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 مق دمة 
 

هذا الك�اب هو ن���ة ملبادرة أطلقت �لهيا امس "�لمتنا احلیاة" ويه دعوة  

�لمدونني ولك من �رغب �ك�ابة نص عن ا�روس اليت تعلمها من احلیاة  

وأشكر من لك قليب لك من اس�ت�اب لهذه  املبادرة. . �� فهذا الك�اب هو  

 مثرة معل جامعي ودوري اكن فقط ا�داده  واخرا�ه. 

 

الفكرة  نفسها أت�ين من كتاب ألمحد أمني بنفس �مس قام من �ال� جبمع  

مقاالت لك�ّاب �املیني وعرب تدور حول سؤال عن ماذا �لمتك احلیاة؟ هذا  

السؤال ل�س ِحكراً �ىل زمن معني وال یتوجب �ىل من جيیب �لیه أن  

 �كون اكتباً معروفاً أو أن �كون أ�د املشاهري. 

 

أعترب هذا النوع من الك �ب مسامهة يف الرتاث  الشعيب. . لقد اعتد� أن �كون هذا  

املصطلح ألمور تتعلق  �ملايض. . ولك�نا يف یوم ما س�نصبح حنن جزءاً من ذ�  

 املايض أیضاً مفاذا قدم�ا!؟ وملاذا ال نصنع حنن أیضاً �راثنا اخلاص!؟. 

 

أمتىن من لك قليب أن �س�تف�د من ا�روس املوجودة مضن هذا الك�اب ..  

ل و اس�تفدت فقط من وا�د مهنا عندها �كون الك�اب قد حقق  هدفه. . يف  

زمن ا�شغل الناس ف�ه هبواتفهم وأ�زهتم احملمو� أصبح هناك انقطاع يف نقل  

اخلربات بني أفراد اجلیل الوا�د من �ة وبني األج�ال من �ة أخرى  

وتآلك الو�دان امجلعي لصاحل معلومات وأخ�ار هامش�یة �رة و�فهة  �رة أخرى  

 والقلیل القلیل مهنا ما �س�تطیع وصفه �ملف�د. 
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مدرسة  شخص أو  ە   توسيع الفكر وعدم ح

اس  قلم : أبو إ  

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا 

 

عامر حريري لمبادرة علمتنا الحياة، أحببت أن أشارك تجربتي    استجابة لدعوة األخ 
في عدم حصر فكري بفكر شخص أو مدرسة معينة أو طائفة أو مجتمع، من ناحية  

 ً  .ما يتعلق بالتخصص أو في الحياة عموما

 

حصر الفكر أقصد به أن نتبنى فكر شخص لدرجة أن نرى كل كالمه صحيح، أو  
ارية أو فنية أو أي من مناحي الحياة المختلفة، أو  مدرسة معينة سواًء مدرسة إد 

متابعة طائفة أو حزب أو حتى التعصب للبلد أو الوطن الذي نعيش فيه ونرى أنه ال  
يوجد أفضل منه. وما أريد أن أنصح به حسب تجربتي التي جربت فيها اإلثنين: أن  

لت واخترت أفكار  يكون فكري محصوراً لفترة، ثم تركت االنحياز والتبعية للفكر وتقب 
من مدارس مختلفة، وعدم تصنيف نفسي أني تابع لجهة معينة أو فكر معين أو  

أتبنى فكر شخص معين، في مقابل أن أتوسع بالفكر لنطاق أوسع وأعلى من أفكار  
 .أشخاص أو مدارس أنشأها أشخاص مثلنا يصيبون ويخطئون 
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يكون منفتح بطريقة  في الصغر يكون الشخص على الفطرة يتقبل أي فكر وعقله  
ثم    - وهو خالقنا وهو أعلم بصالحنا   – شفافة وعقالنية وواقعية بما فطره هللا علينا  

في مرحلة الشباب يجد عدد من األفكار والمذاهب والمدارس فيبدأ يتقبلها ثم  
يتبناها ويصل بعضنا إلى مرحلة التعصب، فيتحول الشخص من فكر فطري واسع  

ويحكم على نفسه بالتبعية إلى شخص ضيق األفق والعقل   . 

 

لشرح ذلك تخيل شخص وجد فكرة النباتيين، أن يكون اإلنسان نباتي وأُعجب بها،  
مع أن هللا لم يخلقنا نباتيين، ابتداًء من األسنان واألنياب التي خلقها هللا لإلنسان  

ومروراً بسهولة هضم اللحوم والمنتجات الحيوانية مقارنة بهضم الخضروات مثالً، و  
تهاًء بحاجة اإلنسان إلى البروتين الحيواني. فيأتي صاحب مدرسة أو مجموعة من  ان 

الناس ُتخالف تلك الفطرة، ربما يكون لديهم سبب نفسي أو ربما جسدي في  
حساسيتهم تجاه نوع معين من األطعمة، فيأتي شخص سليم معافي يتبعهم  

حال أن ال نُسمي  ويحكم على نفسه ويحصر نفسه على أنه نباتي. األفضل في هذه ال
سنا نباتيين، بل يمكننا أخذ بعض  نفسنا بأي اسم لم يسمه هللا لنا، ال نسمي نف 

األفكار منهم وليس التسليم بفكرهم كامالً، مثالً أن األطعمة النباتية قليلة الدهون  
كه التي تحتوي   الُمشبعة، وأفضل من ناحية اقتصادية، ومعرفة الخضروات والفوا

الفوائد، أما عندما يتكلمون عن مضار اللحوم أو المنتجات    على كمية كبيرة من 
كثر عقالنية   الحيوانية فال نلتف لهم، إنما نأخذ الكالم عن مدرسة أخرى أو فكر آخر أ

أو عن شخص ال ينتمي لمدرسة أو فكر نسمع عنه ما هي أفضل أنواع اللحوم  
صيل بطريقة علمية  وأفضل طريقة لطبخها و أهيمتها لنمو األطفال وغيرها من التفا 

 .غير متحيزة 
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لدي تجربة طويلة مع حصر الفكر وهو أني أثناء الجامعة عند دراستي للبرمجة،  
كثر من لغة برمجة إلى أن استقريت على لغة أوبجكت باسكال   درست أ

المستخدمة في أداة التطوير دلفي، فتبنيتها بشدة وكانت هي من أفضل اللغات  
رستها وتعمقت فيها وعملت بها عدد من البرامج بل  واألدوات في تلك الحقبة، د 

الشهير حينها، والمشابه   Experts-Echange كتبت كُتب فيها وشاركت في موقع 
، إلجابة وحل مشاكل تواجه مبرمجي دلفي إلى أن وصلت  stack overflow لموقع 

في قائمة الُخبراء، وتعرفت على عدد منهم، وصرت متعصب    11إلى المرتبة رقم  
كتب عنها أنها هي األفضل لكتابة أي برنامج وأقنعت عدد من الناس  لت  لك اللغة وأ

كة  باستخدامها، إلى أن جاء وقت وأصبحت هي ليست اللغة األولى وفشلت الشر 
الُمنتجة لها بمنافسة باقي اللغات التي أصبحت مفتوحة المصدر ومجانية وجذبت  

