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 الفصل األول

 

 

، أما ذلك منذ زمنو بعينهاطقوس  ارسمأن أ الصباح أول يف إعتدت يوميا  

مل أكن قررت  وأيضا   وقتالضيق لأو  مل يكن ذلك نسيانا  مني !اليوم فلم أفعل

لقي أن أو أال أفعل ردت ومن صميم قلبيأ ينكل ما هنالك أ ،فعلال أأ

أشياء  لتزامات إخترصهتا يفإمن فروض و محله عىل عاتقيوبكل ما أ باملايض

هنا ، غري أبذايتوجودي وب هنا تشعرينبأ وأقنعت نفيس إعتدت عليها يوميا  

 .به ال طاقة يل ما تضايقني وحتملني

 !قد تزيدنى ثقه بذاتى التي طقوس تلك يفأ
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 ديناز وما، استفاده يومكرره دون أ من حيايت تضيعوقات ال قيود وأإ يما ه

، كررهاأعود ثم فيها عىل أال أ بكل حلظه عاهدت نفيس هنا تذكريننفورا  عنها أ

 .صبحت عادهن أإلتزمت هبا إىل أ ينقيود غري أ نعم هي

. بامللل قد يكون ذلك نتيجة شعوريباحلقيقة كامله،  املره صارحت نفيس هذه

فكر هبذه اليوم ألكف عن تلك الطقوس وأ يارهن أعرف ما اجلديد يف ال

بام ، ثم أقارن نتيجة ذلك واحد لو ليومو لعقيل نصتربام متنيت أال أ !الطريقه

 !هتهناي يففات 

 ظريأال يمتد نا عاهدت نفيسأو ، رتديت مالبس قد نسيتها منذ فرتهإثم 

منذ خترجت من اجلامعه فلقد  .العمل يف عىل رغبة زمالئي ، ذلك نزوال  إليها

وأن ، النوعيه من املالبس الشبابيه هذهشبت عىل  هيم أينرأ ، وىفثامن سنوات

 !العمل جيب أن يكون وقورا   مثيل يف

دثوينسن وأ يأ  ؟عمل هذا يقيد صاحبه يوأ ؟عنه ي مشيب ُيح

عهد  اجلامعه يف كن من خرجيي، ومل أهذه الدرجه ىلإ يسفلم يشب شعر رأ

 !زمن أرشميدس فؤاد األول ، وال أنا ولدت ما قبل امليالد وال يف
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فكل ، نادرا  ما أذهب إىل قاعة املحكمه، ولكن جمال املحاماه أعمل يف أعلم أين

هو دراسة القضية التى حتول إىّل من األستاذ من ثم أقدم له عريضه قبل  دوري

نه مل يكن ا، رصاحة  الفذه ربام يضيف إليها من خرباتههنائيه أناقشه فيها ل

ما القضايا أ، ييرأ كان ُيوهلا إلينا كانت بسيطه يف ييضيف فمعظم القضايا الت

، مالبس رسميه رتدائيرى داع إلكان ينهيها بنفسه، ومع ذلك ال أاهلامه 

إىل أن  عتياديهإه وامرأصبحت وأ .األستاذ نانفعل ما يمليه علي ننا دائام  سوى أ

طبيعيه عتقد أهنا ردة فعل أ .طلب منهمقيود مل تح  وا حول أنفسهمفرض

، وال داع ألن أذكر تفاصيل فأنا اليوم ال أريد أن أتفوه ليتعايشوا مع واقعهم

 .بكلامت سلبيه حتى ال أححَبط

ترك لإلجيابيه ، وسوف أبأكمله ريد ليوميعتيادية وكذلك أإمل تكن  ميبداية يو

 .حالميوأ فكاريأل، وكذلك دون حدود املجال لتنترش حويل

 !!حالميأ

رتب حرض هلا وأوأنا أ لطاملا سهرت الليايل يالت ين تلك الكلمه من قامويسأ

نجاح  ال يفوقهمشهد يتبعه مشهد وحديث يكمله حديث ونجاح  مام عينيأ

 ؟سبقه، إىل أين ذهبت نا فيها عىل حال غري الذيوليلة تذهب وأخرى جتئ وأ

 ؟!هل ذهبت سدى
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 !   يت وتناسيت غريها الكثري والكثريقد نسيتها كام نس ننيأم أ

، البطل فيه ُياسب سينامئي عملمام أ ينتلك األحداث والذكريات كأ متر عيلّ 

، ال مكان وال زمان هلا ين هيأ د يدري يعح نفسه عىل أعوام مضت وأحالم مل

 ؟فائت وال يعرف ماذا عليه أن يفعلمن عمره ال

ن له نصيب من أحالم كره وأبام تذّ  م يكتفيعمره أهل ُيزن عىل مامىض من 

 ؟!علق عليها أمل من جديدليح  املايض

 ، من يومكانت أيام رتيبه بطريقه ال توصف. ا فاتال جيب أن أحزن عىل م

ما إىل ود ، أما اليوم فأنا مل أعد كام كنت ولن أعالسابقه خترجت حتى ليلتي

 .أخرىكنت عليه سابقا  مرة 

  النصف ومل أذهب للعمل إىل اآلن.دقت السابعه و

أعدت  ،يبأجزم أهنا كانت أمجل حلظات مرت  .مضت نصف ساعة وأنا أفكر

 وقات وأمتعها تلك التيأعتقد أن أفضل األ .فيها مرة ثانية كتشاف نفيسإفيها 

 .إىل أنفسنافيها نتعرف 

سن ح، البد وأن أاللحظات متر هكذا هباءا  منثورا  هذه املره لن أترك تلك 

 .ستغالهلاإ
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 .املرآه هو املكان الوحيد الذى يصلح. واجه نفيسأن أ ن عيلّ اآل

