز فارفض الهزيمة
 .ا ما ترفرف على بابكفقد تجد راية النصر يومً ، تحقيق ذاتك

 
 لا تدمر نفسك بنفسك و و، لا تجعل أحزانك ملاصقة لأيامك

ً  لا تستسلم بسهولة و .تقتل بداخلك أجمل ما فيك  اكن محارب
لا تحزن على  و، من أجل فكرتك أو رسالتك أو أحلامك اشرسً 

 .ما فاتك
 

هو إيمانك  بل هناك ما هو أهم من الجدل و ،لا للمعارك الوهمية
ً  بأن لا للقيود التي  .قيمة اذ اتترك بصمة أو تمنح الآخرين شيئ

 .اكتشف كنوزك تحرر منها و.. تسلسل ذاتك 
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 بل اخطُ  ،النتائج أنك سوف تحصد نفسل لا تكرر ما فات
لا تُردد بداخلك أن العمر فاتك بل أنت في  .خطوات جديدة

ً  .عان شبابك بسعيك للأفضلير  ّ ه قريب منك  الا تتألم كثير فالل
لا تتجه إلى أي اتجاه دون أن تعرف قدراتك بل لملم  .بدعائك

  .أفكارك حتى لا تشعر بفقدك ثقتك في ذاتك
 

 دفء ال كون بداخلك وبل استشعر  ،ما تراه على لا تسخط
بل صحح  ،الا تختلق لنفسك أعذارً  .انقل ما بداخلك للآخرين

لا تعش على توقعاتك حتى لا تشعر  .كمل السيرا من أخطائك و
ح بما لا تب .وقته لتشعر ببهجة الحياةبل اترك الأمر ل ،بخيبة الأمل

ة لأشخاص لا يقدرون قيمة ما افي داخلك من أحلام أو معان
 .إحباط أو خيبة أمل حتى لا تصاب بصدمة و ،تقول

 
لا تلم إلا نفسك إذا  .من حولكعلى لا تبخل بكلماتك الطيبة 

ً لا  .أخفقت  .لا تكن غير ذلك كن ذاتك و ،لأحد اتكن شبيه
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لا تنتظر المساعدة من  .تعلم الصفح عن الآخرين لا تغضب و
إلا  لما أصابك و اأنت أن تجد لنفسك حلولً  بل حاول ،الآخرين

 ً  .اانتظرت كثير
 

لا تكذب  .لا تفقد ثقتك بذاتك فتفقد ثقة من حولك فيك
فَقول الحقيقة يجنبك ال كثير ، الأنك عندما تكذب لا تصبح حرً 

ولد الرهبة ت لا ترهب من حولك لأن .الأهوال من المتاعب و
لا تخف  .فلن تستطيع جلب حب الناس لك بالقوة، الاستياء

فلولا الأخطاء ما عرفنا لذة الاشتياق  ،من ارتكاب الأخطاء
 للنجاح.

 
يسرق لحظة من ، لا .. قلها الآن لأي شيء يعكر صفو حياتك

 .يفقدك ثقتك في ذاتك، يهدم أحلامك، يهز كيانك، أيامك
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 ٌرٕؼُ تحٍاذه اخز ٚلًر
 

 ً التدبر في  التفكر و ا للتأمل وخذ وقت
إعادة ترتيب الذات من  و، حياتك
انفض عن نفسك غُبار الحياة  و، الداخل

لتستشعر تغريد ال كون من ، مَشقتها و
ِ  حولك و َ ن ّ ه عليكع ً  .م الل ا للنظر خذ وقت

 و ،مناجاة الرحمن الابتهال و إلى السماء و
اطلب استشفاء  خشوعك في صلاتك و

  .نفسك من ذنوبك
 

 ً سارع بالتوبة  و ،الحسرة للندم و اخذ وقت
استثمر  و ،على ما فاتك من إهدار وقتك

للارتقاء  خذ وقتًا .باقي لتنجو من المهالكال
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عش حياتك  و، اقرأ كتابك بذاتك و
يقة التي تحلو لك و تزيدك بهجة  بالطر

 .بطاعتك لملك الملوك
 

 ً انسج من خيوط  و، ا لتعزف نغمات الأمل في كلماتكخذ وقت
ً الرحمة جسور المحبة و َ  للتواصل مع نفسك و ا خذ  .ن حولكم

لو فترة  وعملك  في و داخلكف الحرب الطاحنة أوق و وقتًا
يارة أحبابك ،قصيرة  و، لترى أشياء أخرى تستحق اهتمامك كز

التفاعل مع من تحب من  و، إرسال رسائل المودة لأصدقائك
يارة  و ،الفقراء من حولك و امىاليت العطف على و، جيرانك ز

ُ  المرضى و  هذه الحياة. فارقالقبور لتظل تتذكر كونك م
 

 ً ً  .ابحث عن أفكار جديدة تجدد بها حياتك و اخذ وقت ا خذ وقت
ُ  أهلك و لبيتك و ً  .استشعر أيام صباك مع أطفالك و اله  اخذ وقت
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ُ  عفا عليها الزمن و، لاسترداد أشياء قيمة في حياتك من  محَ لم ت
ياتك ً  .ذكر  راحة بالك. نور والديك و لتنعم برضا و اخذ وقت

 
تجد نفسك في لانشغالك  ولا تنس نفسك في خضم حياتك 

 .أنت في المهالك تسقط النهاية مجرد جسر عبر عليه الآخرون و
 ً خذ  .عطر ورودك تغريد طيورك و لتنعم بشمسك و اخذ وقت

 ً ّ ه على  هفواتك و لتتعرف على جوانب ضعفك و اوقت احمد الل
استشعر ذاتك من  و ،تصحيح أخطائك بقاءك و وجودك و
 تفقد إحساسك بآلامك و و ،أوراقكلملم الصالح من  تأملاتك و

ّ ح أكثر من عطائك و و ،تعلم من معاناتك ق بأجنحتك في ل
 .دع الخلق للخالق ك وئسما

 
 ً خذ  .ل كن لا تقف في مكانك و ،ا لتخطو خطوة صحيحةخذ وقت

 ً ّ  و، ستخرج لآلئ ذاتكت في أعماقك و ا لتغوَص وقت م من تعل
يريد  فيروستسلح بإيمانك لأي  خذ وقتك و .مخاوفك تجاربك و
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ً  .تدمير حياتك  .لى بابكإعد الحياة أ أيقظ مشاعرك و ا وخذ وقت
 ً ً  .عد الصور المقلوبة إلى حقيقتها في حياتكأ ا وخذ وقت  و اخذ وقت

 ارفع راية العصيان على أي شيء يعكر صفو حياتك.
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 حٍاذه َشىًِّ
 

حياتك من خطوة تقربك لرب  َشكِّل
، سيك العنادتن بسمة تسعدك ومن ، العباد

، تبعدك عن الفساد من دمعة تطهرك و
 تفكرك بالميعاد. من فكرة تغيرك و

 
 ،بحلمك في أرضك ،حياتك بنفسك َشكِّل
 ،بعلمك ،بصدقك ،بقلبك ،بعقلك ،بِفكرك

احلم زَى باقي  و"، بيقينك في ربك
لون بريشتك حياتك من كلمة  ."الخلق

 ُ يك، عليكت دعاء من ، من ُحب يقو
من ، ق تنجيكمن لحظة صد، يشفيك
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من صحبة ، يغُنيك من رضًى، طاعة تهديك
 تحميك.

 
حدد  و ،عش يومك كأنه أهم يوم في حياتك حياتك و َشكِّل

 و ،إمكاناتك ميولك و هويتك من شخصيتك من معتقداتك و
غير من  و ،تعاملاتك خبراتك و أفكارك من سَمعك و قراءاتك و

 .رؤيتك لذاتك من آمالك و جدد طموحاتك للأفضل و
 

 مشاعرك و عواطفك و حياتك بالتوافق بين تفكيرك و َشكِّل
 حياتك من إحساسك بعطائك و َشكِّل .التحكم في تصرفاتك

 بإخراجحياتك  َشكِّل .نجاحك وسط أحبابك ثقتك بذاتك و
 حياتك بتنمية موهبتك و َشكِّلك. حماسك من داخل طاقاتك و

 و، رسم حدودك لأحلامكا و، قراراتكتخاذ ا استشعار قوتك و
 حسن الظن بربك وا آلامك و سجنك و خرج من وحدتك وا
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 قلقك و َأمسك و انس و، "ناسك ش دنيتك وسط أهلك ويع"
 .ش يومكعِ 
 

اجعل  و ،كك مهما كثر بلاؤئدعا كثر منأ حياتك و َشكِّل
ية الرحمن مناك يط لا تكره مهما أخطأ  و، ممشاك ب قلبك ورؤ

 عش ببساطة مهما علا شأنك. و، حقكأحد في 
 

 طلب العفو وا و ،تدبر آيات الرحمن تل وَشكل حياتك و ا
 اجعل و، يمان أقوى البنيانإشيد من ال و ،الغفران الصفح و

لا تكن  و ،ارفع للنار راية العصيان و ،من الجنة سبيلك يا إنسان
وضع بصمتك حتى لا تكن في طي ، السجان لنفسك السجين و

 النسيان.
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 أعٍش إٌفظ
 

 يجد ال كثير منا نفسه أسيرًا ،نشعر دون أن
يغها  ياته الحزينة التي لا يستطيع تفر لذكر

ينعكس ذلك  و ،ماضيه المؤلم بسهولة و
ً  على حاضره و لا  و ايصبح أكثر ألم

ً ، يستطيع نسيانه  همومه و لمعاناته و اأسير
فراقه لأعز  تعثراته و جراحه و آلامه و

ً ، أحبابه تطلعاته  متطلباته و لعاداته و اأسير
ية شهواته و و ً ، طقوسه الدنيو  اأسير

يفة ثرثرته و ل كذبه و ً ، أقنعته المز ا أسير
تقف  تخطيها،لمواقف معينة لا يستطيع 

ً أسير، بين راحة باله بينه و حائلًا  ا
ً ، غضبه لإخفاقاته و  لذنوبه و اأسير
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ً ، زلاته معاصيه و  وهمية ولسعادته ال اأسير
ّ ه ً ، بعده عن الل  ماله و لأولاده و اأسير