لت في تبني مدرسة دلفي  عدد كبير من المبرمجين والشركات حول العالم. واص 
عاماً ال استخدم لغة غيرها، وختمتها بكتابة كتاب    15ولغة أوبجكت باسكال حوالي  

مته للغة اإلنجليزية ووصل هذا الكتاب  عن أوبجكت باسكال باللغة العربية ثم ترج 
في قائمة أفضل كُتب في هذه اللغة حسب بعض المواقع، وكابرت على أنها اللغة  

م تكن األفضل خصوصاً في السنوات األخيرة، ولم أترك لنفسي  األفضل مع أنها ل
المجال أن أجرب لغات غيرها إال تجارب محدودة ال تكفي بالحكم على تلك اللغات  

وتلك األدوات. هذا التعصب و هذا التبني تسبب لي في ضرر كبير في مسيرتي  
أو لغة دلفي   المهنية وفوت علي مجاالت كثيرة ال تصلح فيها لغة أوبجكت باسكال  . 
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في يوم من األيام قررت تجربة لغة جافا تجربة حقيقة وكتابة برنامج بها كُنا نحتاج  
كن أنظر   إليه في العمل، عندها تغير فكري ووجدت عالم جديد ومنظور جديد لم أ

إليه وكتبت فيها كتاب، لكن هذه المرة لم أتعصب للغة جافا، بل أيقنت أنه ال يوجد  
غة برمجة، بل كل لغة تصلح لنوع معين من المجاالت، ثم  شيء اسمه أفضل ل

، فأصبحت اآلن استخدم ثالث لغات برمجة. هذا االنفتاح نقلني من  Go تعلمت لغة 
ضيق لغة برمجة وأداة تطوير تابعة لشركة متعثرة فشلت في تطويرها إلى مجال  

كثر نجاحا لها مجتمع أوسع، فتحت لي مجال أن أ  ؤسس  أوسع ولغات وتقنيات أ
من    عدد   عملي الخاص ويلتحق بي عدد من المبرمجين الُجدد الذين يستخدمون 

ّشغل  أن نُ   – بفضل هللا    – لغات البرمجة الحديثة وعدد من المنصات استطعنا  
برامجنا في عدد من الشركات الكُبرى في مجال االتصاالت ونافسنا شركات تسبقنا  

التي أصبح يعمل بها    – ي  في مجال البرمجة والتقنية. لو تمسكت بلغة دلف 
أي من المبرمجين الُجدد الذين    لما استطعت تشغيل   - المبرمجون الُقدامى فقط 

كبة لمتطلبات سوق البرمجة في هذا الوقت   .يعملون بلغات برمجة جديدة موا

 

نفس الشيء حدث لي من ناحية تبني مدرسة معينة في الحياة وفي المذهب، ُفكنت  
الشيوخ والعلماء وأتابعهم وأتابع مدارسهم، لكني لم  في السابق أسمع كالم بعض  

كن أنتمي حقيقة ألي مدرسة بعينها، وبعد أن تقدمت بالعمر عرفت أن األفضل   أ
هو االنتماء لإلسالم فقط، واختيار اسم مسلم على أي تصنيف آخر، حيث أن هللا هو  

ُمْسلِِميَن ِمن َقْبُل َوفِي  الذي سمانا المسلمين كما قال في كتابه العزيز: ُهَو َسماكُُم الْ 
 َهـَٰذا لَِيكُوَن الرُسوُل َشِهيًدا َعلَْيكُْم َوتَكُونُوا ُشَهَداَء َعلَى الناِس 
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لذلك أصبحت ال أحيد عن هذا االسم وهذا الفكر، ووجدت أن األفضل هو سماع كالم  
كري  ة شيخ أو مذهب ف هللا خالصاً صافياً وفهمه مباشرة بدالً عن فهمه بواسط 

معين، حيث أن هللا ُيخاطبنا بالقرآن من غير واسطة و أمرنا أن نتفكر في كالمه، إال  
إذا أُشكل علينا فهم أية مثالً يمكننا الرجوع ألهل العلم كما قال تعالى: َفاْسأَُلوا أَْهَل  

أن ال  ﴾. وقد بشرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب ٤٣الذْكرِ إِن كُنُتْم َال تَْعلَُموَن ﴿ 
نضل إذا تسمكنا بكتاب هللا وسنة رسوله حيث قال”تركت فيكم ما إن تمسكتم به  

لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب هللا وسنتي” لذلك أحببت أن أوسع فكري على القرآن  
وُسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لم أقل أحصر فكري، حيث أن هذا الفكر  

كبر منا، فكر يسع كل الدنيا و  الكبير ال يحصر العقل إنما يجعله منف  تحاً لكل ما هو أ
اآلخرة. وهذه الطريقة ال تمنع من سماع تفسير كالم هللا وكالم رسول هللا من أهل  

العلم الذين نثق فيهم، لكن يجب أن نعرف أن جزء من كالمهم هو اجتهاد نأخذه  
اك  على أن به صواب ويمكن أن يعتريه الخطأ، حتى الصواب يمكن أن يكون ُهن 

كثر   صواباً أفضل منه، خصوصاً في تفسير القرآن، حيث يمكن أن تعني آية معاني أ
مما فسره المجتهدون و يكون في تفسيرها حل لمشكلة لم تحدث سابقاً. األوائل  
من العمالء فطنوا لذلك، حيث كان يقول اإلمام مالك بن أنس بعد أن ينتهي من  

القبر، وكان ُيشير إلى قبر رسول هللا صلى  درسه: كٌل يؤخذ منه وُيرد إّال صاحب هذا  
كان    - أعتقد أنه أحمد بن حنبل - هللا عليه وسلم. كذلك كان أحد األئمة األربعة  

يطلب من تالميذه كتابة األحاديث فقط وال يكتبوا المسائل التي تُعرض عليه حيث  
  أنها كانت اجتهاد وتحتمل الخطأ، أما حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال 

تحتمل الخطأ، لكنهم كتبوا مسائله ولم يتقيدوا بأمره هذا، نُالحظ أنهم لم يلتزموا  
 .بأمره و رأوا أن األفضل هو كتابة المسائل 
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ما نراه اليوم من تعصب وتحزب وانقسام ال ُيفيد في كثير من األحيان، ونرى نظريات  
ق األفق، لكن  كر وضي مثل نظرية المؤامرة ال تدل إال على قلة المعرفة ومحدودية الف 

انفتاح العقل يسمح لنا بتقبل االختالفات التي فطرها هللا بين الناس والشعوب  
 .واألجناس المختلفة 

 

حصر الشخص نفسه على وطن بعينه كذلك يجعله ضيق األفق وضيق التجربة، إذا  
ن، فجرب الحياة في كل األوطان وكل بقاع  أردت أن تقول أن وطنك هذا أفضل وط 

احكم أنه أفضل وطن. ال يمكن لشخص أن يحكم على شئ أنه األفضل إال    العالم ثم 
ثالً قول هللا  إذا جرب غيره، أو إذا كان كالم منزل من عند هللا على أنه أفضل، م 

