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 مدخل
 ويتضح ،التقصري تكشف النفس مع فاخللوة ؛أفعاهلا من اخلجل ينتاهبا خالقها مع النفس لوةخ   يف
 مع النفس وتتصاحل ،الوجدان ويرتقي ،الشارد الذهن هائأثنا يف ويعود ،اللوم فيها حويتا  ،النقص هبا

 ،الدعاء يتكاثر ال نم   وتدعو ،عبادة اللجوء جعل ملن فتلجأ ،الطريق ويتبني ،اليقني ويعظم ،ابرئها
 جلانب وتطمئن ،الشديد لركنه وأتوي ،الفضل واسع من وأتخذ ،للوسيط حيتاج ال من وتناجي

 وسفه ،املطلوب وملل ،اللئيم ولؤم ،املهني ةمن   من موتسل   ،البشر حاجة من فتنسلخ ،يظاحلف
 ...قل  اخل   من املتفضل وذلة ،املتكرب

  

 



 مقدمة
 اإلنسان جيعل ما العجيبة الوقائع نم   األعوام وشهور الشهور ايمأو  الليل ودقائق النهار سويعات يف

 !واقعه من بيعج  
 !السعادة جيلب أنه اظنن مما فيها كان كم

 !ضحكي   ما البلية شر   :لضمائران قلنا مرة وكم !تبتسم جيعلكأن  نم   أقل   بهوإذا  به سعدان
 أبعد هو نم  ل   ينظرون كانوا فقد ؛كذلك يكونوا مل ليكإ ينظرون ظننتهم من أن عرفت ما ايوم  

 !تشعر أن دون عربك متر كانت نظرهتم لكن ،منك
 !عليك كانت ما قدر   لك تكن مل !املدى بعيدة حبساابت كانت !وسعأ كانت خياالهتم ألن

 يسعى فيها الكل ؛الدنيا هذه هي !اهدف   وجه صاحب ولكل ،اوجه   هدف لكل أن يتضح هكذا
 !اآلنية ملصلحته

 مبصاحل   يهتمون الذين أولئك هم وقليلون اللعاب، هلا يسيل اليت هي اآلنية املصلحة أن ستكتشف
 الغد!
 مقابل الثمني ابلبعيد فتظفر ؛عمالط   سياسة متارس أنأحياان   احلكمة من أن مر  واقع  يكإل يوحي

 حني الوجداين لداخلك تؤكد اليت الفكر صراعات يف تقع وحينها !الرخيص القريب عن تتنازلأن 
 النظر: توجه

 .مرير واقع من تصحيةإال  ليست التضحية أن -
 هلا! ق دم اليت اخلواطر رض  ي   مل غالئه رغم املقدم الشيء وأن -
 القساوة! لتعليمك درس سوى ليس اللني وأن -
 !الباكية لعينك أتهيل سوى ليست الضحكة نأو  -
 الدهاء! ظالم وراءه خيفي سودأ غطاء سوى ليس النفس زكاء وأن -
 لق!خ   ةزل   سوى ليست املرح وحر   نأو  -
 !ةابتسام صورة يف انب تكشري  إال  ليس األسنان نصوع نأو  -
 ة!ملن   مقدمةإال  ليس العطاء وأن -
 غيابه! يف سيقال ملا هتيئةإال  ليس الوجه مدح وأن -
 !الصادقون هم وكثريون ،باءج  الن   هم وكثريون ،السعداء هم فكثريون ؛امتشائم   ذلك أقول لن

 !عبةاالر  الغفلة ومواليد ،التشاؤم أبجنة بلىح   األايم قصص إال  أن

 



 ن  إ :قلتإن  أابلغ ال ،صغرية عرب من جزئيات كربى عربة ولكل    ،اع رب  إال  حلظاهتا يف اةاحلي تكن مل
 فكارابأل عربدتوإن  ،النخاع حىت متتد   اعرب   هاس    أو ،النواة بلوغ حىت !الذرة علم يوازي علم العربة
 .الهنائية اعرب   هافسم    ،اكثري  
 ابلرمز صاحبها مع للحديث اجلوارح وتدعو ،لندماب اخلفاء يف لصاحبه يهمس القلب جتعل عرب

 !صوت بال بسببها اآلذان وتسمع !الصمت حني ألجلها اللسان ويكتب والصراحة،

 



 :املستحيل واقع
 رأيتأ !العقم رغم األفكار وستنجب، نزول يف وأنت يرفعك، اصريع   ال اصرحي   منك يصنع

 !خيال؟ من أبسط احلياة جيعل كيف املستحيل
 اخلاذل ذلك ،الصريع حتب الناس، صدقاءاأل قليل ،احملبة منبوذ الصادق الصريح أن إىليوم ا  ستنتبه
 !اجملامل
 قارن ماإذا  زمانه فذ   القوم رديء هبا يكون أن فيمكن، حقيقته على ليس ىالرد جتعل اليت اجملاملة
 السارق وابت !ازاالمتي درجة اخلائن هبا وأيخذ! عالية مكانة الكاذب فيأخذ، دونه مبا نفسه
 اخليال بك يذهب أال ينبغي! العجائب؟ حياة أهنا رأيتأ !اابرع   امتكلم   سانالل    وسليط !بطال  
 ؛فقط وأشباههم أقراهنم مع املنزلة تلك اللسان وسليط والسارق اخلائن الكاذب ينال فقد ؛ابعيد  

 كثري يف املتجانسة نةالعي    جيمع الواحد فالصندوق ؛بيئتهم مستوى يتجاوز ال األقران بني زفالتمي  
 األحيان! من

 !فيه؟ للعيش أفضل جمتمع عن يبحثون الذين شخاصاأل لتعذر حباجة أنكيوم ا  تر   ملأ
، العمران آخرون وغادر، السكون حياة عن حبثوا نيآخر  وستواجه، معتزال   عاش من على فتمر
 ساخن! زيت على ةر  الذ   بةحب أشبه أهنم إال ،يريدون ما تعرف فلم ،بصمت البعض ونظر
 هعل   ؛جيهله واقع عن احبث  ، واقعه من ليفر الشخص هاؤ يبد :املثال سبيل على السفر رحالت ففي

 يبدأ! أن طيعتس  ي  
 بال لديك شياءاأل من الكثري أن ابستمرار تكتشف الشخصي املستوى على حىت ،القناعة علة هي

 !قناعة
 أن رغم ،عليها جمرب وأنت ،حياة روتني جمرد لديك أصبحت األهن ؛هامشية خانة يف تضعها أشياء

 من مامكأ جتد لن أنك تعتقد ،عليه جمرب أنت واقع يف جعلتك !يديك بني وموجودة كثرية البدائل
 فقط السكون وممارستك واعتزالك وسفرك خروجك يكون االنغالق ذلك ةنتيج، لهتقب  إال  الطرق
 من حاال   وأحسن، رأيت مما أفضل   نك: إلنفسك لتقول ةنفسي قبة منها ستصنع ،لذاتك تسلية
 !القناعة من لشيء فقط حتتاج نكإو ، غريك
أنت  ؛حاله على يبقى الذي الدائم وال ،يتغري ال الذي اجلامد لست ولكنك، كنز القناعة، نعم

 !التطور يف ومتعته ،التغيري وشعاره ،متحرك عامل يف تعيش
 األسوأ. الواقع على ءالبقا لتفض   أنكيوم ا  ستكتشف

 



 النهاايت: وجناح البداايت
 حني بعضهم يل قال كما ،اللفظي العبثأو  الفلسفة جملرد ئالقار أخي  لك العبارة هذه ليست
 جبارية!إ النهاية نواآل ،صحيحة بطريقة تبدأ مل أنت :يل هاقص   مشكلة يف له قلت
 ،صحيحة تكن ملن إ البداية أن لك لتبني    ؛اخليال نسج من قصة لك أسوق يلعل    ،حال كل على

 لغايتك! للوصول أضعت ه قد ووقت ،طويل طختب   بعد ليهاإ فستعود
 !الفوزإىل  تؤدي اليت هي باقالس    يف الصحيحة البداية أن اخليالية القصة هذه من ستكتشف

 رنباأل قصة يف ،الوقت على املرتيب ليحرص املربون رهاكر   فقد ؛عليك ابجلديدة ليست قصة
 وغلبت ،األرنب انم فقد ؛الوقت فيضيع   تتهاون لكيال ؛نصيحة البطيئة والسلحفاة السريع

 ...السلحفاة
 يف نساناإل سيبقى الإو  ،الصحيح الطريق يف تسري وحينها ،غايتك حتدد أن تستطيع بدايتك نم  

 رغم، إليها وعللرج التفكري من الكثري يصرف وقد، خاطئة البداية كانتإذا   املدى بعيدة متاهة
 كثرية! حياان  أ ضتعو   ال البداايت نإف ،ذلك

 نقطة لتحديد به وناملعني   يسعى عمل كل يف البداايت صعوبة يف جتدها الواقع يف ذلك وتطبيقات
 أقران جمموعة من الناضجني عن يبحثون العمل راببأ :املثال سبيل على خذ ،الصحيحة البداية

 واخلصائص! السن متقاريب
 النضج نأل ؛عمل مقابلة يف دونه وم ن السن    كبري بني العمل رب يساوي أن الظلم نم نإ

 !اواضح   سيكون
 !األصغر مع صرامةأقل  معايري قف  و   التعامل يكون أن العدل من لكن

 الختبار القضاء منصب ملمارسة منهم جمموعة اختيار   القانوين   يريد الذين األشخاص   فيخضع
 املقابلة تلك سلمت ذاإ ،املنصب هذا ملثل اصالح   كثراأل شخاصاأل لهخال من دحيد   شخصي

 .أقراهنم بني من انضج   األكثر شخاصاأل على إىل سيقع االختيارفإن  ،احملاابة من
 ثالثة استمر هوقرين، احملدد الزمن يف وانتهى لالبتعاث ذهب شخص االختصاص جانب يف ومنها

إهنا  ،األنسب التخصص حتديد اإهن ،الصحيح الطريق اختيار اإهن ،البدايةإهنا  !املدة أضعاف
 النهاية! خالهلا نم   ستعرف اليت البداية

 !وقت أي يف متوافرة فاملعرفة ؛ساس  األ هو املعريف النضج   يكون أن اجد   املؤسف نم   نإ
 يف بعضهم قتفو   رغم ،اجلوانب من كثري يف أقرانك بني انضج   األكثر أنكيوم ا  ستكتشف

 !املعرفة

 



 املعرفة!إال  شيء كل أمهلت   فقد ؛صحيحة تكن مل بدأهتا اليت البدايةألن  ؟!ملاذا تدريأ
 شيء! كل ليست لكنها ا...يوم   وزايدهتا املعارف من نتقصأ لن

 أين تدري ال، عقلك تسكن عشوائية  إال  ليست الصحيحة البداية على تدلك ال اليت املعرفة
 انطالقهما نقطة عن للبحث أستبد ينقطعان وحني !هبما تنتفع نكأإال  والكهرابء املاء مصدر

 هبا! االهتمام يف اكثري   سوفت اليت البداية نقطة وهي ،ليكإ
 !تقدم دون البقاء سبب هي اخلاطئة البداية أن أايمك مرور مع ستتيقن هلذا

 هلا! هناية ال العشوائية البداية أن وستكتشف
 وانتهاء! ابتداء أبهنا ليكإ رسائلها تبعث الدنيا هي وها

 



 !املوقف سيد االنتظار
 لو حىت عنه يبحث وهو سيتخطاهف الشيء جيهل نوم  ، السعادة عن البحث يف نساناإل يستمر

 !جندهاأن  ننتظر وحنن أيدينا بني من مرت عنها نبحث اليت األشياء من فالكثري !هآر 
 !املسيطر هو نسايناإل الضعفف ؛االنتباه يف تقصريان هو الوحيد السببن إ :أقول ال
 !طوس   وهناك ،وتفريط فراطإ فهناك ؛ابلشيء االهتمام يف مبالغاتنا هو هنا قصدهأ الذي مناإ

تدح اليت احلكمة أن م  ولنعل    البعض هبا خيتص اليت العادات خوارق من ليست ألجلها احلكماء ُي 
 !استغالهلا نم   البعض   نمتك   صفة هي مناإو  ،غريهم دون
 ،البعيدة فقيةاأل النظرة :وىلاأل ؛ركيزتني يف نتكم   البعض هبا يتصف اليت احلكمة أن أتكد ذاوهل

 البعيدة! الرأسية النظرة :والثانية
 نوم   ،والكلمات سطراأل الفآ فيها ك تب فقد ؛الكتب بطون من احلكمة لتعريف الرجوع أريد ال

 حني نينإ !اجد   املبسطة الطريقة هبذه تناوهلاأ أن لتفض   ولذا !اكثري   اخري   أويت فقد احلكمة يؤت  
 بكل - هللا شاء إن - احلكمة حققأ فسوف اورأسي   افقي  أ احملددة ابلنظرتني املوقف مع تعاملأ

 الواقع مشلت ،املدى بعيدة متعددة جهات من املوضوع أو الفكرة أتناول فقيةاأل فبالنظرة :بساطة
 تشرتك وحينها ،وراجعت ورجعت ،اوصعود   نزوال   أتنيت فقد سيةأالر  النظرة تمارس وحني !واملصري
 نتيجة عن ابعيد   احملدد املوقف مع التعامل يف احلكمة على سالتمر   قفيتحق   ،والتأين الشاملة النظرة
 !الختاذه أسعى الذي القرار

