
www.alukah.net 

 
 

 
1 

  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 
2 

  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 
3 

 موجة خواطر 
 سناء ابن علي

 
 حيق الورد كلمات يزفها قليب مع كلها أان أسطر خبطوط من ر 

ها هو قلمي يكتب حلروف نسمات مشاعري املتدفقة . و نبضة فتفوح من بني ا 
القلوب بني الفرح واألحزان والواقع يلة تروي قصص حبرب سحري كلمات قل

ج تلك القصص العالقة يف خواطري األحالم. تتحرك احلروف بني أانملي لتنسو 
اخلواطر ط الذكرايت و تلحن ابلكلمات أانشيد ترتمن يف جوارحي. أجلس على بساو 

ا الواقع الذي مترد على أحالمنا...هذ تروي يل حكاايت بني ما متنيته و واقع احلياة.
لذة األمل فيما نطمع إليه...الواقع الذي غري قع الذي جعلنا نفقد نكهة و الوا

ألقى هتمة جرائمه الشنيعة يف واقع الذي غري نفسه مع الزمن...و مفهومنا للحياة...ال
 و العصر...جعلنا ننسى كيف نعيش رقبة الطبيعة
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 نفحات قلم
 ... ماذا قد خيفي الدفرت خلف مجال غالفه

 ... و مشاعر قاتلةكلمات تفيض وجعا 
تلك األوراق حبر إذا ما ارمتينا يف ربوع حروفها غرقنا يف ذكرايت ستمسنا و سنشعر 

 ... هبا سواء كانت لنا أو لغريان
سنعيش ما ترويه الكلمات و كأهنا تضعنا يف دور املمثل الذي يعيش الدور 

 ... إبحساس صادق
 نقلب أوراقها لنغوص يف حمتوايهتاكل ما كانت الدفاتر مجيلة فهي تغوينا لنتقدم و 

... 
و كأهنا توقعنا يف فخ يسقط بنا يف حفرة هي الفاصلة بيننا و بني عامل خمتلف عن 

 ...واقعنا
 و نقع ضحية مجال دفرت حيمل قصصا كثرية ...

 قصصا رمبا عاشها الكثريون ...
 ... لكن كل شيء يزول

 ... تلك الذكرايت األليمة و األخرى اليت أضحكتنا
 ... كل موقف نعيشه يزول أتثريه مع األايم

 ... فال نبكي ملا أبكاان اذا ما تذكرانه
 ... و ال تغمران السعادة لذكرايتنا السعيدة

 ... ألن الصور اليت ظلت يف عقولنا قطعت صلتها بقلوبنا
 ... تربئت منها مشاعران

 ... لئك األشخاص العادينيو كل ذلك صحيح أل
 ... يبنوا صداقات مع القلملئك الذين مل أو 
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 ... مل يتفقوا معه على نقش ذكرايهتم على األوراق
 ... يعجزون عن رسم مشاعرهم ابحلرب

ال يبدعون يف تصوير ما يشعرون به على شكل كلمات لذيذة ال تفقد طعمها مع 
 ... االايم

 ... هلا نكهة خاصة ال تزول مهما طال هبا الزمن
 ... األوراق وطنا هلاتتجمع املشاعر و تتخذ من 

 ... رانو نغلق عليها أسوار دفات
 ... لتظل الذكرايت بنفس الطعم و نتذوقها يف كل مرة نردد ما كتبناه

   
 لذي ستقوله حرويف لكم ؟ا ام

  ي تنبض مشاعرا ... و غامرة ابألمله
  لكنها خرساء عجزت عن البوح

  ودت لو صرخت فيكم ال تستسلموا
 احكم أن غادروا هذه األفئدة الصامتةودت لو اندت إىل جر 

  ودت لو ابشرتكم أن العزة لألرواح الصامدة
 ... ودت لو دخلت جوارحكم خلسة يف الليل لتعطر ابألمل أفكاركم اليائسة

 حرويف انبضة بشوق و حنني و أمل يف غد أفضل
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 نبضات انعمة
 ... عندما كنا أطفال

 ... و جتملهاكانت أحالمنا الربيئة تزين لنا احلياة 
 ... كانت جنة انبعة من قلوبنا اللطيفة

 ... كنا ننام سعداء و ال نرى يف أحالمنا إال ما ختيلناه يف يقظتنا
 ... أما اآلن فقناع النضج أهلكنا

 ... شوه لنا احلياة ابلظالم
 ... قتل السعادة و أسر يف احلزن ارواحنا

 ما الذي تغري؟
 يف خيالنا؟ أال ميكن أن نسرتجع طفولتنا حىت

 ... أخنشى على كربايء أعماران اليت أهلكناها بصفة النضج اخلادع
 ... خدعنا ليغري لنا مفهوم احلياة

 ... فاصبح احلزن و األمل و اإلكتئاب من شروط النضج
 ... نرافق الظالم فقط ألننا انضجني

 ... نتخلى عن األحالم اجلميلة و نتبىن أحالم ختلت عن السعادة
 ساب منها الطمع و تتصدر األاننية عناوينها ليغدوأحالم ين

 ... العامل موحش و نغدو حنن وحوش
و منضي احلياة يف صراع إىل حد املمات و الزلنا نبحث عن السعادة اليت ودعتنا مع 

 طفولتنا
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. كلنا كنا أطفال..كنا كاملالئكة ترافقنا أحالم بريئة..كانت السعادة عندان تنحصر 
عليها..كنا نفرح لرؤية أمر خيالف ما اعتدان عليه..مل نكن ندرك أن يف لعبة حنصل 

يف احلياة ما يدعو للحزن أكثر من انكسار لعبنا الصغرية..و كربان و كربت مع كل 
منا حكايته اخلاصة..من منا مل تعرتضه املصاعب و من منا مل تصفعه احلياة صفعة 

خرجنا من عاملنا الطفويل و أصبحنا قوية جعلته يكتشف الواقع املرير..مل ندرك كيف 
نفكر كثريا... دفع بنا التفكري حنوى مسريات يف دروب غامضة و كل منا قاده 

 حظه حنو درب خمتلف.
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 منحدر الزمن
كانت حياة   كانت غريبة..  احلياة اليت حدثوين عنها كم أمتىن لو أهنا مل تتغري..

دون أن تتذمر على عيشها و ال أن حافلة.. ال أحد يفهمها.. أتيت و متضي من 
فإن املتعة لذة تطيب.. رغم  تتحسر على تركها.. رغم املخاطر و الصعوابت..

الدموع اليت تنهمر فإن البسمة ال تطيل املغيب.. رغم ما ُلِضم من أشعار.. فإن 
  الناس ابلوفاء قلوهبم ال حتتار.. كان الشعور أملاسة مثينة خيشى اجلميع أن يفقده..

كان   بني الناس احملبة وافدة.. كانت الشجاعة مسة صاعدة..  األمل انرا ابردة.. كان
يعيش الناس ال يشتكون برد الشتاء و ال حر  املال أييت و ميضي كالضيف..