﴾ حينها  ٩٦تعالى : إِن أَوَل بَْيٍت ُوِضَع لِلناِس لَلِذي بَِبكَة ُمَباَركًا َوُهًدى لْلَعالَِميَن ﴿ 
على أن مكة أو الحرم أنها أفضل بقعة على األرض ومباركة، كذلك إذا قاله  نُسلّم  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما غيرهم فال يمكننا أن نُسلم بكالمهم تسليم  
 .كامل ونحصر فكرنا لكالمهم 

 

في الخالصة نصيحتي هي أن ال نحكم على أنفسنا أننا ننتمي لفكر معين أو طائفة أو  
هللا تعالى: إِن الِذيَن َفرُقوا ِديَنُهْم َوكَانُوا ِشَيًعا لْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء  حزب كما قال  

ً   نكون   إنما .  ۚ◌  فكرة كبرى ليست من أفكار البشر إنما الفكر الذي أراده    على  جميعا
رُقوا خالقنا أن نتوحد عليه كما قال: َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللـِه َجِميًعا َوَال تَفَ   

 

 *      *      * 
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  اة   علمت الح  

ة قلم:   ط اللول اعمر الشنق   

 

 

المعاصي تزيل النعم،    ن أ و علمتني الحياة أن أحفظ هللا يحفظني،    -   

. م ق الذنوب تجر الن   وأن   

 

بين    وشتان قابلة    وتأتيغيره تكبر    ومع ،  راغمه   وتأتين مع هللا تصغر الدنيا  أ و   - 
. االثنتين   

 

. هللا فيأسر حبي قلوب الناس   أحب   ن إ و عظم هللا تعظمني الناس،  أ ن  إ   -   

 

، ومنحاً، وان اعيشه  ، ومحنا فشل علمتني الحياة اتقبل الواقع، بما فيه من    - 
. والحزينة معه بتفاصيله السعيدة    تعايش أ و   

 

وعلمتني الحياة ان اشغل نفسي بما يفيدها او يعود بالفائدة على الفرد    - 
. والمجتمع   
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عيش لنفسي فنفسي ستفيض إلى خالقها يوًما، ما لكن اعيش للغير، كي  أ ن ال  أ و   - 
. لعمل   رشاده إل اسعده بعلم او    

 

مات، و  ن اتعلم فن النسيان، ففي الحياة تأتينا امواج من الصدمات المحت أ و   - 
ِ المحن األ  . الذكريات مات، فال بد من التصديات بنسيان  ز  

 

و نتعايش معها    ونعيش فهناك امور يجب ان نسلم لها    التسليم،   بدأ ن أؤمن بم أ و   - 
. بما اوتينا من قوة، لكي نكمل المسير في هذا العالم المثير   

 

سلوب الرضا، الرضا بما وهب اإلله وقدر في هذه الدنيا ا وأن نتقن    -   

 

 

 *      *      * 
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ا  اة الدن  إال الح  إن 

  س إدر لق قلم:   

 

كتبها لنفسي الشابة لتشيب عليها   نقاط ا

 

مهما قرأت من وصايا أو خالصات او تدوينات كهذه التدوينة  فإنك   لن تتعلم عن الحياة اال ما  
 تقرر هي تعليمه لك  وهو   ما يكون بتجربتك الشخصية 

 

 استثناءات القاعدة اعاله هي التجارب المادية كشراء بيت  واالعتناء   بطفل  وتحضير   البقالوة؟ 

 

 أقترح إرشادات الحياة 

 

 ”النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع و إن تفطمه  ينفطم  ”

 

 اذا آمنت بالله و أسلمت له لن تخسر شيئا ابدا 

 

 الهدف من نقائص ال حياة هو دفعك  لخوضها،   اذا حصلت على كل شيء لن تجد لذة العيش 



10 
 

 

 وجعلنا   الليل سباتا 

 

 وجعلنا   من الماء كل شيء حيا 

 

كثر   مما تنفع   األدوية المركبة  –   العصرية  –   تضر  أ

 

 يمكنك ان تكون  مثاليا. ال   يمكن ان تكون كامال 

 

اقوال  جدي:   ” الدنيا بال ر فاقة   خاوية ، اللي سمن يهزل و اللي طار ينزل و اللي تنصب ينعزل ,  
 ” الدنيا فانية ويحك يا رباح العيب ، قاه قاه لي دار الشيء يلقاه و يشبع منو و يتغطاه 

 

 الحب هو ما سيدفعك لالستمرار 

 

كثر من  هللا،   لن يكون سوى عبء طوال رحلتك   إذا   احببت شخصا أ

 

 ال تبالِ 

 

  إذا كان لديك  والدين فبرهما يكفيك عن أي معروف  –   نصيحة من شخص يكافح ليبر والديه 
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 إذا   لم يكن لديك والدين ف ا رحم من في االرض يرحمك من في السماء 

 

الشيء الوحيد الذي لن تمل منه  –   إذا   قمت به بالطريقة الصحيحة  –   هو طلب العلم لذا اطلب  
 العلم حتى اللحد 

 

 الهمة الهمة و ال حول و ال قوة اال بالله  •

 

 ”الطائر الذي يجرأ على السقوط هو الطائر الذي يتعلم  الطيران  ”

 

 وحين   تطغى على الحران جمرته فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم 

 

 ال تقنط من رحمة هللا 

 

 ”انما ن موت مرة  واحدة ونحيا   لألبد  ”

 

 ”حتى الشوكة يشاكها .. كفر هللا بها ِمن خطاياه  ”

 

 صحتك النفسية  والعقلية   أهم من الجسدية لذا احرص على كالهما 
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 العنف يولد العنف  ولو   بعد حين 

 

 ”ما يود الذين كفروا من المشركين ان ينزل عليكم من خير من  ربكم  ”

 

 ال تكن طويل أمل 

 

 وإن   الى ربك المنتهى 

 

ً   سائر االحوال   ودم   على تعظيم ذي الجالل فعال  وقوال

 

 “ ال تنظروا في ذنوب الناس كأنكم ارباب و انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد  ”

 

 

 *      *      * 
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 تقول ال   تعلم م

ي  قلم: دينا ص  

 

 

 …علمتنى الحياة الكثير من ما لم تعلمني الكتب إياه 

 

يحب الناس الشخصية اللطيفة دائماً  التي   ال تقول ال  أبداً،   ال يهم أبداً كم من الطمأنينة  فقدت،   
كم من سالمك  النفسي   غادرك وسكن مكانه  اآلالم   نفسية وجسدية وانت تحاول ان تكون  
لطيفاً دائماً حتى ال تزعج  الناس،   كم قمت بأعمال لم يكن عليك القيام بها  في  حق نفسك  

  لتكون بهذا الثبات واللطف 

 

في   الواقع أنت لست مجبراً أبداً أن تكون دائماً لطيفاً كما يريد الناس ان  يروك،   ال أقول أن  
  تصبح  سي ء   أبداً وبالطبع لن أقول 

 

  ولكن األمر كله يتعلق بتوازنك  النفسي   والجسدي   والمجتمعي 

 