ً ، حاله أفكاره  شطحاته و لفراغه و اأسير
 .      الفاسدة

 
ال كثير عن لست راٍض  أنك نفسك سوف تجد خلوت إلىإذا 

قد تسأل  .لأن إرادتك ليست حرة، عالك التي تقوم بهامن أف
تكون  قد ؟! من منا طليق النفس حر في جميع أفعاله نفسك و

من الأمور في حياتك ر تستطيع تغيير كثي كل كن و ،في ذلك امحقً 
 .تغيرت حياتك للأفضل لو فعلتها لغيرت و ،أنت تمتل كها

 
لن  ك شيئًا.عمرمن  الن تموت ناقصً ف ،جرب .لن تخسر شيئًا

فعل ما يحلو لك بعقلانية ال كن  و، تخسر مثلما خسرت من قبل
ّ ه فأنت تسعى للأفضل و قد يكون اتخاذ القرار في  .يقين في الل

 ً لأنهم لم يعتادوا منك ذلك فانتزاع  ؛لمن حولك لك و ابدايته مؤلم
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ل كن نتائجه سوف  و ،شيء غريب من الجسد مؤلم في بدايته
 .  تبهرك بعد ذلك

     
 ً ُ  .ا بعد اليوملا تكن أسير حطم جدران سجنك  ك قيود نفسك وف

أشياء  تخلص من، و ابحث عن مخرج من متاهة العبودية و
حجبت عن  و /أخذت ال كثير من وقتك سلسلتك و قيدتك و

تحكم في  و، ابحث عن قارب نجاتك و، نفسك ضوء حقيقتك
ياح و تصدَ  و /اصبر صبرًا جميلًا جَدف بقوة و و، دفتك  للر

بل انظر إلى  ،لا تجعل تلاطم الأمواج يغرقك و ،الأعاصير
 و، ك حتى تصل إليهيلا تجعله يغرب عن عين و ،الشاطئ الآخر

سوف يبتلعك فنك لو ظللت مكانك في انتظار من ينجدك تذكر أ
  .البحر بما فيه

 
 توظيفها و استخراجها و بداخلك قوة كامنة حاول استكشافها و

 ً ّ ه بعبادتك وا فقط كن أسيرًا، ا بعد اليوملا تكن أسير و  لل
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ّ ه  و، إلى أي عمل يقربك من جنتك أسيرًا، طاعتك يسترها الل
  .يبعدك عن نيران آخرتك و، كاعليك في دني
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 ال ٚجٛد ٌٗ ػٕذِٖٓ ال أًِ 
 

معنى  امن يدرك قيمة الأمل يدرك جيدً 
يتحلى بالصبر الجميل في  و، اليقين بداخله

 الأمل يشعرك أن الأحزان و .حياته
الأخطاء  و ،الأحوال السيئة لن تدوم

أفضل  ن الغد الآتِ أ و ،ممكن تداركها
 و، لأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة

ما زالت  ايشعرك أن في العمر أحلامً 
 و ،الأمل يجعلك لا تقف مكانك .ممكنة

 ً ا في النجاح مع يجعلك تكرر التجربة طمع
 ،فالأمل لا بديل عنه، الأخذ بالأسباب

يقرب  فهو يفتح الأبواب المغلقة و
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ك في ءيجدد بقا و، الخطوات البعيدة
ّ ه اة والحي  .يقربك من الل

 
 و، التي لا أمل فيها قم بغربلة الأشياء المبعثرة في حياتك و

ية عليها الإقامةافرض  قامتها وحدد إ و اعرفها جيدً ا بل ، الجبر
حتى لا تفقد الأمل  ،سقطها من حساباتكأ نفها خارج ذاتك وا

لا تستهن بالبؤرة  .الأحلام الممكنة لأيامك الأشياء و في باقي
 يتكاثر في خبث و فهي كالفيروس يتوغل و، السوداء في حياتك

 المتوهجة بداخلك و دهاء لينقض على المساحة الباقية المشعة و
ينتهز الفرصة  ويقاومها  فهو مهما استخدمت من أمصال و ،يلوثها

وس تبقى في عِداد الميؤ و ،يعلن وفاة الأمل بداخلك المناسبة و
  . منهم

 
كانت الأمور تسير على غير  و، بأحلامكإذا ضاق المكان 

طاقة  و تتوهج بداخلك اجعل الأمل شمسً اف ،هواك توقعاتك و
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 ً جود فمن لا أمل له لا و، اجعله قنديلك في العتمة .امتجددة دائم
 .له
 

 و، تصحيح أخطائك يمانك بقدراتك وبإ، يتجدد الأمل بداخلك
 و ،أبوابك اليأس من أوسع طرد الوساوس المترسبة بإخفاقاتك و

 تقبل ذاتك ليتقبلك من حولك و و ،جعل الفشل ألد أعدائك
 . وب تجاه أهدافكؤسعيك الد

 
يجعلك تنهض بعد  ،الأمل يجعلك تخوض معركة قاسية مع نفسك

عزيمة لتغير اتجاه البوصلة نحو تحقيق  كل سقوط بإصرار و
 الأمل يردد بداخلك أن الأحلام ليست مستحيلة و، أهدافك
قصور منا في معرفة  و ،ن الفشل في عدم إدراكنا لقدراتناإنما يكم

ً ، الاتجاه الصحيح لأهدافنا نه لن ا بهدفك فتذكر أفإذا كنت مؤمن
ليلة فالأهداف العظيمة تحتاج أن تخطو خطوة  يتحقق بين يوم و
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نجاحك على ما هو كامن بداخلك  يتوقف حلمك و تلو خطوة و
   . من أمل

 
بالأمل تشعر ، د بداخلكيتبخر الهواء الفاس و، بالأمل يتبدد الألم

 . فمن لا أمل له لا وجود له، للأمام ناك من يدفعك دائمًاأن ه
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 أشٍاء ٘استح
 

 ُ  .رى بالعين المجردةهناك أشياء لا ت
أشياء لا  .أحاسيس نعجز عن وصفها

 ُ ُ  باع وت أشياء من حياتنا  .شترىلا ت
 و، نشعر بوجودها عندما نفتقدها، هاربة

 .عندما نستشعرها لا نستطيع الإمساك بها
 . ارهاأسرن منا يدرك مَ  و ،تلك هي الحياة

 
يُشعرها ، ُأم تنتظر من يطرق بابها

، ُيجدد من حياتها، يحنو عليها، بوجودها
يُشبع ، يمسح دموعها، يُطيب من آلامها

نبخل عليها في  ؟! أين هم أبنائها .اشتياقها
 و، نفتقدهاقها عندما نبكي لفرا حياتها و
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تظر نن ،نعيش أيامًا مثلها تدور الدائرة و
نستشعر  .يشعرنا بوجودنا ،من يطرق بابنا

تلك أشياء  .عظيمة فقدناها بعد مماتها ةقيم
 . هاربة نعجز عن وصفها

 
 ل كن يشعر بألم و و، نحن بداخله قد لا ندرك قيمة الوطن و

ا هويته يحن إلى فاقدً ، ا منهعنه محرومً  مرارة من عاش بعيدًا
يات  وأشياء  في نظرنا نحن هي أشياء  و ،أماكن يفتقدها وذكر

 و، اتئن في البعد عنه ذكرىفهي  ،ل كنها لا تفارقه و ،لا معنى لها
و فهي أشياء نعجز عن فهمها  ،ل كن من منا يدرك ما بداخله

 . يعجز هو عن وصفها
 

ضيق  ضاع عمره بين ظلمة النفس و و، هناك من فقد حريته
عندما  و ،عندما يخرج للحياة يستشعر نعمة البراح و، جدرانها
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ية لن تدرك و لأنها أشياء  ،تستشعر ما بداخله يتكلم عن نعمة الحر
 . يعجز هو عن وصفهاو نعجز عن فهمها 

 
تفقد الكلمة ال كثير من  و، هناك مواقف كثيرة يخونك التعبير فيها

لتعبير عن شيء رائع نك تريد اأمع ، من رسالتها مصداقيتها و
تريد أن تسعد من  ، والهدف المضمون و بداخلك جميل المعنى و

 ن هناك أحاسيس نعجز عن وصفها وأفتخسر ال كثير ل، حولك
 يعجز من حولك فهمها.

 
ً  و، ما لحدٍث  اتطير فرحً  أحيانًا تريد أن تبتلعك الأرض  اأحيان

ً  و، مؤلم أصابك بما فيها لحدٍث   أحيانًا و، بما فيهاا تكره الدنيا أحيان
ً  و في تلك الحالات التي يراها الناس من حولك  . و. اأحيان

 ،لهم خذوا قلبي لتستشعروا حالتيأشياء مبالغ فيها تريد أن تقول 
عن يعجز من حولنا  ن هناك أحاسيس نعجز عن وصفها ولأ

 . فتظل هاربة ،استيعابها فهمها و
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 ،أحاسيس نعجز عن وصفها .. هي أشياء لا ترى بالعين المجردة
 ُ ُ  باع وأشياء لا ت نشعر ، أشياء من حياتنا هاربة، شترىلا ت

عندما نستشعرها لا نستطيع الإمساك  و، بوجودها عندما نفتقدها
  ! ارهاأسرمن منا يدرك  تلك هي الحياة و .بها
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 شًء ِٓ االٔٙضاٍِح
 

هيمنة الفكر الانهزامي على الذات شيء 
أن تشعر بأن مدة ، وجودكمدمر ل كينونة 

 اأصبح مجردً بقاءك  صلاحيتك انتهت و
ن الفشل يطاردك أن تشعر بأ، من المعنى

 .شيء يدعو لوقفة مع النفس ،أينما ذهبت
 

 ً ا أن حاول فقط أن تدرك إنه ليس منطقي
 و، يكون كل الناس عباقرة أو مشهورين

ل كن المطلوب منك أن تعرف ماذا تريد 
الوجهة الصحيحة تجاه تتوجه  تحبه و و

خر له كل تُس و، تكمل السير هدفك و
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قدراتك التي تعينك  طاقاتك و جهودك و
 .على تحقيق ما تصبو إليه

 
 فقط اختر لنفسك المجال الذي تريد أن تعبر فيه عن ذاتك و

ث ّدِ حَ  و، مواطن ضعفك اكتشف بداخلك قوتك و و ،كيانك
 ً ً  ا بأنك الشخص الوحيد الذي يملكنفسك دائم ا أن ُيحدث تغيير