كان   ابلقناعة نفوسهم مشحونة.. و املصاحل يف غياابت النسيان مدفونة.. الصيف..
و هللا سبيل املؤمن  القلب عند األزمات..كان اإلميان نور   الدين أسلوب احلياة..

 للنجاة..
حيث  و مع الزمن سالت هذه القيم يف هنر الذاكرة.. و مضت إىل حبر النسيان..

و  ماتت األحاسيس و ماتت القلوب.. و أصبح املال سيد اإلنسان.. عاملنا اليوم..
 ما عاد أمري يذرف دموع احلسرات.. بقي احلب وحيدا يف ظلمة اآلهات..

و أستبدل ابلكالم  ابت أسباب األحزان.. بل أصبح أكذوبة الناس.. اإلحساس..
أصبح اهلدف رؤية الدموع و االستمتاع...و األحزان حتتل كل  العسلي الفنان..

البقاع...و من بني نظرات العيون يشتد الصراع...أصبح اإلنسان يف لعبة املوت 
 أصبح آلة بال شعور.. تزول..و األفراح تنسحب من كل بيت و  يسول و جيول..

متوت السعادة   جيرم الناس ألجل النقود.. مهه املال و اللباس و الطعام و القصور..
و من بني أشالء القلوب اليت فتتها الطمع و احلقد... يتسلل  و األحزان تسود..

ال تزال  سؤال يرتدد يف ذهين مع كل نبضة من قليب و مع كل رمشه من جفوين..
 و الظالم لف جناح األحزان على كل قلب.. األمل يف كل مكان.. عيين ترى
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صدمات و أهوال تكثر يف كل ساعة و األرواح تعود سلسلة إىل رهبا متواصلة ال 
أحياان أحزن و أحياان أخرى يشتعل فيا  أنظر و أتدبر.. تقطعها اللحظات..

و ثقة و ثيقة تصرخ نفسي و ترجتف أوصايل بني لوعة اخلوف من القدر  اإلميان..
حلزن و وميض األمل يف فتتيه نظرايت و تضيع الدموع بني ذبول ا بصانع القدر..

 بشغف السالم للعامل الذي نسي ألوان الطيف بني سواد نيالالمعت بؤبؤ عييني 
القلوب اليت تلطخت ابحلقد...نفوس خيل هلا أهنا احتلت اليوم و امتلكت 

أن ليس للعمر حد..تطول شرورهم  الغد...أرواح نسيت مصيبة املوت و ظنت
 سعادة غريهم و إىل أحزاهنم متتد..
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 مهسات جنوم
يف تلك الليلة الظلماء اتكأت و بدأت أقلب نظرايت على النجوم... راودتين 

أحاسيس كثرية... بدت يل تلك النجوم اجلميلة كأهنا تروي قصصا كثرية شهدهتا 
على مدى العصور و أحياان يبدو يل كأهنا تتقاسم سرا كبريا بينها ختفيه خلف ذلك 

الذي حرك فضويل...وددت  اهلدوء الذي عم أرجاء السماء... ذلك الغموض
بشدة لو أطري إىل حيث تكون... فأسأهلا عما ختفيه عنا...متنيت أن أعيش بينها  
كي أمتتع ابلسالم الذي يغشاها...و قد تساءلت كثريا عن سر هذا السالم... و 
حبثت داخل خميليت عن جواب...فبدا يل أن هذه النجوم اجلميلة صديقات رغم 

ك مسافة كبرية فاصلة بينها...رمبا تلك املسافة هي عمق العالقة فإهنا ترت 
السبب...تلك املسافة اليت جتسد قيمة االحرتام الذي أيخذ األولوية قبل احلب و 

الصداقة...فيكون ذلك احلاجز اخلفي بينهم و بني اخلالفات اليت قد تعكر 
ة صداقتهم...نظرت مطوال و كان هديف أن أكتشف أمجل جنمة بينهم...يف كل مر 

أركز انظري حول جنمة متصورة أهنا األمجل تزيد جنمة أخرى من إشعاعها و كأهنا 
حتاول لفت نظري حنوها و كأهنا تريد أن تثبت يل أهنا أمجل من األوىل...فأحس و  

كأن النجوم تغار من بعضها و لكنها ختفي تلك الغرية و تعمل على إثبات 
 بعضها البعض...مل تفكر أي نفسها...فلم يكن هناك بدا من إحداث صراع بني

منها يف تدمري األخرى لتظل وحيدة متفردة ابجلمال...تلك النجوم اليت ملست 
نفسها و مل تلمس غريها...عملت على أن تكون األجدر بلقب األمجل رغم صعوبة 
املنافسة...فهي تعلم أنه كلما اشتدت املنافسة فسيكون لطعم الفوز نكهة أمجل ما 

فسة تتحلى ابلنزاهة...فخطفت مجيعها قلوبنا جبماهلا و نورها دامت هذه املنا
األصلي...و هلذا فإن النجوم متنحنا شعور السالم...أحياان تبدو لنا كأهنا ذلك 

الصديق الذي يدعوان لنقول ما خيتلج قلوبنا و نراتح من محل أحزاننا...يف سكون 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 
11 

الراحة ليستقبلنا النوم يف الليل تبدو كأهنا تنشد لنا أنشودة هادئة متنح نفوسنا 
رقة...تلك النجوم اليت تبدو كأهنا حديقة من الزهور...فتنثر بدل الرحيق نورا...و 

هنا أدرك مدى جتليات قدرة اخلالق عليها...تلك الدقة اخلارقة و القوة 
العظيمة...تلك احلياة اليت وهبت لنا من دون أن نصنعها...مجيعنا ننظر إىل النجوم 

كيف و مىت وجدت...ذلك السر الذي مهما حبث فيه الناس فإنه لن و ال نعلم  
يكتشفه...سر تقامسه املاضي و احلاضر و املستقبل...ليعجز الناس عن السفر عرب 
الزمن...و تبقى العزة هلل وحده ال شريك له...هي سبب لإلميان و مع ذلك نرى 

العقول و القلوب  الكثري من امللحدين...ال عجب فما نفع بصر العيون إن كانت
 عمياء..
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 متاهة القلوب
مهما تكاثرت نفوس الشر فاخلري ال ينقطع... بعض األحيان قد نلتقي أبرواح مل 
يلمسها الطمع...قد يصادفنا بشر بقلوب خالية من اجلشع ..فبعض القلوب هلا 

متطر إن مل  قلوب كالغيوم.. جبماهلا البديع.. و هلا هدوء الربيع.. صفاء السماء..
و احملبة  احلنان.. ءحتيط من حوهلا بدف كشمس الشتاء..  ابلعطاء تظلل ابلرمحة..

قلوب اندرة كجوهرة وسط حميط كبري..تلك  فيها كجدول عذب يروي الظمآن..
تلك هي املالمح اليت ترسل إىل متطلعها  هي النفوس اليت جتملت احلياة بطهارهتا..
أولئك األشخاص القليلون الذين  األحزان..ذبذابت تسكن أرواحهم احملرتقة بلهيب 

أولئك الذين يغدون يوما بعد يوم ضحية الشر  أصبحوا فريسة القلوب املتغطرسة..
فبني اجملازر اليت تسببها أايدي الشر ألجسادهم الضعيفة أو ألرواحهم  املستبد..