مكتب  الثانيه كانت مع بداية العمل يف. لقرار وللمره الثالثهاختاذي بعد إ

ياهلا من تنهيده هبا عبق  .باجلامعه لتحاقيكانت مع إفأما األوىل ، األستاذ

ظهرت عليه أثر السنوات  .يمالمح وجهمعها تغريت . املايضذكريات 

بل قليال   يجسم ا فيها من ضحك و بكاء، قوه وضعف، وامتألالفائته وم

 .نالتغيري من اآليف  بدأأس .رف هبامالمح واضحه أعح  يل توأصبح، كثريا  

 لتزاميعن عدم إ  معاتبتيلن يرتددوا حلظه يف يبل أنا متأكد أن زمالئ ،أعتقد

، فليعاتبوا وليصل إليه األمر أقىص األستاذتورهم وقد يصل األمر إىل بدس

يته ل .املتسائل دون أن يتفوه بكلمه ليبدو غامضنظرة بن ينظر يل مايقوم به أ

 .يبقى عىل حاله هذه إىل األبد

بدون و ىل املكتب اليوم بمفرديذهبت إ ينسيكون األمر مقبوال  أكثر لو أ

تفكريي وطريقة  يطوه شهيق وزفري معهام يتجدد نشاطومع كل خالسيارة 

 .كامله ومن البدايه ألترك هلم فرصة املقارنهو للحياه ونظريت

 ...يدق جرس اهلاتف 
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ر به ونذهب سويا  للعمل ن مراد يتصل يبالبد وأ ن السياره سأخربه أ .ألمح

 .بدوهنا بمجرد أن يراين تعطلت وسيصدقني

ترجل اليوم سأ خربه باحلقيقه وأينأس حتوم وحتلق؟! يولكن أين اإلجيابيه الت

 .، فعالقته باجلميع طيبهوليتصل بأحد الزمالء ليقلهمن بيتي 

 

  السالم عليكم 

 وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته  

 هإىل املكتب بالسياراليوم فأنا لن أذهب  سمحيلإ 

 اليوم؟كد أنك ستفعل متأ 

  ؟وما املانع 

األستاذ  فال أنا وال أنت وال !اآلن حتىمن الواضح أنك مل تستيقظ  

حفل إىل تاذ دعانا اليوم هل نسيت أن األس. سنذهب اليوم إىل املكتب

 سنقدمها؟ ياهلدايا الت تصل بك لنشرتيأن أ طلبت مني ، وقدخترج إبنه

  قبل الثامنه صباحا   تتصل اآلن؟وهل طلبت منك أن ! 

 منتج فني،نا موعد مع حددت ل ،ىل العملننا لن نذهب إأولكن بام  ال  

 هو عميل لدينا 
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 !وملَ ؟ 

أريد أن أكون  ،، وأنا أيضا  شهريأمل تتمنى منذ أن عرفتك أن تصبح ممثل  

 مثل الشهريملل مؤلف شهري

  ليس اآلن يكنت تردد عىل مسامعلكنك : 

 !واآلن قد حان 

  ينامئيليس الس نفسى موهبة التمثيل املحرحي أرى يف ينأخربتك بأ! 

 بام هو ممكن  ما تستطيع ستصبح ما تريد حينام تؤدي 

 به؟ يومتى سنلتق 

علم متى ال أ اهلدايا ألين لنشرتيأردت أن نذهب لكني و ،العارشةعند  

 وجودنا برشكة اإلنتاجقد تطول فرتة لقاؤنا به،  ينتهي

 سندفع  ،رشاء اهلدايا نيابة عنا يلتوحد الزمالء ما رأيك إن طلبنا من أ

عىل ما أتذكر أنك مل  .آخر ما كتبت مر يب لتقص عيلّ ثم له بالتأكيد، 

 .آلنحتى اهلا تحعد عنوانا  
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 الفصل الثاين

 

 

 .شياء ال تنسىاألمثل تلك  عطله!يوم  ىنسأ، ولكن كيف خمتلف ييوم فعال  

 ...بالتأكيد هو مراد ، أسمع دقات عىل الباب

 

 ؟!من الطارق 

 أصدق أعداءك 

 ؟أم نسيتهاالقصه معك ي. قيا. مراد ! كم أنت حمرتم ياصد 
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ن خارجا  ما تريد من إقراءها ودوّ  لك يلست أنا من ينسى، ه 

 نا ألشرتي اهلدايامالحظات وسأذهب أ

 ؟هاأمل نتفق عىل أن أحدا  من الزمالء سيتوىل رشاء 

 تريدها زوجتى ،شرتى بعض متطلبات املنزلرصاحة .. سأ 

 !اآلن 

متاما  وستتيقن  عتياديحينام تفعل سيكون ذاك إو، بعد أنت مل تتزوج 

   ال بأس بهحال  حينها أنك اآلن يف

 فعال  مل أتزوج بعد! 

 ؟عزبنك أأتلك أول مره تالحظ وهل  

  أول مره أنتبه 

أو تنتظر حتى تصبح ممثل  أن ختتار من احلفله من تستحسنها يمكنك 

لكن ال عليك فكل شئ  منك.فتشري إليك الفتيات دون عناء  شهري

سعى وانتظر فقط إ، ولن تتذكر أي عناء حينهاميعاده  سوف يأتيك يف

ستودعك اهلل ن أ، واآلز تستمتعتلفامام شاشة كأنك أمشاهدة النتائج 

 الذى ال تضيع ودائعه 

 وإياكم 
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 قصتك كتبت يا ا.مراد يف ذاألرى ما

 

.... 

 

مر كامل.  لتحق هذا العام إالعاصمه مع والديه،  يفذو خلق طيب نشأ شاب عح

يتمناه أبواه وحلام به منذ مولده، ليصل إىل ما كان  إجتهادبكلية الطب بعد 

 .وهم أثرياء خاصة بنهام الوحيدإفقد أواله رعاية خاصة بام أنه  ،أملهام فيه كبري

ذلك بسبب حبه لعمله و ،بعد فضل اهللهذا الثراء راجع إىل والده الدؤوب 

فقط بل يرتجم بذلك و يكتفيبل ال  جماله وشغفه للعلم فهو دائم القراءة يف

شأ أيضا  تعلم الشاب من أبيه الكثري ونف، عمله يفرض الواقع ألكل ما يتعلمه 

معظم عطالته األسبوعيه والصيفيه عىل  نه كان يقيضحتى أ طالععىل حب اإل

وبالرغم من إنشغال األب إال أنه مل يكن يكف عن  ،مكتبة والده يفسواء 

ينتقى ما ويميل إىل الروايات والقصص البوليسيه  وكان الشابتوجيه إبنه، 

 .هذا اإلجتاه يالئمه ويشبع تطلعاته يف يرى أنه
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يومها كان  هنأخاصة و ،ستيقظ مبكرا  إوكعادته  ول يوم درايسحتى بدأ أ