 متى تقول ال للحفاظ على سالمك  النفسي   والجسدي 
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تقول ( ن .غ )   منذ صغر سنى وانا ال اعرف كلمة ال  أبداً، دائماً وأن تألمت وحتى لو أصبح  
كبر من قوة  احتمالي   ، كنت ال أرد طلب سائل سواء  لعائلتي   أو  أصدقائي   ، كنت أخشى أن   االمر أ

يستاؤوا  او أن يغضبوا ، كنت أقوم بكل أعمال المنزل الشاقة رغم ضعف  بنيتي   ، فقط  كي   ال  
ت حزن  أمي   ،  التي   ال ترى أن كل البنات  في   مجتمعنا تفعل االشياء نفسها وانى ال أعمل أشياء  

مميزة عن غيرى ، فكنت أعمل حتى يهين  جسدي   فال أستطيع الحركة من كثرة األلم ، حتى انى  
كبر   كصديقتي    التي    بالفعل صدقت  أمي   ، وبدأت ألوم نفسي لماذا ال استطيع أن أبذل جهد أ

كانت  أ مي   تقارني   بها دائماً ، وظل هذا االمر لسنوات كثيرة حتى تعرضت إلصابة  في   ذراعي   تحد  
من  قدرتي   على تحمل نفس االعباء ، فشعرت بخيبة أمل االمر الذى  جعلني   اشعر بالعجز ،  

ولكى احافظ على نظام المنزل استمريت  في   عملي   الشاق حتى خضعت لعملية جراحية كبيرة ،  
ووجدت بعده ا ان الجميع ينتظر منى نفس االداء ، فقط النهم تعودوا أن ال أقول ال ، وظلت  

تسأل نفسها متى تقول ال ؟  ، وتتوقف على السماح بمقارنتها  باآلخرين   وبالضغط على نفسها  
 إلرضاء   الجميع . 

 

 متى تقول ال ؟ هل لكلمة ال وقت مناسب ؟ 

ويقول ( م . س)  في  العشرين من عمرى كنت نشيط جدا ، أحب وأحترم الجميع فكنت   
محبوب بين   رؤسائي   في   العمل  وأصدقائي   ، كنت ذاك الفتى الذى يسعى أن يثبت نفسه  في   

عمله ، فكنت اقبل كل االعمال  التي   توكل  لي   سواء  في   مجال  عملي   او ال واسعى أن اتقن  في   كل  
االعمال الموكلة  لي   ، حتى ان بعض  رؤسائي   عندما يجدون زميل مقصر  في   عمله كان يطلب منه  

ان  يعطيني   عمله  ألنجزه   في   وقت اقل ، وظل هذا االمر الى ان  بدئت   أذهب لعيادة نفسية  
وعصبية من ضغط العمل وتعدد المهام ، الى أن  سألني   الطبيب ماذا تعمل ، فصمت افكر ماذا  
اعمل ؟ ، فتعجب الطبيب انى استغرقت وقت  ألفكر   ، وعندما فكرت  بعملي   األساسي   ، وجدت  

أنى اعمل فى وظائف متعددة وبنفس االجر ، ولكن بعض الوقت  يكافئني   المدير  ألنى   مجتهد ،  في   
الوقت الذى اقوم انا فيه ب  5  وظائف مختلفة كان بين الحين واالخر  يكافئني   . وفى الوقت ذاته  

بدء  مديري   يلومني   على  تقصيري   في   كل تلك  الوظائف.   توقف هذا ليس  عملي،   فأجابني   كيف؟   
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انت من تقوم به ، عندها كلمة ال كانت تأخرت كثيرا وترتب عليها  استقالتي   … وتعلمت أن كلمة  
 ال ، البد أن تقال  في   الوقت المناسب . 

 

 متى تقول ال …؟ 

 كلمة ال ليست كلمة لالعتراض المطلق على كل  شيء،   بل طريقة من طرق اللطف مع نفسك . 

كلما استخدمت كلمة ال  في   موضعها  الصحيح،   فتحت لك أبواب  عديدة   للعطاء بشكل متزن  
 وصحيح . 

ال  لألعمال   التي   تفوق طاقتك الجسدية  والنفسية،   ال  الستخدامك   كعضو فعال حتى يبُطل  
  مفعول فيتم استبدالك . 

ال لذلك الرجل الذى تعلم منذ نشأته أن المرأة لم يخلقها هللا سوى  لخدمته،   وانه ال عليه سوى  
الزواج وكسب  المال،   اما المرأة  فهي   من تتحمل عنه عبء التربية والخدمة بكل انواعها ، وربما  

 . مساعدته فى  العمل ، واالهم بين كل هذا ان تحافظ على اناقتها وهدوئها ولطفها . 

ال لتلك المرأة  التي   تربى ابنها على انه منذ الصغر سيد المنزل وان اخته خلقت لرعايته قبل  
 الزواج حتى تسلمه لزوجته  التي   تُكمل رعايته وان هذه كل غايتها من الحياة . 

ال لذلك الصديق الذى ُيرهقك بشديد  العتاب،   والتذمر   ألنك لم تعد تعطيه كل الوقت الذى  
 يريده ، متناسياً انك لديك الكثير من  المسؤوليا ت . 

ال لعالقة  تستفز   المشاعر والوقت والعمر تستند على جدار هش  اصله ( مثل  شعبي)   ضل راجل  
 او ضل حيط ، او العكس . 

 ال ألولئك الذين لم يفعلوا من أجلك  الممكن،   وينتظروا أن تفعل من أجلهم المستحيل . 

 ال للمكان الذى ال  يناسبك،   لالماكن واالشخاص الذين يضرون بسالمك  النفسي . 
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 متى تقول  ال؟   …هكذا  علمتني   الحياة             

 كن  متوازناً،   ساعد  الجميع،   أعطى قدر  استطاعت ك. 

 كن جيداً  في   عملك،   و ابن بار  ألهلك،   وصديق ُيشُد به  العُضد،   ولكن ال تفنى  في   رضا غيرك . 

 كن أنت ال كما أن ُيريدك الناس ان تكون . 

هكذا  علمتني   الحياة،   أن  أحب   الجميع واساعد الجميع دون أن أنسى  نفسي   أو أفنى  في   رضاء  
الجميع،   اتفانى  في   عملي   دون ان اسمح بالمساس بسالمى  النفسي.   متى أقول كلمة ال … هكذا  

 علمتني   الحياة . 

 

 كيف  ومتى   تقول ال .  