أنك الشخص الوحيد المنقذ لنفسك إذا  و، في حياتك جذريًا
أخرى  تستطيع أن تنهض مرة .الانهزامية طرأ عليها شيء من

  .لأنك الوحيد الذي يملك مفاتيح السعادة لنفسه أو معاول هدمها
 

إن النجاح يأتي لمن يسعى إليه فهو كالحظ لا يأتي إلا لمن يستحقه 
كن  .فيه ادام مخلصً  له فالإنسان يوفق في عمله ما ،مستعد و

يصً   التهيؤ لتقبل الجديد بما يتوافق مع ميولك و ا على التطور وحر
إلا شعرت بالانهزامية  لا تتظاهر بما ليس فيك و و، أهدافك
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كن فقط على قدر ، تلاحقك في أي  مكان تذهب إليه
 .طاقتكعلى قدر ، لا تكن غير ذلك كن ذاتك و و ،يةمسؤولال
 

ً  .واصل السير استمر و يقك اقد تتعثر كثير ليس هذا  ، وفي طر
ً ليس في حد ذاته فشل مدعاة للقلق و .. عتبرها كبوة ا ا.تامً  ا

انفض عن نفسك  انهض و .مجرد حفرة من الحفر وقعت فيها
الانهزامية الحق  كمل السير فالكارثة ال كبرى وا غبار الانهزامية و

أن تستسلم  ؛هنا مكمن الخطورة، حراكأن تظل مكانك بدون 
تخلق لنفسك  انسحابك بسهولة و تعلن انهزامك و و ةأول عقب بعد

لها كل المطلوب منك أن تعترف  .لا داعي اأعذارً  مبررات و
تحاول تصحيح الأخطاء  تبحث عن سبب الإخفاق و بخطئك و

لأنك تريد  ،لأنك تريد البقاء، أخرى ةتعاود النهوض مر و
نموك يستلزم السعي نحو  و ،لأنك تنمو ،لأنك تسعى للتطور ،التغيير

ّ ه بوجودك في  أنت أفضل ما في ال كون و و ،الأفضل كرمك الل
لذلك  ،تسعى نحو الأفضل هيأ لك ال كثير لتتطهر و الحياة وَسخر و
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عليك أن تجتاز ال كثير من العوائق مهما كانت إذا أردت أن 
  . تنعم بحياتك

 
 ً كل ما في  بذل قصارى جهدك وال كن  و اقد لا تكون عبقري

لأن تكون الأفضل  ،في الحياة امهمً  اوسعك لأن يكون لك دورً 
لآخر لحظة في ، لا تتهاون في ذلك من أي وقت مضى و

 ا الآن معنى وجودك في الحياة. لأنك تدرك جيدً  ،حياتك
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 ٌّىٕه أْ
 

 بصبرك و يمكنك .تغير ذاتك أن يمكنك
 في حياتك و اجديدً  ئًاتتعلم شي أن حماسك

تتحمل  يمكنك أن .تزود من خبراتكت
تتعلم  تحاصر فشلك و يمكنك أن .لامكآ

يمكنك  .تنسى ما فاتك و، من أخطائك
تستشعر عظمة  تسافر لأبعد مدى و أن

 يمكنك أن .أنت في مكانك الخالق و
يمكنك  .تحكي حكاياتك تكتب قصتك و

 .تنسج من خيوط الشمس أحلامك أن
 .تجمع من حروفك نجاحك يمكنك أن
أنت على  ترفرف بأجنحتك و يمكنك أن

 . الأرض في مكانك
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 .ر شموعكيتن أنفي العتمة يمكنك  .تتحرر من قيودك يمكنك أن
من  من الضعف قوتك و تخلق من اليأس أملك و يمكنك أن
 ،وحدتك تغير من حياتك و يمكنك أن .يسعدك ئًاالماضي شي

أنت فارس زمانك  تعيش و أن يمكنك .بيقين يقربك من جنتك
 مع الدنيا صوتك وتُس يمكنك أن .تموت من أجل كلمتك و

 . كايكون لك دور في دني و، صرختك
 

 تجعل كل تفكيرك و يمكنك أن .تحقق كل أهدافك يمكنك أن
ما تريد الوصول إليه من فيرغبة مشتعلة  ،حواسك طاقة متجددة

جدد من  فكر في هدفك في صباحك و مساءك و .أحلامك
 .جعل هدفك كالدم يجري في عروقكو ا، قدراتك

  
 و، تكتب قصة نهايتك تغزل من الصبر حكايتك و يمكنك أن

تناضل من أجل  تحارب و يمكنك أن – عمادك – من صلاتك
يمكنك  .تواجه كل أخطارك تفرد شراعك و يمكنك أن .أفكارك



143 

 

تواجه خوفك بثقتك في  يمكنك أن .تكون قارب نجاتك أن
 تملأ الدنيا بأفراحك. يمكنك أن .يقينك في ربك نفسك و
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 ّ٘ظ اٌمٍٛب
 

ً  ليس بالضرورة أن نتجاذب و  انتآلف دائم
ليس  و ،لأننا نعيش في مكان واحد

بالضرورة أن تفهمني أو أفهمك لأنك 
 ً ً مكثت معي وقت ليس بالضرورة  .اا كبير

حزني لأنك  فرحي و أن تشعر بألمي و
رفيعة لتفاصيل  فهناك خيوط، بجواري

صغيرة في حياتنا لا يدركها إلا من 
 . تسبيحه يستشعر همسات ال كون و

 
أراك قبل أن تأتى تهمس لي طيور المحبة 

، ن بعدم أنك آٍت بتغريدها على نافذتي 
أنسج من حروفي ، تزف بشرى قدومك
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 .الهاربة كلماٍت أعبر بها عن اشتياقي إليك
أحضرتها  تحبها كل الأشياء التي تهواها و

تُرى هل تستشعر ما بداخلي لحظة  .إليك
نعم  ؟! أنا أنظر إليك أن تطرق بابي و

 ً ، بكل جوارحنا اهناك بشر نشتاق لهم دائم
حتى تكتمل الصورة نتمنى أن يدركوا كم  و

  . الأحاسيس التي نكنها لهم من المشاعر و
 

توقفت عندها عقارب  هناك على فراشه يرقد الأب بذاكرة
لتعلن له اقتراب نهاية محتومة منذ أصابته أمراض الساعة 

 ليس بالضرورة أن يدرك كل من حوله صمته و، الشيخوخة
ل كن ماتت بداخلهم  أولاده بجواره و، نظراته الحائرة إيماءاته و

فتراه ، يتمناها الأب فيهم الصفات الجميلة التي كان يبحث عنها و
ْ المك بعينه خارج نطاق الزمان و ايطلب شخصً  ، ن بهان المحيطي

 و ،ن يطلبهمَ  أيًا كان .طقوسه مشاعره و شخص ما يدرك لغته و
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التناغم التي لم  الحوار و ل كنه يستشعر بوجوده لغة التواصل و
 . مكان ترتبط بزمان و

 
 ُ يل بكيك أن يفترق زوجان بعد عمرٍ ي  لأنهما لم يدركا و ،طو

 التناغم و ا إلى قدر منا لم يصللأنهم بعضهما البعض ..يفهما 
فقط تَحمل كل ، البعض االرحمة في التعامل مع بعضهم المودة و

العشرة لم  الزمان و فالمكان و، جل حفنة أولادأمنهما الآخر من 
 . ينجحا في تقريب وجهات النظر

 
  ُ ترى  و ،لا يشعرون بمدى صلة الرحم إخوةبكيك أن ترى ي

ُ  .شأةلم تؤثر فيهم جذور الن و ،كل واحد منهم في اتجاه بكيك ي
أو بمعنى آخر  ،ليلة أعداء و بين يوم قد أصبحاأن ترى صديقان 

ا معنى ل كن لم يدرك و ،اعتادا على بعض بحكم المكان اأنهم
ً  .الصداقة بمرور الوقت سبب يتألم لأي  ايبكيك أن ترى إنسان

لا  يبكيك أن تجلس في مكان و .حد بألمهلا يشعر أ و كان،
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ً  .يستشعر أحد قدسيته لا يستشعر  يحترق و ايبكيك أن ترى وطن
 . أحد قيمته

 
ل كن من الصعب أن  و، من السهل أن تتقبل الناس على هيئتهم

التناغم بين سطور العمر لمجرد وجودك بجواري  يحدث التفاعل و
من ملامح ، فأنا أعرفك من نبرة صوتك ،أو بمرور الزمن

 ،من انكسارك ،من همسك ،من كلامك، من صمتك، وجهك
يستشعرها من يفهم همس  فهي أشياء حية نابضة كالشمس

 . القلوب
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 ذثذٚ تغٍطح أشٍاٌء
 

ولدها كيف يواجه خديجة علمت 
حتى لو كان  انه ليس وحيدً أ الأخطار و

خديجة علمت ولدها  .العدو على باب الغار
 و ،يعشق الانتصار أن يرفض الهزيمة و

ً أ خالد  شجاعة جعفر الطيار و ان يرى دائم
خديجة  .في المعارك لا يقهره قائد مغوار

 علمت ولدها الالتزام في جيش أسامة و
لو  خديجة علمت ولدها و .تواضع الكبار

يستشعر قيمة  أن في بطن الحوت
خديجة علمت ولدها كيف  .الاستغفار

ذهب عقبة بن نافع لنشر الإسلام فيما 
كيف هزم صلاح الدين  و، وراء البحار
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خديجة علمت  .التتارقطز  الصليبين و
كيف يكون  ولدها طاعة إسماعيل لأبيه و

جى إبراهيم من كيف نُ  و، من الأبرار
 خديجة علمت ولدها صبر أيوب و .النار

صدق الصديق  فطنة علي و حياء عثمان و
حفظ كيف ي و ،قوة الفاروق في الحق و

يُوقر  ار وأسرالمؤمن ال يحنو على الصغار و
 الكبار. 