ه سريا؟ وهل سريوقه ما ؟ وماذا سوف يرىمن سريى .ملا سوف يلقاه شغوفا  

 ؟يومه األول شه يفيعايو

مع يذهب إىل اجلامعه ل تظهر بحرعة الربقحتى كان ينتظر رشوق الشمس 

تلك اللحظات  ، وعندما أرشقت الشمس يفأول شعاع نور يتسلل إىل غرفته

هلل قبل أن يبدأ يومه وخيرج لعامل لـ اركعتني  بدأ يستعد، فقام وتوضأ ليصيل

، أن ُيقق مجيعهامنياته فدعا اهلل الزال جيهله وما لبث أن سجد حتى تذكر كل أ

 .جلامعهإىل اوبعد أن أهنى الصاله أرتدى مالبسه وذهب محرعا  

حاجه إىل تغيري  بالدنا حقا  يف هل التعليم يف ،أثناء ذلك طرق إىل ذهنه سؤال

 ؟مدى قد يصل؟ أم أنه فقط ُيتاج إىل تطوير ي؟ وإىل أجذرى

نتعلم املبادئ  دون أن االعلوم أو غريهمن جماالت وكيف لنا أن نتعلم جمال 

 الدرايس ولكن دون إطاله أو أن يكون املنهج ،األساسيه وتاريخ العلم ذاته

 ؟!كله مبادئ أساسيه

كيف خترج من بيننا العامل واألديب  ،كان التعليم حقا  عقيم كام نعتقدوإن 

 ؟وعامل اإلقتصاد ممن نعرف والسيايسواملفكر 
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أتيحت له فرصة أن معظمهم ، فيسنصارح هبا أتبقى نقطة واحده جيب أن 

 .مجعاء خارج البالد العربيهالدراسه أو العمل 

اء حضاره من جديد نمتلك العقول واملبادئ األساسية التى تؤهلنا إىل بن إذا  

 ، فقط نحتاج إىل تطويرها وإمدادها باخلربات وتزويدهاهبويتنا اخلاصه

 .باإلمكانات والتكاتف فيام بيننا

، دهش مما رآه، فهذه أول قريب من كلية الطبالجلامعه باب اإىل وما أن وصل 

 .له ليندمج معه ويكون جزءا  منه مره يدقق فيه ويشعر أن كل هذا ملكا  

كل خطوه أخطوها  يف؟ ظاهرها احلداثه ما كل هذه العراقه مع أن اجلامعه يف

ن إىل تراث أجيال سبقتنا خطواهتم إىل حمراب العلم مع بقايا أعود بالزم ينكأ

، أود دون عناء منا إلكامل املسريه الزلنا نجني ثامرها ونتباهى هبابصامت وآثار 

 الطريق يف فليصل يب حيد وإن حدثن أتبعهم دون أل تقدير أعىل أق لو أين

 .يأخالقأو  يال إىل إنحطاط فكر هناية املطاف إىل التطور

زالوا يتحدثون عن نيوتن وال ،. أصدقاء الطفوله جمتمعنيحتقق آمايلأول 

ماذا ُيدث لو أهنم سألوا  ؟املكرر ذلك األمر أال يكفيهم التحدث يف .ونظريته
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عىل قوانني نيوتن حتى  ؟ وماذا ترتبلو مل توجد اجلاذبيه من األساسأنفسهم 

 ؟يومنا هذا

ثم ذهبت  رئييس،بنى الاملوخرجت من  ،هم القواننيفيام بينبادلون تتركتهم ي

 ! إنتباهى أكثر يسرتعي ما كجد هنابالتأكيد سأ .إىل مبنى اإلداره

 

 ؟عالَم جيتمع هؤالء

 

 ؟إجتمعاكم هذا مَ عال 

في هناية كل عام درايس تقدم ف .محرح اجلامعهإلنضامم إىل فرقة ا إعالن 

هناية طلب غايته يتقدم بفل ، وعىل من يرغباجلامعه عرض محرحي

 تعقد جلنة القبول إلختيار األنسب، وخالل األسبوع املقبل ساألسبوع

  ؟بالطلب ميمكنني التقدأين 

 املكتب املقابل للسلم ،الدور الثاين 

 

 ستفحرت عن كيفية التقدم واإللتحاق بالفرقه املحرحية! إ ذاملا علمال أ



17 

 

، ابطاهلأمتنيت أن أكون أحد  القصصجمموعه من  نه ملجرد قراءةال أعتقد أ

 ىل نفيس يف، ربام أمنيه قديمه تسللت إلذلك يدافع ما وجهن البد وأن بداخيل

عن الواقع أثناء ساعات من بعيدا   يأحالم اليقظه حينام أذهب بمخيلت

أحد املشاهد البرصيه غري الواقعية وأنا أؤدى دور البطوله  ن يلكا. الوحده

فتمنيت أن يكون واقعا   ،واقفا  عىل خشبة محرح أراقب تصفيق اجلمهور

  ونبض قلبي ليس جمرد خيال فقطيمثلهام عقيل بجسدي وروحي أعيشه

 .عيعامل الالو ألختلص من كل هذه األصوات واملناظر واألضواء الذائفه يف

لو مؤقتا  وعبئ األسئلة  يى إفرتضت إجابه واحده عىل األقل تزيح عناملهم أنن

معظم الوقت بداخل  فهو يقيض، يكتب عندماض مؤلف القصص كإفرتا

تتحرك أصابع يده  ومع كل حرف يكتبه يتأمل حتى يصل إىل فكره، نفسه

، ُيركه حيثام يريد وحسبام خيتار يكعقله الالواعالقلم أداته . بقلمه وأعصابه

 .ويدجمهم يف إطار واحداخليال ومن الواقع وينتقي 

احلضور يوم اإلثنني  بوا مني، طلحرحيةحينام تقدمت بطلب اإلنضامم للفرقه امل

 .ختبارإللالقادم 

 



18 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 

احلفظ للعبارات ين قليل برغم أ ،ة اإلختبارموعد إنعقاد جلن اليوم نيُي

، فأنا حينام أقرأ ال قراءهتا يالت قصصللالسينامئيه حتى و هواملشاهد املحرحي

الفرصه ليذهب أينام متنى أن  خليايل تركأستمتع به ونام أأهتم بحفظ ما قراءته إ

ترك أن أيف هذا لن أتردد هذه املره هنائيا   رغموب. واقعى ومل يستطع يذهب يف

 مجع قوايحال جيب أن أ يعىل أ. املجال ليذهب أينام أرادالفرصه و خليايل

 .ستعد جيدا  ثم أنتظر النهايهأو
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 ...تقدمت إىل اللجنه و

 