 الظالم.. جتعل تلك النفوس اجلميلة تضيع بني طريق املعاانة و اختيار سبيل النقية..
فمن صرب كان عليه األمد و من استسلم وجد نفسه حماطا بنجاسة الشر ليصبح 

 عضوا من تلك العصابة السفاحة لدماء األبرايء
و لتقع حتت الرمحتهم ضحااي تتوسل فيهم الرمحة اليت مل يزل هلا وجود 

و داخلهم...بينما تتوسد بعض النفوس لوسائد احلزن ...تعمى أبصارهم عن النور 
يصبح الظالم هو بصريهتم الوحيدة...ال يستمعون إال لضجيج اليأس الصاخب يف 

و جعل  و تشتاق إليها.. أعماقهم ..ما حدث معهم جعل قلوهبم تعشق السعادة..
أرواحهم معلقة يف كل اثنية متر يبحثون فيها عن ومضة سعادة ..يف قلوهبم نورا قد 

يربق بشدة مع كل ملسة أمل تداعب نورا كان  اختفى بسبب ما عانوه من أمل..
يتابعون أحداث احلياة اليت تومههم ابنتهاء  أرواحهم.. لكن يف فرتة ما نسوا األمل..

جتعلهم  احلياة..كثرة أموات و مصائب جتعلهم ييئسون من أنفسهم و من القدر..
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و أن السعادة قد طواها الزمن يف كتب  ..أزلياا  يرون الدنيا ليال أبداي و حزانا 
 و ال تتصل ابلعامل اخلارجي.. مل يدركوا أن السعادة تكمن يف قلوهبم.. املاضي..
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 صدى قلب
قليب يف كهف األحزان تنبجس منه جداول من األحالم اليت الزال قليب اتئه فيها و 

 يعجز عقلي عن فهم العسري فيها...
لوطين احلزين الذي أحلم حبياة كرمية يعيشها الكرماء منا...أحلم ابلفخر و الشموخ 

 وجد نفسه مدنيا برأسه خجال من واقعه الدينء...
إىل أي مدى و إىل أي هاوية هنوي؟...أتملت أن يالمس املنطق مجيع القلوب 

قع فيوقظ عزائمهم اليفتح يف أرواحهم ابب اإلنسانية و يفتح عيوهنم على سوء الو 
 للتغيري...

حتاد أفكاري و مشاعري فأخذوين لكنين أخطئت...و خطئي أنين استسلمت أمام ا
إىل رحلة يف اخليال فجعلوين أنسى الواقع و أندمج مع األوهام فأحتسسها حبلوها و 
مرها... و لكن ها أان هبفوة صغرية أستيقظ فزعة فاسقط من سريري ألرتطم بسطح 
الواقع ألدرك أن حلمي جتول يب يف حلم من اخليال و خدعين به و كأنه يريد أن 

به... و كـأنه  االقتناعصفعة يف أقصى درجات قوهتا لتجعلين أقتنع مبا أرفض تكون ال
يقول يل "استيقظي أيتها احلاملة و اتركي عاملك الذي ألبستيه حلة األمل فاألمل 

خيال كما هو حال عاملك الصغري الذي ال ينحصر سوى يف خميلتك و لن يتعداها 
فاخرجي و انظمي للحياة البائسة و فال ميكن أن يالمس تلك األرواح الغافلة...

تعلمي الضحك على نفسك و الكذب على قلبك و اقنعي عقلك املتمرد أنه ال 
فائدة من حرب األفكار تلك فال هتدري حياتك يف السعي حنو احملال عيشي قدر 

 املستطاع مع هذه الكذبة لتدركي ما قدر لك من العمر" ...
يف ابطن روحي فيزعجين خا كان صدى هذه الكلمات جيسد ضجيجا صار 

ما رفضت اإلستماع هلذه الكلمات كلما ازداد الصدى و اعتلى لكبشدة... و  
 الضجيج و خلق يف داخلي أنني أكلف نفسي كثريا من الطاقة احلياتية ألخفيه...
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و لكين أظل مصرة على عدم تصديق ما مسعته إىل أن تسلل الشك داخلي و 
ألفكاري...فبعضها يهدف للتسلل يف عقلي  تكاثفت األسئلة اليت جتسد حراب

ليقنعين بصدق تلك الكلمات و البعض اآلخر يسعى لطرد تلك األفكار اليت يراها 
مسا قاتال للعزم و الطموح و احللم الذين كانوا مييزونين... فكانوا ينظرون إيل نظرة 

 البطلة اليت ستحقق املستحيل و القادرة على التغيري...
 أريده ... هذا ما كنت أخشى أن أفقده... هذا حقا ما كنت

تلك الرغبة اليت كنت أعيش هبا فأرى نفسي مميزة هبا فال أعلم هل أان فخورة بنفسي 
 أم مغرتة هبا؟...

 خلف هذا السؤال تتسلل بعض األسئلة و ال أعلم ما هدفها؟
ال أعلم إن كانت تسعى لتجيبين عن هذا السؤال؟ أم أهنا تسعى لدحر فخري 

 سي؟ أم أهنا تسعى لتعزيز غروري؟بنف
و تصطف األسئلة متبادلة األدوار بسرعة هائلة حماولة تشتييت عن الرتكيز يف إجابة 

 منظمة...
هل احلياة سيئة؟ أم البشر هم السيئون؟ أم أهنم معا كذلك؟ ملاذا عندما كنا أطفال 

أم أن الشباب مل نكن نعاين هذه املعاانة؟ هل طفولتنا جعلتنا نرى الواقع بريء؟ 
سرق منا برائتنا؟ هل الواقع من تغري أم قلوبنا هي اليت تغريت داخلنا؟هل ما نراه هو 

 صورة الواقع الذي جنهله؟ أم أن ما نراه هو إنعكاس ملا خيتلج قلوبنا؟
هل حنن من تغريان و نقص اخلري داخلنا و تسلل الشر إىل أوصالنا و امتزجت 

خلق تناقضا عظيما داخلنا؟ أم أن احلياة هي من مشاعر احلب بنظريهتا احلقد لت
تغريت و انتشر على أنغام الطبيعة صدى حلن حزين يف أفق دنياان فبث الكآبة يف 
أرواحنا؟... مل أعد أفهم شيئا...أسئلة وراء أسئلة أحياان تتكرر لتلفت انتباهي و ما 

ي ان أصوب انتباهي هلا حىت تتغري و يشتد الصراع ليخلق به يف رأس
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صداع...اكتظاظ شديد جيتاح خواطري و يلتف األمل على روحي يف شكل ثعبان 
من احلرية ...لكن ال خمرج من حرييت إال أبجوبة...فقط عندما أجيب عن هذه 
األسئلة سأحرر روحي من سجن األفكار هذا...فماذا عساي أفعل؟ ... أين 

 سأجد هذه األجوبة؟
تلك األسئلة اليت ختلو من  برباءتههل اي ترى ينفع أن أسأل طفال بريئا ليجيبين 

الريبة؟ لكن هل سيفهمين؟ هل سيجيبين بعفويته الربيئة دون أن حيتار يف كلمايت 
 الغريبة؟

هل من العدل أن أسرق طفولته أبن أجعله يدرك أن املستقبل يتجه به حنو الظالم؟ 
ما صوره له قلب الطفل الصغري هو جمرد أوهام و أن هل من اجليد أن أخربه أن 

الواقع سيء و أن أحالمه الربيئة لن تتغري بل سيدفعه الواقع للتخلي عنها و 
استبداهلا أبحالم تغري له مفهوم السعادة الذي يعرفه؟ سيكون فضيعا ما أفعله ... 