    
كيف نجى نوح من  ولدها قصص القرآن و خديجة علمت

كيف  و ،الطغيان كيف يتصدى الإنسان للظلم و و، الطوفان
خديجة علمت ولدها  .أهل العصيان فرعون و ثمود و هلك عاد و

يتفكر في ال كون  و، معنى آيات القرآن و ايتدبر لفظً  كيف يتلو و
كل شيء في ال كون  كيف أن و ،في مخلوقات الرحمن و

 و ،ن يحفظ المؤمن اللسانأ و ،ن نعدل في الميزانأ و ،بحسبان
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خديجة علمت  .غفران ن يطمع فيما عند الرحمن من عفو وأ
ً  و ،ولدها كيف يكون فارس هذا الزمان ً  بإسلامه و اسفير  امعتز

  . به في أي مكان
 

 ً أن ينسج  و ،للخير اخديجة علمت ولدها أن يجعل من قلبه أغصان
 ً خديجة علمت ولدها أن  .ا للبقاءجديدً ا مع بسطاء الحياة أمل

ّ ه عليه و سلم كان الرسول الكلمة  و ،أشد الناس ابتلاء صلى الل
 فرعها في السماء.  الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت و

 
، خديجة علمت ولدها خطوة في الخير يهدي بها القلوب الحائرة

على رأس يدك ، تشبع بها الأفواه الجائعةلقمة في الأيام القاسية 
أشياء  خديجة علمت ولدها أشياء و .اليتيم يشعر بها لمسة حانية

 . ل كنها عظيمة لمن يستشعر رد فعلها و ،تبدو بسيطة
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ٌٕجاج  طٛق ا
 

أحلام  على صخرة الحياة تتحطم آمال و
شد لحظات ل كن في أ و، بعض البشر

يولد من رحم أكبر  ايأسً  العمر ظلمة و
فقط كل ما ، محنة تمر بها طوق نجاة

عليك أن تدرك أنك تملك طاقة لا نهائية 
التصدي  من القوة الداخلية للبقاء و

ياح و  . الأعاصير الزوابع و للر
 

، ل كن يتوقف ذلك على ما تفكر فيه و
فأي شيء يحدث في حياتك أنت الذي 
تجلبه لها رغم ما تمر به من عوامل محيطة 
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يرجع ذلك إلى  و، عن إرادتك خارجة و
يحتفظ به العقل من مخزون يستدعيه ما 

 ً ما أو تعرضه  اوقت الرغبة في تحقيق شيئ
  .لحادث أو مشكلة ما

 
بمعنى أن هيمنة فكرة  ،الفكرة المسيطرة عليك وقت الحدثإنها 

نك من أبمعنى ، معينة على عقلك تقودك إلى حيث ما تريد
فأنت ، تقود نفسك إلى حيث تتولد أفكارك تشكل حياتك و

 ن الأفكار تجذب الأفكار الشبيه بها وإما ف فكر في شيءحينما ت
مك افبقدر آل ،لما تفكر فيه ةمرآ ن حياتك ما هي إلا انعكاس وإ
 حزنك أو تشاؤمك لموقف معين تأتي الأفكار الشبيه لحالتك و و

 ً  االعكس إذا كان الأمر مفرحً  و ،اتتراكم فيزداد الأمر سوء
 .فأنت تجذب المزيد من الأفكار المبهجة لتلك الحالة
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فأنت ، ما نمر به من أفكار ينعكس علينا كخبرات حياة نإذ
تحتفظ بتركيزك فأنك في تلك اللحظة  عندما تركز على شيء بعينه و

طاقة كامنة تنعكس على ردود فعلك لتلك  تستدعى قوة و
 . الحالة

 
يمنة أو التوجه العقلي هو هيقول  تشارلز هاتيل: "الفكرة الم 

بالتالي  و، القانون هو أن الشبيه يجذب إليه شبيه و، المغناطيس
تلك الظروف التي تتوافق  ان التوجه العقلي سوف يجذب حتمً إف

 " .مع طبيعته
نعم تستطيع أن تحقق ما تريده إذا احتفظت بداخلك بفكرتك 

ً  ،المهيمنة على ذاتك نعم أنت  .ائعةحقيقة ر و املموسً  افتراه واقع
 .وجهتها الصحيحة من يستطيع أن يحدد ملامح حياتك و

 
، : "إذا رأيت ما تطمح إليه بعين خيالكيقول بوب بروكتور

 ".فلسوف تمسك به بين يديك
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بقدر ما يمل كه من  و ،من المؤكد أن العقل لا يهدأ عن التفكير
مخزون بقدر ما ترى نتيجة ذلك، فإذا أردت أن تغير  وعي و

 ّ يقة أفكاركحياتك غي ن ما تفكر فيه هو ما سوف تكون أل ،ر طر
 ل نظرتك من الشيء الذي لا تبتغيه ولذلك حوّ  ،عليه حياتك

 و ،ترغب فيه منه إلى الشيء الذي تحبه و االذي قد تراه ميئوسً 
 . ذلك قد يغير مجرى حياتك بالكاملف ،اختر أفكارك بعناية
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ىْٛ ِغ فىشذه  ذٕاغُ ٌا
 

نفسك بشأن ما  مع تصبح واضحًا عندما
فإنك بدون أن تشعر تجذب بقية ، تريده

الأشياء الأخرى التي تساعدك على الخطوة 
التالية لتكمل السير إلى الوجهة الصحيحة 

ً  ،التي تريدها أن ترى  افأنت لست مطالب
يق لأنه في علم الغيب عليك  .بقية الطر

فإذا ، بدأ الخطوة الأولىفحسب أن ت
تريد أن  في مكان مظلم وكنت تقف 
كل ما عليك أن تتحسس فتصعد السلم 

فإذا وجدتها فقد صنعت  ،الدرجة الأولى
 ً البقية  بأهم خطوة للصعود و اا عظيمً شيئ
ً  ،تأتي ن ترى بقية أب افأنت لست مطالب
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لأنك أصبحت على يقين بقرب  الدرجات
  . خطواتك من الوصول إلى هدفك

 
يقك  حولك ون بقية الأشياء التي ثق أ التي قد تصادفك في طر

تساعدك على أن ترى  و ،تتواصل معك سوف تجدها تتفاعل و
يق بوضوح كل خطوة تخطوها تجذب الخطوة  .بقية الطر

التطور  الاكتشافات و ثق بأن كل الاختراعات و و ،الأخرى
قد تكون متعثرة  ،الذي نراه بأعيننا الآن بدأ من فكرة واحدة

ل كنك أردت أن تجعل لها وجود باحتضانك  و ،مبهمة منعدمة
 ،بينها حالة من التناغم ال كوني جعل بينك وفا ،تشبثك بها لها و

لتثمر  ،إيمانك المطلق نمها بطاقاتك الإبداعية و تأمل الفكرة و و
لأنك أخذت  و ،ما الك حقيقة مذهلة لم تخطر بخيالك يومً 

ّ ه لك النور و   . يرهداك لما فيه الخ بالأسباب فسخر الل
 



157 

 

يقك و  و ،اليقين تمسك ببصيص النور و فقط تحسس طر
 ً شد الحاجة إليه فأنت في أ ،ا بداخلكاحرص عليه أن يظل مشع

فقد  ،مهما كانت الخطوة بطيئة استمر و ،في كل خطوة تخطوها
 . تكون على بعد خطوات قليلة من تحقيق هدفك
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 احرالي اٌؼمٛي
 

ية  إذا يحدث خلل ما داخل النفس البشر
ترك الإنسان عقله يتغذى على ما يرى 

ففي ال كثير من ، وعي حوله بدون علم و
 يبهره و وسائل الإعلام ما يسرق العقل و

 يسلب من القلب راحته و يشل تفكيره و
  .سكينته

 
ن ما يحدث الآن من تقدم مذهل في إ

مجال التكنولوجيا ليس بالأمر الهين فهو 
 ّ يق وف  و ر ال كثير لاحتلال العقلطر

إحداث خلل في كل وسائل التفكير لدى 
يؤدي ذلك  و ،الإنسان لإفساد عقيدته



159 

 

فس ضعيفة قد تبهرك بثقافتها إلى خلق ن
ثقافتها  ل كنها لا تدرك أصولها و و الهشة

 و ،ذات الجذور الثابتة الراسخة الشامخة
التي لن تتبدل مهما مر عليها من زمن أو 

ية  .تعرضت لعوامل التعر
 
لعقول يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا استعمار ا و

ّ ه يظل عدوك يرصد  و نحن،قد يحدث الانهيار بأيدينا  و ،الل
 .كأنه لم يفعل أي شيء الأمر من بعيد و

  
أشدها قسوة على الإنسان أن يسقط  لذلك من أصعب الأمور و

عندما يكتشف حقيقة الوهم الذي عاش فيه  ،من الداخل
ً  عندما ترك عقله و يجولون  للآخرين يصولون و امنهج تفكيره مرتع

  . يشاءون فيه كيفما
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يديولوجيات خبيثة تعطل أ منيعة و لا تجعل أمام عقلك سدودًا
اعد صياغة  بل قف مكانك الآن و ،المفكرة لديك القوة الدافعة و

ترتيب بيتك من الداخل لتدرك حقيقة ما تسعى  بناء نفسك و و
  .ما يؤدي إليه من نتائج ما هي مقدماته و إليه و

 
ما  كيف تحقق ما تريد و ماذا تريد و ردد بداخلك من أنت و

هل ما اخترته يؤدى في نهايته إلى الاصطدام  .نتيجة ما قد تحققه
نتيجة حتمية لما اعتنقته من مذهب فاسد أم يؤدي  بواقع مؤلم و

 ؟ نجاتها ما اخترته في نهايته إلى خلاص نفسك من مفاسدها و
  

 ً يق مظلم ل كن أنت الوحيد القادر على  و ا،حالكً  و اقد يكون الطر
 و ،تعديل أهدافك تصحيح مسارك و و ،تكملة السير إنارته و

تغيير كثير من المفاهيم  و ،التخلف كسر حواجز الجمود و
 . فإذا وفقت لحكم نفسك تحررت من قيود كثيرة ،الرجعية
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ىْٛ ا فً ٌا  أٔد أسٚعِ 
 

كن لك نظرة تفل .ال كون أنت أروع ما في
حداث ثابتة على الحق في زمن أمغايرة لل

 في زمن التحولات و، الانهيار التخبط و
، الحكمة تصرف بالتعقل و .التغيرات

، فاجعل من يقينك قوة تقهر بها العتمة
العقول  طاقة تنير بها ال كهوف المظلمة و

 لا تجعل من نفسك و و، المتحجرة
بل احتفظ  ،كلذات امدمرً  اضعفك سلاحً 
 ،من خير ،من بقايا إنسان ،بما تبقى منك