 

 

 *      *      * 
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اة   الح  علمت

قلم:   سارة   

 

 

وجدت صدفة مقال للمدون عامر حريري بعنوان علمتنا الحياة يدعو فيه الجميع مدونين او  
غير مدونين إلى مشاركة ا لدروس التي تعلموها من  الحياة، فوجدت   انها فكرة جميلة ومفيدة  

لذا أردت المشاركة فيها ومشاركة الناس دروسا ربما تكون مفيدة لهم  من تجربة الحياتية  
 المتواضعة 

 

كثر   مع الناس الذين  أحبهم   واهتم بهم فانت ال تعرف ابدا   علمتني الحياة أن اقضي وقتا  أ
الوقت الذين سوف يغادرون فيه إلى األبد حينها سوف تتمنى لو ما زالت تملك ولو القليل من  

 الوقت لتقضيه معهم 

 

علمتني الحياة أن ليس كل من يضحك معك ويتحدث معك يحبك  ويتمنى   لك الخير قد  
يرميك ويتخلص منك في اول فرصة تسنح له  إذا   كنت  ال تال ئ م   مصالحه فالمنافقون كثر واحذر  

 منهم فهم الذ اعدائك 

 

  علمتني الحياة  أال   أ تعلق   بالناس كثيرا  ألنهم   في االخير سوف يغادرون 
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علمتني  الحياة أن اصبر على قضاء هللا عزوجل مهما كان فالله لن يخذلك ابدا  ما دم ت   واثقا  
 فيه 

 

علمتني الحياة بان  ال شي ء   دائم وان كل شيء قد يتغير في رمشة   عين لذا علينا ان ندرب  
  انفسنا على  التالؤم   مع التغيرات التي تحدث في حياتنا 

 

 علمتني الحياة أن اضع صحتي في اعلى قائمة اولوياتي فهي كنز  ال يفن ى   وال   شيء يعوضها 

 

علمتني الحياة أن القدرة على صنع صداقات كثيرة ال تعني انها صداقات حقيقية فالصداقة  
 الحقيقية نادرة الو جود 

 

كون النسخة االصلية لنفسي  كون نسخة مقلدة بل يجب علي   ان ا  علمتني الحياة  أال   ا

 

 علمتني الحياة أن  أحب   نفسي فاذا احببتها فسيحبني الناس 

 

كترث لما يقوله الناس او  آلرائهم   عني  أ و   على ما افعله بل ان اتبع فقط  ما   علمتني الحياة  أال   ا
 يقول ه   عقلي وقلبي انه مناسب لي 
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كون جاهزة   علمتني الحياة أن قلوب الناس تتغير لذا علي   أال أ رفع سقف  توقعاتي   معهم وان ا
 لكل  ما ق د   يبدر منهم 

 

علمتني الحياة أن القمة تتسع للجميع ليس علينا أن نخاف من منافسينا أو نتمنى لهم  
 الخسارة بل علينا أن نكون جميعا متعاونين من اجل   الوصول إلى النجاح 

 

علمتني الحياة أن الفشل ال يعني الخسارة ابدا بل هو بداية النجاح  إذا   استطعنا عدم تكرار  
  األخطاء التي ادت إلى فشلنا 

 

 علمتني الحياة أن اتباع العقل بدل القلب في بعض الحاالت  ال يخذ ل   اإلنسان ابدا

 

علمتني الحياة  أال   اخاف من خوض تجارب ربما تبدو للناس مخيفة وخطيرة وان ال ابقى في  
 منطقة راحتي الن  ال شي ء   ذو قيمة سوف ينتج منها 

 

  علمتني الحياة  أال   أصدر   االحكام السريعة على الناس 

 

علمتني الحياة أن قراءة الكتب واالستماع لخبرات الناس في حياتهم يجنبني الوقوع في الكثير  
 من االخطاء 

 

علمتني الحياة أن اتمسك  بمبادئ ي   وقيمي واعتز بها فاذا تركتها  سأكون   مثل ورقة الشجر التي  
 تحركها الرياح كما تشاء 
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 علمتني الحياة أن احتفظ  بأسراري   لنفسي 

 

علمتني الحياة أّال اقلل من قدراتي ابدآ وان ال ادع الناس يسطرون  ما يمك ن   وما ال يمكن ان أقوم  
 بفعله كوني أنثى 

 

كون ممتنة لكل ما    علمتني الحياة أن أعيش الحياة بكل تفاصيلها الصغيرة  والكبيرة   وان ا
 أ عطاه هللا لي وان  ال  أ رك ز   على ما ال املكه بل على ما املكه حينها سوف   تفتح لي ابواب  أخرى. 

 

 

 *      *      * 
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اة   الح  علمت

سوزي   قلم:   

 

 

علمتنا الحياة أن الرحلة قصيرة  والدرب   شائك و النهاية ليست بعيدة و الجنة هي الهدف  
 األسمى 

 اضبط بوصلتك  وتوكل   على هللا  وسر   بيقين وعزم 

 إذا   واجهت مغريات لتحيد عن دربك ال تلتفت  وتذكر   أن الرحلة قصيرة 

 إذا   قابلت عقبات ال تلتفت  واصبر   فالدرب متعب على كل حال 

 إذا   مررت بشدائد  ومصاعب   اثبت فالحياة عسر  ويسر 

 تخطى العقبات  وأنجز   ما استطعت، حاول جهدك، ال تؤجل  وال   تسوّ ف   فالحياة قصيرة 

 ال تجبن  وال   تتكاسل فالفرص قليلة 

 كن إيجابي، عش شغفك  واسع   ألحالمك،  واستمتع   بأبسط   التفاصيل فالحياة جميلة . 
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د  ف  هل القلق س

    قلم:   طارق المو صل

 

 

 في واحدة من ال لقطات األيقونية   من  فيلم   Bridge Of Spies 2015  يسأل المحامي جيمس  

دونوفان (ويلعب دوره الممثل الرائع توم هانكس) موكله عّما إن كان يشعر بالقلق. وسؤاله  
منطقي تماًما،  فموكله رودولف   آ يبل (ويلعب دوره الممثل مارك رايالنس) ُمتهم بالتخابر مع  

 !دولة معادية، تهمة عقابها الوحيد: اإلعدام 

 

منذ اللحظة األولى للفيلم، نالحظ هدوء (رودولف آيبل) الذي قد يصل لحّد الال ا كتراث، وحتى  
مع اقتحام الشرطة الفيدرالية لشقته، ومع وجود دليل إدانته على الطاولة أمامهم ، كان ثباته  

االنفعالي ُمذهًال (حتى أنه أتلف دليل اإلدانة، قصاصة دّونت عليها شيفرة التخابر، دون   أن يلفت  
 .انتباه أحد) 

 لذلك، لم يكن من الغريب أن يلتفت في قاعة المحكمة نحو محاميه ليسأله سؤاًال بسيًطا : 

 ً  -   أال تقلق أبدا

 -   هل ذلك  سيساعد؟ 
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 ا لقلق السامّ 
كثر  من مرة، حاولت تخّيل نفسي مكانه..   تأثرت للغاية بتلك اللقطة، وأعّدت مشاهدتها أ

 وأقشعر جسدي لذاك الخاطر، أشّك في أّال أُصاب بأزمة قلبية حينها . 