م ستسرقها سأكون أسوأ من اجلميع إن سرقت براءة هذا الطفل رغم علمي أن األاي
ال حمالة...سيكون فضيعا إن سرقت منه أحالمه الوردية و جعلته يعيش هذه احلرية 

اليت أعيشها و يتأمل األمل الذي مل أحتمله بنضجي فكيف قد يتحمله هو 
بقصره...لذلك قررت أن ال أرتكب هذه اجلرمية... لن أحرمه هذه اللحظات 

جأه عندما يهرب من الواقع البشع...و اجلميلة... فليصنع ذكرايته اليت قد تكون مل
 لكن من سيجيبين عن أسئليت؟

 رمبا لو عدت طفلة ألجبت نفسي...؟
و لكن ال ميكن للزمن أن يعود... لقد رحلت طفوليت و تركتين أصارع هذه 

 الصدمة...
مل خيطر يف ابيل يوما أن الواقع كما أراه اآلن ... أتذكر أنين كنت كالفراشة ال أرى 

الكون سوى زهوره...مل تكن حيايت بستان لكنين كنت أحلق يف آفاق من هذا 
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خيايل حىت جعلت قليب يرى ما أختيله يف صورة الواقع... كنت أرى برد الشتاء و 
حرارة الصيف و ثورة اخلريف هدوء ربيع من السالم...و تغزو قليب براءة و صفاء 

أحالمي الصغرية إال أنين ملئتا حيايت دفئا منعزلة يف النور رغم أنين مل أملس 
أحسست بقرهبا مين...أوجدت لنفسي ذلك العامل الزهري و بنيت فيه أحالمي و 
جعلته حيتويها كما لو أهنا واقع ملموس...مل أختيل يوما أن كل ذلك وهم... حىت 
أن احلياة أجادت التمثيل و برباعة أخرجتين من عاملي فلم أدرك نفسي إال و أان يف 

لغريب غريبة مغرتبة اتئهة أستنجد طفوليت كي تعيدين إىل عاملي اجلميل و هذا العامل ا
أستنجد شبايب كي يغري هذا العامل البشع...مل أعلم أنين كنت أعيش يف عامل من 

األوهام و بسرعة استئصلتين منه األايم...و أخرجتين ألتيه يف مراهقيت اليت 
م أين أسري بنفسي و ال كيف أرهقتين...ضالة يف دريب و أسرية للحرية ال أعل

أوجهها... قليب حزين حين لطفوليت...و عقلي يواسيين فيدفعين للنهوض و تغيري 
أحالمي الطفولية الصغرية أبحالم كبرية تدعي النضج لتخفي األاننية اليت تتصدر 

عناوينها... بني احلنني للماضي و الصدمة ابلواقع تفتت مراهقيت مع تفتت الدقائق 
ت...و ضاعت بني الزمن نفسي فكانت ترفرف أبجنحة احلرية يف فراغ و اللحظا

موحش...و مضت األايم و تباينت األسرار و ارختت أجنحيت ألجد نفسي على 
حافة منحدر كبري يدعى الشباب... و بدأت احلقيقة ترسل صقيعا مجد مشاعري 

ت فلم تعد قادرة سوى على اإلنصات ألفكاري دون أن حترك ساكنا... حضر 
طفوليت يف قليب لتحاور عقلي و جتيبه عن كل أسئلة شغلت ذهين...و أجابتين تلك 
األجوبة الصادمة و اليت رفضتها روحي...ال أعلم إن كانت إجابة الطفلة يف داخلي 

صحيحة و لكن عقلي اكتفى بتصديق كل جواب كما لو أنه احلقيقة 
 :قالت يل تلك الطفلةاجلازمة...
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وا مع عيشون يف وجه احلياة...أنتم من فقدمت الرغبة يف أن تر كشأصبحتم ت "أنتم من
ة احليا األطفال...أنتم من أتثرمت أبسباب السعادة الومهية و بدأمت تقضون أنفسكم

وا من واقعكم و قرتبون يف عمق الباطل... انفصلتم عن أحالمكم و مل تغوصت
 فراغ نذلك إىل حبر من ال خشيتم أن تتيهوا يف خيالكم ... فآل بكم

جمرد جثث  ون غرقا يف الفشل...أصبحتمشتدون يف الالوعي فتغرقون فيه فتسبحت
قتلها الروتني و قضى عليها اجلهل و لكنها الزلت تتنفس بفضل جرعات 

به الطبيعة احلنونة بطبعها الطيب الذي ميزها هللا به فكان  يجني الذي متدكماألكس
... فلم تستطع حىت  قات قلوبكمعليه هو احملافظة على دأقصى ما هي قادرة 

ماذا ستغري ...فاا فيه طعم ونحتسه فال ونتذوقمثارها أن تغري طعم احلياة الذي تبطيب 
يف ذلك؟... هل ميكن أن  وارغبمل تإن  ونتغري هي؟ و التغيري أبيديكم... و كيف ست

 االكتفاءم يف سبات يفرتش يتغري الشخص و حيقق شيئا مهما يف حياته و هو انئ
...و هكذا و يتغطى ابجلهل... و هكذا تعالت أصوات شخري العرب ابلالشيء

نسبت لكم صفة العدم...فال مكان لكم يف العامل الذي خلقتم ألجله...تركتم 
العلوم و التطورات و البحواثت و  ونراقبيف السبات... ت وضيفتكم فيه و غرقتم

ليوم أنتم العامل النامي رضيتم تناء النسخ و جتريب ما فعله غريكم...و اابق تكتفون
يسمى ابلعامل املتقدم ... هي أرض واحدة و لكن فيها  هبذا اإلسم ألن نظريكم

 "عاملني
...ما مدى احنطاطنا الذي  جعلنا يف مستوى أقل من اجلميع؟...ما مدى صغران 

يت منا و وضعوان يف عامل منعزل عن عاملهم؟...ما هذه احلالة ال ايف عيوهنم حىت تربؤو 
و  وصلنا إليها؟... قد كنا يف املاضي أصل تلك العلوم اليت أسست هذا احلاضر...
يف املاضي كنا القدوة اليت حيسدها من تقدموا علينا اليوم...كنا الصيت الذي 
خيشاه اجلريء فيصمت... كنا املسلمني الذين يتمىن غريان أن يكون يف هيبتنا 
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كالم... و لكن ماذا يف احلاضر؟ ...شتان ما فكانوا يقلدون طريقتنا يف اللباس و ال
بني املاضي و هذا احلاضر البشع الذي ميثل ومسة عار لعروبتنا اليت أصبحت ال 