حتى تعيد لنفسك التوازن كلما مالت كفة 
تعيد التوازن لمن حولك بتماسكك  و، الشر
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فلا تنجرف في تيار ، بمبادئ الشجاعة
 .المحبطين المفسدين و

 
ً يقول شونج تسو لما هو كامن  ا: "لا يزال ال كون كله رهن

 ".بالنفوس
 

 تناضل من أجل أفكارك و أن تحارب و أنت قادر على
 و، دمر خلايا اليأس بداخلك فأيقظ ثوابت الخير و، أحلامك

اكتشف داخل  ادخل كهفك المظلم و و، أعد لحياتك ابتسامتها
 . أغوار نفسك حقيقة ما تحيا من أجله لتدرك قيمة وجودك

 
يجعل  فأنت أجدر من يدير حياتك و، أنت أروع ما في ال كون

إذا استشعرت ، كل ما تفكر فيه ينعكس على حالتك و، لها معنى
إذا استشعرت  و، ةالخوف وجدت كل الأشياء من حولك مخيف

نه لا جدوى من تصديك له تملكك الشعور بالإحباط أ الفساد و
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استسلمت له وجدت الدنيا  إذا شعرت بالمرض و و، الانهيار و
درجة لا إذا ابتسمت للدنيا وجدتها جميلة ب و ،كئيبة مريضة

 الانفعالي في لحظات الخطر و استشعر الثبات النفسي و .تتخيلها
ّ ه عليه و سلم اليقين لنبي الرحمة محمد  :هو يقول للصديق و صلى الل

ّ ه معنالا تحزن  .، إن الل
 

ّ ه أنعم عليك بنعمة الوجودلأ ،أنت أروع ما في ال كون  و ،ن الل
لا  و تكلّ فقط لا  .سخر لك كل شيء لتستشعر عظمته في كونه

فالحياة  ،وجودك من التنقيب عن مصادر التغيير في كينونة تملّ 
بذل فيها قصارى جهدك من فعل ة فاواحد لن تعيشها إلا مرة

ّ ه في كل أمورك و ،الخيرات من كل  اسوف تجد مخرجً  و اتق الل
ّ ه أجمل و و ،شيء أفضل الأشياء من حيث لا  يرزقك الل

 . تحتسب
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 ،بصدق النية ، بهمسة،ال كون بكلمةأجمل ما في  أنت أروع و
ية بالحب و  . يةمسؤولبقدر تحمل ال ،العفو
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 ؟! إٌى ِٓ ذرشن ِىأه
 

 و ،ممزقة تئن من تجاذب الأفكار نفٌس 
في متاهة  ،اللاوعي تنافرها بين الوعي و

مبعثرة بأفكار الأوراق ال احتواء الذات و
بقايا عمر وجه مشرق بدموع  و ،ةمشتت

 و، جواز سفر على مكتب قديم و  ،هاربة
حقيبة سفر  و ،جدران غرفة عتيقة مثله

علم  الفلسفة و مليئة بكتب التاريخ و
 .همومالبقايا  النفس و

 
الوضع الذي هو فيه من أصبح لا يحتمل 

اتهامات  و ،مع من حوله سفسطة جدلية
 ا.أصبح حال البلد مخيفً  و ،خيانات و
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حتى هو  .يشعر بالغربة الداخلية في مكانه
من نفسه بدأ يشك في نفسه من تأثره ب

كأن كل شيء  و ،الوضع حوله من تدني
 ا.أصبح مباحً 

 
 .كل شيء يرتد إلى الخلف، لا يدري ؟! كيف تسير الأمور

لعله يولد من  ،رأى من الأفضل أن يسافر إلى مكان آخر يحتضنه
حتى  .لأنه جزء من الكل، كل من حوله يئن لقرار سفره .جديد
زرع كل شيء جميل في  فقد ،اء من حوله ترفض الرحيلالأشي

 . مع من حوله نفسه و
 

 ستل كنها قالت له: أل و، مه التي لا يستطيع أن يواجههاأنظرات 
معدنه وقت  على المرء أن يدرك حقيقته و"أنت الذي قلت لنا 

 " ؟الفارس الحق هو من يستمر في المعركة إلى النهاية و ،الشدائد
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 المبادئ و فهذا بعينه خيانة للنفس و، من تترك مكانك إلى
 . الوطن

 
 ً دموعها تنهمر كالسيل  مه وودع أ ا.كان قراره بالرحيل حاسم

يقه إلى المطار و ،ركب السيارة .الجارف دارت أحداث  في طر
 .زالت تتردد بداخله صدى كلمات أمه ما و ،العمر كلها أمامه

كانت الأشياء ، في انتظار رحلته جلس وصل إلى صالة المطار و
ياته، جدران بيته ،الأماكن ؛تداعبه  . كتبه، أوراقه، ذكر

 
 عليه أن يلقي آخر نظرة لمن حوله و .فجأة انتبه لصوت الرحيل

 من الهذيان و أصيب بحالة .لسفر بمغادرة البلاديتجه لختم جواز ا
كل بحث عنه في  .. جواز السفر". جواز السفر"ا التشتت مرددً 

يحاول ل جلس برهة من الوقت ليتذكر و و ،مكان بين أغراضه
ية من الضحكأص .استعادة المفقود نه لم تذكر أ .يب بحالة هستير
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بين أوراقه المبعثرة  ،زال الجواز على مكتبه ما و ،يضعه في جيبه
            . بين جدران غرفته العتيقة
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 األٚلاخ اٌّخٍفح
 

 ً تشعر بأن كل شيء يسير عكس  اأحيان
تشعر بغربة داخلية  .اتجاه عقارب الساعة

 كيردد من حولك أن و، في وطن ممزق
ل كونك تؤمن  ؛جئت في الزمن الخطأ

تلك لتجد  بمبادئ التوازن الطبيعي للحياة، و
لأنك تتكلم ، بداخلك االعبارة صدى عميقً 

ي انحراف يخل أبلغة تصحيح المسار ل
ذلك إذا كان هناك جدار ل .بمبادئ الحياة

إذا رأيت ، فحطمهظلم يحجب عنك النور 
المضللون  المفسدون و الجهل يتفشى و

فلن  ،لا تغضبفكب يتحكمون في دفة المر 
ستمر في محاربته ا .يطول الأمر كثيرًا
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في النهاية لا يصح إلا  هيقينك لأن بعلمك و
 .الصحيح

  
 في أشد الأيام ظلمة و أنه تجد ،في كتب التاريخ نظر حولك وا

ً  اانحدارً  حل كة و يعتقد الجميع أنها  ،ما بعده فساد افسادً  و اأخلاقي
يعلن  تجد الصورة تعود إلى وضعها الطبيعي و .. النهاية لا محالة

ذلك ل .تعود الحياة إلى مسارها الصحيح و ،الخير عن وجوده
 والظلم  فمهما كانت العتمة و، اكن في مكانك فارسً  ثبت وا

ية لا تترك موقعك و الواجب الذي يجب أن تؤديه  الهرولة الفكر
تركت الوحيد إذا  أسرفقد تجد نفسك أنك أنت الخ، في الحياة

في الوقت الذي أنت قررت فيه يبدد النور الظلام فقد  ؛مكانك
 . الرحيل

 
ن والباحث المناضلون و الفساد لما ظهر المجاهدون و لولا الظلم وو 

فمهما كانت ، لما كان لوجودهم معنى في الحياة و ،عن الحقيقة
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فلابد  ،صعوبة الحياة مهما كانت الأحزان و ،شدة العتمة قسوة و
كمن ضرورة تهنا  و ،المثل مرة أخرى القيم و أن تسود المبادئ و

 . في مكانك ثباتك
 

فوضعك الطبيعي أن تستمر في  ،أنت لم تأت في الزمن الخطأ
تعلن عن نفسك بقوة  و ،مكانك تؤدي ما يجب عليك القيام به

 ة و،في محاولة لاستعادة التوازن المنطقي للأوضاع الطبيعية للحيا
ً إلا ا ً ذل و اضعفً  و اعتبر تخليك عن واجبك هروب  .مهانة و ا

  
ً في أوقات اليأس أمل و، كن في العتمة شعاع نور في  و، ا

 ثبت على ما تؤمن به وا .ةالمرعبة سفينة نجا الأوقات المخيفة و
ّ ه يجدد طاقتك وثق بأ و ،كن علي يقينك يجدد خلايا  ن الل

   . الإشعاع الإيماني بداخلك لتقهر الأيام الصعبة
  



172 

 

 

 ػاٚد اٌرجشتح
 

ما في عمل كنت تقوم به  إذا تعثرت يومًا
نك فهذا لا يعنى أ ،لم يحالفك التوفيق و

ل كن هذه المرة كانت تنقصك  و ،فشلت
لذلك عاود التجربة مرة  ،الخبرة الكافية

فكل ما  ،انهض من سقوطك و ،أخرى
 دمت تعي عليك عمله أن تواصل السير ما

ً  و ،ما تريد أن هناك ال كثير  اتذكر دائم
 ،بل أكثر منك معاناة ،يعانون مثلك

فهم كالجبال مهما  ،ل كنهم قهروا الحياة
ية ظلت قلوبهم وتعرضوا لعوا  مل التعر

 . عزيمتهم شامخة قادرة على التماسك
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ممتلئ  الم مليء بالمعاناة إلا أنه أيًضاتقول هيلين كيلر: "رغم أن الع
 "  .بمن يقهرونها

 
يق  فما دمت توجهت الوجهة الصحيحة تجاه هدفك فأنت في الطر

 اصبر وتحل و ،استمر اصعد بقوة و فواصل المحاولة و ،الصحيح
 ،بالشجاعة الكافية التي تساعدك على خوض المغامرة المحسوبة

 الذين كانوا يمل كون كل مقومات النجاح و ونفهناك ال كثير
ً  ل كنهم سقطوا و  ،أصحاب نفوس ضعيفةل كونهم  ،ااستسلموا مبكر