 هنايتهم أن العجيب ولكن ،ينتظرون السابقني حياة يتن  ف   فقد ؛سينتهييوم ا  االنتظار يكن ومل
 !االنتظار ذلك تفاصيل على احلصول حجبت احلياة يف احملتومة

 ".ابلكتمان كمحوائج   قضاء على استعينوا" :مقولة عن اكثري   سعت  و 
 خياف تراه !الفرد فيه يعيش الذي احمليط ضمن قدسيتها صحة   ت  تثب   مل اليت ةاملقول هذه طبقت لقد

 !الصاحب ذلك من التشاؤمإىل  النجاح من بشيء صاحبه خبارإ ويدعوه ،احلسد
ا  كبرية جمموعة حقيقة نكتشف نناإ  ،إليه وصلوا مبا الناس مجيع خربواأ قد املشاهري الناس منجد 

 !مشاهري أصبحوا ام  ل   النجاح من قدموه ما ينتشر مل ولو
 على عةالناف األشياء من اكثري   أن املوقف سيد :االنتظار موضوع منإليه  صلأأن  ريدأ الذي

 هو ما منها يتولد أن وعسى عل   ؛االنتظار بسبب الرايح أدراج ذهبت واملقاصد الوسائل مستوى
 االنتظار! وقت وضاع ،املنتظر وذهب ،ابالنتظار فذهبت ،أفضل

 



 ومن !والنجاح السالمة فيه لكان ،حصل لو هئإلخفا اجتهدت ما إبراز أن تكتشف قد ؛ولذا
أحياان    الصغري كتمان وأن ،الكل تيفو    قد اجلزء كتمان نأ سيكتشف ،واقعه يف وفتش حبث
 الضرر! ابلغ ابلكبري يضر قد كثرية

 درجةإىل  يصل الذي الكتمان على األبناء يدرب فحني :مثال خريمثال   الرتبية فنون ويف
 الكتمان! ذلك ضياعها سبب كان حلول وتضيع ،االنتظار ضحية بناءاأل يقع ،الغموض

ا  ليس االنتظار نأ سنكتشف نناإ ا  وال ،للخوفعالج   يكون ولن ،نتيجته وجبت مال  عالج 
 تفويته! حيتمل ال ما يفوت لكنه !عاجل دواءإىل  احتاج عضال ملرضعالج ا 

 



 جيابية!إ ظاهرة نفسك مع حديثك
 وهو نفسه مع اجملنون فيتكلم !اجلنون من ضرب   مسموع بصوت النفس خماطبة أن البعض يظن

 عقله! نقص من فاته ما ليدرك ُيشي
 !لنفسك كحديثك ليكإ أحتدث، الكثري تفكري هذا

 التفسري طال لقد غريها! مع واحلديث النفس مع احلديث بني املتواضعة خميليت يف فرق هناك
 املخرج هو نفسك مع حديثك أن ستكتشف ولكن !ومراتبه االتصال لنظرايت والتقين العلمي
 املستقر! نساناإل وضع يف لتبقى منه تتنفس الذي األخري

 والواعي الباطن والعقل والالشعور واالنفصام النفس علماء وفلسفات نظرايت يف بك أدخل لن
 ...واعياللاو 

 كئألعضا تعطيه وما ،والعقل الفكر يف يدور وما ،النفس حديث حول بساطة بكل قفأ سوف
 وامر!األ هذه على بناء   األعضاء وتتنقل ،األعصاب فتتحرك ،األوامر من

 حمدد! مبوقف يتعلق الذي األمر لتلقي هتيئها أنك ستعرف نفسك ختاطب حني
 اليت امةاللو   ويقابلها ،ابلسوء األمارة النفس نآالقر  حدد لقد املتخذ! القرار أسس أهم أحد وهذا
 والشروحات! التفاسري لعلم ذلك من أدخل ولن السوء! من رحتذ   
 وبني بينك حيال حىت ،ابجلنون التهمة من ضدك حياك ما إىل الوصول القضية هذه من عنيت لقد

 !السليم القرار اختاذ ركائز من اعتربانه الذي ،عال   بصوت التفكري عمالإ
و وقت يف النفس حديث ليس  من الكثري ففيه ؛ننساهال أ بنا حري ،للنفس امتنفس  إال  الص ح 

 موقف أو ،قائم موقف يفإليه  حنتاج أن عيتوق وملا، مشكالت من نصادفه ملا املتوقعة غري احللول
 وتفكريها النفس حديث أمهية سريى ما ملوضوع الذهين عداداإل يف ذلك جرب وملن، وقوعه حيتمل

 مرتفع.. بصوت

 



 ؟احلجري العصر من أنت هل
 احلجرية! العصور بقااي من تكونأن  ُيكن

 !ابالرت  من يعيش وبينهما، للرتاب وسيعود ،تراب من نساناإل لقخ  
 األرض غري له ليس وذاك هذا ورغم ،به ضاقت هنفس الوقت ويف ،اإلنسان األرض ألفت لقد

 !عليها ليعيش
 ما استخدم ،يتأثر ومل يؤثر مل املار كالضيف الكرام! مرور رضاأل هذه على البشر غالبية مر   لقد

 وذهب! وتركها احلاجات من أمكنه
 كراهم!ذ   التاريخ دخل   البشر من وقليل !قدم موطن هلم كان الذين البشر هم قليلون

 !ثريأالت جنبتأأو  ،التغيري حدثتأ اليت حماوالهتم هو نيمتميز  لهمجع   ما نإ
 الطيار! لوال تطريأن  لطائرة يكن ومل الغطس! لوال البحر قاع يفشيئ ا  نكتشف أن لنا يكن مل

 بك! اصةاخل للقدرة السليمة البوصلة تتجه وهنا ،قواه يستجمع العقل هنا
 ،حجر رضاأل أن رغم احلجري! ابلعصر يعرف ما مكوانتأحد  السليب جبمودك أنك ستكتشف

 هو! كما احلجر يستخدم أتثري له ليس الذي اجلامدإال أن  ،احلجر هو نطوره ما وكل
 ...مستحيال   ليس فهذا ؛اخمرتع   منك ألصنع أكتب مل

 .معلم.. فأنت ؛املعلم تشجيع عليك ألمارس أكتب ومل
 ...الناصحني حيب ال فكثري ؛هذا انصح :لتقول أكتب مل
 ...لتغضب أكتب مل

 ولعل   ،الثقافة فقهأ بكتابيت لعلين، ئ اشي منه نر   ومل، لنفسه مادح الناصح :تقول السائدة الثقافة
 ابلتطبيق! التنظري يربطون املثقفني ولعل ،الثقافة لتتقب   الثقافة

 ...بللشر  قابلة احلرب ذرات تكن مل
 البكاء... يف العني عن انئبة األقالم تكن ومل

 ...املرآة أهنا ستكتشف ولكنك
 عنصر تكونأن  ماإف ،التغيري به ث  حيد   والتطور ،مطلب القيم على والثبات ،مرفوض فاجلمود
 !ىلاأل و   ول هواألو   ،التغيري أداة أو ،التغيري

  

 



 
 !القلوب مرآة القلم

 ويقابلها، كتااب   وتولدت، خاضهار مليسه وابت ،كتماهنا عليه ىواستعص، روايته الراوي كتب
 ونقدهم! القراء هم    محل

 ...فاحتة أو كانت قامتة .صورته.إال  تعكس مل
، والعالج الوقاية فيه وأن ،ةللدرب حيتاج استخدامهوأن ، سالحك القلمأن يوم ا  ستكتشف

 الفكري! والصراع واهلم احلمل عنه فيزول ،يكتب لغيظه والكاظم
 الكاذب   ق  يصد   فلن ؛ابلعكس والعكس، غريه مع سيصدق نفسه مع والصادق ،ةمنجا الصدق

 نفسه! حىت احد  أ
 مقيم... بال قيمة فهو ؛ابلصدق نصحكألاآلن  أكتب ولن
 منزلة فال ؛منهما واحد من اللسان يفرغ ولن ،الصدق ضد فهو ؛ابلكذب اأحد   هتمأل أكتب ولن
 والكذب.. الصدق بني

 !فاضحة تكون قد املرآة أن نكتشف حىت ،نشاهده الذي الواقع سأتناول مناإ
 هتمءمرو  متر  فخ   ؛عليهم اشاهد   كتاابهتم من جعلوا ابالكت   من الكثريإن ف، العبارة قساوة رغم
 واخلوض ،الكذب تعمد وإمنا ،قلم زلةأو  ،صدفة وليد ذلك يكن ومل !أقالمهم بفعل اجملتمع أمام

 على النصوص أعناق ويل    ،الصدق حساب على واجملاملة ،احلق حساب على اابةواحمل ،ابلغرر
 حي  ر  ف ون  } :تقرأ ملأ ؛العدالة حساب على والطغيان ،العقول حساب على والسرقة ،الدليل حساب

ع ه   ع ن   ال ك ل م    :وافقال ،حطة() قولوا :لليهود هللا قال حني الكرمي نآالقر  يف [64: النساء{ ]م و اض 
 !عربة البعض يف ولنا ؟!(ةحنط)

 والرأي! والفكر الفكرة يف حىت مناإو  ،الوجوه يف فقط ليست وبعد قبل صورة أن وستكتشف
 ...وبعد قبل وقلمك فكرك يف يكون أنعيب ا  ليس
 ولغو.. وقول خطأ عن ترتاجع مث تقدم أنعيب ا  ليس
 !خطأتأ :تقول أن اعيب   ليس
 !وجديد قدمي للشافعي كان فقد

 أخرى! لذات تنتكس مث، الذات لسبب تكتب أن العيب مناإ
 بصوهتا هي، اهلدف ذات حيملون، املستأجرة النائحة شقيق ذاك ؟!أجري بكاتب تسمع ملأ

 بقلمه! وهو ،وصراخها

 



 فما بينها! التمييز يف حيار العبقري اخلربة وذو ،عالماإل يف موقع شاعةواإل واخلرب للرأي كان ؛لذا
 !؟العادي لقب  ابملست ابلك

 بال ودعاك ندبك من كل ق  تصد    أن منهان إو  !سعت ما كل ل  تنق   أن السذاجة عالمة نم   نإ
 روية!أو  قحتق  
 مستأجرون! أرابهبا من الكثري أن ستكتشف قالماأل هي
 ن!يخر آل ويسيء ،البعض ينفع ما تبث قالماأل هي
 هلا! نتصاراال وسيوف، يموالق   لقواخل   الدين صوارم األقالم هي

 



 املهلكات! من الفهم سوء
 !الثعبان قتل نم   الطفل منعت اليت وهي ،برباءة قتلت اليت تلك ،املظلومة اهلرة قصة تعرفون

 وبعد !طفله أكلت يظنها خملبها يف الدم رأى أن بعد قتلها الطفل ابأ أنإال  ،تفاصيلها كتبأ ولن
 !الندامة العجلة يف أن تعلم أنت اومثله طفله! حجرة دخل ثعباان   قتلت وجدها قتلها
 قبل ستفعله ما كل من التأكد عليك فيجب ،الكثريون يطبقه ومل ،املثل هذا من مللت أنك رغم

 !تدري الوأنت  جمرم البعض عند أنك ستكتشف املقابل يف وكذلك ،به القيام
 من وقت دوبع !تعلم الوأنت  لسناأل وتناقلتها ،بطلها منك وجعلت ،قصة عنك نقلت هناأل

 !سطورةأ أنك علمت السراين
 !القسم ينفع يعد مل وقتها يف
 التربير! يفيد وقتها يف يعد ومل
 !؟فمن ،سطورةاألأنت  تكن مل فلو ،هي كما التهمة ثبتت، القول فتحت نإو 

 احلق! حصحص حىت األقربون مهها يف ووقع ،نياألبعد من اإلفك ةحادث سعت
 ستظهر احلقيقة لكن ،الدنيا سنني حبساب تطول قد ةاحلصحص إنف ،حصحص احلق أن ورغم

 العرب.. أوضح السالم عليه يوسف قصة ويف طالبها! يئس ولو ،أمدها طالن إو 
 ،يظهر فاحلق ؛األولون به تأي مل مبا جاء أنه ظن أو ،فيه متثل الصدق يظن الذي ذاك وابلوسط
 ولكنكم، موج فوقه من موج يغشاه جلي حبر يف األمر أول يف يسقط حسبته وإن ،تزول والغمامة

 .تستعجلون قوم

 



 لصدقه! الصادق كرهوا
 ؟به يصدع ملن حباجة احلق أن أتملت هل !لصدقه منبوذ الصادق أن ايوم   ابلك يف خطر هل

 ال الشمس :قيل فقد، تغطيته ُيكن الذي ابلبسيط ليست لكنها ،األساع تنفر غالظتها من عبارة
 بغرابل! حتجب

 !صدع ويب ،يب صدع احلق نإ :لليقا أكتب لن
 حمبوب! لني جانب ،له جمامل البعض أن املؤسف أن غري
 الصراحة! كوهتم ممن الصراحة بنار ويكتوي، ابلصداع فيصاب ابحلق يصدع الصدق صاحب وأن

 الظل ثقيل نإ بل، الفضويل ابملتملق وليس، الثراثر ابملتكلم ليس الظل ثقيل أنيوم ا  ستكتشف
 الفراش حترق اليت النار تلك يف وأتمل ...الئم لومة احلق يف أتخذه ال الذي، حلقاب الصادع هو

 !النور يتبع الذي
 

  

 



 
 ولكن.. واقع... الظالم

 !احلياة جزء ولكنه ،أظلم الليل
 ؟أوقاته وحتب الليل حتب ملاذا
 عويصن   ،اهلدوء إىل وُييل ،السكون حيب إنسان ألنك بل ،الليلية املخلوقات تلك من ألنك ليس
 !اوأفكار   افكر   البال راحة من
 !الرومانسية أبو :يل يقال أن أقصد مل
 العاشقني.. قصص أستجلب ولن شاعر! :ليقال أو

 !جولة السكون مراحل يف وهلم، صولة الليل يف هلم هؤالء أن ستكتشف لكن
 غاية ليس سياحل الضوء وأن ار...هالن نور من أسوأ ليسأحياان   الليل ظالمأن يوم ا  ستكتشف
 املطلوب!