تذكر إال يف املسبات...و حنن ندرك جيدا أننا نسب أنفسنا و نذهلا بقدر ما ذللنا 
عد أن دحران عروبتنا و ركدان هبويتنا يف مستنقع الواقع الذي لوثناه بغبائنا... و ب

اإلبداع يف داخلنا و اقتلعنا األمل يف التغيري من اجلذور أثناء قذف بعض عناصر 
النور حنو العامل اآلخر و يبقى البعض الباقي يف ركن من الظالم الضيق و ال مصدر 
لنوره سوى عقله الذي أصبح يتأقلم مع اجلمود الذي حوله ليتقلص الضياء شيئا 

الظلمة فيكتسي حبلتها...و هكذا نصبح كالنبتة اليت متوت فشيئا إىل أن يندمج مع 
جذورها جذرا بعد جذر و أييت البستاين لينقل بعض اجلذور احلية إىل حديقة أمجل 
و يقدم هلا العناية فتصبح زهورا اينعة مجيلة و ينبت بني بتالهتا عشق حلديقتها و 

الغباء و الكسل أوصال  يصبح العودة ألصلها امليت آخر شيء قد خيطر هلا...فيغزو
وطنيتنا و نظل ننحدر جبهلنا إىل ما ليس له أدىن...ليستعمران التخلف ...هكذا 
حنن ابئسون مثريون للشفقة...ال تدور أخباران إال يف إحصائيات القتلى و اجلرحى 

جراء حروبنا على بعضنا...و بعد أن انتهت احلياة داخل عقولنا أصبحنا  
 من أجل سد هذا النقص الذي شكل فراغا قاتال يف كاحليواانت نفرتس غريان

وعينا... و حنسب بغبائنا الذي شكلته غريزة الطمع فينا ان املال هو احلل لنرقى 
أبنفسنا...فيندب الفقري حظه و يركن يف املقاهي ينوح كعجوز تركها أوالدها يف 

متضي  مأوى العجز و تصرع من حوهلا بشكواها اليت ال تنقطع و ال تنفك...و
احلياة على تلك النغمة املزعجة...و العجيب أن هذا البائس مل يسئم من نفسه 

أن الغين أفضل منه حظا...جلهله بتلك  بغبائهبقدر ما سئم من فقره...فيحسب 
ذخة اليت يعيشها نظريه الغين...و الذي هو يف الواقع غين ابلغباء أكثر مما ااحلياة الب

...و قد تكثر عليه امتلك العامل بتلك الداننري أنه هو عليه ابملال... فيحسب
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فيصبح كل ما يريده هو التخلص منها...فيسرفها يف احلفالت و البارات...و 
فال العلم و ال التقدم و ال اجملتمع و ال الفقري و ال  ينفقها على املتعة و السهرات...

هكذا متضي و  …اليتيم يستحقون فلسا واحدا بقدر ما تستحقه لذاته و شهواته
السنني و الدهور و العصور و تتغري احلياة و األحوال و نظل حنن على نفس 

احلال... بؤساء ال نتذوق جديد يشبعنا و مع ذلك نكتفي مبا مل يكتفي به غريان... 
نكتفي أبن نكون العامل الصغري و نبتسم لصفة التخلف اليت التصقت هبويتنا... 

حتىي من دون حياة... و ماذا فعلنا ابحلياة؟ ماذا  جثث ختلو من روح احلياة و أرواح
و ماذا جنينا من أنفسنا و ماذا قدمنا لصيتنا  فعلنا هبذه الفرصة العظيمة؟..

وهلويتنا؟...خزي و عار... تفتتنا و تفرقنا... مل هنتم للمسبات اليت توجهت لنا و مل 
دقنا األكاذيب اليت تسلطت علينا... و بكل غباء ص االستحقارخنجل من نظرات 

و اليت قيلت لنا و صفقنا و حنن نصدق أن تلك الضحكات هي ضحكات سعادة 
 اليت تربق بشدة أمامنا... االستهزاءصدق متجاهلني لنظرات السخرية و 

 و لكن ملاذا؟ و كيف؟ و مىت أصبحنا هكذا؟؟؟
أتملت و تذكرت و فكرت فلم أجد سوى املنطق جييبين بعض اإلجاابت 

دته خيربين أننا من حولنا الدواء لداء ...و جعلنا الدروب القصرية الغامضة...وج
مسارات طويلة...حنن الفرد العدو لنفسه...حنن من ال نفهم شيئا يف هذه 

احلياة...مات علمائنا فلم يرتكوا بيننا خلفاء...و ساد الكسل شراييننا...و منحنا 
أين حنن اليوم من عقولنا إجازة طويلة...فما عدان نفقه أمرا ينفعنا...ف

الذي حرف الشرع على هواه...و جند الغافل الذي الغايل لنجد الدين...تقسمنا 
خيشاه...ليصبح الدين اليوم ألعوبة ملن اراتده...و عدوا ملن عشق احلرية الزائفة...و 
أين حنن من العلوم...أين حنن من التحضر؟ و اين حنن من احلق الذي خلق معنا و 

تنا؟ ...ندرك جيدا أننا يف الوراء ... و نسعى أبساليب غبية اكتسبناه من فطر 
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للحاق مبن سبقوان؟ ... فما نفعل؟ ... أزايء غريبة ال متثلنا و لكنها مثلت لعقولنا 
هلا نرددها بيننا و حنن ندرك جيدا أننا  التقدم و التحضر و كلمات ال معىن أهنا

حماوالت كثرية فاشلة فشال ذريعا نفهم لغتنا األصلية و لكننا أصبحنا خنجل منها ...
... فباإلضافة إىل عملنا الفردي املفعم ابألاننية و الذي يقودان يف خطوط متوازية ال 

ضا حنمل تلتقي إال أمام حائط الفشل و حتت سقف املستحيالت .... حنن أي
أصوال ليست أصولنا... نلبس هوية ليست هويتنا... هوية مقلدة بغباء ... و نعلم 

نا جيدا أننا سنظل مزيفني و أننا لن نتقدم إال إذا محلنا معنا هويتنا األصلية و إذا ترك
 التقليد و ابتكرن اجلديد...
 لنغري هذا الواقع البائس...

 بدايتنا ...و لنخلى عن تلك األفكار اجلاهلة ...و لنبدأ أبنفسنا و لنجعل العمل 
 ... أننتظر من األايم حىت تغري مصريان؟

 ... ما الذي قيدان حىت نرمي أبثقال محلنا على صاعد الزمن
 ... لنجعل املاضي يرافقنا و ال نرتكه يف سبيل حاله حىت يتحرر من عالقته بدموعنا

 و يدعوان لنستيقظ حىت ندرك وجوده فنتجاهل احلاضر الذي يلوح لنا بيد العطاء 
... 