عند أول محاولة رفعوا  ؛ين منذ البدايةسر افقد دخلوا المعركة خ
لأنهم لم  ة،من ميدان المنافسلنين انسحابهم البيضاء مع ةالراي

لم يتعلموا كيفية مواجهة  ، ويتعلموا كيفية تجاوز تلك الأزمة
لم  ، والتخلي عن الهدف المراد تحقيقه الهزيمة دون فقد الصبر و

للتسلح  ،البدائل ما هي الوسائل و يتعلموا ما هو لازم في المحن و
ياح و  . الأعاصير الزوابع و بها في مواجهة الر
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هذا لا  و ،هنري وادسورث: "تعلم كيف تسمو بالأمور يقول
ً  يكون إلا إذا عانيت و  ".اكنت قوي

 
أن تبذل قصارى جهدك فيما هو  ،كل ما عليك أن تحاول

لا تبقى على  فالأمور السيئة لا تدوم و ،مطلوب منك الآن
ً ّدِ حَ  .حالها فأي شيء عظيم تريد تحقيقه  ،ا بذلكث نفسك دائم

ً وجهدً  ،يتطلب منك العناية الكافية للاهتمام به لتحقيق ما  اا شاق
عليك أن تكون  ية هي اختيارك من البداية ومسؤولفال ،تصبو إليه

فإرادتك هي التي تشكل  ،يجابية نحوهاإال على قدر من التحمل و
لك فإذا كنت تم ،بقدر سعيك تجاه هدفك تنال النجاح ذاتك و

 ،المثابرة من الوصول إلى هدفك فأنت محارب قوي من القوة و
كنت ضحية  "رد الفعلأسلوب "إذا كنت تتعامل مع الحياة ب و

 . لا تلومن إلا نفسك من ضحايا الحياة و
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 آخش اٌؼّش
 

هناك ال كثير من المخاوف ظلت كالظل 
 و املأت حياتنا قلقً  ، ولنا في بداية عمرنا

 ً  و ،لم نكن ندركها في وقتهاالتي  و ،اتوتر
نها كانت بمثابة ألنا بمرور العمر  تتكشف

ليس هناك ما يبرر وجودها  هواجس و
استشعر ما تبقى  توقف الآن و .في حياتنا

 .من رائحة الزهور
 

في رحلتنا القصيرة هناك ال كثير من 
تستطيع أن تؤديها  ،الأمور في متناول اليد

ك من بعد أن تفك أسر ،سهولة بيسر و
تفاهات  حماقات و أنها الآن تعرفقيود 
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ية  كان لها عامل كبير في البعد عن رؤ
  . الحياة بمنظور آخر

 
ترى ما لم تره  و ،أنت الآن تتصف بالحكمة من أي وقت مضى

الندم  سف وأال تُبدي و ،م تدركه من قبلتدرك ما ل و ،من قبل
 ،تيأسلا  .على أشياء كثيرة لم تستطع أن تفعلها في حينها

 أوحاول تصحيح مسارها  قم الآن و .زالت متاحة فالفرصة ما
 . على الأقل لا تتركها كما كانت

 
يك إميل يق إلى الشيخوخة هو  تعرف أنّ  "أنْ  :يقول فريدر الطر

ذلك الفن ، فهذا هو أصعب فصول فن الحياة، منتهى الحكمة
 ".العظيم

 
ً فلتظل الشمس بإشراقها أمل .لا شيء يبقى على حاله  اجديدً  ا

َ  كل يوم يعيد للحياة بهجتها بنورها الذي يعم ال كون و  من لم ير
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اخلية لن تفارقه إلا إذا فارقها هو بلا دظلمة فحياته النور بداخله 
 . استشعر حريته و ةرجع

 
، لابد أن نعيش في الحياة بشكل ملائم أكثر من أي وقت مضى

تشاف الحياة أعد اك .ما مضى منها إلا فقدت بقايا عمرك مثل و
ّ  و يشكل  تخرجك من متاهة قوقعة الذات و ةها بإرادة حرة قو

ي لها لازمتك فيما انحسارها في حلقه مفرغة من هواجس لا داع
تخلص من صخرة الهموم التي أوشكت أن تكسر  مضى من العمر.

 . ظهر غيرك ظهرك و
 

لا تقل كيف فأنت الوحيد الذي تدرك حقيقة نفسك أكثر من 
تستطيع صياغة ما تبقى  ،فأنت حالة فريدة من نوعها ،أي شخص

تظل باقية بعد  ،يجعل بقايا عمرك شجرة مثمرة بمامن العمر 
 و ،الجزر نعم الحياة مليئة بال كثير من موجات المد و .رحيلك
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بيقين  منا تغلبوا عليها بثقتهم في أنفسهم و ونل كن هناك ال كثير
 . تام بأن القادم أفضل
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ذثذي ٚالؼه وً  ال

 ٌمثٍه اَخشٌٓ
 

في بعض الأوقات قد يضطر الإنسان في 
تعامله مع الآخرين أن يقوم بأعمال قد لا 

فقط يقوم بتلك الأشياء ، يرغب القيام بها
قد  و ،استحسان الآخر حيازة لإرضاء و

 و ،هو يؤديها في وقتها لا يشعر بالضيق و
ل كن بعد فترة قد يشعر بأنه فقد القدرة 

ً  ،فعلها على  ،من ذاته الأن عمله ليس نابع
تبديد ال كثير من  مما يؤدي إلى استنفاذ و

 . هويته طاقاته و
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تنميتها كي ننال  كل منا إلى تطوير ذاته و لذلك نجد أن سعي
ن شيء يدعو إلى بذل ال كثير من الأمور يإعجاب الآخر  حب و

نقوم به ل كن يجب ألا ننتظر تأييد الغير لما  و، قد لا تكون هينة
 لقْ نحو خَ  ل كن اسعَ  من أعمال تصل إلى درجة الاستحسان، و

لا  لا تخف و و ،بين الآخرين حالة من التوافق بين ما تقوم به و
لا تبدل واقعك  و ،م به من عملوتقلق من رفض الآخرين لما تق

حالك كي يقبلك الناس، بل افعل ما تحب أن تقوم به برغبة  و
 ىن الشخص الواثق بنفسه يسعأ، لتتطوير الذا في التغيير و

خبراته،  تصرفاته و ا إلى أن يستمد طاقته من أعماق ذاته وجاهدً 
ية الآخرين ليس من وجهة نظر و و  . رؤ
 

ً  تصرف وفقًا إلى تصحيح ذاتك و لذلك اسع  و، الما تراه صواب
ن باقي ثق أ و ،يجابية في حياتك هي السائدةإاجعل القوة ال

فأنت تعيش الحياة التي تسعى  ،أمر نفسها الأشياء حولك تتولى
نظر إلى فا ،هويتك تحدد من خطواتك و، تتفاعل معها ليها وإ
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بل  ،ليس من أجل قبول الآخرين ،نمها ذاتك بعين فاحصة و
 . خلق إنسان متطور مرن مبدعافعل ذلك من أجل 

 
من الآخر فقط فأنت تفرض على  اذا أردت أن تكون مقبولً إ

سواء وافق  و، معايير الطرف الآخر مقاييس و نفسك أشياء و
لأنك تستمد قوتك من ، على ما تقوم به أم لا فهذا شأن يخصه

ليس من مديح الآخرين ، لذلك  أعماق نفسك و كامن ذاتك و
 سر بخطى ثابتة واثقة نحو النمو و تطورك و استمر في  نهوضك و

 . التطور الذاتي
 

  



182 

 

 

 ش ػٓ راذهػّث
 

مهما  ،أحزانك و كؤمهما كانت أخطا
مهما كانت ، انكساراتك كانت عثراتك و

فك ، لاتك مهما كانت قيودكز همومك و
 .عبر حدودكا أرضك و تخط. . كأسر

ِ ااخرج عن صمتك   ع ال كون صوتك وسم
 عبر عن ذاتك. 

 
فأنت لم  ؛عب ر عن أخطائك تجاه نفسك

 ً فنحن نتعلم كل يوم من ، اتخلق مثالي
من الأشياء التي ، من الناس ؛تجاربنا
لا تخجل من  و، نكون الأفضل كيحولنا 

حاول تصحيحها  اعترافك بأخطائك و



183 

 

فاعترافك ، فهذا ليس بالشيء المشين
يجنبك ال كثير ممن يمل كون أسلحة الهدم 

 اعترافك يكسبك القوة و .تجاهك
المصداقية مع  المساندة و الشجاعة و

 . الناس
 

 انهض و و ،من عثرات اقبل ما تتعرض له عب ر عن صدماتك و
مثلك مثل باقي ف ،لا تبتعد عن الواقع و ،حاول استعادة ما فقدته

 . تنتهك الحقيقة في بعض الأمور فحاول إصلاح ما أفسدته ،البشر
 

إلا  و ،لا تجعله حبيس نفسك و ،عبر عن إحساسك بالألم
 .المعايشة فقدت القدرة على التوازن و انفجرت مرة واحدة و

ً أ بنفسك وضمد جراحك  حتى لا  ،في ذلك اخبر من كانوا سبب
تتكاثر الأفكار  و ،يزداد الأمر تعاسة يتفاقم و يزيد الجرح و

كن  و حاول بتأنٍ  .خصبة لنمو بذور الشك اتجد أرضً  السيئة و
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يصً  لا تهاجمه لعل الأمر جاء  على مشاعر الشخص الآخر و احر
 من قبيل سوء الفهم. 