 !بصرية بال أعمى كل وليس ،بصرية اذ بصري كل   فليس ..البصرية يتبع البصر :تقول احلكمة
 البصرية! تضر وال، البصر نم   د  حت   امللهيات فاملشغالت

 ابلنور سمر و  ا ،وقع الليايل لبعض التاريخ سجل وقد، نور للظالم وكان، مصباح لليل كان وهلذا
 جماد!األ جبينها على
 !األستار هذه عن يبحث فقط وأنه... أستار جمرد الظالم ترى البعض عند ،ذلك ورغم
 وصاحب ،نكاداأل يوذ ،الفضويل من احر   ليكون وإمنا، هألجل الظهور جيب عما ليختفي ليس

 !األحقاد
 !ظالم يف يعيش ابلظالمي ينعتك من أن ستكتشف

 ظالمه! أستار من اسرت   لتكون سبب   اشتغال  عدو  ك بك أنو 
 لك ابلنسبة يكون قد ونور ،نوره أنت ظالم بني من لك األنفع حتدد من أنك وعيت   فهل

 ...الظالم
  

 



 نقرتب! مل ليتنا
 

 !منه لالقرتاب اجاهد   سعى نعم   عدالب   سيفضل أنهأحد  يتوقع لن
 ...أداة القريب ولنداء ،أداة البعيد فلنداء

 !خادع مصطلح شرةالع   لحمصط أن عدوالب   ربالق   ثبتأ لقد
 ...القرب ضحية تكون مث ستقرتب أحياان  ف

 !عربة النار من احملرتق اشر  الف   ويف

 



 :اوحيد   تكن ال
 !وحدك عصاراإل يف وجه تكونأن  وأثقلها األمحال أشق نم   نإ
 !الرأس مبثابة فأنت، الوحيدة الواجهة   تكون حني نكإ
 ،للجميع ستكون عندها لنفسك! تكون لن فحينها ،ما كياان   ُيثل الذي الوحيد   تكون حني نكإ

 .شيء ال ..وبدونك ،العدل ذنف  سي   وبك ،احلق سيتمثل وفيك ،فيك احلق وللجميع
 !ضريبة احلياة هذه يف شيء لكل نإ

 !النعم شكر جر  الف   ويف ،جر  الف   لذة الضيق ففي
 !لسالمةا طريق لياتو املسؤ  فتقسيم ..رعيته عن مسؤول وكلكم ،راع   كلكم

 يه الرائسة يف ىالكرب  املصيبةن إ الندامة! ذاق به صيبأ نوم   ،سعادة اجلاه حبيوم ا  يكن مل
 فقدها! من اخلوف

 وبئس ،املرضعة عمن  )): مارةاإل عن قال حني احلبيب صدق تذهب! حني اجلاه اأيه مؤمل أنت كم
 !((الفاطمة

 ا!وحيد   تكون حني هرالظ   قاصمة لكنها
 احليلة! قليل   ،الرأي هزيل ،اجلانب ضعيف :دنياال يف الوحيد

 اليد! معتز   ،الفخر شديد ،البأس قوي العصابة العصبة اذ تر   ملأ
 يشاء! من ذلوي   ،يشاء من عزي   ،واجلربوت القوة ذو ،أحد واحد هللا

 ![98: األنبياء{ ]ف  ر د ا ت ذ ر ين   ال   ر ب   } :قال من األنبياء من أن ستكتشف
 .ضعيف وابلبشر ،قوي ابهلل :احلق يف فالوحيد ،وقتال نفس ويف
 ولن ،يوم ا حدهمأ يكتف   مل شارة!الب   يطلبإال أحد  رضاأل يف فليس ؛لبشر شكوى تسجلها ال

 !ايوم   حدهمأ يكتفي
 !مالءة املليء وسيطلب، كفايةأحد   يعلن لن

  وبعض ،غين السارقني بعض أن تعرف حني ذلك ستكتشف
 
 املتصدقني وبعض ،فقري طنيع  امل

 حمتاج!
 !جزوع   الشر مسهوإذا  ،منوع   اخلري مسه ذاإ ..هلوع   نساناإل هكذا
 !مشورتك بال تسري أهنا وستكتشف !معك نوم   وقدرك اسك ر سم قد احلياة يف تقتنع مل أم قنعت
 األمل! فيه ينقطع ال نفيم   األمل ذلك تسلية لكن

 



 احلياة! من رايء
 !صدرك ونقاء قلبك صفاء رغم

 األعذار! ورغم، املربرات غمر 
 ...والورع الزهد رغم

 !كالمك سياقات من وإين" "أان حذف ورغم
 هذا! ملثل تسعى أنك ستكتشف مادحك! وجه يف واالستغفار، نفسك تزكية من ستعاذةاال رغم

 خفاءهإ حتاول نفسه الوقت ويف ،للمجد تسعى اإلنسانية الفطرة يبةترك أن وستجد، ذاتك يف ش  فت   
 آلخر! أو بلسب
 !مهم شيء عين" "ليقال عبارة إن
 النفس! وخداع اجملاملة بني ألفصل ولكن، والورع الزهد قمة ل  متث   :لك ألقول أكتب مل

 وصلت مبا فخرك خفاءإ يف يرون الناس من الكثري ولكن، أبس وال، للقمة تصلأن  هدفك ليكن
 الرايء! لدفع ء  راي له
 !يسمعهأن  وحيب رهيقد    ملن تبديه أن إىل منك حيتاج االفتخار فن   نإ

 ال أنه رغم واللمز! ابهلمز واترة ،اترة ابلقول، ينتقصه افتخارك سع ممن الكثري أن وستكتشف
 !ئ اشي منه كُيل  

 ا!طبيعي   املعايشة مع سيصبح اآلن حققته ما أن ستكتشف
 !ئ اشي ليس كهُيل   مبن مقارنة وسيصبح
 ا!عبئ   يستحقه ال من ومع ،القب   الركود مع وسيكون

 !طرحناه ملا مثال خري النووي" يف وبروف ،املال وشيخ ،التجار وشهبندر ،العلماء هبذ"ج   يف ولعل
 صادق، النفس راضي   ذاتك مع وكن يشبعها! ما آمالك من وحقق، يرضيها ما لنفسك ع  فاصن  

 الضمري!
 ونفاذ !يدك صنع وسيفرضه !ااع  تب سيأيت البشري فالفخر... مزونالال   ومهزك، املادحون مدحك

 !شيء كل رغم، علمك ونتاج ،فكرك
 تعرفه! ال ممن لوي هم  ، جاهل من ويسوغ احملب! من النفس على ويثقل، عدو من الشتم توقعي  

  

 



 احلاجة! كل ليس املال
 احملتاج! اغتىن
 !حاجة بال أحد نم   البشر نم   ليس

 !حاجته يتبع الكل... ألحد اتبعة احلاجة وليست
 كل عند اأشخاص   وجتد !مكاان   حاجة لكل البشر وخيصص، احلاجات أهل يوجد املكان ويف

 حاجة!
 اهتمام! فرد ولكل، درجات البشر من جيعل احلياة توازن أن ولي علم

 الفقر!إىل  الغىن ومن ،الغىنإىل  الفقر من احلال ويتبدل، ابملال ترتقي الدرجات هذه أن غري
 شيء! أي غمر  البشر بشري يتجاوز لن

 والضياء ،واحد فاهلواء، جباهلا علىأ يف كانن  إو ، هائاستوا درجة على رضاأل سطح على فالبشر
 حي! شيء كل املاء من وجعلنا، مشرتك

 صدره وضاق، اهلواء وفقد احلرارة سلم اجلبال سكن ومن، ابهلواء خاطره اراتح السهول سكن نفم  
 االرتفاع! من
 القصر! وساكن العش ساكن بني فارقاتوامل املقارانت عجيبة هي كم
 سواء! البشرية يف هم
 سواء! املطلوب ويف

 سواء! املولد وعند
 سواء! املرقد وعند
 سواء! املمات وعند
 !خمتلفون احلساب ويف

 ا!غد   يكتفي قد اليوم احتاج ومن ا!غد   سيحتاج اليوم له حاجة ال من أن لتكتشفإال  أكتب مل
 ألهله! اجلميل رد يف خلوالب  ، التعايل يف والبؤس

 وقدر! شكر مستغن   من كم
 !الئيم   أصبح مستغن   من وكم

 تنكر! مث اغني   صبحأإذا  البئيس ذاك شر   هللا كفى
 ا!يوم   حاجته تتوقع مل من عون   ما ايوم   حتتاج وقد

  

 



 
 :مبالغات

 نبالغ! احلق على اخوف   -
 احلق"! على لتحصل الباطل "اطلب :مقولة جمتمعي يف
 ظاهرة! هناإ :ألقول أكتب ولن أعمم لن
 !ئينطف ال احلق نور لكن !حياان  أ الباطل عليه ويطغو ،احلق ُيوت قد جمتمعي يف
 عفوية! بطريقة إيل   تصل أهنا درجةإىل  حقوقي على مطمئن ينإ :ألقول أكتب لن

 الباطل ب  "اطل   :قال حني حقيةأ املقولة صاحب عطيأ أنإىل  يؤدي القانون غياب أن سأكتشف
 .احلق" على لتحصل

 بقوة! حقه أيخذ القوي أن ستكتشف
 الصف! آخر يف يكون ما ادائم   الضعيف أنو 

 الباطل! ركام يف احلق عن حبثأ جمتمعي يف
 لتصل هرولتك يف وليس ،إليك حقوقك هرولة يف التقدم أن لتكتشف مناإو  ،مءألتشا أكتب لن

 !حقوقكإىل 
 ستصل أم هنايته تعرف هل ،ستسلكه الذي الطريق يف وإمنا ،قوقاحلإىل  اهلرولة يف العيب وليس
 !؟هنايته قبل هنايتكإىل 

 ضياعه! من ابخلوف الشعور بسبب هي تستحق ما طلب يف املبالغة أن ستتفاجأ
 يف ةمهم   امور  أ وتركوا، التشاؤم فقدموا ؛حقوقهم على اخلوف من الناس لدى القلق نتكو   لقد

 من جنيه لفأ ُيلك الذي الرجل بذلك ذكرت ما أشبه ولعلي ليه!إ لسبقوا احلق محاية سبيل
 !حلارسه جنيه ومائة الف  أ ويدفع الذهب

 



 شرتى!ت   ال أشياء
 !يستخدم ما ااندر   لكنه ،معروف مثل
 يشرتى! ال وما يشرتى ما بني يفرق ال جمنون مزاد يف عرضت األشياء كل ألن
 يشرتى! ال ما وشراء بيع أساسها مفسدة كل نإف ؛ولذا
 !ىتشرت  ال، والفكر واللسان والضمري ئواملباد والقيم نساناإل

 واشرتاها.. ابعها النفس ضعيف ،األسف ومع
 املادايت.. هي ،احملاابة هي ،اجملاملة هي، اخليانة صورة يف الضمري هو
 !فشريناها... لألعضاء فاقدة، دابلتوح   مصابة، مشلولة دُيقراطية علينا الغرب ابع

 !خري هو ابلذي أدىن هو الذي اإلنسان يستبدل أحياان  
 تشرتى! ال أشياء أهنا ستكتشف

 مبا هذا بع :والده له قال الذي السفيه بذلك سعت هل، ةللنكت حمال   السفاهة جيعلون اقدُي   كانوا
 فاذهب!وإال  ،ئةامب :فقال !نيوعشر  مائة خذ :املشرتي له فقال !مائة عن يقل ال
 !يصلح ال الكسب نإ :ولألق أكتب مل

 كثر! الوهم بيع أن ستكتشف
 املنظمة! املافيا غش وهو ،فاقت اخليال الكسب لي  ح   نإو 
 !؟امليونري   تصبح كيف :ساه كتااب   الغربيني أحد فأل  

 !العامل يف تامبيع نسبة أعلى فحقق
 !ئ اشي يصبحوا مل ملالعا مستوى على القراء واملشرتين ا!مليونري   أصبح فاملؤل    أن املضحك لكن
 شيء! كل اشرتى واملتوهم !شيء كل ابع الوهم
 ...السليمة الفطرة منها نفرت، تشرتى ال أشياء هي
 !فيه نفع ال ما وشراء بيع يف أدخل لن

 ...تفصيله الفقه ففي
 يشرتى! ال ما بيع بسبب مقتل يف احملسوبني من العديد أصابت فكرية حتوالت أن القصد إمنا

 مضري!إىل  ريالضم حتول
 بدأ!اإىل  املبدأ وحتول

 نقم!إىل  القيم وحتولت
 ابهلوى! غينإىل  الفقري وحتول

 