مث نستقبل املستقبل ليغدو حاضرا يعيش نفس املصري و يصبح احلاضر ماضيا بال 
 ... ذكرايت و ال تغيريات

و جتدان يف األخري نلقي اللوم على الدهر الذي تعب و سئم من حماوالته مساعدتنا 
 ... فأصبح ميرر اللحظات بسرعة كبرية ال ندركها

قول مرت سنة تعيسة و ننتظر بنفس املنهاج و األسلوب السنة القادمة لتحمل مث ن
 ... نفس األوصاف يف خاطران

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 
22 

فمىت ندرك أننا حنن من نغري زمننا و حنن من نصنع سعادتنا و حنن من نقضي على 
 مشاكلنا و مهومنا؟؟؟
بسعادة طفيفة تالمس هذه  بصرب و حب و عطاء.. اببتسامة مرسومة إبتقان..
سنصنع الكثري  بعزم و إصرار.. القلوب الصغرية اليت شارفت على اليأس من احلياة..

هي فرصة واحدة و حنن من نقرر االحتفاظ هبا و  و سنحقق أكثر مما نريد..
اغتنامها بشكل كامل...هي حياة نعيشها حبكمة و حنكة لنبين أنفسنا و خنلد 

د العرض...هي البداية اليت نقررها ذكراان و نسطر كتاب حياتنا لنستمتع بقراءته عن
بعقولنا بعد أن هتوى قلوبنا املصري الذي نقود واقعنا حنوه...هي تلك النهاية السعيدة 

اليت نكتبها ألنفسنا لندمع فرحا عندما نقرأها...هي التضحية اليت ختللها 
هل أدركتم يوما السعادة يف إدراك كل شيء...أن  املتعة...هي الفهم و الوعي..

عيش حياتك كما تريد و كما هللا يريد...أن حتقق أحالمك الدنيوية و حتصل على ت
أمجل حلم يف اآلخرة...أن تعيش حبرية و تتقيد حبدودك مع هللا يتطلب منك ذكاء 
لتدرك أن احلرية الكربى تكمن يف تلك القيود. ماهي احلرية؟...هل هي مترد على 

لفرق؟...تتمرد على نفسك فتمنحها ما نفسك أو هي مترد على أوامر هللا؟...ما ا
يصلح هلا و ليس ما تظنه أنه يصلح هلا ..تعلمها أن ترغب يف املفيد و أن تشتهي  
كل مجيل... متنحها األمل وسط األمل و تعلمها أن تقف من جديد...تتحدى 

اليأس يف داخلك و تقتلع جذور الشر املنغرسة داخل نفسك من أثر تلك الرغبات 
طبيعة روحك...تسكن ذلك اجلانب املظلم و تسلط النور الذي يف اليت ختالف 

طيبة قلبك حنوه لتدحر و تبدد ذلك الظالم...أن تنتصر يف تلك احلرب ضد 
وة نفسك القوية عليك و تفرض نفسك على نفسك و على من حولك لتشع الق

عينيك و جتسد عليك تلك الشخصية  اليت اكتسبتها من تلك احلرب يف
تلك الشخصية القائدة...فمن قاد نفسه و حتكم هبا و حركها بسالسة الصامدة...
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 طاعته أن يقود جيشا عظيما يف أكرببني منعطفات الدرب املتقاطعة ابست
احلروب...قد نفسك لتسمو هبا حيث أنت تشاء فتعطيها الشموخ لتغدو أنفاسك 

ركع هليب حتد و تتكلم عيناك فوق صمتك لتخرب من حياول إسقاطك أنك ال ت
أبدا...و سيحدثهم كربايئك قصص إصرارك فتفرض على اجلميع احرتامك دون أن 

أي أن ترتكب  تطلب ذلك ...و أما إن كانت حريتك يف التمرد على أوامر هللا..
احلرام ابسم احلرية و حتسب أنك كونت شخصيتك املستقلة...و كأنك حررت 

من احلياة هي سلطتك على  روحك من ملكية هللا هلا...فتظن الفرص اليت تتاح لك
حرية هذه؟ ...حرية العهر  ن موتك لن يكون إال إبرادتك...فأيروحك و حتسب أ

عند الفتيات...أن تتجرد من ثياهبا ابسم احلرية...أن يتقيد عقلها بعقدة حنو السرت 
فتظن أهنا أحبطت كربايئها أبن تقيدت مبا أمره هللا...عندما تكون املظاهر 

ج عن األصول تقدم...تكون األجساد متلبسة السم احلرية و حتضر...و اخلرو 
العقول سجينة للجهل...تفرض جسدها لتجعل من يراها ينسى أهنا كائن بعقل و 
أهنا قادرة على التميز ابجنازاهتا...مل تدرك الفتيات بعد ما معىن أن يكون مثن فستاهنا 

رت ينسيهم جسدها لريكزوا مقياسا لقيمتها...مل تدرك الفتيات بعد ما معىن أن الس
على ما ميتلكه عقلها...ظنت أن السرت يقيد جسدها و مل تعلم أنه حيرر أفكارها... 
فمن هذا الذي سيهتم أبفكارك و أنيت ال تعرضينها بقدر ما تعرضني مفاتنك...هذه 

احلرية اليت كسبتها الفتيات بدون مكسب...جعلت من نفسها رخيصة تشرتي 
من قيمتها...و مل تفكر يوما يف أن تفرض نفسها أبفكار ال تقدر  أغلى الثياب لتزيد

بثمن...متردت على أوامر هللا و لكنها مل تتحرر من نفسها مل تتمرد على الظالم 
الذي ختلل أحالمها و مل تسقي قلبها ابحلق اجلميل.. مل تعلم أن هذه احلرية اليت 

ذي ال يشبع من جوع و ال تقدمها لنفسها على طبق من ذهب هي كذاك الطعام ال
طعم له لينتهي هبا األمر يف النفاايت...و لكن مل تكن تلك القوية القادرة على هزمية 
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نفسها...فما اجلميل يف احلرية عرب التمرد على قوانني هللا...ميضي الشاب يومه يف 
املهلكات يستمتع ابلفساد... يتعاطى ما يذهب عقله لينسيه حياته...روتني من 

أنت ال شيء سوى ذلك  ام...فيستيقظ و األوان قد فات...فمن أنت؟..األوه
االسم الذي قدمه لك والداك عند والدتك...ما هي الدنيا؟...هي فقط ذلك الركن 
الصغري الذي متضيه مع أوهامك...قد خسرت حياتك و خرجت منها بال قيمة  و 

ليت تظنها قوة ال شخصية...لن يتذكر منك الناس سوى تلك الكلمات البذيئة ا
رجولة...أو هي وسيلة للتجرد من الرجولة... فهاهي اللقاءات ابلنسبة لك هي 

املنافسة القوية حنو الشخص األسوأ...فهنيئا لك الفوز جبدارة...تستمتع ابلطعن يف 
عروض الناس و تفكر كثريا يف أسوأ ما ميكن من الكلمات...فماذا لو استهلكت 

ما هو أفضل ملستقبلك...أمل تفكر يوما يف روعة أن تلك الطاقة يف التفكري يف 
تكون تلك الرافعة اليت تصعد بوالديك و ابسم عائلتك حنو القمة؟...هل ذقت 
طعم األخالق النبيلة اليت تدوم مع كل كلمة طيبة؟...فما املتعة يف أن تشتم و 

عبا من تسب و ُتشتم و ُتسب؟... أين السعادة يف أن تلحق الشتائم مبن ربياك و ت
أجلك الليايل و األايم؟...ألن حتاول أن تكون ذلك املثال الذي تطلب األهايل من 

على ذاتك و حتقيق  االنتصاربه؟...ألن جترب ذلك الشعور يف  االقتداءأطفاهلم 
املستحيل يف بناء نفسك و عاملك الذي يوفر لك أفضل حياة و ملن حولك أم أن 

أن تكون حرا أو أن تتوهم  ماذا اخرتت ؟...التمرد على أوامر هللا أفضل؟... ف
 احلرية...أن حتقق لنفسك سعادة روحك أو سعادة قلبك...