 
اعرف من  و ،اقهره ستشعر خوفك وا تفهمه و عبر عن قلقك و

ِ  حاصره لتتغلب عليه و و ،أين يبدأ قلقك لا تجعله يسكن  و ،هتنه
عن فعل أي  اإلا جعلك عاجزً  و ،يشاركك في كل شيء دارك و

 . شيء
 

فأنت الوحيد  ،تكلم خرج من كهفك وا صمتك و ما وراءعب ر ع
فصمتك  ،عبر عن معاناتك و، ما يدور بخلدك الذي تدرك جيدًا

 . يجعل الآخرين لا يدركون حجم المعاناة التي بداخلك
 

ّ ه تجاه من تحب و صداقتك و عب ر عن حبك و  أخوتك في الل
ليشعر بوجودك أينما  ،رحمة اجمع له من كل بستان زهرة مودة و

  . تسانده نك بجانبه وأ ذهب و
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اصنع قراراتك  و، اخلق من حياتك معنى عبر عن ذاتك و
ملحة إلى  ةفأنت في حاج ،تتظاهر بما ليس فيكلا  و ،بنفسك

لا تنتظر الدعم ممن حولك لإحداث  و، أن تكون نفسك
قوته  فلن تجنى من  هما كان الدعم ومف ،انقلاب في حياتك

التحدي  العزيمة و بوصلة الالتزام و تورائه شيء إلا إذا استجاب
يقك مهما كانت الموانع وبداخلك لأ   . الصعوبات ن تستمر في طر
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 اٌش٘اْ اٌشاتح
 

 ُ ل ذاتك على ما هو عليه يشعرك تقب
إذا تمردت على ذلك  و، بالاستقلالية

ً فإنك تف ً  اقد جزء من طاقتك  اكبير
 من قدراتك الداخلية و يجابية والإ

يجعلك تشعر  و ،الإيمانية الإبداعية و
نه لا أ و ،السخط على الآخرين بالوحدة و

تنافر يجعلك في  و ،جدوى من البقاء
يجعلك تبني  و ،دائم مع من حولك

لعدم اقتراب أحد منك  ةافتراضي اسدودً 
من عالمك المبهم و كهفك المظلم بلا  و

  .لا حقيقة ثابتة معالم و
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 ُ هواجس  ل ذاتك يزيد بداخلك ترسبات الفشل وعدم تقب
الانهيار المستمر لنفس ممزقة في عالم مخيف  التصدع النفسي و

عدم تقبل ذاتك يجعلك تشعر بالخوف من . لقالق يسوده التوتر و
ألد أعدائك نفسك صبح ت و ،اكتشاف حقائق ملموسة عنك

 . لعدم تقبلك ذاتك
 

 ُ يجعلك تتقبل  و ،ل ذاتك يفجر بداخلك طاقتك الإبداعيةتقب
 التطور و يشعرك بالرضا و و ،تسعى إلى تصحيحها أخطاءك و

ية في حدود ما يشعرك  و ،ن تكون في حالة أفضلأالسعي ل بالحر
 اتجاهاتك و يبعد عنك وصاية الآخرين على أفكارك و و ،تؤمن به

تقبلك لذاتك يجعل  .يجعلك تتحكم في زمام الأمور بقدر المستطاع
  . الآخرين يقبلونك على ما أنت عليه بدون شروط

 
ّ ه على هبة الحياة وا فأنت الرهان  ،على كينونة وجودك شكر الل

الرابح على تكملة الرسالة العظيمة لحكمة أعظم لوجودنا في هذه 
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 و ،فأنت لديك هدف لا يقل أهمية عن أهداف الآخرين، الحياة
منحت شرف الفروسية لتكملة  و ،من الموهبة لتحقيقه اتملك قدرً 

لم تكن كامل التسلح فأنت تملك اليقين الذي هو لو  و ،الرسالة
 . كل شيء
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 ٍش ٚحذٖ ال ٌىفًـاٌرغٍ
 

 العقل و قد يملك ال كثير منا الحنكة و
يات و الحكمة و الأفكار  الرؤى و النظر

الآراء العقلانية العظيمة للتغيير  الجديدة و
. . أو التطور في أي مجال علمي أو أدبي

تغيير  ترى هل هي كافية لمواجهة الواقع و
ال كثير من الأمور التي قد تكون 

 و، وظيفتها ال كونية وجودها واستهل كت 
 ما تؤمن به من نمو و أنت بدافع التغيير و

تطور لآفاق واسعة في كثير من المجالات 
بأمة جديرة  تسعى لتحظى بشرف التغيير و

ن تنفض الغبار عن أحضارتها ب بنفسها و
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الأمور التي عفا عليها  ال كثير من الأشياء و
 . الزمن

 
ن إ الورق و ظلت حبيسة النفس وفكثير من الأفكار العظيمة 

 ُ بل يصاب  ،در لها أن يراها الناس تمر عليهم مرور ال كرامق
يفقد القدرة على تطوير ما يقوم به من جهد  صاحبها بالإحباط و

 وجد من يؤيد فكرته و كاد أن يغير ال كثير لو حالفه الحظ و
  . يؤمن بها معه

 
نجحت  يقة ما ولذلك إذا حالفك التوفيق أن تقنع الآخرين بحق

لأنه بمرور  ،فهذا لا يكفي في ذلك بتغيير آرائهم إلى ما تصبو إليه
يقها و لأن أي تغيير يحتاج إلى ، تتلاشى الوقت تفقد الحقيقة بر

يتكيفوا مع الواقع  يصدقوه و يتآلفوا معه و أن يعتاد الناس عليه و
ً  الفعلي له حتى يؤمنوا به و لواقع غتال اا ما ايدافعوا عنه. فكثير

يات وال أفكار وال وهدم ال كثير من الآمال  و اأحلامً   نظر
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ولادتها  سوء حظ قد يكون و .ثوراتال حركات وال مذاهب وال
الفكرة من أفقد عدم إدراك الناس لها في وقت مجيئها  رة وسالمتع

  . يؤيدها فماتت قبل أن ترى النور يعترف بها و
 

 لا تتلاشى و الحضارات تنتهي و لذلك نجد ال كثير من الأشياء و
جديدة  يقوموا بتأييد فكرة يصبح لها معنى عندما يتركها الناس و

    . التآلف معها التعود عليها و و
 

"لا تنتصر حقيقة جديدة على أعدائها بتغيير  يقول ماكس بلانك:
بل بوجود فئة جديدة من الناس قادرة على ، آرائهم إلى الصواب

 ".التآلف معها الحقيقة، والتعود على هذه 
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 ٍش فً حٍاج اٌشؼٛبـاٌرغٍ
  

التغييرات ال كبيرة في  إن التحولات و
حياة الشعوب أو المرحلة الانتقالية ما بين 

أصعب هي ل ىخرأ فترة سياسية حاكمة و
العصيبة التي يمر بها  المنعطفات الخطيرة و

فهي عملية احتضار  ،أي شعب في العالم
 ً مترنحة  اصعبة لفترة سابقة شاخت سياسي

 ً ي ً  افكر سفسطة  و افي انحدار اقتصادي
ً ، جدلية ثقافية  و امتخبطة اجتماعي

 ً عهد لعملية مخاض عصيبة  و، اأخلاقي
 . بناء تطور و نمو و تطلع و جديد و
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ً  ،عمره في سبيل التغيير يضحى بدمه و افهناك ال كثير من  امؤمن
 ً ية فكر جديد متطور لحياة يسودها الرخاء و ابهدفه سعي  إلى رؤ

هناك من طعنتهم و قتلتهم التحولات ال كبيرة نتيجة  و ،العدل
 . المضاد للتغيير اعتقادهم القديم و

 
 لا منعًا ن رضخ للتحولات لا رغبة في التغيير ومهناك ال كثير م و

توجيه  و، مسايرة للتغييرإنما  و، التقدم أو وضع العراقيل للتطور و
مكره السياسي  دهاءه و بخبرته و و، الدفة مع الموجه السائدة

 بل و ،التطلع إلى المستقبل و، يستطيع التحكم في مجرى الأحداث
 . البعيدة المدى التنبؤ باحتمالات الغد القريبة و

 
ً  و التي لا تدرك معنى  ا وهناك الغالبية الحائرة المتخبطة داخلي

في نفس الوقت قد تميل كفة  و ، التي ترضى بالقليل ر والتغيي
ا قد تقلب الدنيا رأسً  و ،الميزان تجاهها لأنها تسير في اتجاه واحد

  . على عقب في حالة اختيار من يمثلهم كرئيس
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تبخ سمومها كلما حانت  و تتحرك في الخفاءالتي  هناك الأفاعي و
الحال بها خطوة استقر  كلما تقدمت الدولة و و ،لها الفرصة

 .عشرات الخطوات للأمام ترجع بك إلى الخلف
 

رصد ما  ن له القدرة على قراءة وومن منا في حياة الشعوب يك
ياح التغيير و يتنبأ بما تجتاحه  يرصد اتجاهاتها و سوف تهب به ر

ية في جميع المجالات لكيان  يقها من تحولات جذر ياح في طر الر
 الشعوب ؟

 
 المستمرة ما بين المصالح الفردية و إنها لعبة الصراعات

لعبة  .الخيانات الانحرافات و و ،المعارك الحزبية الانشقاقات و
ففي تلك ، الموت إنها لعبة الحياة و .الفجيعة والريبة  الشك و

فيها من  تزأر ، الفترة الحال كة تجد الشعوب نفسها سفينة بلا ربان
ياح العاتية   .الر
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 من الانزلاق إلى قاع البحر و ص خوفًاإننا كأفراد نتعجل الخلا
 ً  قابله الأعاصير وتل كن أي تغيير لابد أن  و، االموت غرق

لابد للسفينة في النهاية أن تستقر على مرفأ لها ضد قوى  و ،الزوابع
     . القهر
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 خطٛج جادج ٔحٛ اٌرغٍٍش
 

يحكمه ، مشرق هل نحن مقبلون على غدٍ
التفاؤل بأن يسوده  العقلاء و الراشدون و

نبدأ خطوة جادة نحو  و، القادم أفضل
عصر  إلى، التغيير ليعم الاستقرار

أم  ،الانجازات بالتخطيط المدروس
نعيش فقط على  ،سنظل على فوهة البركان

 الاحتمالات و التنبؤات و التكهنات و
 ؟! المساعدات

 
ية ولم نرقد نرى ما و السفسطة  ه من قبل في ظل الهرولة الفكر

الأحزاب  النظم و المذاهب و ية ما بين التيارات السياسية والجدل
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اللهث وراء أي حامل راية  الهلوسة الطائفية و و ،الانقسامات و
الكلاب الضالة المسعورة في الشوارع  و، إدراك بدون وعي و

اف المخزون الغذائي قد زفاستن، التي أصبحت تهدد أمن المواطن
جر للخروج من أيحتسب ال يكون كارثة فهناك من يصبر و

ً مأجوج ال هناك قوم يأجوج و و ،الأزمة ا ذين لا يدركون شيئ
إنما  و ،ما سوف يحدث من تبعات سياسية خطيرة ما يحدث وع