 !متطرفإىل  املتشدد وحتول
 معروف!إىل  راملنك   وحتول
 !معرضإىل  الع رض وحتول
 للباذخ! لسلعة املمنوع وحتول
 العربية: الشعرية األبيات بعض يف يقال

 وانفضوا. ..وذهبوا... مالوا قد الناس رأيت
 ة!وفض  ... وذهب... مال   عنده نم  إىل 

 ابلوهم!إليه  بواتقر   ألهنم
 هم مبا وارض   ابخلسف بعوق   وملا ..قارون أويت ما مثل يل ليت اي :قارون قصة يف الطامع قال
 !عليه

 ...احلقيقة وتزوير ،الشهادة مت  وك   ،األمانة بيع منه الضمري! بيع الناس بني انتشر مما أن ستكتشف
 جناز!اإل وسرعة املعرفة حبجة والقانون األنظمة على االلتفاف يعرض من احملاكم أبواب عند ستجد

 الدُيقراطية! لنا رسلتهأ مرض   نهأل ؛قيمي قانون بال الرأسالية عامل يف ستجدهم
 ينفعنا! ما األعداء لنا ريصد    لن أنه أتكد
 !للبيع يةومه قصة أكرب ئالسي    مبفهومها العوملة كانت لقد

 املتحرك! السري على كاجلري الوهم حنو اجلري أن ستكتشف
 املفسدات! أساس فهو ؛يشرتى ال ما شراء طريق يف السري يطول

 تشرتى! ال أشياء ألهنا ؛مؤملة احلياة مظامل كانت كم
 مظلمة! كل أساس هي فكانت ؛بيعت تشرتى ال أشياء أن م  ولتعل  
 ...متنيت وإن حىت
 !ابلتمين لباملطا نيل وما
 نبأ! وال علم هبا لنا وليس !كتبت فيها واألقدار ،األايم بنا متر

 .واحدة" "الفرصة :املفكرين من كثري وقال
 كبناء ليس بو الدؤ  الكادح بناء أن إال !والتنافس التغالب على البشر بين بني بنيت احلياة لكن

 ف!املسو    املستهرت
 أكلوها! والثالثة، منها أكال ناثنواال ..الدنيا لهأتك الواحد :ةمر  يل يقول السن يف كبري

 



 عين ألدفع حيلة أجد مل، أكلته الذي الواحد فئة من نفسي فوجدت، احلكمة هذه أتذكر وكنت
 رب!والص   القناعة وهو ،اصغري   اخمرج   فوجدت  ، فيه أان ما

 :ومقولة احلكمة هذه ومع
 "ابلتمين    املطالب نيل ماو "

 ((.ليصيبك يكن مل أخطأك وما ،ليخطئك يكن مل أصابك ما)) :احلبيب بقول مزجتها
 !د  وج   د  ج   من أن رغم، منازع بال الكون حقيقة هي
 !ابلعصامية ت عرف شخصيات احلياة يف

 !وصرب د   وج   دادبس  إال  كذلك تكن مل لكنها
 ليس !العقل يتصوره مما أكثر ختيلأ أن أستطيع اآلن لكين !السن متقد   مع واقعي ختيلأ ال كنت

 املستقبلي! االستشراف ابب نم   بل ،فحسب ؤالتنب ابب من
 يتسم وواقع، األصل هو ماض   من االنطالق هلا ينبغي املستقبل معرفة أن التاريخ مينعل   لقد

 ابلعقالنية! يلتصق وتوقع، ابلصدق
 مماأل هالك ادعى رجل عن أدافع لن !كذلك ليس اخلزعبالت من الناس يتوقعه ما بعض نإ

 رأس وخطط ،القرن وخطة، ميالدي ٠٢4٢ عنوان حتت اتقرير   أتذكر سوف مناإو  العامل! وهناية
 املتقدم. العامل دول هلا ت  سع   !العقد

ن إ ،والواقع للتاريخ ودراسة دراية من كانت وإمنا ،اعلمي   ااعتباط   والتوقعات الدراسات هذه تكن مل
 للصواب! ربواألق ،نسبة األعلى فهي الصواب حتقق مل

 ،ينتظرك لن فالوقت ؛العشوائي ابملشي أو ،خطط وفق ابلسري ستمر احلياةن إ :قلتن إ أجتىن لن
 !ليكإ تنظر لن واألايم
 ببساطة.. اختياره ُيكن تسلكه الذي والطريق ،يعاكسك قد والتطور ،يسبقك التقدم ولكن

 !تتوقف ال حركة خالل نم فيها تدب احلياة وجعل ،متغرية متحركة الطبيعة هللا بىن لقد
 منها! االستفادة وكيفية احلركة هذه فهم يف تتفاوت البشرية اجملتمعات لكن
 وأخرى ،هائال   اتطور   تطور منها والبعض !السنني مئات منذ هي كما املدن وبعض األايم مرت

 تقارن.. أن ولك ،البشرية للعشوائية جعلت وكثرية ،جديد من هاؤ بنا عيدأ
 شيء كل وجتنيد، األفق انفتاح حول تدور اليت للفكرة نصل أن ُيكن البسيط املثال هذا يف

 ما! هدف لتحقيق

 



 سفنج!اإل على بطوالت
 أيب! كان :قال متكلم نم  يوم ا  تضايقأ مل

 !األسطورة وخوارق بطوالت يل نإ :أحدهم يل قال لو أتضايق ولن
 !الكذب أواتر على بعزفه املعروف ذاك هو املزاج متعكر اشخص   مين جيعل والذي
 الشدائد! وقت يف بدنه قبل هرأس بتغطية املواقف له شهدت الذي اجلبان ذلك

 لكالمه! حاجة ال حني مويتكل ،للكالم احلاجة حني يصمت، غريه عن فضال   ،لنفسه ينتصر مل
 ا!أيض   وغالبية كثريون أهنم ستكتشف

 دول! أحياان  و  ،وجمتمعات أفراد مفه ؛اللسان وطول، اخلذالن من واحد صنف يف هؤالء أحصر لن
 انتهاز سوى شيء ال أهنم رغم ،أنفسهمإىل  واالنتصارات البطوالت نسبة ر  واألم   األدهى أن ستكتشف
 الفرص..

 سرداب! يف وهو احرتق من واحرتق ،مات من مات :يقال
 !السعة من وقت خرج أنه واحلقيقة، اقريب   كنت !نذاأه :ويقول الدسيس من خيرج االنتصار وحني

يب ة   أ ص اب  ت ك م   ف إ ن  } :قال حيث ؛هذا ملثل وصف نآالقر  ويف  م ع ه م   أ ك ن   مل    إ ذ   ع ل ي   اّلل    أ ن  ع م   ق د   ق ال   م ص 
ا  ![2٠: النساء{ ]ش ه يد 

 النفاق! أهل أفعال أهم من وهي ،سفنجاإل بطوالت عيمد   عن البعض غفل لقد
 شيء! على هنمأ يتخيلون أهنم مع ،شيء على فليسوا !غليلهم عالج فهذا !يدعون مما أولئك مأيس لن
 :سوه لقد، اجلبان شجاعة تهي  س   مرض بسببإال  هو ما سفنجاإل على البطولية األقوال دافع نإ
 العامة! بلغة "املهايط"

 اءة  وقر  ،ألبراجا لمبع   أشبه، وقوانني معايري الشخصيات لمع   من تجعل   وعرب دروس من احلياة ثبتتأ كم
 الكف!

 عليه! نكارواإل نصحه مع حىت ،طبعه" يرتك ال "املتطبع :قالوا العوامأن  الإ
 ،ائ  مترب  عنك يذهب اخلاسر خترج وحني ،حكمة غري يف مبشورته جيندك حني امللسون ذلك بك مر هل

 ؟!بريء إين    :قولوي هاراب   يويل    اجلرُية وبعد ،أخيه بقتل نسانلإل يوسوس حني الشيطان يفعل كما
 ؟!أسرته مع املتف   وجتده مبشورته سرةأ دمر الذي احملارش ذلك بك مر هل
 ...اإلسفنج على شجاعة هي فرمبا ،شجاعته من أتكد ،األجوف املستشجع فخ يف تسقط أن قبل
 

  

 



 !الضوء دائرة
 التهم! نفسه على يثبت احلساسية بداء مصاب

 البعض لكن غريك! ىلإو إليك  ينظرون فالناس ؛احلقيقة لكنها ،استغراب مثار السابقة العبارة تكونأن  ُيكن
 الضوء! دائرة يف الوحيد أنه يعتقد

 مزعومة! خرافة الضوء دائرة أن ستكتشف
 األصل! يف إليك يوجه مل الضوء أنو 

 االهتمام درجة اخنفضت نفسك على وانطويت ابتعدت وكلما، مبظهرك اهتمامك درجة ترتفع جمتمعك يف
 ملظهر!اب
 اجلميع! فيها فيشرتك ،الضوئية الدائرة اتساع من يزيد االبتعاد نأل
 !املدن يف النسب تلك وتقل، عليه املتعارف ابلزي االلتزام نسبة ترتفع مثال   القرى يف

 عليهم ينطبق أشخاص حول الضوء بدائرة لقيأل أكتب إمنا، اآلن أكتبه ملا االهتمام حمل املوضوع هذا ليس
 عليهم! حةيص كل بونحيس   ،قاحل قول
 السؤال! وكثرة ،والقال للقيل موقع هذا اعتقادهم نتائج نم   كان،  كثر وهم
 !؟تقصدين هل :لك ويقول، األوزون طبقة عن احلديث أن جتد

 !؟عين تتحدثون كنتم هل :بنفسه ويلقي، الناس من جمموعة بني احلديث يسمع
 يعتزل مث، منزلهإىل  يذهب مث !تفرتقا حىت اببتسامةإليك  ستمعي أنه ستجد ،هؤالء مثل يف قليال   قسأتعم  

 ويتخذ ..سرابال   اخليال من ويصنع، ثواب   الظالم من فيخيط !وبينه بينك دار مما األهوال يصنع مث، نفسه مع
 !الوهم بقفل قلبه عنك ويغلق... اسيف   اللسان من
 شيء! من الواقع يف حيصل ومل، شيء ذلك من احلقيقة يف يكن مل
 كثرية! أحيان يف ضوء دائرة ال األصل ويف، خداعة الضوء دائرة أن الإ

 !الظن هذا بسبب مشكالتنا من الكثري أن ستكتشف
 !ئيستهز  فهو فالن ضحك
 معرض! فهو فالن التفت

 !ونكص وأعرض وخاصم قاطع :املزعومة الضوء دائرة يف تعين، ونطق وسكت ،وخرج قام
 !يال  ف   النملة من ستجعل ضوءال دائرة أن اكثري   سنكتشف

 هيليكوبرت! اليعسوب ومن
 صاحب! مع جتلس ولن، اصديق   جتد لن، املزيفة الضوء دائرة ويف
  ..وانطفاء وتففخ ،ارتقاء مث كوقد شعلة ولكل   ، تبالغ وال أجنزت مبا افرح ت،أن أنت إمنا
 الكمال.. خلالق والكمال ،األغلب عند جتده نقص من عندك وما

 



 !املداهنة كابوس
 !لالستخدام صاحلة كلها علم   ورزم ،عدة خيارات لديه اجتمعت اإلنسان لدى األفق سعات   ذاإ

 األفاضل! من واحدأي  اختيار ُيكن حني األفضل منها فينتقي
 به! الصدع وسيخاف، احلق وسيكتم، املفضول سيختار، األفق ضيق لكن
 !ام  ظال   ظ  يغي صاحبه سما ألن ؛احق   تركوا كم،  األحق هو اشخص   الناس ظلم كم
 !امستبد   لريضوا داهنوا كم
 جبار! قلب أجل من ممالذ    وابعوا األقوال فواحر   كم
 ...حمرفني وللنصوص، معاجزين ايتاآل يف واسع   كم
 اب:الكذ   له فقال احلمام حيب   الوايل كان ،اوالي   ضيلري   الرسول على كذب امداهن   أن حيكى -
 محام! أو :الكذاب ضافأو ((، حافرأو  ،خف أو ،نصل يف إال   سبق ال))
 !ظامل حضرة ويف مظلوم   احتاجهم لو فكيف ؛ايوم   ابحلق عوايصد   لن، هلم أمان ال ،هكذا هم
ه ن   ل و   و د وا} ،أشد الدين ويف ن ون   ت د  ه   ..[8: القلم{ ]ف  ي د 

 ...تنفك ولن لسانه يف لقتع الصيد سنارةألن  ؛مرات سيتنازل ةمر  تنازل من أن املعروف
 ...الشهي السنارة طعم عن ابعيد   جتوع أن الذكاء نفم  

 



 عني.. غمضة يف
 األعنف! االنفجار يقع

 عاقل! يتوقعه ولن، جمنون يتوقعه مل ما للبعض حصل
 ..ومرج هرج ،وزفري نفري
 ...عيين أمام تفتح جهنم أبواب يتأر  لقد

 مي!أو  يبأ ألغضب أكن مل
 املأساة! وقعت، الربكان انفجار ومع للحظاتا من حلظة ويف
 !املشكلة مث    اإلنسان يوجد حني ء:احلكماأحد  قال

 األقارب. أسر يف رقية وقعت
 األقارب. بعض   ميمةأ وكرهت
 !(وعد) لتخرب دعد وسعت
 اهنا!خ  د   وظهر ،هليبها فزاد أ،طفت  أن  الفتنة وكادت