بدل أن نضيع  حلظات حياتنا الثمينة يف تفكري و أفكارا تشوشنا عن قيمة 
عمران...فلنوظف عقولنا و لنتحدى تلك األوهام و لننتصر...و إن مل ننسى 

ن ضعفنا فلنتغذى ابإلميان...و لنرتك اجلانب الذي فلنتناسى و الزمن سيداوينا...و إ
مينحنا شعور حب احلياة... هي حياة نعيشها ألنفسنا...فلنستمتع حبقوقنا و لنلتزم 
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سنندم على كل جانب فرطنا فيه من هذه احلياة...سنندم إن طغى ألننا بواجباتنا...
.. إن مل نريب أحالمنا علينا الفساد و مل نصلح أحوالنا... سنندم إن مل نعش طفولتنا.

مع أايمنا...إن مل خنطأ يف فهم األشياء...عندما نرى فقط األشياء اجلميلة اليت 
تفهمها قلوبنا النقية...إن مل نسعى لتحقيق تلك األحالم اليت معظمها من ضرب 
اخليال... إن مل نكرب و نغري من أحالمنا و مل نغريها...نعم سنندم إن عملنا و مل 

مننا و مل نتجول... إن عشنا و مل نتعبد... عندما نرتك فروضنا نكون   نلعب... إن
كمن يرمي نفسه يف سلة النفاايت...فنكون بال قيمة و ليس لنا عمودا نتكئ 

عليه...نكون تلك األرواح النكرة اليت ال يرفعها أمل و ال يربزها وميض...العبادة 
زيد حياة...هي بيت السعادة هي ذلك النهر العذب الذي نرتوي منه نغرق فيه  فن

حيث هي السعادة حنو السعادة...نبحث عن حياة فنجد حياتني...نقرأ كلمات 
من نور يف كتاب مسطور من وحي صاحب النور إىل روح من نور فنمنح أرواحنا 
حاضرا فيه أمان و مستقبال فيه السرور...حنرم أجسادان و نعطي أرواحنا...نتعايش 

فراحنا...ننسى ليالينا و نشتاق لصباحنا...نركع الركوع الذي مع أحزاننا و نصادق أ
ابلنفس...نسجد لنزيد من عزة نفوسنا...حنيي ضمائران و نسري على نغمة  ارتقاءفيه 

أصواهتا...نستمتع ابملساعدة و نستقبل فرحة غريان اليت تتضاعف داخلنا...نتأمل يف 
املانع من أن نكون تلك النفوس الكون و ندرك أنفسنا قبل أن يدركنا القدر...فما 

الطاهرة اليت مل يلوثها احلقد...ماذا سنخسر إن تعلمنا حمبة اجلميع و تركنا الظنون 
اليت تزرع يف نفوسنا حتدايت ال تغنينا يف احلياة بشيء سوى تلك الذنوب اليت تلقي 

 على فؤادان غمامة من احلزن الذي ال ندرك له سببا إال أنه و حتما نتيجة تلك
الطاقة السلبية اليت شحنا هبا أنفسنا فخارت هبا قوة احلياة يف مهجة أرواحنا... 
فلنوقف الصراعات اليت جعلت من عالقاتنا مستنقعا من النفاق و األبغاض...و 

لنفكر دوما يف أن جنعل من أنفسنا ماءا صافيا نقيا نطفئ به نريان الغضب املتأججة 
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ن الذي جعل من البشر أجسادا بال مشاعر و يف غريان حنوان...و لنمحو سوء الظ
ال إنسانية...و لنكن حنن البداية حنو األفضل...و لنكتفي حباجتنا من احلياة اليت 

ختولنا ألن نعيشها يف سالم و حب...فلم و لن يكون املال يوما مفتاح 
السعادة...فإن كانت القلوب جافة من هنر احلب فلن حتىي مبغرايت الدنيا...إن  

 ...؟السعادة هي مبتغاان فلماذا منيت قلوبنا كانت
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 خواطر حائرة
 ما ابلنا اليوم؟...

نعجز عن رؤية احلق و نصفق للباطل ننجذب حنو مغناطيس النفاق و ندوس 
أشواكا نثرهتا لنا تلك النفوس اليت خلنا أملها من طبيعة الزهور فيها و نسينا أن 

اجلميلة اليت تتزين بضحكات كمثل املخدر الذي للصبار أشواكا و أن لكلماهتم 
 يروض فينا األمل لكي ال ندرك السم يف حروفهم ...

 ملاذا نتجاهل أصوات عقولنا اليت حتذران من غباء عواطفنا؟...
مىت احتجنا لإلنسانية داخلنا خذلتنا و مىت هتنا يف دوامة احلرية راوغت بنا 

 ..األحاسيس و اكتفت األفكار تراقب بصمت.
 تلك احلرية اليت تساور و جتاور جوارحنا فتصيب مكامن اليأس فينا...

و نقبع يف ظلمة تعاستنا أنخذ دروسا من الليل و ندون على دفاتر احلزن ذكرايت 
األمل و نطالعها يف سهر ليالينا لنضيع على أنفسنا األايم نعوض عن حاجة أنفسنا 

ايت جتسدت لنا كوابيس قتلت يف داخلنا للنوم فتخذلنا األحالم اجلميلة إذ أن الذكر 
 األمل ابلنور...
 فلما اليأس؟...

 الطبيعة حترتم قوانينها...0إن كانت 
 و إن كانت تغري األحوال من قواعدها... 

 فمن ماذا نيأس؟...
 جعلت نفوسنا اليت اندجمت مع الظلمة تظن أن الليل لن يزول...

 ابلسواد...حتسب أرواحنا أهنا انتقلت إىل عامل جتسد 
 مل خنرت و اخليار لنا...

 فلماذا خنتار السواد و إبمكاننا أن نلبس أمجل ثياب النور...
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ذلك النور الذي نصمم منه حمبة ترفع أرواحنا إىل فضاء نلونه بطيبتنا و خنتار من 
جبمعة ترتمن فيها الكلمات ألوان نرسم هبا عاملنا و نضيف إليه األحباب لنسد عزلتنا 

 كات...حض قهقهات و
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 نرباس إميان
 تسقط احلروف و ال تتبعثر... يسقط األمل و ال يندثر...
 قلوبنا مفتوحة لإلحالم...و درب األحالم حيتاج اإلهلام...