  .. مر كامل  اسميالسالم عليكم  عح

 ؟مشاركه سابقا   يأ هل قدمت أدوارا  يف 

 هذه أول مره 

 ؟  قدمت هذه املرهتوملَ  

 وأمتنى أن يكون خمتلفا  عام مىض من حيايتاألول باجلامعه  يهذا عام ، 

 ، قف بداخل ذاك الصندوق وليكن 

 ؟!وماذا بعد 

 خربناتسأنت من  

 

 ثابتهحاولت أن تكون  بخطواتنحوه تقدمت  به ثم وا عيلّ نظرت إىل ما أشار

فال يظهر كأهنا ردة فعل طبيعيه نابعه من داخيل وعن مهاره تكون فدون بطئ 

يط وصفه أنه عباره عن ثالثة أجناب حت ما يسعني .التفكري وأالرتدد  عيلّ 

 ،مصعدستقريت بداخله ختيلته إوحينام  .املربعبمساحة ال تتعدى املرت 

بني  ، تعطل فيه املصعد بأحدهمأحد املشاهد السينامئيه املكرره تذكرتو
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بدأ كأنه يسأل ويبحث عن إجابه ثم سارا  بدأت عيناه تزيغ يمينا  ويثم طابقني 

لكن من الواضح أن وشئ قد يساعد  يفت حول نفسه بحرعة ليجد ألتي

، فأمسك باهلاتف ليتصل بمن جزء داخل املصعد يأ يتغذ الكهرباء مل تعد

بينام هو عىل تلك و املساعده يحرع يفلربه بوجوده داخل املصعد وخييساعده 

زدادت دقات قلبه وظهر ابدأ يتصبب عرقا  وختناق واحلال بدأ عىل وجهه اإل

ثم عاد  إلتقاط أنفاسه تمكن منحركة قفصه الصدرى الحريعه لي ذلك جليا  يف

ثانية ليحرك رأسه يمينا  ويسارا  كاملجنون بطريقه ال إراديه ال يعرف ماذا 

شعر بحركه فجائيه للمصعد وإذا به يلتقط أنفاسه ثناء ذلك كله وأيحدث س

وكان ذلك نتيجة إعادة  ،ليطرد اخلوف الذي سكن داخله يف حلظات هباوده

 .طبيعتهوعاد إىل ثم بدى عىل وجهه اهلدوء  صعد،امل حمركتشغيل 

، عىل أحد األجناب لقيت ظهريمعتدال  بعد أن أ قويت تدستعوما لبثت أن أ

ننى لعبت دورا  ستوعبت أحينها أ ،وجدت أحد األشخاص من اللجنه يصفق

 .وخرجت، ثم صافحتهم ربام أراد مني التوقف عن هذا العبث وأ ال بأس به

نتظر شعور سواء بالسعاده أو بغريها فقط كنت أ يحينها أ مل يكن ينتابني

رفت عىل عأثناء ذلك ت ،الزمالء حلني إعالن النتيجه باخلارج مع باقي
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ماذا قدم كل منا؟ عن ا أطراف احلديث جتاذبن. ، فالعدد مل يكن بالكثرياآلخرين

 جتاوب معه أعضاء اللجنه؟ هلوكيف أدى ما طلب منه؟ و

ذلك املكان  وآخر ظهر بدور فقري يسكن يفمنهم من أدى دور السجني، 

الصغري فكان يؤدى معظم إحتياجات يومه من مأكل وقراءه وحمادثه هاتفيه 

 .متأثرا  بضيق املكان بإنفعال

 !ومل أخربهم ،مل أفعل ينغري أ

 كن الثاين ولكنيمل أكن األول وكذلك مل أ، الن النتيجةعحانت حلظة إوعندما 

أما اآلن  .ملحرحيةأدوار اكنت الثالث، وعلمت أن بعد غد موعدنا مع توزيع 

 .حمارضة اليومضور للمدرج حل جيب أن أتوجه محرعا  كان 

كنت كل ما ف ،مل أستمع فيها هنائيا  للمحارض يوبعد أن إنتهت املحارضة الت

املحرحية وماذا سيكون  هي اليومني الفاصلني عن املوعدطوال  ر فيهأفك

لكنها ، وهذا ما اعتقدته شئ آخر بجانب ذلك كنت أفكر يف غري أين ؟يدور

 .أمر هبا يالتاالنتظار حلاله األعراض املصاحبة كانت  ربام
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 كنت لكنيوللمحرح عىّل أن أتوجه كان حان موعد توزيع األدوار وعندما 

 تعابري أن أسيطر عليه حتى اليظهر ذلك يف تحاول ،شعر بالقلق ُياوطنيأ

 .تجانسهاملغري  جسدي أو بعض حركات يوجه

فوقها مرتاص  حدهم يده يلمد أ ن حان دوريأ ىل املحرح وماصلت إو

ثم قال بصوت جهورى :  .أن ألتقطها جمموعه من املالزم وطلب مني

 .موعدكم غدا  بعد أن تقراءوا املحرحيه كاملة

 ليلة واحدة؟! نستطيع قراءة كل هذا الكم يفهل  كامله!و !غدا  

خرجنا دون أن يلتفت  !كل له وجهته ،نا خرج دون أن يتفوه أحدنا بكلمهمجيع

تلك املالزم وكأنه ُيدثها ويقول : كيف  كل منا كان ينظر إىل ،لآلخرأحدنا 

 ليلة واحده؟ من قراءتك يف نتهيسأ

تأثر بالغ بام  يع احلضور يف، لصفق مجمشهد النهاية باملحرحيةن ذلك لو أ

، خاصة مع حركتنا البطيئه تلك ونظراتنا مجيعا جتاه املالزم والتى شاهدوه

 . آن واحد كحبات العقد املتناثرهوخروجنا ىف ،ينبثق منها سؤال واحد

منها كامله قبل  نتهيقراءة املحرحية أل يف بدأأ يتوجهت إىل املنزل محرعا  لك

 .ن ترشق شمس غدأ
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األرض  عىل وافرتشت املالزم ىل غرفتيوصلت للمنزل توجهت إوما إن 

وأنا ال أعلم  .مام كثري من احلضورختيل أنى أؤدهيا أأل ليهموكررت النظر إ

 !ماهى قصة املحرحية

وعندما تنبهت للوقت الضائع ألتقطت ملزمة الفصل األول وتصفحت الورقة 

األول ومن الثانى ومن الفصل يدى األوراق وانتهيت من  األوىل ثم تتابعت يف

حينها  .، وسمعت آذان الفجرنتهيت من فصول املحرحية كاملةإ الثالث حتى

 ن ُيقق يلسجودى أ باجلامعه عندما دعوت اهلل يف تحاقيلتذكرت أول يوم إل

ني عيح  ، فسجدت وشكرت اهلل عىل ما حتقق حتى اآلن ورجوته أنمنيايتكل أ

 ن يفلكن من يتصل اآل، وصوت هاتفي ثم سمعت ملا فيه اخلري ويوجهني

 !اخلامسه والنصف صباحا  

 

  السالم عليكم 

 !؟م ورمحة اهلل وبركاته .. د. عمروعليكم السال 

 د. عمر ! 