 املزالج! وضاع ،اجلليد اهنار
 الصدور! وحشرجة ،الزفري وصوت ،يكونأن ال بد  شيء مث   كان

 ابستطاعيت! ذلك يكن ومل ،دهاأ  وو   املشكلة دفع حاولت
 بدع! من وبدع ،رد من ورد ،حصل ما حصل

 احلق! وقول ،ابلصدق النطقإال  قوة وال حول نم   يكن ومل
 احلق! بظلم احلق قول وانتهى

 ملواقف!ا لبعض صاحلة ليست الشجاعة دون احلكمةأن  ستكتشف
 األسلم! ابحلل يضر قد احلكمة عنف أن ستكتشفو 

 للمشكلة! يذكر حل دون وذهب ،اخلطأ من مهنصيب نياملوجود كل خذأو  ،حصل ما حصل
 !وقع   للعنف كان لقد

 ربوة! وللعناد
 هدى! وبال، ىجدو  دون
 !يدي بني سوءها ايماأل رمت

 ذين!أ يف بصراخها الليايل وصاحت
 !بنهغ والسكوت ،ذله البكاء

 



 نكون! الأو  نكون ،حياناأل بعض يف
 سلحة!األ أقوى الضعيفة الورقة من وجنعل

 ...فافعل بفائدة منها خرجت مافكي ..ذي هي
 
 

  

 



 ...األدمغة غسيل
 !تعرفه ..وجه  

 .ابملنتج" "التعريف :عبارة والدعاية واإلعالن اإلعالم علم يف
 غريه؟ دون منتج يف مقتنع تأن ملاذا :املتاجر من متجر يفوأنت يوم ا  فكرت هل

 !تعرفه ال ما وترتك تعرفه ما تشرتي أنك ستكتشف
ا  الطبيعي من  !ذلك الشخص يفعل أنجد 

 !هذا ليس إليه أصل أن ريدأ ما لكن
إىل  وتصل ،العقل تستهدف اليت ابلربجمة يعرف ما وهي ؛مفزعة فكرةإىل  صلأ أن القصد إمنا

 !األدجلة مرحلة
 صنع آخر منتج حيتويه ما على حتتوي -على سبيل املثال  - املنتجات نم الكثري أن ستكتشف

 عن تعرف وال ،فيهماا خبري   لست أنك مع غريه على الفالين املنتج تفضل ولكنك! الغرض لذات
 املسمى ابملنتجإال  يقتنع ال السن يف الكبري والدكو  أنكإال  !االستخدام سوى املنتجات هذه
 !كذا
 لكن !يضر ال قد االستهالكية املنتجات يف دجلةاأل أو الربجمة من املرحلة هذهإىل  الوصول إن

 !هنا تكمن ال املشكلة
 همبوج    تعمل وجعلوها، لعوبةأ األعداء بعضنا من صنع ،األدمغة وغسيل الفكر جانب يف خذها
، الطامعني من نيقريب، النهوض عن بعيدين نكون أن السبات بنا طال إن خشىأ، املدى بعيد

، األعداء هواية اهلوية طمسألن  ؛األعداء هبا ونروي! دماء شعوبنا من ونسكب ،ىد م   نعيش
 الكربى! وغايتهم ،األوىل ووسيلتهم

 األعداء.. أهداف تتحقق اجليل أدمغة بغسيل
 ومتخضت، ساسة فولدت ،احلكومات ومتخضت ،حكومات فولدت ،الدول متخضت لقد
 األدجلة! فأنتجت ،اسةيالس

 !لتقتنع لك بررأ ولن ،برأي كرضاألع أكتب مل
 أن وستكتشف العصر! هذا يف عالميةاإل الربجميات من الكثري لقب   عقلك أن ستكتشف لكن

 واملال الوقت من الكثري ختسر أنك وستكتشف !املتالطمة البحر كأمواج الساسة مع الشعوب
 !الزائفة قناعاتك ألجل والراحة والصحة

 



 وهو ،الدعاية همثن   ت  رفع   الذي الشيء إىل لتصل معك نوم نفسك أرهقت   أنك ستكتشف
 بكثري! تظنه مما أرخص

 اخلادعة! األدجلة مركز وهنا !منها رجعة فال ،أغلقهاإذا  املخادع هبا يرتقي... مداخل وللخداع
 مساء! صباح املعلنون ويكررها، أعماقه يف بنقشها العقل ويستقبلها !رسة الدعاية مع يرسون
 من واملعروفة احلاكمة فتكون !املعايشة يسمى أسلوب وهذا !األقرب املخ ذاكرة يف صنفت وبعدها

 وظفت أهنا ستكتشف !تنكره وجه وال تعرفه وجه ..هي هذه املرسوم! الوجه يف أشباهها بني
 له! وجه ال مال   الوجوه فوجهت

 واجلديد! القدمي عالماإل تقنوا حتقنه الذي ابألثر الناس وعاش ،العيش وأتثر ،احلياة رتأتث   لقد
 وردت مبدأ! الوقاحة من ت  وبن   ،السعادة منافذ غلقتأو ، ةمعروف تكن مل اطرق   العقول يف رست

 عابرين! اخلري طرق من
 ؟!لكرتونيةاإل لعبته يف اصغري   تستهدف وهي هبا كيف
 لفعل هاملشاب ابلطبل مناإو  !الطبل على ابلضرب ليس التطبيل! ممارسة دجلةاأل مقيت ومن

 وكذا التطبيل! ساته من كانت ا!قدُي   ابلسحور الناس يذكر كان الذي املطبل ذاك هو !املسحرايت
 !انفاق   ماإو  ،عجااب  إ ماإ ،للبعض يطبل البعض
 مركاز هم !اوزير   الوزير خادم ومن ،امقدام   احليس جندب ومن، احكيم   السفيه من املطبل جعل

إليه  وصل عما العجز كله ذلك وسبب !يرتفع ال ما رفعونوي ،للخيال نسجهم يزداد !وشللية
 أقراهنم!
 !الوهم وانجته ،التكرار ومنهجه ،التزيني ووسائله ،الكذب أداته ،افراغ   يسد الدماغ فغسيل

 



 ...اخلادع رظهم املم 
 !أجسامهم تعجبك

 !ئ اشي لنخفي، بشيء نتظاهر قد
 !ضعفك توازي قوتك
 وكلمة ..اللقاء عند واالعتزاء، احلجر يقطع واحلبل، قاتلة تكون دق والكلمة، القتل من أشد الفتنة

 األقارب وبعض، أنياب بتساماتاال بعض وخلف ..شحمة بيضاء كل وما، مقدمة منها تستحي
 عقارب!
 يوجد ال كثريةأحياان    ،السراب يشبه ملا ساعني اخلصومة   امن   وجعلت ،اخلصومة صنعتها عبارات
 !منتصر

 حقه.. عشارم   عشر   يستوف   مل الدنيا غادر ممن وكم
 األطفال قصة قرأت لقد قوة! أشد يوازي اآلخرين عطف أن جتد قد تاألوقا من وقت يف

 وقام ،احلنق عليه اشتد فلما ،الركاب أذية عن ينهاهم ال كان ووالدهم احلافلة داخل األشقياء
 األذى! وحتملوا الناس فسكت ؛زهنماحأ أن أريد وال الطفلني أم ماتت :هلم قال ،عليه نياثئر  الناس

 !القوة شدة هي الضعف نقطة كانت هنا
 وسيلة! الناس عطف من وجعل، خبدعة ضعفه أكمل ،املخادع الضعيف وكذلك

 عن تعرب نتيجةإىل  ستصل الكاذب املتسول يستخدمها اليت العجيبة القصص تسمع حينما إنك
 املاكر! الضعيف حيلة

 !رايل لفأ الستني جتاوز مببلغ ألخرى تسوهلا مكان ابعت لة  متسو    أن كىحي  
 توجه ولكل ،توجهات وللخداع ،خداع املظهر أن ندرك أن فينبغي ،القصة هذه تصح   نإ

 ...املال قوة قرينتها ومع ،االستعطاف يف قوهتا الناس مع أهداف!
 !هزُية سبب ملظهره ابخلصم واالستهانة، عيب الرجل وحقران، خداعة املظاهر :قيل وقد

 !العفاف بسبب للغىن وتوجه مظهر هنا ،التعفف من أغنياء اجلاهل حيسبهم
 !املخادع النفاق مظهر هنا، أجسامهم تعجبك

 ظهاره!إ وجب مما يكون أال ينبغي خنفيه قد ما لكن !ئ اشي لنخفي بشيء نتظاهرأحياان   حنن وكذا
ب ك  } :العبارة فخ يف فسنقع الإو  س ام ه م   ت  ع ج   .[6: املنافقون{ ]أ ج 

  

 



 
 :الواهية القداسة

 وتنخفض! غريك ترفع أن مؤمل
 يستحقها! ال ملن القداسة يصنعون نو املأجور  الشهود

 املعترب! ل  وق  ، تنادي العربة
 فرصة! الشؤم يف يكن مل

 احلالل! إىل مؤداي   احلرام كان وما !خري الشر على يؤسس ومل، صواب اخلطأ يف يكن ومل
 الفاضحني! خلف يتوارى السرت عن الباحث يكن ومل

 الشر! منابع حوله ممن عصن   ،السوء ارتضى نوم   ،مانةاأل غريه ميعل    خائن يكون ولن
 ،يلدغ الناس من وكثري مرتني! حرج   من املؤمن يلدغ وال !قلة املعتربين ولكن ،عرب الناس أخطاء يف
 حر!اجل   نفس نوم  

 الباطل! يف ضعيف ،حلقاب قوي ،الذهن سالكي    ،الفطن صناعة وهنا
 !خصوصيته فقد ،امللح أطاع نم  

 د!ق  الع   يف ونث  ينف   ال ولكنهم ،حرس   أهلأحياان   املرء جيالس
 احلياة! جليسهم فيهم يرى حىت ،الشر ويطبعون ،رفالع   ويرسون ،العقول يستميلون

 دون بنفسك اامر  مغ لتكون بنفسك املدفوع أنت ملاذا :نفسه فيسأل نتباهاال الفطن رادأ ذاإو 
 !؟غريك
 القاتل! إنه ،الروتني فجرب ،املغامرة خفتإذا  األمثال: بعض يف يقال
 أنفسهم من البعض صنع فقد ؛غريك تقدمي يف ليس ،ذاتك ثباتإ سبل يف ولكن ،غامر نعم

 املغفلني.. البشر ابستخدام أجنداهتم ذواونف   ،غريهم حساب على سطورةأ
 ويشرتوهنم ،البشر ويستخدمون ،امللوك حياة يعيشون أشخاص يرأسها مثال! املافيا عصاابت يف

 أبرخصها! للتضحية ويبيعوهنم ،األمثان أبغلى
 يكررها! فقد ةمر  خدع ومن ،ابعك غريك ابع من
 فاملؤمن ؛الظن سوء بتقدمي نصحكأ وال ،التعامل يف قاعدتك الشك اجعل :ألقول أكتب مل

 عقلك متسل    درجةإىل  خرينابآل الثقة يف -اوز احلد وأي خطأ جت - اخلطأ مناإ صديق! صادق
 !هلم

 



 عشرة شهد فإن !عدالتهم من جزء فعدالته هلم؟ هو ما :فانظر ،للشخص ابلعدالة الشهود كثر ذاإ
 يف ليس العدالة! نسبة ارتفعت العدول شهد وكلما !الفسق يف فعدالته ،رجل بعدالة الفساق من

 !نو املأجور  الشهود يغرنك ال :القصد مناإو  ،الفلسفة من شيء العبارة هذه
 !يستحقها ال ملن القداسة هاداهتمبش   وُينحون ،الصادقون هبم ينخدع

 له يرسم مث !املكانة بقداسة له يشهد مبن أييت مث ،زعيم أوله !أقول ما دليل املنحرف الفكر ويف
 العمياء! الطاعةإىل  منها خيرج مث !املشروطة الطاعة

 !حي وهو اجلنة مفتاح ُينح البشر بعض أن صدق نم   فهناك ؛تعجب ال
 السلع! رخصأ نم   العقل أصبح الكاذبة القداسة ومع !ارخيص   العقل شراء يكن مل
 !املهالك أوردتك عقل بيعة ب  فر   ؛ر  واستش   ،نفسك فراجع أبقيتوإذا  ،رفوف    عتب   ذاإف
 امنح !الربع بق  أو  ،رابعأ ثالثة الظن حسن نم   تعرف ال نم   عط  أو  ..اثلث   منها وأبق   ،الثقة من عط  أ

 من سعتإذا  تعويضه! ُيكن ما حدود يف دامت ما هادةالش   لاقب   !الرد يف وأتن   ،االستماع فرصة
 غري   لبشر   عصمة وال ،العصمة حدود يف بك يقع فقد ،اأحد   هللا على نزكي ال :يقل ومل اأحد   يزكي
 !دمحم

وإذا  م!سل   خاف نوم   ،بشرية طبيعة فهو ؛اخلوف من القليل صطحابا مع أبس   فال ،غامرت ذاإو 
 !هلكت  وإال  ،به املسموح عند ليوقفك معيار للجرأة وليبق   فتوكل! قدمت  أ

 



 ...الغلو عالمات نم   الغموض
 الوسطية! يف الغموض وضوح

 مر"! حالمهاأ" يف يوقع املسارات خلط ولكن، مسار إنسان لكل
 !وشر وخري ،وظالم ونور ،وهنار ليل احلياة يف