بوادرها بدأت تظهر  و الموت جوعًا يدركون فقط الخوف من
 !ماذا تنتظر من اقتصاد ينهار ؟ .. من آن إلى آخر

 
بأننا إلى الآن لا ننتج طعامنا أو لابد أن ندرك حقيقة أنفسنا 

 فالتحدي الأكبر لنا الآن هو العمل و، ملابسنا أو نصنع سلاحنا
فعجلة الأحداث تجري بسرعة رهيبة  ، لا سبيل غيره الإنتاج و

لابد أن ندرك أن من حولنا لن  .. لابد أن نفيق مما نحن فيه و
الفرصة  تظارل كن في ان و ،قفوا لمجرد المشاهدةلن ي يتركونا و

يادة ال   .بلةطين السانحة لز
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لابد  .تحمل نتائجها لا مفر من حملها و و ية كبيرة جدًامسؤولإن ال
ً  حازم بالذخيرة العلمية و من احتشاد كامل و ا وسائل التوعية دين

ا أن ما لابد أن ندرك تمامً  و ،إعلامًا و عملًا و فكرًا ا وخلقً  و
 . صدفةيحدث من عدم استقرار ليس من قبيل ال

 
نريد أن نسعى إلى ثورة سلوكية علمية تدرك حقيقة المنعطف 

لن  فالعالم يتطور بسرعة رهيبة و ،الخطير الذي أوشكنا عليه
لابد أن نخرج من  .تنا السلبيةاينتظرنا أحد أن نجد حلول لخلاف

إلا فسوف يكون مصيرنا  و – كهف الفردية – ال كهف المظلم
ً مجهول  . ا

 
ياح شديدة ،نعم ية غير و، الموج عالٍ  و، قد تكون الر  الرؤ

، النظرة الشمولية غير موجودة و، الأفق غير واسع و، واضحة
عن الجدل  افبعيدً ، فالعبور إلى الشاطئ الآخر ليس بالأمر الهين

ً  و نحن في أشد الحاجة إلى ، عنها ىالسفسطة التي نحن في غن
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، إلى حلول غير تقليديةعقليات مبتكرة خلاقة مبدعة مرنة تسعى 
ية و و  .بأسلوب غير روتيني كوادر جديدة بدماء جديدة تفكر بحر

فنحن أمام فترة خطيرة ، لا مكان للعقليات المتسلطة المتحجرة
 لن ينفع معها المسكنات و يلزم فيها اتخاذ قرارات تاريخية و

 . التسول القروض و
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 صٕاع اٌفرٓ
  

دهاء الشياطين نحن أمام تآمر  بمكر و
مسلسل مستمر من الذين و خبيث 

يق الوطن و تفتيته بافتعال  يريدون تمز
لتترك  ،الفوضى أزمات تثير الفتن و

 ا غائرة بين كل ما هو أصيل وجروحً 
ثابت في محاولة للانقضاض على الفريسة 

إنهم يريدون أن يكسبوا  .في وقت معلوم
ديولوجيات يالمعركة قبل أن يدخلوها بأ

ً ماكرة تحاول أن تفرض آ  اأفكارً  و راء
ً  و ،على تفكير الناس ةمسبقة ممنهج ا كثير

 ُ حب  دعيما ينبهر بها المرتزقة من م
ً فهم يشكلون سدً  ،الوطن ا لأي ا منيع
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يبها و يريدون غسل العقول و .وعي  تغر
إنها معركة بكل . تهجير الصالح منها

تظل سوف  المعركة مستمرة و المقاييس و
 . مستمرة إلى يوم الدين

 
عقول  و ون الأحداث بل يشعلون النار بأيٍد نجسةإنهم يفتعل

يتهمون الآخر بمكر خبيث بفعلتهم  و ،يتغييب كل ةمبرمجة مغيب
إنهم يمل كون ترسانة من الم كر  .االشنيعة ليصبح الدم رخيصً 

قهر ال كثير  عقولنا و أرضنا و غزىالتكنولوجي الرهيب الذي 
كان العامل الأساسي في إسقاط ما خططوا له  و ،نامن فكر

ية جديدة فشلوا فيهاليحل محله نظم اس يًا .تعمار نحن الآن  عسكر
، لها منذ زمن أمام مخططات مبيتة . لزمن القادمأمام مطاريد ا

 .ها من داخل الوطنولها مريد
 



202 

 

حتى  ،يضعف المناعة يوهن العزائم و و نحن أمام سوس ينخر فينا
ليلزم كل  .ينهار الجدار النفسي بداخلنا ينهار الجسد الاجتماعي و

ً  منا بيته و  لتهمه نيران الفوضى وا من أن تيغلق عليه بابه خوف
 .يضعها في نصابها الحقيقي يدرك الأمور و العاقل من يتعظ و

  
انظروا كيف وصل الأمر بنا من عقيدة فاسدة لدى البعض من 

 الفوضى و إلى خلق حالة من الذعر و ،لتخوينا محترفي التدمير و
 ،انهيار ثقافي لنجد أنفسنا أمام أزمات اقتصادية و ،انعدام الرؤى

تحطيم ثوابت الحياة العادية  ،فقر ،بطالة ،أخلاقي ، تدنٍ فراغ ديني
 .النفسية للإنسان و

فتن تدفع كل منا إلى  .. مواجهة صناع الفتن فينحن الآن 
قد نجح خفافيش  و. تترصد بأولادنا قتله و مواجهة الآخر بل و

ية الخاطئ و الخارج  الظلام في تجنيد ضعاف النفوس بمفهوم الحر
من عدونا  ب من الداخل وحارَ نحن الآن نُ  .من كهف مظلم
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لا يريدون للمارد  .فهم لن يتركونا ننعم بحريتنا، الخارجي اللدود
 . أن يستيقظ من سباته

 
 سلبيته قوته و ضعفه و بقدر استكانته و مسؤولكل منا في النهاية 

ّ ه و ،وصلنا إليه عما مواجهة كل  فلا مفر من الاعتصام بحبل الل
 . ما يمس الوطن من أخطار
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 صاحة اٌرغٍٍش
 

يق أي إصلاح لا يكون بفرض  إن طر
مبادئنا على الآخرين  قيمنا و رأينا و

 و  ،ل كن بإقناع الآخرين بقيمنا و ،بالقوة
 و ،الرأي الآخر احترام الرأي ولابد من 

 والسب  هانة وإال عدم التطاول و
 . الصوت العالي

 
ما نراه كل يوم  إن ما يحدث الآن و

خرج عن إطار تبادل الآراء بما يحقق 
ل كن معظمها ردود فعل  و ،الصالح العام

 .لا تغني من جوع لا تسمن و
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ّ ه عليك و  تسب و بالتغيير واليوم أنت تنادي ، ل كن قل لي بالل
تضرب برأيه عرض الحائط لمجرد أن قال  و ،تهين الطرف الآخر

فقد تحولت من مظلوم إلى ، لمبادئك الو كان مخالفً  رأيه حتى و
جديدة لدكتاتور آخر  بدون أن تشعر أصبحت نسخة و ،ظالم

 . يفرض رأيه بالقوة مع الاعتقاد الراسخ بأنك على حق
 
ية وإن ما نهدف إليه هو إحدا  الإدراك  ث التغيير في الرؤ

 جعلها موافقة للمبادئ العامة و المتمثلة في تغيير القيم الفاسدة و
 . المتعارف عليها

 
 و ،نحن غير مطالبين بتحقيق أكبر قدر من التغيير بسرعة البرق

الاستمرار المتواصل نحو تحقيق  ل كن نحن مطالبون بالسعي و
ية التعبير و  . التغيير أهدافنا وفق حر
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في أي تغيير إذا كانت بطيئة لا  لا بد أن نؤمن أن البدايات 
قد تكون  و، كون نهايتها سعيدةألا ت و لا تعني ،فقد مصداقيتهات

يعة في تحقيق مكاسبها بدايات التغيير مبشرة بالخير و ل كن  و ،سر
 . ، فالعبرة بالخواتيمعواقبها سيئة نهايتها غير سعيدة و
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 ؟! ٌحجة ػٕه إٌٛس ِٓ
 

حائط  سوى ليس يحجب عنك النور ما
ة متوترة المنع الذي بنيته من نفس ضائع

ّ ه  يحجب عنك العلم ما .بعيدة عن ذكر الل
عدم معرفة قدره  جهلك به و ليس سوى

  .المفكرين قدر العلماء و و
 
تباع إظلمك لنفسك ب ليس سوىيحجب عنك العدل  ام

 ليس سوىيحجب عنك الأمل  ما .الشيطان خطوات الجهل و
ّ ه إحساسك المفرط باليأس و يحجب عنك  ام .عدم تذكر رحمة الل

ياءك حب نفسك فقط و ليس سوىالمحبة  من يحجب  .كبر
ّ ه  . فبابه مفتوح لكل التائبين ،لا أحد ؟! عنك رحمة الل
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اٌىاذة فً 

 عطٛس
 

 عصام كرم الطوخي 
 القليوبية ،الحرس الوطني ،من مواليد مدينة بنها 
 حصل على ليسانس حقوق بجامعة عين شمس 
 محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة 
 عمل في دار المريخ للنشر والإنتاج الفني 
 القصص القصيرة المنشورة في الصحف  الشعر و له العديد من المقالات و

 كاليوم السابع والشروق ؛مختلفةالكترونية يلالإمواقع ال اليومية والمجلات و
 .والمصري اليوم والأهرام والفجر ومجلة الشباب

 
 للتواصل مع الكاتب:

 esskaram@yahoo.com 
 http://facebook.com/esskaram 
 http://esskaram.blogspot.com/ 

  

mailto:esskaram@yahoo.com
mailto:esskaram@yahoo.com
http://www.facebook.com/esskaram
http://www.facebook.com/esskaram
http://esskaram.blogspot.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

صفحته على هذا الإصدار على  حولفي انتظار رأيك 
 جودريدز

 
 

 

 

http://www.goodreads.com/book/show/15745258
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 هل أعجبك هذا الإصدار ؟
 يمكنكم متابعة إصداراتنا على موقعنا
w w w . d a r a l w a r r a q . c o m 

على فيس بوك لتطلعوا  لصفحتناأو انضموا 
 على آخر أخبار الدار

https://www.facebook.com/dar.alwarraq
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