 املحرحية؟ نتهيت من قراءةهل إ. خالد عبد الرمحن 

 نتهيت منذ قليل نعم إ 
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    نعقاد اللجنه وسجلت رقم هاتفكيوم إرفنا لقد تع !تذكرنىأال ت 

 ؟حالك؟ هل أنتهيت أنت أيضا   كيف 

 نتهيت والحظت أن املحرحية متشابكه إىل حد كبري إ ،بخري واحلمد هلل 

 دور تتمنى أن تؤديه؟ يفأ

  بالتأكيد دور البطوله 

 ألدوار هلا نفس القدر من األمهيهأعتقد أن معظم ا 

  نتوأ ،الصديق الويفبالتحديد! 

 املالكم 

 املدرب والضابط دورا يتبقى 

 املا أن موعدنا يفإن مررت بك وذهبنا سويا  إىل اجلامعه طما رأيك  

 املحرح أوال  

 خي ملدرسته وهى بعيده، ل أسوف أقّ  شكرك عىل عرضك ولكنيأ

 .بمحرح اجلامعه سنلتقي
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 الفصل الرابع

 

 

توقف عن ممارسة هوايته املفضله وعشقه مالكم يت : اآل املحرحيه تتلخص يف

جد نفسه مع أول جوله عندما و ُيقق مبتغاهقبل أن بعد تدريب سنوات و

حماطه واملهزوم بني اثنني يقفا بداخل حلبة وسط مجهور متلهف ملعرفة املنترص 

ليبدء  يتوسطهم حكم يفرض سلطه داخليه ،جتاوزهاعليهم حبال حمذور ب

حتى وإن ترضر أحدهم املهم يتعامال بمبدأ حيواين رصف وحدهم يف اهلجوم أ

قتال راده منهام ليكون هذا الأو ينتهي الوقت املحدد دون إأن يعلن إنسحابه 

تستعملها  يكونا جمرد أداهلقرون الذي ساد منذ وهم لنتيجة لتغى هو املب

الذي أصبح العامل  مثل الفن اهلابط باستهالكها، احلكومات يف تغييب العقول
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األسايس يف التبجح بسلوكيات هدامه جرت ويالت نعيشها بدال  من التوعيه 

و لوعي أحتوي مفتاح باب مغلق هيدف لالتي ال الكتب الفارغه كو بأخطارها،

نواعها بداية بكرة القدم املباريات بني فريقني باختالف أها هي ، واملعرفه

آذى  أنه حتى بعد ذلك تمكن الرش منهلي لمالكمه.وصوال  لباملصارعه  مرورا  

ومل يعد يرى سوى نفسه ومصلحته وأن كل  للمحيطني به رشه نفسه وامتد

وصديق ويف عىل  .وله أن ُيصل عليه بأي وسيله شئ يراه من حقه فهو كذلك

يقرر ، لنفسه عىل بعد إستشعاره باخلطرالدوام يتوقف عن املسانده املستمره 

 بسلوكياته التي أصبحت مناقضه ملبادئه. مواجهة صديقه

 

 عرفكم بنفيسأ بداية هل إنتهيتم من قراءة املحرحية؟ 

سأتوىل تدريبكم عىل و، مدرس بمعهد الفنون املحرحية -ان د. أمحد بدر

كل منكم يذكر اسمه  .بأنفسكم لتعرفويناآلن دوركم حان . أداء األدوار

وأين يعيش اآلن وذلك ىف وسنه باإلضافه ملجال الدراسه وأين ولد 

بالطبع دون أن  ،الطلبه املغرتبني أو ما إىل ذلك حالة إن كان أحدكم من

 تفصيليا   العنوانيذكر 
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رى أنه أ وفقط!كل ذلك دون تفصيل ، بدايه كنت متحري من كثرة أسئلتهال يف

 ؟معرفة كل ذلك يف هال حاج

 ظاهرها التشابه ولكن مع التدقيق يف وبعد أن إنتهينا قدم لكل منا ملزمه يف

 ثم قال : أال نتصفحهامنا ، وطلب اقها تبدو خمتلفة احلجمرعدد أو

 

 تركت لكل  ين، لكن لو ألألدوار يهنائ ن توزيعما بني أيديكم اآل

 ؟دور سيختار كل منكم ي، أم حرية اإلختيار لتنتقوا األدوارمنك

 

 ؟نه فعل، بام أختارملَ يسألنا عام كنا سن

صفح امللزمه ونقرأ ، طلب منا أن نتربه كل منا عام متنى وأراد لنفسهبعد أن أخو

ي ، وال أعلم عىل أمل أمتناه عىل اإلطالق ي مادوركان . وفعلنا، أول ورقة منها

 ؟به، وكيف سأقوم هبذا الدور أساس خصني

 

 ذلك هو التوزيع النهائى لألدواركام أخربتكم من قبل ، 
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فمن . سأجيبكم عن ذلك ،ي هلاعن كيفية تقسيم لعلكم تتسألون اآلن

ستطعت أن نعقاد اللجنه أخالل إوبكم املره السابقه  خالل لقائي

احلقيقه  يفدت إليكم ما هو أبعد عنكم سنأثم ، أستشف شخصياتكم

فأنتم عند إعتالئكم خشبة املحرح لن تقابلوا أقربائكم لتثرثروا معهم 

م أن تتجردوا من كل ذلك عن حيواتكم الشخصية ولكن أريد منك

 آمل أن أكون قد وفقت يف يوتتقمصوا تلك األدوار البعيده عنكم والت

 عليكم اتوزيعه

واآلن لديكم مخسة دقائق تتحاورون فيها حلني أعاود ولكن قبل ذلك 

املحرح أنك تعيش أكثر من  من أفضل األشياء يف"سوف أخربكم بأمر 

فضل أنك تعلم وقت الفقد قبل حياه من حلظة امليالد حتى املامت واأل

 "ردة فعل تتجاوب مع احلدثيف ن تستعد له وحتتار حدوثه واألغرب أ

 لديكم مخسة دقائق

 