 ،ينتهي ال تعدد الشخصيات مناطأ يف !ممكن املتناقضات مع التعامل ولكن ،جتتمع ال متناقضاهتا
 ،التغيري وأصول ،التغيري عن الفآ قبلي كتب !التغيري حيب من ومنهم ،الثبات حيب من منهم

 تتغري! وكيف
 وسيشيب دول! ايمواأل ،حال على تدوم فال ،التحرك على بلتوج   ،متغرية كلها احلياةأن  احلقيقة
 اجلميع! فىنوي   ،الولدان

 بضجيج! يذهب نم   ويوجد ،هبدوء يذهب نم   وهناك ،الطريق لنهاية يسري الكل
 حاله! غري حال  إىل  القدر به يسرع قد وإمنا !العادة خيرق مبا اتغيري   يصنع أن ألحد يكن مل

 على متعته جيد من فهناك !ابحلياة االستمتاع أو ،جيايباإل التغيري من املدربون يدعيه عما أكتب لن
 عليه! هو ما على ليبقى ويستميت بل !ثباته
 هذا! تناولت العفوية جانب ففي ،أنت كما أنت تكون نأب نصحكأل أكتب ولن

 !مطلوب والثبات ،مطلوب التغيري ن: إألقول مناإ
 حني والضعف الوهن على والبقاء احليلة قلة يف مبالغة ،مر" حالمهاأ" :البعض به قال مثل ويف

 الضعف! يطغى حني واحلزم القوة، يتطلب
 تقرأ ملأ ،الكثرية العبارات التعابري من هلا سعنا، النارين بني يقع قد والكل ،يرتدد الكل أن األكيد

 اتسبغه ما اوغالب   ،الكثريون يكتبها واملطرقة"؟! السندان بني "واقع :عبارة املقاالت بعض يف
 واالعتذار! عذاراأل
 الفارغة! احلواجز من وبناء ،العقل صناعة إال   ليست أهنا الإ

 يف والوقوع ،الضررين أهون اختيارإال  ليس احللأن  على العقل يتصورها املواقف بعض أن احلقيقة
 وغالبنا !يباح فيما ليست لكنها ،نكري ال حق ناتالفقهي   نالقاعدات هااتن !املفسدتنيأقل 

 يباح! فيما تخدمهايس
 دون كئبناأأحد  إىل ومتيل، حيبك شخص يكرهه نم   حتب أنك دركتأ ،السن بك متقد   ذاإ

 ويف ،سواء املنزلة يف وكالمها ،آخر ومتنع منك اطالب   وتعطي، صديق على اصديق   وتفضل، خراآل

 



 أنه ير   مل آخر وجه يف ابتسامة عليك ينقم الناس من فالان   أن ستكتشف بل سواء! املطلوب
 ..يستحقها ال الشخص ذلك أن ظن ألنه أو ،منها جزء على حصل

 ماأل انر، انرين بني انأ :بعبارة املشتكي أيبد ما ادائم   االستشارات تقدم اليت سريةاأل املواقع يف
 مثال! الزوجة وانر
 !احمض   خطأ وال احمض   احق   الشخص يتصوره ما ليس
 !وهلذا هلذا قدمتأن  تلزمك احلياة بطبيعتها هنا

 !النقيضني جيمعأن  لشيء يكن مل املسار اتضحوإذا  ،امسار   للكلأن  احلقيقة لكن
 النور! قلب يف مواطن وللظلمة، منافذ بال اكهوف   للحياة الناس جعل

 يقع ومل، ميل بسببإال  اخلصومة تقع مل يتقنها! من قل فنون لكنها !والوسطية التوسط عن سعت
 الوسط! عن مركزه كحتر   حنيإال  ميزان ل  ُي   ومل، أخرى على كفة نبرجحاإال  الظلم

 !ط  وس   أمة وحنن ،شيء كل يف خمرج الوسطية ويف
 واختاذ... اجملاملة وموضع، الطبيعة ومراعاة، الرغبات وفهم، الوضوح تقانإ يستدعي التوسط وفن

 طريق! لكل صلحاأل املسار
 الظلم! فوقع التعقل وترك، احملظور وقع حىت الغضب ادوز ، احلقوق ضاعت حىت املزاج رتعك   لقد

 ال يكون قد بل له! قيمة ال وجود ثباتإو  حماابة بسببإال  وظلم مليل وجود ال أنه ستكتشف
 !احلق حساب على هت  ي   حاب    ملن قيمة

 يعرفون ألهنم ؛لك املنتقصني أول هم رو  ابجل   لرضاهم وسعيت ألجلهم ظلمت من أن ستكتشف
 االحرتام! تستحق ال نكأ امتام  
 أكثران! عنها غفل اليت الغفلة مكان وهنا

 



 قالبها.. يف كنفسم  ع  ضم 
 !السأم تقتل قد املراوغة
 !أحياان   سعداء أنفسنا من لنجعل حالة واقعنا من نصنع
 :املشهور البيت قال الذي الشاعر انتقاد يف النقاد ملبالغة ابال   تلقي أن ُيكن

 سأم!ي   لك ابأ ال حوال   مثانني  =  شيع   نوم   احلياة تكاليف   سئمت  
 معها؟ ويتفاعل ليعيشها هللا خلقه حياة   من يسأم فكيف ،السأم هبم ُير مل :يقول هلم يقرأ من وكان

 لعملة.. وجهان   والسأم السعادة لكن ،ذاك صحيح
 هي كذاه !تراوغك كما دنياك غ  فراو   ،السآمة تدفعأن  أردت إن :لك أقول أن العجيب نم   نإ

 !السأم ل  فتحم  وإال  ،تريد
 من وكنت وتوجهتمثال   للجامعة ذهبت إذا، أبسط مبثال ذهنكإىل  تصل الفكرة ولعل

 وامللل! السآمةإال  الفرنسية اللغة قسم يف جتد   فلن ،األدب علم يف املتخصصني
 دطر   نم   أن دوستج، التفاعل يف رغبتها عن واحبث، هوايتها عنان وأطلق، قالبها يف نفسك ع  ض  

 نت!أ هو السأم
 طاقاتك! يفجر الذي كالربكان فهو ؛أحياان   ضروري امللل نإ :يقولون
 اجتماعهما ألن ليس ..اآلخر أحدمها يقتل وقد، جيتمعان وقد، السعادة عدو   امللل نإ :ويقال

 !اعدو   جتعله الشيء يف املبالغة ولكن ،مستحيل شخص عند
 أهنم ظننا رغم املشاهري! من وكثري   ،األغنياء بعض عليه أقدم الذي ابالنتحار منا الكثري   سع
 ومع، معهم يظهر مبا اجد   سعداء   ونراهم ،شيء أي على احلصول ويستطيعون ،شيء كل كونُيل  

 ينتحرون! ذلك
 !خري كله املؤمن أمر أبن نؤمن فكلنا ؛الدين انحية من املوضوع أتناول لن

، السبيل هو اخلالص أن لبعضنا العقل ويرسم، احليلة وتصفد، أحياان   األبواب تغلق واقعنا يف ولكن
 ...احللول كوارث إىل تسوقنا املواجهة وأن

 ،ملكه للناس يكن ومل ،الناس كليمل   له يكن ومل !وعاداته جمتمعه من اإلنسان ليخرج يكن مل
 العباد!و  البالد مصلحة فيه مباإال  ،هللا شريعة يف مكان والعبودية للقيد وليس
 !تراوغه كما احلياة يراوغ كيف احلكيم فوعر   ،السأم قل   ،احلياة حلقيقة الذهن حتفت   وكلما

  

 



 
 !؟تشريع أم آراء
 املدفع! الضعيف ُيتلك حني
ا اإعالم   ُيثل اليوم املنرب وأصبح ،رجاله وللمنرب السنني مئات منذ  اخلطب الفآ حيوي ،ضخم 

 خطبة املقصود أن البعض يظن دق املنرب كلمة كتبت حني طباء!اخل آالف يعتليها منابر من تلقى
 ذلك! وليس... ةاجلمع
 !احلياة كل على رأث   بل ،حياة اليوم وأصبح ،احلياة من اجزء   عالماإل كان
 اجملتمع! مؤسسات بقية موقز   طال لكنه ،مضت فرتة يف اقزم   عالماإل كان
 !األزمات ويفاقم ،دالع ق   ثيور  وأصبح ،دق  والع   احلل ألهل عالماإل كان
 وحديث، الفرد وأنيس، اليد رفيقاآلن  فهو ؛عالماإل لوصف مقطوعة كتبأ أن مقصودي ليس

 اجلمع!
 وهنا !ام  ي  ق   تكون أن ُيكن األفكار نإو  ،ئمباد تكون أن كادت راءاآل نإ :ألقول كتبت فقط

 الشر! مكمن
، احملتال ومنهم، خالقاأل عدو ومنهم ..فةمنحر  بيئات يف عاش من منهم ،الناس الفآ علينا يطل

 !واملصلح الصاحل ومنهم ،واملضل الضال ومنهم، األجري ومنهم
 ينضح! فيه مبا انءإ وكل، الناطق ومنهم الكاتب منهم

 مريض حبال فكيف ..وساذج ،وحمرف ،وسفيه ،العقل وضعيف ،جاهل همبث   يستقبل وابملقابل
 !؟الدين ضعيف الفكر

 !ءشي كل ويف النقد حق للجميعوأن  ،للجميع امتاح   أصبح اليوم قدالن أن ستكتشف
 ثوب سونيلب   أهنم ستكتشف !التشريع حد يصلواأن  وكادوا، والقيم ينالد    على السفهاء جترأ

، الدُيقراطية سفرة على ويضعونه، التقدمية كأس ويقدمون ،احلضارة عطر ونويبخ  ، التطور
 بسيناريو ويقدمونه ،الدنيا احلياة عرض به وأيكلون، عصري مبذاق االستشراق طبخة ويطبخون

 املزيفة! احلقيقة
 !وصابر ،وخائن ،وابئع ،مأجور الفكر معرتك يف

 !املبدأ وخسران مي  الق   هزُيةإال  االستسالم مع الفكر معرتك يف ليس
 !ةاملتلون احلرابء من وأشد ،وقت كل جلدها تغري    فاعيكاأل ؛متحولون - أقصد اإلعالم   - به

 !يةنساناإل ثوب يلبسوهنا مث للحرية عوند  ي   !ومستعربون ومستغربون مستشرقون دعاة علينا خرج

 



 ومنتجهم، التفكري عدو وواقعهم ،التفكري حجتهم !السبيل تضلواأن  ويريدون ،الضاللة يشرتون
، النصوص يف والتشكيك، املستعارة ساءاأل وساهتم، الرتاث نقد دلتهمأو ، والعجائب الغرائب

 !احلقوق ومنظمات الغرب   سندهموي  
 

  

 



 
 ا!غريب   وسيعود اغريب   سالماإل أبد

 !املفتوح عالماإلإال  هلم وسيلة وال العادات! تطويرإال  هلم رفع   وال، التغريبإال  هلم أهداف ال
 بدعوى مشهورون ،الثوابت عن متحولون هلم معني فضلأو ، الصالح دعاة   مهعدائأ أعدى
 والسفهاء! عاعالر   ومجهورهم ..ةوالعصرن دالتجدي

 !آراءه تنتقص والفلسفة، لسفاهتمفب يتجاوزونه مث فالطونأب يستشهدون
 ويؤولوهنا! الشرعية النصوص وينتقصون

ن اك   إ ان  } ؛ابع   الشيطان سبيل يف هلم ز ئ ني   ك ف ي   ت  ه   .[89: احلجر{ ]ال م س 
  

 



 !الضمري وقاحة
 اجلو! خارج أنك تصدق الأو  قصد   
 نعتقده كنا الذي املسار أن نكتشف فحني !ةمؤقت بغيبوبة أشبه واقع يف نعيش األحيان بعض يف

 بعينه! اخلطأ بل ،اخلطأ أنه تبني القطعي اليقني
 !الوحيني نصوص من الشك إليها يتطرق ال اليت القطعيات نقاش عن ابعيد   القادم كالمي سيكون

 !ةعرفامل وراء عما تسألين ال وهلذا
 عليه! واعتدى ،ظلمه ممن ينتقم أن هللا يدعو الذي املعتدي الظامل بذاك لنبدأ

 !مستوايت لكنها، اعتداء أو ملظلمة ضتعر  إال  أحد منا وليس ،أحد الظلم من م  يسل   مل
 ويف ،عنه لغف   أو ،به قام لظلم مستحضر بني ما فهو ،الظامل من ينتقم أن نساناإل يريد وحني
 اجملتمع! ثةكار  األوىل
 ظلمه! من على النصرة ليطلب عنها وحييد ،مظلمة بتهع  ج   يف أن يعرف

 الوقح! الضمري واقع هذا
 وجه يف الوقوف وضريبة ..الصادقون يذكرها اليت، احلق مرارة لكنها ا،أحد   ألستفز أكتب مل

 ويف، الئم مةلو  احلق يف أتخذك فال ؛خلالقها النفس وتسليم، ةالفراعن مواجهة وبطولة، الباطل
 أسوة! نيالتائب فرعون سحرة

 فاجلميع ؛احق   قالوها بل، أنفسهم عند من اعبث   ،الشيطان يكمن التفاصيل يف :القائلون يقل مل
، ابلغيبوبة نياملصاب بل، نيالنائم من الكثري جتد التفاصيل ويف، نفسه على يرتضيه وال، الظلم هيكر  