 

نشأت في عائلة قلقة طوال الوقت، يضع أفرادها أسوء االحتماالت في رأس قائمة أي تحديّ  
مهما كان بسيًطا: ما ذا لو تأخرت عن الموعد الفالني؟ ماذا لو اصطدمت بيّ حافلة وأن ا أعبر  

 الشارع  - بصحبة حقيبة المال -   فُمت من فوري؟ 

كثر على مسيرتي المهنية، فضًال   بل إنني ال زلت أذكر مقدار قلقي في أول يوم عمل [لتتعرف أ
استمع إلى لقائي في بودكاست التجربة]. يومها، وقفت على طرف الرصيف، واضًعا يديّ على  

، حاولت جاهًدا أن أهدأ..  Soul of a Man – Steven Stern قلبي، وتصدح في أذهني أغنية 
 .قلت: لن يحدث شيء، لن يتهمك أحد بالسرقة، لن تتعرض للتنمر من العمالء أو الزمالء 

 .كان يوًما صعًبا، لكنني تعلمت منه الكثير 

 

 .تعلمت  - منه ومن مواقف تبعته -   أن القلق ال ُيفيد، وأن لن ُيصيبنا إال ما كتب هللا لنا 

أعلم أن حديثي  بدأ ُيثير الملل داخلك، فأنت، عزيزي القارئ، تعلم تماًما خطورة القلق على  
صحتك النفسية، لكنك تعجز - مثلي -   عن تمالك أعصابك عند الشدائد. فأنا أحاول مساعدتك  

 .هنا 

 

 كيف تغّيرت عالقتي مع القلق؟ 
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كما ذكرت لك، كان القلق صديقي في شتى المواقف (حتى البسيطة منها، مثل استخراج ورقة  
من   دائرة حكومية)، وتطلب منيّ الخروج بدرٍس حياتيّ مفيد الكثير من لحظات القلق غير  

 .الُمجدي 

ال أذكر مرة أصابني األرق فيها بسبب القلق، إال وجاء اليوم التالي بتسهيالٍت من رب العالمي ن.  
 .فأستيقظ في اليوم التالي، وأمّر بالموقف الذي أثار قلقي، ألجده أسهل مما تصورت 

 .حدث ذلك دائًما، وسيحدث لألبد 

 

ال أعلم لما نشعر بالقلق، لكنني أُرّجح أن السبب يعود العتدادنا بأنفسنا، فظّن أننا المسيرون  
لشؤون حياتنا، ولّما كانت خبراتنا قليلة في الحياة (على ع ك س تحديات األخيرة)، نضع احتمالية  

 .الفشل في الصدارة 

 

تعلمت أن القلق ال ُيفيد حين رأيت المئات يقفون في الطوابير، يحملون أوراقهم الثبوتية،  
وينتظر ون أن يحين دورهم. أغلب هؤالء كان يتأفف، لكن ثلّة صغيرة كانت تلهو وتضحك،  

وكنت  أتساءل : كيف  يحافظون   على رباطة جأشهم.   واإلجابة ببساطة: وهل سُيفيد القلق؟ هل  
 .سُيساعدني على تجاوز األمر أم سُيعقده 

 

اعتدادنا بأنفسنا يظهر ثانيًة حين نظن أنفسنا مركز الكون، كما دأبت طوال حياتي على االعتقاد،  
وأن أنظار اآلخرين مسلطة على أخطائنا وعيوبنا، فنخشى خوض التجارب الجديدة، ونرتعد من  

 .فكرة الوقوف أمام جمهور 

رغم أن ال أحد يهتّم، وإن أهتّم أحدهم فلن ُيشّهر بنا، وإن شّهر بنا.. فأين المشكلة؟ جميعنا بشر  
نخطئ ونصيب، ومن الطبيعي للغاية أن تكثر عثراتنا في الخطوات األولى: أول لقاء تلفزيوني  –   

 !أول مقابلة عمل  –   أول مرة تبتسم فتاة في وجوهنا 



25 
 

 

أؤكد لك أن  القلق ال ُيفيد، ألنني أهل خبرة في الالمباالة. سجّلت قبل أيام حلقة بودكاست مع  
فرزت، وقبلها حلقات مع يونس، وأظهرت وجهي في مشاركتي ضمن قهوة رقيم. وفي كل مرة،  

 كن أسأل نفسي سؤاًال واحًدا: ماذا لو فشلت؟ 

 !وكانت اإلجابة: فليكن.. فتلك ليست نهاية العالم على أي حال 

 ”!و هكذا، مرة بعد مرة، كنت أخوض التجارب الجديدة، متسلًحا بـ “هل القلق سُيفيد؟ بالطبع ال 

 

كثر من مرة، وأُحرجت لمّرات.. بدوت كاألحمق، وكعديم الخبرة، وكمراهق تُغضبه   نعم، سقطت أ
أب سط تفاصيل الحياة الواقعية. ومع ذلك، نهضت من جديد.. وتجاهلت الموقف أو نسيته..  

 .وانتصر ت في مراٍت مقبلة . 

 

 

 

 *      *      * 
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ا  ك الدن  عندما تضيق 

ي  د   هللا المه قلم:   ع  

 

 

كنت أسير مع صديق وقد كان الوقت في الظهيرة، الشمس فوقنا والجو حار ومشينا لوقت  
طويل وقد كنت متعباً ومتضايقاً وكل ما أريده هو أن نصل إلى المنزل، الصديق كان يلح علي  

بسؤال مرة بعد مرة وال أذكر السؤال أو لماذا لم أجبه أو هل أجبته بكلمة  بعدين؟ ال أذكر، ما  
 .أذكره وما بقي معي إلى اليوم أنني انفجرت غاضباً وصرخت في وجهه طالباً منه السكوت 

 

ال تغضب، كررها ثالث مرات أفضل الخلق عليه الصالة والسالم، وهي نصيحة من السهل أن  
نفهمها، ببساطة ال تغضب،   لكن هذا أمر ال يطيقه بشر فنحن سنغضب ونتضايق ويصيبنا الهم  

والغم والحزن وكل له نصيب من ذلك، الغني والفقير، الصغير والكبير، لذلك في حديث آخر قال  
 .عليه الصالة والسالم: ليس الشديد بالصَرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 

 

عندما يقول ال تغضب فهذا يعني أال تفعل شيئاً بدافع الغضب يجعلك تندم عليه بقية حياتك.  
الدنيا ستختبر كل واحد منا في امتحانات صغيرة وكبيرة، وقد فشلت في امتحان األمس الصغير  
كتبه عن الغضب ما زال مشكلة أعاني   الذي يبدو وكأنه جاء في الوقت المناسب ليخبرني أن ما أ

 .منها وعلي أال أظن يوماً بأنني لم أعد بحاجة لهذه النصيحة 

 



27 
 

ابن أخي يريد عشاء وأنا أحاول  أن أجعله يتكلم لكنه خجول ويشير إلى األشياء أو يفعل ما يريد  
كثر من مرة وال يجيبني  ومع اإلزعاج المحيط بي فقدت   دون كالم وهذا يضايقني كثيراً،  سألته أ
أعصابي بسرعة، بعد تكرار السؤال بدأت أرفع صوتي وهذا أمر يفترض أال أفعله، سألته إن كان  

ما وضعت له من عشاء يكفيه ف لم يجبني وذهب وهو يحمل عشائه وأنا أغلي من هذا الموقف  
كثر لكي أجر إجابة منه وال   الصغير والتافه والذي يفترض أال يجعلني أغضب، رفعت صوتي أ

 .أدري ما الذي أستفيده أو يستفيده هو من ذلك لكنه الغضب يعمي القلب والبصيرة 

 