له عن دوره لعل نصيبه يكون فيام متنى أوما إن إنتهى، ذهبت إىل خالد ألس

 .وأراد لنفسه
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 ؟ختيار د. أمحدماذا وقع عليك من إ 

 ؟أنت أوال   فلتخربين 

  خر فهم ما أقصد، ثم أشار كل منا إىل اآلفضحكت إىل أن 

 دور املالكم  

 الصديق  

 

 ؟لك ردة فعل طبيعيه ملا حدث أم الوابتسمنا والنعلم إن كانت ت

  .صديقال، وخالد دور من إختيار د. أمحد دور املالكم فلقد وقع عىلّ 

، ناأن يعكس إختيار ن يدريتبدلت األدوار كام لو أن د. أمحد يقصد دون أ

يع أن هذا الرجل يستط وأن يكون ذلك أرجو أن يكون أحسن األختيار ومع 

 .كام زعمبوضوح  الناسيقرأ 

 

وخالل  ىل مكاين، فعدت إوت د. أمحد يتحدث مع أحد الزمالءثم سمعت ص

األدوار متثل  عىل أنه بذلك جعل يبني الزمالء سمعتهم جمتمعني الرأ مروري

 .صعوبه بالنسبه هلم
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 وإذ به يقول : 

 دوار ليست جمرد نكم هنا لتتدربوا عىل أداء مجيع األاثم . يثل حتدمت

 شئ ي، ولتتحدوا أنفسكم قبل أمحرحية وننهيها

ىف حركات جسده غري املتوائمه ثم سكت اجلميع  نفعال ظهرحتدث هذه املره بإ

 إىل أن قال : 

 من منكم ال و، كم فيها حرية التعبريستكون هذه آخر مره أترك ل

خر يتدرب فيه يجد مكان آلف هبذه الطريقه، مل معين يكيريد أ

فهذا هو  ،صعوبه ذلك أما من يرى يف !عىل ما يشاء غري هذا املكان

 معكم دوري

 

ليكون  !علينا وسلطتهرأيه فرض ن يكون ما يفعله فقط لأخشى ما أخشاه أ

، هذه الشخصيه ال أحبذها هنائيا  كوهنا حتب ور متسلطاآلمر الناهى كديكتات

ال خري  وومن بعدها الطوفان  الظهور وتفعل ما تفعل لتكون هى كل شئ

إن تكررت عىل كل حال وتقنعك أن ما كل تفعله من أجلك. ، منها يرجى

طريقته هذه مرة أخرى سوف أترك هذه الفرقه هنائيا  وسأقنع زمالئي بذلك 
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بالهه ليدرب نفسه حينها فأنا لن أسمح لنفيس أن تكون عىل قدر من ال

جه تعميني عن حقيقته ملجرد وهم باخلوف أو قلة احليله. فكام يقول اذوالس

والدي احليل كثريه املهم أن هنيئ هلا الفرصه بأنفسنا. وسيبقى له عندي أسف 

عىل نفسه التي صورة له أن الديكتاتوريه مطلوبه بداية من التعامل الذي ال 

 مراعاه ألولويات.يرقى ملستوى إنساين حتى األثره بالرأي وفرضه دون 

ا أوقات التدريب مقسمه إىل وكانت تلك الورقه فيه ثم وزع علينا ورقه

 ويف، السابعه الثامنه ليكون تدريبه يف ، اجلزء األول ملن تبدأ حمارضاته يفجزئني

، وطلب منا أن يدون الثامنه اجلزء الثانى التدريب يتبع سابقه بساعه ليكون يف

 .يناسبه ياملوعد الذ كل منا اسمه يف

 هو ذكي ، مبدئيا  كان ُيرض لذلكخرج فيها  ياخلمسة دقائق الت أعتقد أنه يف

 .وُيرتم الوقت

حد احلوارات فيحدده ألتصفح املالزم إىل أن يصل بدأ يثم توجه إلينا و

تقن والبعض اآلخر مل ُيسن ، منا من أب من أحدنا أن يؤديه أمام اجلميعويطل

، وبعد أن إنتهينا طلب أن نحفظ يهائفهو مل خيربنا بر يردفال أ ما عني، أاألداء

 .امللزمه اخلاصه بكل واحد منا وموعدنا مع التدريب بداية األسبوع املقبل



32 

 

ن موعد التدريب ، إىل أن حامللزمه مرارا  حتى حفظتها متاما  بدأت أقرأ ا

 ، وقابلت خالد ووجدنا د. أمحد قد سبقنا إىل أن حلق بناوذهبت إىل املحرح

  .شخص آخر

أال أتعرف عىل ثالثنا وأال  ىل خالد طلب منيتعرفت إ ينوملا علم د. أمحد أ

نه يقوم بدور ، وقد علمت فيام بعد أهنائيا  وطلب منه أيضا  ذلك إليه أتقرب

كان جيب أن يكون بيننا نحن اإلثنني خاصة  الرشأقوم بدور نى أوبام  الضابط

 .نظراتنا عىل حد قوله مسافة متثل البعد ليظهر ذلك جليا  يف

البداية  يف .يتدرب ثالثتنا ثم يتبعنا اآلخرون، هذا املناولمضت األيام عىل 

، عىل ما يبدو أن باقى الزمالء عددنا سيزداد إال أن ذلك مل ُيدثأعتقدت أن 

 .اإلستيقاظ مبكرا  مل ترق هلم فكرة 

العطالت كنا نتدرب بالساعات  ا التدريب يوميا  دون توقف حتى يفأكملن

حتى أن  كمل تدريبيأ ذهب ملنزيلولكن جمتمعني، ومع ذلك كنت عندما أ

ذلك لكنهم مل ينبهونى ربام  والحظ زمالئي، تدرجييا   هيذلك بدى عىل وج

ن أل فنبهوين إال أن والداي الحظوا، ال أكثر تقمص الشخصيهأ ينظنوا أ

 وا يتحدثون معي ويطلبوا منيوبدأ يت ترصفابدأ يتغري وظهر ذلك يف تفكريي

، حتى أن د.أمحد الحظ املحرحيه يف شخصيتيدوري وفرق بني مرارا  أن أ
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ما عني فمن ، أذلك نجاحا  له كأنه رأى يف ،هو اآلخر مل ينبهني ذلك لكنه

ن كنت إو ن حويلممالحظه أمحد حسب ظني ملا كنت سعيدا  مثل د.أ داخيل

 .إىل األسوأ تغري  بترصفايتأ

والداي ندهاشهم وطلب إمرت األيام عىل هذا احلال وسط إنتباه زمالئى و

ىل تذمرهم وشخصيتى إىل أن وصل األمر إ بالفصل بني دوري يف املحرحيه

نسحب فإما أن أطلب من د.أمحد أن أبدله أو أ وطلبوا مني اإلعتذار عن دوري

 .بأن هذا لن يطول همطمئنت يولكن

فكر بدأت أ،  األمروما إن شككت يف .يعىل دوررب إىل أن رأيت أحدهم يتد

شئ  يسؤاال  واحدا  قبل أ ل نفيسأمحد دون أن أسأكيف أوقع بينه وبني د.