 بذاهتم! نياجلاهل، للشعور نيالفاقد
 ويف، فيه التهاون حيق ال فيما والتهاون، احلقوق وكتمان، الضمائر بيع من والكثري الكثري جتد

 الشيطان! يكمن وفيها ،اخلالف يتسع التفاصيل
 قبل يسأله وهللا ؟!له أين ومن ؟الشخص مال عن تسأل ال :العامة من ىالقدام املربون لك يقول
 الذهاب يف خصوصيته عن وال ؟اكتسبه كيف غناه عن تسأله ال :لك ويقولون، قدمه زوال

 !احملاسبة مبدأ على وجواب   نرتىب الوقت نفس ويف، ةوالعود
 وأصبحت   تبدلت   كيف يعرفونك ممن األكثرية ويستغرب ،الغيبوبة من فيقت  أحياان   نفسك ستجد
 ؟املفاهيم متغري

، الضمري بشراء تهمةال منهم ستسمع بل، والرجوع اإلفاقة مباركة منهم تسمع لن حظك ولسوء
 مبالغة! بال ةد  الر   إىل  وصوال  ، واالحنراف، املخ وغسيل

 



 ويستحقرون ،النصيحة قبول على واحلث، االختالف حق ومصادرة، اخلالف حق عاملنا يف
، الكبري احرتام عليك ويشددون، ابلسكوت ويسبونك، أحياان   السكوت على وجيربونك، املنصوح
 ابلتناقض! ويتهمونك، وقت كل يف ويناقضونك، عهم التسامح عليك وينقدون
 املشاهري الدعاة بعض أصيب، معرفتهم وفق السلوك ويسريون، مي  والق   املعرفة من السلوك :يقولون

 من أنه البسطاء يظنه عما مناإو  - يقبل ال فهذا ؛الثوابت عن ليس - حتولوا حني، مقتل يف
 !الثوابت

 ما تركوا حني -هم ت  لقل   - العلماء يف العامة   وقدح، هبا الزمو أو  ،الثوابت -بكثرهتم  - العامة فرض
 الثوابت! من أنه يعتقد

 غريب   الغيبوبة ودخل، سالمإ بال نيمسلم رأيت :فقال الغرب بالدإىل  سافره بسفر البعض   فاقأ
 !اثلث   عامل    :رجع حني فقال اإلسالم بالد زار
 ابلعدالة يقاس وإمنا، ةفقري  دول عليها حتصل قد مادية ةوسيل فهو ؛العمران يف رالتحض   يكن مل

 ابملطالبة اوأخذو  ،التغريب أصاهبم حني املسلمني أبناء فرتكها !ةجمتمع واحلقوق واحلرية والفكر
ا م ي ال   مت  يل وا أ ن   الش ه و ات   ي  ت ب ع ون   ال ذ ين   و ي ر يد  } !الباقية دون ابحلرية  ![٠2: النساء{ ]ع ظ يم 

 أساس حريتنا وأن، حتبنا منظماهتم أن ويزعمون، معدهنم خبث ليناإ يصدرون املستشرقون وبدأ
 ؛احلرية بالصق الصلب العريب ابجملتمع التقدم لصقأ، التقدم رونق احليوانية للحياة وأن ..مناتقد  

 وال، دطر  فقر وال، حقن دم وال، بقي سرت   وال، اكتسب حرية فال ؛العوار وظهر الالصق فسقط
 كما الرتاب يف املعدن فضاع ؛قالب غري يف وأفلتت، القيم به صهرت انر موقد وكلها، بقي أمن
 جديد! من نهويعد   يستخرجه منإىل  حباجة ورجع ،كان

 يعطيك لن :تقول اليت احلقيقة تلك، احلقائق أهم لعرف يعيشوهنا اليت الغيبوبة من هؤالء أفاق لو
 الن ص ار ى و ال   ال ي  ه ود   ع ن ك   ت  ر ض ى و ل ن  }، حيبون مما عليك ينفقوا لنو ، ألنفسهم حيبون ما كؤ أعدا
ل ت  ه م   ت  ت ب ع   ح ىت    ![0٠٢: البقرة{ ]م 

 



 !الريح مهب يف أصبحت قناعات
أو  الناس لدى القناعة تكوينإىل  ابلتأكيد ساعية أهنا جند نسايناإل اخلطاب يطرحها اليت احملاوالت
 .حياناأل بعض يف احليوان ىتحأو ، اجلهات

 تشكل اليت واملؤثرات نسايناإل الفكر معامل حتديدإىل  العصور عرب الفكرية الدراسات ت  سع   لقد
 ربايليالل والفكر الرتبوي والفكر ديباأل الفكر مصطلح ظهر حىت ،قناعته مرآة يعد الذي فكره

 ابلفكر يسمى ما فاستعملوا ،خرونآ اونوهت ،ابالكت   من الكثري وجتاوز بل، رهايبواإل والعلماين
 حزابأإىل  سالماإل تباعأ ،الشديد سفاأل ومع ،خريةاأل ونةاآل يف صنف الذي ،سالمياإل

 سالماإل ءبناأ من الكثري جعل مما ،الظاهرية الطباع وخمتلفة بل ،الفكرية الرتكيبة خمتلفة ومجاعات
 من فرقة كل وجعل ،والعادات ظاهرامل من كثري على ذلك وانعكس ،التصنيفات هبذه ثرأيت
أخي  - واحلديث ،العيش وأسلوب املنطق يف حىت.. فارقة وعالمات اومنطق   اظاهر   هلم خرينأاملت

إىل  دعاين ماإال أن  ،القناعات تشكيل يف الثابت ثرهأو  ابلفكر رث  أالت مثلةأ عن يطول -القارئ 
 من املعدوم الفكرية اهلشاشة صاحب :مههاأ ،افصنأ قناعاهتم يف الناسأن  هو القناعة عن الكتابة
 .الظروف مسايرة ،حوالاأل متغرية ،اجلانب لينة قناعة اذ فنجده ،الفكري البعدإىل  نظرته
 ابحلوار نهأإال  ،ةالقناع تلك بتكون املتعلق فكره ةلقو  انظر   ؛بقناعته اك  متس   منه شداأل هو :والثاين

 وتركها بل ،فيها النظر عادةإل استعداده قلاأل علىأو  ،القناعة تلك عن يتنازلأن  ُيكن العقالين
 .كثرية أحيان يف
 هبذه يتصفون ممن الكثريين من جعلت اليت القطعية القناعة صاحب فهو ،خطراأل وهو الثالث ماأ

 من اقريب   غريهم يعده مما بكثري كونويتمس   ،غريهم عند املزم   يكن مل ما أنفسهم يلزمون ةالشد
 ..واجلنون فهالس  
 الربية خري وسطية ضوء يف احلنيف الدين بقواطع امتسكو ن إ فيما الصنف هذا صحابأ متدحأس

 ..السالم عليه دمحم
 ..والواقع العلم مبخالفي رث  أللتتبع ا  مركب جبهل القناعات هذه مزج يف تكمن خماطره لكن
 الفكر يكوهنا اليت القناعات هذه مكوانت تقليب خالل من ُيكن هل :اآلن هماأل الالسؤ  لكن

أو  امن  أ نسميهأن  ُيكن ما هلا خنلقأن  ُيكن هل ؛العقل به يتمسك الذي العش ذلك، العجيب
 ؟املطلقة الفكرية حريته ولكل    قناعاته لكل   أن  مأ ،وصواب سالمة على قناعاته لتبىن احصن  

 مع للتعامل ليسأ ؟وعلمانيني ومتطرفني متشددينإىل  اليوم العامل يصنف فلماذا ،كذلك كان ذاإ
 قصوى؟ أمهية حيانألا ضبع يف يردعه ومبا له يصلح مبا كل

 



 نفسك متنعني وأنت ،احرار  أ كونوا :للناس تقولني احلرية يتهاأ عجيبة! ةاملزعوم احلرية يتهاأ عجيبة
 البعض! عن

 من طرف كل يعتقده فيما املتصارعني تدخالت بسبب العامل صراعات كل بل أغلب تكن ملأ
 ؟حرايته

  

 



 
 خفي! مؤثر ةالشهر 

 !بدوهنا امقنع   يكون أن ُيكن ال شيء يف تقتنع جتعلك الزائفة السمعة
 من كم الندم؟ حىت خدعت مزعومة شهرة من وكم، احلق على غطت مغلوطة شهرة من فكم

  جتاوز جاهل مشهور
 
 شيء كل أخذت ةمصطنع شهرة من كم دراكها؟إ ُيكن ال مبراحل افذ   اعامل

 ؟يستحق نم   مكان يستحق ال نم   وجعلت
 

  

 



 !دعين :لصاحبها قالت شجاعة ب  ر  
 األبد! إىل ابقون ..أعداء

 فال الصدق لت  ق   وإذا ،حياتك طوال عليه تندم حديث أعظم فستقول ،غاضبوأنت  متتكل   ال
 ندري ال وحنن !لذواتنا الظلم من شيء فيه اواقع   نعيش إننا، يصدقك من لتجد يدعوك داعي
 الصدق قول يرتك والبعض ة،مر  يكذب من هناك !األسف مع ندري ال وحنن نستمر وقد ،أحياان  

 النتيجة ننتظر أننا السبب أن وسنكتشف !أخرى اترة احلديث يف عفويتهم من غريوا من وجتد ،اترة
إىل  احلقيقة يف حنتاج ال والوضوح ابحلق آخر مع نتحاور حني إننا !يسمعوننا ممن املتوقع والتفاعل
 !تصديقه

 هل !ابلتصديق أحد معنا يتفاعل ومل حتدثنا حني األمل وزاد ،الشعور وانكسر ،اآلمال حطمت فقد
 !الضرورات من ليست أبشياء   ذواتنا ربطنا كم اآلن رأيت

 ضران ما دقهمصن مل ولو ،قبل من خيدعوان مل مهن  أل ؛نعرفهم ال الذين ولئكأ تصديقإىل  منيل قد نناإ
 هبا ت  فاض   فقد ؛أحد من التصديق ينتظر ال قصيدته يلقي حني الشاعرن إ !ضرهم وما ذلك

 !مشاعره
 نفسي أجد فلماذا ،صامت معي يتفاعل أن اشرط   وليس ،متكلم مع أتفاعل أن اشرط   ليس

 لذلك؟! ةحمتاج
 شيء غلىأ مالبسك جتعلأن  حتاول فال !مظهرهإىل  جوهره عن البعض خيرج األمور هذه مبثل
 ترتديه. مما رخص  أيوم ا  نفسك جتد ال حىت ؛فيك

 كثرية حياان  أ الصمت أن واعلم ،مبساعدتكإال  هانتكإ يستطيعأحد  ال أنه اجيد   تعي   أن وعليك
 !الكثريون يتقنها ال ابرعة جابة  إ

 أن نفسكإىل  تسكن حني وستكتشف ،احلديد! تصقل لكنها ،الزجاج مهتش    القوية الضرابت
 !معرفة نتيجة اجلنب عتصن   وأن جهل، نتيجةكان  ؛الشجاعة افتعل نم   بعض

 !ردتأ إن األمثلة مبئات وأجيبك !اجلنب؟ علي   متلي أنت هل :يل لتقول العبارة هذه أكتب ومل
 من وكم، ةضحي   البعض من جعل قوي تصفيق نم   وكم، دعين :لصاحبها قالت شجاعة من فكم

 نسج من ألستقيه أكن مل الكالم هذا أكتب حني إنين !أضحوكة املمدوح من جعلت مدحة
 صاصابلق   احمكوم   رأيت فهل !يشهد وواقعنا !يشهد نعايشه وجمتمع ،تشهد القضااي لكن ،اخليال

 املرجلة" :قالوا إذ العوام سعت   وهل ؟هقلب قوة على ي  بق   داان  م   رأيت وهل ؟شجاعته على بقي
 له"! غن   و  الشر عن د  بع  ا" :اهلارب لك يقول حني احلكم أطرف نم  ن إ !"؟هروب نصفها

 



 أقوى يقابله القوة من كهمتل   ما وأن ،إبقحامها ليست النفس مراجعة أن رسالة لك هكتبت   فيما لعل
 والصمت !الفعل نم   أهون   القول   وأن ،ظالمإىل  نوره ينقلب قد تتوقعه الذي الظرف وأن ،منه

 ل  تق   مل شجاعة بسبب تنف د   قد والسالمة ،السالمة يف ن  تكم   والسعادة !جراناهل   من أهون
 !ينع  د   :لصاحبها

 اجلرأة! تضبط اليت تلك شجاعة وخري
 ،للشخص املالزمة للصفات تكون ما قربأ فالشجاعة ؛اشجاع   اجلريء يكونأن  ابلضرورة فليس

 عند لقليلا يف تبقى ولكنها ،الغضب مع تنمو وقد !خاصة بصفة -ومناطها القلب  - قلبه ويف
 فطرة! ُيلكها يكن مل من
 عند واستقراره هات  ثب   وهي ،القلب من الشجاعة أن :واجلرأة الشجاعة بني والفرق :القيم بن  ا قال

 ،ثبت ،الصرب   وساعده رف  الظ   ظن ما مىت نهإف ؛الظن وحسن الصرب من ديتول   لقخ   وهو ،املخاوف
 اجلنب صلأو  ،الصرب يساعده وال ،رف  الظ   يظن فال ،الصرب وعدم الظن وءس من يتولد اجلنب أن كما