 .ايم...نشقى و نثابر و ال ننام..نتعب و نسهر و تطول األ
 إن جنحنا فنعم النجاح...و إن فشلنا فغدا لنا نصيبنا من األفراح...
 حياتنا ملك هللا الرحيم الرؤوف...حيب لنا اخلري علينا عطوف...

 ما نراه شر لنا فعسى فيه خري...فحكمة هللا يف مصاحلنا تتقمص القدر...
 يف قلوبنا أمنيات و حياتنا حتلو ابإلميان...
 و حتما ستؤول حقيقة بفضل الرمحان...

 الدنيا ليست جنة لكن فيها من السعادة للجميع نصيب...
 و إن فشلنا اليوم فالنجاح قريب...

 فاملستحيل يزول ابلدعاء و العمل... جناهد و نعمل و ال نفقد األمل..
 ل...ؤ ال نتهاون و قلوبنا مشحونة ابلتفا

 فتح ابألمل نوافذ للمستقبل...ا فغدا سننجح و تعبنا زائل..
دة تسري منها نسمات أحالم إىل مهجة روحك الظمآنة لرتويها من نبع السعا

 العذب...فإذا أردت النور فاترك الظالم...
 أردت األمل فاطرد عنك األوهام...و اذا 

 إىل األحالم... إذا أردت السعادة فامضي 
 فاألحالم ال أتيت بل حنن من نسافر إليها...

 اصنع نفسك بنفسك...
 و كن كما تريد أنت أن تكون...

 ك مبيزتك...امتلك شخصيتك اخلاصة لتكون أنت األصل و تفرض نفس
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 ال تقلد أحد...
 و ال حتاول أن تكون أي أحد...

 فقط حاول أن ال تكون كأي أحد...
 بل اجعل هدفك أن تكون أفضل من اجلميع...
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 زهرة القلوب
 السعادة ال تتوقف على ما حيدث يف احلياة..

 ترتبع على عرش األحاسيس.. هي تقبع يف جوف القلوب..
تستيقظ بعزمية الروح و خترج بطاقة النفس املشحونة  الكامن فينا..تتغذى من احلب 

 ابإلميان..
 فال الدنيا و ال القدر و ال املاضي و ال املستقبل يتحكمون يف سعادتنا..

 ألن السعادة هي مقدار احلب الذي نقدمه لغريان..
 من وراء الدموع.. االبتسامةهي 

 هي احلياة اليت نقدمها ملن يفتقدها..
 السعادة هي أن حنس بغريان وحنس مبعاانهتم..

 الرضى بنصيبنا يف الدنيا..السعادة هي القناعة  و 
 هي ادراكنا التام للنعم اليت منها هللا علينا.. 

عندما نبدأ يومنا حبسن الظن ابخلالق عندما نعطي حقوق هللا و نزيد عليها 
 ابلفضائل ..

 سنشعر ابلسعادة.. .لقلب فقد األمان. الطمأنينةو عندما مننح 
 السعادة مل و لن تكون جذرا لألاننية..

 السعادة اليت ال ميكن أن نتقامسها مع غريان من احملال أن تكون سعادة..
 بل هي وهم جيسدها لنا جانب الشر فينا. "..
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 املتألقة
 هي  بنت اإلسالم... هي نرباس األحالم...

 تشمخ على اجلبال..هي كالطري حتلق يف املعايل...هي زهرة 
 .هي ابلدنيا أبدا ال تبايل...دينها و القرآن و حجاهبا هلا هم سر اجلمال...

 حتتمي ابلعفة من مسوم الضالل...تنشد احملبة و تسعى ابحلالل...
 هي نسمة من رايح العطاء...هي روح خفيفة ابلوفاء...

 يف حلق األعداء... هي شوكة لطيفة مع الـأبرايء...و مع الظاملني عاصفة هوجاء...
 أمرية يف مملكة احملبة...أنشودة األمل العذبة... 

 نرباس الروح احلزينة...لؤلؤة الوفاء املتينة...
 منبع اإلحساس الصايف...نور احلنان الدايف...

 صدى نغمة احلق املرتدد...عطر العفة املتجدد...
 كالعروس يف ثوب الزفاف حلتها...كالوردة البهية طلتها...

 أسطورة يف مجال الروح...و عطر العفة منها يفوح...
 غيمة كلما مرت ألقت رذاذ األمل...كاللؤلؤ متتزج كلماهتا بني اجلمل...

 احلياء يف طلتها ينري كالسحر... على رأسها اتج العفة يشمخ ابلفخر...و
 لطيفة كنسمة خفيفة بني البشر...كياهنا حي و كربايئها ال يندثر..

 باءهتا و اجللباب...صارت كالفراشة يف جنح الصعاب....حني أسدلت ع
 عفيفة حتدت بسرتهتا كيد الذائب...صادقة أمينة و غري هللا ال هتاب...

 هي ليست كالكل فشتان ما بني الفراش و الذابب...
 فطوىب لكي اي أمرية احلياة اي

 ملكة احلجاب... 
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 لون حياتك
 ... احلياة ألوان

 ... فأستمتع جبميعها
 ...بزرقة السماء و البحار

 ... و خضرة النبات و األشجار
 ...من زهري و أمحر تتنوع األزهار

 ...و أصفر لون ضياء الشمس و القمر و النجوم
 ...و ابلبياض تزين لنا األفق ابلغيوم

 ... و هكذا تصبح احلياة أحلان
 ... و أنشودة عذبة تنشدها األلوان

 ... فال أتسر نفسك يف السواد
 ... ون حياتك ابجلمالو ل

 بلسم
 ستبقى حرويف تنبض طاملا يف القلب نبضات...

 و ستنطق مشاعري صادقة أبمجل العبارات... 
 قد تنتهي حيايت و لكن لن تنتهي حكااييت مع الكلمات...

 فأان صادقة الوعد أمينة للماضي و الذكرايت ... 
 و إن أحببتم حرويف أو كرهتموها فللزمن صدى تغيريات ... 

 و ستحبون حرويف و ستنشدوهنا أغنيات... 
 فكما يتغري الزمن يتغري يف القلب مستوى الدقات .. 
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 حتيايت لكل من قرأ هذه الكلمات ...
 أن تعجبكم ... أمتىن
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 احملتوايت
 3 ....................................................................... خواطر موجة

 4 ........................................................................ قلم نفحات

 6 ...................................................................... انعمة نبضات

 8 ....................................................................... الزمن منحدر

 10 ..................................................................... جنوم مهسات

 12 .................................................................... القلوب متاهة

 14 ...................................................................... قلب صدى

 27 ..................................................................... حائرة خواطر

 29 ....................................................................... إميان نرباس

 31 ...................................................................... القلوب زهرة

 32 ............................................................................ املتألقة

 33 ...................................................................... حياتك لون
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