 ؟ . إن كان هذا ُيدث فعال  أم الآخر

الرش متكن  ن، وكأر جمرد فرته أو جمرد تقمص لشخصيةإىل هنا مل يصبح األم

، شئ أيمن  نيرغم عدم تيق بينهامالتخطيط لإليقاع فيام  وبدأت يف .فعال   مني

 .حتامالتإفجميعها 

التنفيذ بل  يف الفرصه سوف أبدأ متى تسنح يل عىل مسامعيصبحت أكرر وأ

 !ال جمال لإلنتظارون سيصنع الفرصه أنا م
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ستعدادا  لظهور إناقش حول التفاصيل النهائيه تأحد األيام كنا جمتمعني لن ويف

نفس الشخص يقف مع د.أمحد يتجاذبان رأيت و .ثوبه األخري العمل يف

حسوسه وبدأت أراقبهام أطراف احلديث فتقدمت بعض اخلطوات غري امل

ثم أشار هلام  ييدور حديثهام إىل أن وجدت خالد يقف بجانب مَ ألعرف عال

 وقال بصوت مرتفع : 

 

 ؟!مريا عح  . ألن ختربه برأيك فيهاأعرفك عىل كاتب املحرحيه 
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 الفصل اخلامس

 

 

؟ وملَ مل ُيدث ذلك دون أن يتنبه عمر لذاته؟ وماذا حدث بعد ذلككيف 

 ؟القصه باقي مراديكمل 

 .مرادجيب أن أتصل ب موعدنا! الساعه العارشة والنصف!

 

 رشكة اإلنتاج يفمل يكن موعدنا ؟ أالسالم عليكم، ملاذا تأخرت 

  العارشه؟

 مل جتب وهاتفتك أكثر من مره  !ين كنتي أ، تسألنوعليكم السالم -
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 أقرأ قصتك ،املنزل يف يكنت حيثام تركتن 

 !وكعادتك أغلقت اهلاتف -

  أعتذر عن ذلك ونعم 

 نشغاىل أيضا  إلتصلت هبم وطلبت تأجيل املوعد إبغض النظر، لقد  -

 ال عليك من كل ذلك فأنا يف أدهم. بنياجتامع طارئ بمدرسة بحضور إ

 يكإل طريقي

 

 ؟ ختار للقصهي عنوان سأأ معه بدأت أتسأل مهاتفتي نتهيت منإوريثام 

ل أن أكتب أكثر ض، بل من األفالنهاية املناسبه يفولكن قبل ذلك جيب أن أفكر 

 .من هنايه ونختار أفضلهم فيام بعد

 : أوهلام

التدريب  ، فهو الزال يفهدور يعتذر عن إكامليستمع عمر لنصيحة والديه و

 .رصفاتهتبل وفكريه ت وحتول بطباعه إىل األسوأ ومل يعد قادرا  عىل التحكم يف

يبدأ رصاع بداخله بني أن يبقى وأن يتجاوز هذه ُياول أن يتخىل عن كل ذلك ل

 .وينسحب املرحله
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 ثانيهام :

نزلت به من كالم  يلنفرتض أنه لن ُيدث بعد ذلك املوقف وتلك الصاعقه الت

البد وأن يستوعب املطلوب منه وهو تقمص ف، خطاءهأن يكرر ولخالد 

كان البد وأن يبدأ بتعلم كام  .يدور دون أن يدر الالشخصيه ال أن ينغمس يف

بسبب  بدأ املواجهه مع د.أمحد، ومن هنا تذلك ما إن بدأ بتدريباته مع د.أمحد

 .تقصريه يف هذا اجلانب

 

 ... ينادي مراد

 

 ؟هلاخرتت عنوانا  إهل  -

 إختيار! 

برأيك  ثم ختربين مالبس مناسبه لنذهب إىل احلفل يرتدإواآلن  فليكن -

 الطريق  يفالقصه عن 

 آلنا! 

 الثالثه عرصا   يف بعد نصف ساعه وتنتهي احلفل ، سوف تبدأنعم -
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 حدة تعامل د.أمحد و القصه يف وأعجبني ينتباهإأكثر ما أثار . هيا بنا

 .تقان عمر لدورهحماولة إ، أيضا التي يستخدمها لصاحلهذكائه 

 ؟ لآلن بإحداهن أنت ولكن أمل تعجب -

 ذلك من اليوم بدأت أفكر يف 

 ! يبدو فعال  أن القصه أثرت فيك  اليوم -

  ؟عمر أن يكون طالبا  بكلية الطبخرتت لإملاذا ، أوال   خربينإولكن 

، أن طلبة الطب درجة تقبلهم وتكيفهم مع الواقع يمن وجهة نظر -

 نسانواإل املادهومعرفتهم اجليده بومتغريات األمور عاليه لتعاملهم 

  كمن رس احلياهوفيهام ي

  إختيار-، يكفينا اآلن حديث عن ننا عىل مقربة من منزل األستاذابام- 

  بقصتيوألخربك أنا 

 ؟!قصتك -

 لك بالداخل  أحكيس 

 معى لتقديم اهلدايا  يتألن تأ -

 أما أنا فسأبحث ، ذهب أنت لتقدمها، فاألستاذ رأنا سويا  وهذا يكفىإ

 نجلسلعن أماكن 
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 بعد دقائق مرادعاد ثم 