عدت لغرفتي وأنا متضايق من كل شيء، تذكرت أنني كن ت مثله عندما كنت صغيراً، كنت  
أخجل أو أخاف من الكبار وعندما يلح أحدهم علي بالسؤال ورفع الصوت أجد نفسي انسحب  

كثر من اإلجابة واآلن أفعل نفس الشيء مع ابن أخي، خرجت ألبحث عنه   كثر للداخل وأخشى أ أ
 .ووجدته يلعب فاعتذرت له، لم ألمه على شيء ووعدته أال أرفع صوتي مرة أخ رى عليه 

 

لم أندم على شيء مثل ندمي على لحظات غضب جعلتني  أؤذي البعض، عندما أفكر في ما  
قررته بخصوص التعليم والعمل وتضييع بعض الفرص أجد نفسي غير مكترث بهذا وبالكاد  

أشعر بالندم، لكن لحظات الغضب؟ هذه ستبقى معي حتى آخر العمر وأتذكرها جيداً  
وسيتذكرها كذلك كل من كان في الط رف اآلخر، ما الذي دفعني إليذاء اآلخرين؟ شيء من  

الكبرياء المتخفي الذي يتنمر بمجرد أن يجرحه أحد بكلمة، ظننت أنني تخلصت منه لكنه ما  
 .زال يطل بوجهه بين حين وآخر 

 

الغضب له أقنعة كثيرة وكلها بشع، أن ترفع صوتك على شخص ألي سبب، أن تتنمر على  
شخص ضعيف وتسخر منه، أال   تصبر على األذى خصوصاً الصغير منه وتجعله ذريعة لنوبات  
غضبك، أن تخزن في قلبك الضغينة على شخص وتستخدم ذلك لتقول ما يجرحه ويؤذيه أو  

كم ليتحول إلى حقد وكراهية   .تجعل الغضب يترا
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ال تتصرف بطيش عندما تغضب، ال تترك ذلك الكبرياء يتحكم بتصرفاتك عندما تغضب، والدنيا  
ست ختبر قوتك وشدتك بأن تضيق عليك في أيام حتى تشعر أال مفر لك منها وعندها ستجد  

 .اختباراً آخر، عندها تذكر الحديث وقول سيد المرسلين عليه الصالة والسالم 

 

الغضب هو نوع من الرغبة في التحكم باآلخرين ومحاولة تغيير من هم لتتوافق تصرفاتهم مع  
ما نريده، لكن هذا مستحيل، م ا يمكن التحكم به هو تصرفاتنا وما نفعله بطاقتنا، نحن غير  
مسؤولين عن تصرفات اآلخرين وإن أغضبتنا فعلينا أن نصبر حتى   يذهب الغضب ثم نفكر  

بأفضل ما يمكن أن نفعل، هذا نظرياً سهل وعملياً صعب، لو كان من السهل التحكم بردات  
فعلنا عندما نغضب لما كانت هناك حاجة للنصيحة  حول التعامل مع الغضب، وهي فكرة  

 كتب عنها القدماء وسيبقى الناس يكتبون عنها ألنها طبيعة في البشر . 

 

 

 

 *      *      * 
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   ة: دروس غ ّ مدرسة   مجان اة  الح  

قلم:   فرزت   

 

 

 صفعات الحياة مؤلمة للغاية 

أذكر يوم بكيت وذرفت الدموع، بعد دراسة خمس سنوات في جامعة دمشق، في فترة منها كنت  
من األوائل، اضطررت لمغادرة البالد. لم أخطط لذلك،  ولم أستطع حتى توديع أصدقائي.  الخطة  

 .كانت سياحة لخمسة أيام، أصبحت فيما بعد تسع سنوات حتى كتابة هذه الكلمات 

 

حرص والدي العزيزي على االتصال بي ودفعي إلى التفاؤل، إيقانًا منه بأنّي “ُمرضي”، وأنه  
ووالدتي يدعوان لي، وكذلك جدي وجدتي  اللذا ن   ربياني إلى جانبهما. وحين ها لم أستطع سماع  

كلماته، عّما يتحدث هذا الرجل؟ لَم األمل الكاذب وبعثه فيّ بعد أن أصبحت عودتي للطب  
مستحيلًة، ال أريد أن أعيد الدراسة من البداية، وال أريد تركها. ُمعلّق بين السماء واألرض، في  

 .حاٍل ال يعلمها إال الخالق 

 

 أنا أيًضا أعرف شعورك 

بكت المريضة وصرخت  في  وجهي : ” أنت   ال تعرف كيف أشعر! ال تعرف مدى األلم الذي أحّس  
 به، ال تعرف ماذا يعني االكتئاب " 
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لم أجبها حينها، ولكّني أعرف. ال أعرف إن كان من المهنيّ إخبار مرضاك بأنّك تعاني من  
االكتئاب المزم ن وبنوبات تأتي بين الحين واآلخر. تركت الخيار الدوائي منذ سبع سنوات ، لكّني  

 .استمريّت بالبحث في المجال العالجيّ . 

 

كنت أود أن أصرخ لها “اعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وحاولت االنتحار فعًال، وال يعرف  
كثر من  15  عاًما "   الكثيرون   ذلك. أحاول العيش رغم كّل األلم الذي ُيلّم بي كل صباح منذ أ

 

 .لكّني صمت حينها وهززت رأسي موافًقا، وخرجت   من الغرفة 

 

يوًما ما، عندما أصبح جاهًزا، أو ربما عندما تنهكني الكوابيس والمزاج السيء ونوبات االكتئاب،  
سأزور معالًجا نفسًيا لنتحدث مًعا عن اضطراب ما بعد الصدمة وكيفية الخروج من عنق  

 الزجاجة الضيق، بعد أن تعلق فيه عشرين عاًما . 

 

وحتى يحين ذلك الوقت سأحاول بشت ى الطرق أن أتعلم ألساعد نفسي واآلخرين، وسأستخدم  
 كّل الطرق للوصول إلى البّر اآلمن، والذي أؤمن بوجوده، وأنّي سأصل إليه ولو طالت المسافة . 

 

 الحّب: عاطفة ال تتحكم اإلرادة بها 

كتئابي ورغبتي في إنهاء   كتئابي وصراعي بين حّبي لها وا أذكر حّبي األول بكّل وضوح، وأذكر ا
حياتي. لم أخبرها عن حالتي أبًدا. وبعد عدة سنوات غادرت هي حياتي، وتركتني حزيًنا. لم تكن  

 األخيرة، وفي كّل مرة تحدث مشكلة تُنهي كل ما سبقها. حتى جاءت هي . 
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كثر، ولكّنها ها هي،   كُنت قد فقدت األمل، وقررت أن أبعد فكرة الزواج عني خمس سنوات أو أ
 عزيزتي الصغيرة، احتلّ ت قلبي بكّل ما فيه من ألم وأمل . 

 

حاولت االبتعاد بدايًة، ولكّن خيوط الحب والمّودة حالت دون ابتعادنا، وبادلتني هي المشاعر  
كثر. حاولت إبعادها عني، وأخبرتها بسوء طباعي ومشاعري التي تختلف بين   ذاتها، إن لم تَكن أ

. وأب ت هي   الليل والنهار ألف مرة، وأخبرتها عن عدم رغبتي في الحياة، رغم توفر  مقوماتها   لديّ
 االستسالم، وجرّتني من عتمة الليل إلى النهار . 