 النفس تووسوس الظن   ساء فإذا ،الرئة من ينشأ وهو ،ابلسوء النفس ووسوسة ،الظن وءس نم  
 فأصابه ،همستقر    عن أزعجته حىت عليه قتوضي   ،مكانه يف القلب فزامحت ،الرئة انتفخت ،ابلسوء
 ..عليه قهايوتضي الرئة إلزعاج واالضطراب الزالزل

 جيعلك ما ترتكب مث كهامتل   ال أنك تعلم أن العيب وإمنا! فطرة الشجاعة تفقد أنعيب ا  ليس
 هلا! احمتاج  
لم! اإلقدام مقابل ففي  س 
 لست :يقال أن يغضبنك فال !وضعف قوة فيه اجتمعتإال  أحد من وما، كثرة القلة مقابل ويف

 غنيكي   مال   ن  ترك   أن إبمكانكألن  ؛ضعيف :قيلذا إ يضرنك وال، حتتاجهاال أ بيدك ألن ؛اشجاع  
 !القوة عن

 !له قل  خ   مال   رميس   الكل فيهاو  ،الضوء كخط ليس وخطها !جامدة ليست احلياة فمسرية
  

 



 !اليد يف عصفور  
 !تدرك أال من اخري   ،هأدركت   ما ذ  خ  

 على تضعها كاملة ابقة من وأمجل أفضل ،احلياة قيد على نسانإل تقدمها واحدة وردة أن وافهم
 قربه!
 مسرتحية! قدامأو  بمتع   ضمري من خري   ،امسرتحي   اوضمري   متعبة اقدام  أ وأن
 

 الذكاء! استغالل
 خدمتك.. يف بك حييط ما ف  وظ   
  الدنيا هذه من تعاىل هللا جعل فقد ؛العكس ال

 
 من جيعل ،واملواقف احلاالت متبدل امتحرك   اعامل

 للفكر الصحيح عمالاإل حينها فيظهر ،حياناأل بعض يف توقعت قد كنت عما اخمتلف   واقعك
 ..خدمته سبيل يف حوله ما وتوجيه مكاانتاإل واستغالل نسباأل الختيار والتعامل

 أن إال فأىب ،ماء قربة ومعه عرايبأ فمر ،ابلبادية املاء إىل احتجت فقال: حنيفة أبويوم ا  حتدث
 اي قلت: ارتويت أن وبعد ..غريها معي يكن ومل الدراهم ليهإ فدفعت ،دراهم خبمسة ايهاإ يبيعين
 قال: مث ،عطش حىت منه كلأ اجاف   اسويق   فأعطيته ..هات قال: ؟!السويق يف لك هل ،أعرايب
 !ابلقربة واحتفظت مايل فاسرتددت   دراهم، خبمسة القدح قلت: ماء؟ شربة انولين

 .(لفوزا ظروف قل  وخ   ،النية إضمار) هنا الذكاء وعنصر
  

 



 
 ل!التقب  

شيئ ا  تف  ن  أإذا  النفس فبطبيعة ؛كبديل تضعه لشيء تدفعها شيء عن تصدها اليت النفس حواجز
 التعامل تود وال ،فيه التفكري حتبذ الإهنا  بل ،عنه والبعد برتكه تكتفي ال هناإف استثقلتهأو  كرهتهأو  

 ..غريه عن مشروبأو  ،خرآ دون لطعام ميلها ذلك ومثال ،معه
 مع البشرية النفس تعامل وكذلك ..بديل دون عاطفي فراغ يف تبقى ال فإهنا ،الوجدان جمال ويف
 - كرهتهأو   الواقع ذلك ت  حب  أ بواقعه - ما شخص لتقب   يف جنحت فمىت ،حوهلا من شخاصاأل

 شخص من فكم ،وتقوُيه يعجبك ال ما تعديل السهولة ومن ،وترد منه خذأتأن  السهولة فمن
 معه تتعامل نم   لتتحم   فحني ،صحاباأل قربأ من صار قصري وقت ويف ةمر  ولأ منإليه  تنظر 
 حنو التقدم من متنعك حواجز كربأ وكسرت ،لنفسك ضروراي   افراغ   تمأل تكون فقد ،هو كما

 .جيابيةاإل وجهة يف غريك يف ثريأالت
  

 



 
 اخليايل: التصور

 ضروب من الكثري عليه مر قد يكونوأن ال بد  احلديث عاملنا يف والتقنية املعرفة ةلثور  املتابع
 فوق منزال   ترىأن  ُيكن... مشاهد تصويرأو  رسةأو  قصةأو  فكرة سواء ،اخليايل التصور

 هي مناإ العملية هذه، يتكلم اقط  أو  ،يطري أو إنساان   ،الفضاء خملوقات يصور افلم  أو  ،السحاب
 هذه يف تكون ،الواقعية صورة منها نتج ،عادية غري الةح يف وهو العقل هبا قام تفكري عملية
 .مثال   اجديد   ااخرتاع   لتكون ليفهاأكت الوقوع ممكنه املرحلة

 ،وفطرة عادة املمتنع املستحيل من بضروب فكرته فريبط ،الواقعية هذه يتجاوز نساناإل عقلأن  الإ
 علمي تقدم من اإلنسانإليه  وصل ما ابستغالل أيبد مث    ومن ،اخليايل التصور بداية هنا فتتشكل

 ...مشهدأو  رسةأو  صورة شكل على فتخرج ،متكلف بشكل لتنفيذها وتقين
 قد ما وتاليف لنجاحه يؤدي سوف ابملستحيل ربطه قبل مشروعأو  لفكرة اخليايل العقل فتصور
 .تنفيذه يف الشروع قبل عليه والتعود النقص من يعرتيه

 



 اثرة!متك شخصية ..طوناملثب   
 ؛العبادات وترك الواجبات لرتك للمؤمنني التثبيط :دلةابأل والثابتة اللعني بليسإل الثابتة الصفات نم  

 النفس على ل  تثق   حىت إبليس ثبطه قد وقتها عن كانت اي  أ العبادة رأخ   نم  أن  احملسوس فمن
 ...طعم بال مفرطة بعجلة ىوتؤد  
 ...الذاتية مراجعته عادأ لو التقصري هذا يف يقع نهأ الناس من البعض جيد وقد

 فكم ،اشكوك   اليقني ومن ،ايقين   اجلهل من فيصنع ،البشر من نكيقر  يستعمله قد الشيطاين التثبيط
 !يفلح"؟ ومل فالن جربه فقد ؛هذا من "دعك :عبارة اجللساء من جاهل لك قال مرة

 كنت فيما الثقة ضعف يصيبك ما قلوأ ،والرتك التخاذلإال  املتلقي أيها منك نو يك لن وحينها
 !به امقتنع  
 فإن ،إقدامه ويضعف ،عزُيته فستتهاوى ،املثبط فثبطه ،الشخصي املستوى على مشروعه كان وإن

 خطبتك أصابتين :له فقال ،بليغ حاذق خبطيب مر   امثبط   أن "هب تقانهإ ىفسيتالش مهارة كانت
 لك ىفأبدشيئ ا  حتب وأنت بك مر امثبط   أن "هب: وجدانه فسيضعف ااجتاه   كان وإن ،ابمللل"
 .عيوبه"
 كذبة أو ،هلا مصدر ال خربةأو  ،انقصة بةجتر   صاحبه على وقعأ املثبط أن إىل السبب يرجع

 عني وذلك ،مكاانتواإل واملنفذ واحلاجة الوقت حيث من خمتلف واقع على أو ،حسد من منطلقة
 ابلعكس.. والعكس ..أواخلط اجلهل
 سحيق! مكان يف الريح به هتوي ممن فسنكون وإال ،التثبيط نسمع حني اإلنصاف س  فلنمار  

 



 !ةاحليا طبيعة من أقطاب
 ،اجملهولإىل  احملور فيفر ،تنافرمها بسبب احلركة يولد القطبني تقابلن إ :يقولون الفيزايء علوم يف

 يقابله نور ومن ،ارهن يقابله ليل من املتناقضات جند كذلك البشري العامل ويف احلركة، فتحدث
 تصرفاتنا واقع يف نفسناأ فنجد، الشبع يقابله الذي واجلوع ،الغىن يقابله الذي والفقر ،الظالم
 هذه من آخر إىل شيء نم   نفر   ،فضلاألإىل  الوصول هبدف تتحرك احلياة هذه يف اليومية

 الفقر نوم   ،الشبعإىل  اجلوع ومن ،النورإىل  الظالم من ساعني ،همائسو أ من لنبتعد املتناقضات
 يتم كيف خراآل من التخلص مع منهماأي  إىل نصلأن  ُيكن ال نهأ العجيب ولكن ،الغىنإىل 
 ولن ،ابلفقر حساساإل بسببإال  بغناه الغين ذيتلذ   فلن ،خراآل عرفنا ما ولاأل ولوال ؟ذلك

 ...اجلوع أمل من للتخلصإال  بطعامه يستمتع
 هلا وترسم ،ةالغفل عن كوابح   هلا تصنع قناعة النفس وجدان يف نعتص بذلك املعرفةفإن  ؛ولذا

 الذي القطيب التجاذب جمهولإىل  تنطلق لكيال ؛احلياة هذه يف الصحيحة الطريق تقاطعات
 العظمى.. الغاايت من جلهأ من قتل  خ   عما يصرفها

 



 !اهلالمية الشخصية
أن أحد  أراد ماإذا  الديناصورفإن  ولذلك ؛اديناصور   منها ستجعل بعوضة جتاه نظاراأل تتجه حني
 يف العلماء وأحافري ساطرياألإىل  الرجوع عليه ام  الز  فنجد ،رضاأل وجه على صال  أ وجوده يثبت

 ؛إبصاره أو وجوده دون برزت شخصية الديناصور شخصية ل  ظت ذلك ومع، وتراثياهتم ولوجياياجل
 .بذلك ب  ع  ن    مل ،الميةه شخصية نهإ :قلنا فلو !كان كان نإ انقرض نهأل

 تنطبق الذي الناس من النوع ذلك هو جنوين بشكل للهالمية يسعى الذي املوجود الكائن لكن
 .هش" رخو وداخله ،قواي   الب  ص   ا"ظاهر   وتعين ،اهلالمية املادة مواصفات عليهم
 ولئكأ مه وكم ،ةاملغلوط الشهرةإىل  للوصول فكرية فلسفة من يطرحه ما خالل من يظهر وهذا
 م..ي  والق   والثوابت ينالد    كتافأ على هالمي بشكل يظهرون الذين

 الصورة مشتهر ،الفكر أجوف
 األعداء مع ويف   ،جمتمعه يف لئيم

 اهلوى تغرييب ،التفكري يف ساذج
 له! سو   ال اهدف   ليحقق ؛مواضعه عن للكلم فحمر   

  

 



 السائدة! والثقافات الثقافة سيادة
 والتعامل يموالق   واملعارف الشخصية يف االرتقاء الذهنإىل  يتبادر الثقافة طلحمبص نسمع حينما

 ...جمتمعه مع تعاملهأو  ،نفسه الشخص مستوى على االجتماعي
 نم   ي  ع د ،عليها اإلمجاع وينعقد ،هبا يقتنع وثوابت فكارأو  مي  ق   من عليه يتعارف مافإن  ،وابلتايل
 .سائدة ثقافة :نقول وهنا ،ما جمتمع يف ةالثقاف سيادة

 ضحية يقع والفعلية والفكرية والقيمية املعرفية مبكوانته - الثقافة - الكبري املصطلح هذاأن  الإ
 .حمد د وقت يف معينة قضية يف حمدد فكري توجه على به ويرمى ،حياناأل بعض يف التخصيص

 جمتمع يف ةاملنفلت ريةاحل كثقافة كانت خطأ جهلت مأ عرفت سبابأل معني ثقايف توجه يسود وقد
 .السائدة الثقافات من يصبح فذلك ة؛املنضبط احلرية مبصطلح الناس كتعلق صوااب  أو  ،ما

  

 



 !ذاتك ر  طو   
 يتقنه.. ما ئامر  كل قيمة  
 ،روائيأو  كاتب قرحية هبا فاضت معرفية طفرةأو  فكري فراغ من انبعة تكن مل التارخيية املقولة هذه
 لثبوت ؛لنقاش حمال   يصبح مل حمسوس دليل يدعمها ةقحقي ثبتتهأ يشمع واقع من نتجت بل
 لشيء تقاناإل يكونأن  عن فضال   ،شيء تقانإل يسع   مل الناس من الكثريإال أن  ،عليه مجاعاإل
 ..بقيمته رتقاءاال عناصر من
 خريناآل حباجة تقدر قيمته كانت ،عرضأو  مبال السلع متقي   كما م  ليقي   يكن مل نساناإل نوأل

 .غريه يتقنها مل تقنهاأ مهارة من ُييزه ما احلاجة هذه ويرتجم ..ليهإ
 مكاانته؟إ به تسمح ما تقانإب قيمته لرفع املرء يسعى ال فلماذا ،فيها اماهر   خريناآل قناعة يف صبحأ

 ...أقرانه بني ُييزه فيما تكمن والرقي القيمة فطريق
 فخيط   التدريب جانب أصبح حىت ،املشاهري بني اكبري   احيز   الذات تطوير موضوع أخذ وقد

 ...األموال
 ضحية وقع واهم من فكم ؛املناسب قالبها يف نفسك تضع أن هو لنتداركه ندركه أن ينبغي ما لكن
 !الفروسية يتعلم مل نم   حبصانه احلواجز يقفز ولن ،قدم كرة العب األثقال يرفع فلن ،ومهه
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