 ؟بأنك ستبحث عن مكان لنجلس مل ختربين، أنتظرت هنا واقفا  إ ملَ  -

 ؟تاههل تعرف هذه الف 

 ، ربام تكون إحدى العمالء لدينا مره رأيتها ينأعتقد أ -

 وبالفعل جاءت إىل املكتب ن أقرباء األستاذ وتعمل مع زوجتهم يه ،

 مرتني لدينا 

 ؟وماذا بعد ،ستقصاء جيدإ  -

 وقد تكون بطلة من يف خميلتي، وجدهتا تشبه رأيتها ول مرهمنذ أ ،

 فقط لن أكون كبطل قصتك متأثرا   ي، لكنلقصة حيايت

 ؟تنوي وعالمَ  -

 يكون هلا دور يف ، سوفأن زوجتك مقربه من زوجة األستاذ بام 

 اخلطوه األوىل 

 ؟وماذا عن موعدنا مع رشكة اإلنتاج! عنها من قبل لكنك مل ختربين -

 تذكرينال  كي ،اإلستقصاء عنها حتى اآلن مل أطلب منك املساعده يف 

 تراجعأوبذلك 

 ؟إختاذ ذاك القرار هل للقصه دور يف -
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 شئ عائله مكونه، أثرت بى قصتك لذلك قررت أن أتزوج وأننعم 

 ، أما عن موعدنا مع املنتج فأنا لن أذهبمن فردين مبدئيا  

عىل وضع ، نخطط معا  ونعمل سويا  الكتابه عىل اعدينولكنك تس -

النهايه كام حدث مع  ظهاره بصوره جيده يفإاخلطوط الرئيسيه للعمل و

 - إختيار –

 أن يلك ووصيت يأساس البناء ونصيحت يأفكارك فهما وسأظل، أ 

 سوي إنسانحاجه إىل تذكره باألخالق لبناء  يفالبرشيه عىل حد سواء 

 بقدر مانحتاج إىل العلم

 

 خالقهم ذهبواأ ذهبت مح هح  فإن        إنام األمم األخالق ما بقيت

 محد شوقيأ  

 

 وسنغافوره وغريهموماليزيا واألمثله أمامنا كثريه .. اليابان والصني 

أداب  من بداية تعليمهم يف بالتنشئه أخالقيا  كل واحده منهم إهتمت 

من  يتثم يتأ ،فأسسوا روح بداخل الطفل تكربه بعرشين عاما   التعامل

ر لن يكتمل كأرض بوبدون أخالق هي ف العلومدور بعد ذلك 
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وجد ما  صاحبها أوال ، أما بوجودمها جمتمعنيهبا اإلستفاده منها وهيلك 

 يمكن بناءه وما يستطيع محايته

، تبهرك من اخلارج من يقى فال أريد أن أحيا حياة ومهيهأما أنا ياصد

، واملؤقته اخلادعهبريق األضواء والشهره واملال ومن نظرات اإلعجاب 

، يفأعلم أن ذلك كله ذ ينأوال أ يأحدثك وال حرج يكف عن داخيلأما 

لكل طرف أبحث عن شئ ال  ومع كل مساء أتلون كاحلرباء إرضاءا  

حتى أدمن  يوجود له داخل ذلك املستنقع ألطلب املزيد واملزيد وال أنته

 حمدده غري شهوة الشهره واملال الطريق وأهيم فيه دون وجهه

أحيانا يراودنى . خفاؤه عن نفيسإما أحاول  سوف أخربك شيئا  كثريا  

ربونا عىل أن ونا وجيخيرب يهل أحالمنا الت، ىف نفس الوقت شك وسؤال

 ؟!جمرد وهمنالحقها 

نعيش داخل ذواتنا  كيوهم يصدره لنا أصحاب السلطه واملال والشهره 

نحلم ونحلم دون أن نمس واقعهم أو نزحزحه طرفة عني  .مع اخليال

وإن فعلنا وتبعنا تلك األحالم  ،هم عىل حاهلم ويزداد حالنا سوءا  فيظلوا 

بدأنا من أسفل سافلني فنسحب التى يلقنونا إياها ليل هنار نكون 
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. جمرد سؤال ال أعلم إن همأفضل حاال  من كوننا لئال املجتمع كله معن

 الكانت له إجابه أم 

متسكا   يضعفني بل يزيدين ومع هذا ال أخفيك أن هذ الشك لن

ية من سأبحث عنها بدا ، لكنيا إىل اآلنتى مل أعثر عليهال طموحايتب

ن كانت إ خمططاهتم عليهم ألفسد ،تاريخ أجدادي حتى طفولتي

 صحيحه  شكوكي

وفقك اهلل وسدد خطاك . نت فلتفعل ما تريد ببطل قصتكأأما 

 .صديقييا
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 خامته

 

ب أن تبحث عن كونك ، جيفعال   تربو إليها حقيقهإن كنت تبحث عن 

ستواجهها طوال  يولتعلم أن ذلك من أصعب األمور الت. وماهيتك أوال  

 يفمن احلقائق الت. الرضوريات، ولتسهيل ذلك عليكحياتك لكنها من 

عن  ، أن البرش مجيعا  يبحثونلسابقون وستؤكدها بنفسك يوما  ماوصل إليها ا

، ولن قرب اخلالق ، والسعاده لن تكون إال يفالسعادهراحة البال ويروهنا يف 

 التقوى لن تتحقق إال بإخالص النيهنصل إىل تلك املرتبه إال بالتقوى وتلك 

لنتحكم يف أنفسنا  .حسان العبادهإومعرفة الوجهه والسجود بني يديه، وب

 ونعي ما يدور حولنا.

احلال وال يفارقها إال ولكن من منا يظل عىل تلك  ميعاجلربام يعلم بذلك 

ه، ألمر لعدم صربه ولغلبة نفسه عليهيون عليه ا ا من، ولذلك جتد مناملخَلصون
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؟ رغم علمه هبا يوما ه ؟أين احلقيقه ،يخفيها داخل نفسه ويعاود ليسألل

 .والضعف الذي متكن منه ربر لنفسه ذلك التخبط الذى يعيشهلي

، مكان أمني ، وأن حتتفظ هبا يفعليك أن تعرف وجهتك من البدايه ولذلك

 ،عقلك وتصبح حقيقه ثابته ورددها عىل مسامعك حتى تستقر يف، قلبكليكن 

 .ويثبتنا اهلل بصائرنا ولينري

ال يكن مهك أن جتد املهرب  حقيقه ما،لوصول إىل لالتفكري يف حينام تبدأ و

ليس يف التفاصيل،  ودقق ثم ابحثأوال  انظر إىل الصورة بكاملها  .رسيعا  

أحدهم، إنام لتصل النقاط ببعضها فتصل ب أو إلصاق التهمملجرد إلقاء اللوم 

وجود  مع إحتاملية من املستفيد؟ ،يدلك عىل إجابة سؤال بك إىل مسار جديد

 .املزيد دائام  
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