 

بعد ثالث سنوات تزوجنا، وها   هي ذكرى زواجنا األولى ُتسرع لطرق باب شقتنا. كتبت عن يمنى  
 كثيًرا، وكتبت لها كثيًرا، ولكن ال أجد أصدق من قولي لها، أحّبك . 

 

 رضا الوالدين والعمل التطوعي 

بعد خروجي من سوريا في  2012  وتر كي للدراسة فقدت األمل بشكٍل كامل من العودة للعمل  
الطبي، وداًعا ألحال م دراسة علم األعصاب والطب النف سي والعصبي. حاربت فقدان األمل  

واليأس لمدة طويلة، ثم تملكني اليأس وَملكني وأتلفت كل ما بقي لدي من الكتب الطبية.  
بدأت بالتطوع مع صفحات الترجمة العلمية مثل أنا أ صدق العلم وناسا بالعربي، وبعدها في  

موقع كيف تك مع الصديق عمر بني المرجة. وبعدها جاء عرض من موقع شوب جو لترجمة  
 محتواهم للعربية. بعد عدة سنوات عرفت أن صاحب المشروع هو مهند غشيم . 

 

وباإلضافة للترجمة، عملت كأستاذ خصوصي لإلنجليزية والعلوم لصبيّ إيرانيّ في دبي. ه نا  
شعرت ببعض النجاح خارج الحياة األكاديمية، فقد أدخلت عليّ الترجمة مبلغ  600  دوالر،  
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وكانت ساعتي كأستاذ تكلف  75  درهًما حينها ( 2012)، وقفز معدل طالبي من  70% إلى  
 88% ما جعلني أقفز من السعادة عند سماع الخبر . 

 

وبعد عودة األمل، قررت تقديم أوراقي لمنحة الجامعة األ مريكّية في دبي لدراسة الصحافة  
واإلعالم، وكانت متاحة للعرب في اإل مارات حينها. رأيت في الصحافة والصحافة العلمية خاصة،  

بسبب خلفيتي الطبّية، طريًقا يصل بين ماضيّ وحاضري. جهزت أوراقي استعداًدا لتقديم  
 الطلب . 

 

قبل تقديم الطلب بيومين اتصل بي صديقي أنس، وأخبرني أنه   في جامعة طنطا في مصر،  
و نصحني بالقدوم ألكمل الدراسة في نفس سنة الدراسّية بعد  االمتحان في بعض المواد. لم  

أعرف ما أصابني، تأكدت من الخبر من شخصين آخرين، فعًال مصر سهلت عودتنا للدراسة بل  
 وبالمجان، وقررت معاملتنا كالطالب المصريين . 

 

حينها دار نقاش حاٍم بيني وبي ن أعز أصدقائي، والذي توسلني للعودة وترك فكرة الصحافة  
حالًيا، والتأمل بها بعد حصولي على شهادتي الجامعية. انتهى الجدال بشجارٍ بيننا. كان يريد كل   

 الخير لي. حتى اليوم لم أسمع صوته مجدًدا منذ يومها . 

 

عزف لي بعدها صديقي سوناتا ضوء القمر لبيتهوفين لمعرفته بأنها ا لمفضلة لدي، وأرسلها لي.  
 لم أجبه. أندم حتى اليوم على ذلك . 
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سافرت إلى مصر في األول من مايو  2013  والتقيت بعمرو، والذي سيصبح شريك غرفتي.  
وفع ًال قبلتنا طنطا واضطررت لتقديم سبعة امتحانات في شهرين، بعد انقطاع سنتين كاملتين،  

 .ولكن  والحم د   لله   نجحتها واجتزتها ألكمل ال دراسة وأتخرج في نهاية  2014  وأدخل سنة االمتياز 

 

في هذه الفترة تذكرت كل ما قاله لي أبي، عن رضى الوالدين والتوفيق اإللهي. ولغرابة الحياة  
 .والدنيا أصبحت عالقتي بوالدي أفضل وأوثق 

 

وتتالت األشياء الجميلة حينها، فعملت مع برنامج سفراء جوجل في طنطا، وقابلت مدير  
كبر صفحة   يوتيوب في الشرق األوسط وعمرو سالمة وعفيفي. ثم أتاني عرض من صاحب أ
فيسبوك علمية باعتقادي، هاشم الغيلي، للكتابة في مرصد المستقبل والذي أصبحت بعد  

 بضعة أشهر رئيس تحريره لمدة ثالث سنوات . 

 

 ال يمكنك إنقاذ الجميع 

عملت طبيًبا في  2017، أي بعد عشر سنوات تقريًبا   من بدء دراستي، وهو وقت طويل للغاية.  
وحين بدأت العمل كان معظم أصدقائ ي قد أنهوا االختصاص الطبي، ما جعلني متأخًرا بسنتين  

وثالث. دفعني ذلك إلى االكتئاب بين الحين واآلخر. قارن نفسك بما كنت عليه البارحة، أعرف  
 ذلك. لم أطبقه . 

 

ولكن العمل أبعد عني االكتئاب، ومساعد ة األشخاص في المشي مجدًدا بعد اإلصابة بالشلل  
 والجلطات رسم السعادة ومنحني األمل مجددً . 
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ولكن لن تمر عليك الحياة بسهولة، كل طبيب عانى من ذلك اليوم، حين توفي مريضه األول.  
كانت سيدًة في الخامسة والتسعين من عمرها، أصيبت بجلطة دماغية، وبسبب األدوية  

واألمراض السابقة لم يكن من الممكن إجراء تداخل طبيّ، فكان الحل هو األسبرين الوريدي.  
 وبحمد هللا تحسنت  خالل نصف ساعة وتحدثت معي وطلبت مني إخبار ابنها أنّها بخير . 

 

حجزت غرفًة للمريضة في قسم مرضى الشيخوخة إلعادة التأهيل وتحديد سبب الجلطة بدقة  
كبر. وغادرت لفحص مريضٍة أخرى. بعد خمس دقائق صرخت ممرضة الطوارئ منادية اسمي،   أ
ركضت ألجد مريضتي متوفاة. لم تكن تلك المرة   األولى التي أرى فيها إنسانًا ميًتا، ولكني كنت  

 مرتاًعا وخائًفا بشدة. هل كنت السبب؟ هل أخطأنا؟ ما هو الخيار األفضل؟ 

 

كان بجانبي يومها استشاري الطب الداخلي وطب القلبية د.رودولف، والذي حاول تهدئتي  
 وتطمين روعي . 

 

 ال يمكنك إنقاذ الجميع، ولكن يمكنك المحاولة، وقد  حاولت يا بني . 

 

وجاء بعدها استشاري العصبية د.توماس وتحدثنا مع ابن المريضة سويًة. أخبرني توماس  
بقصة مريضه األول، والتعاسة التي قد تصيب الطبيب، ولكن هذا عملنا، نحن نحارب في ساحة  
المعركة يومًيا، وال بّد من الخسائر. سأتعلم حينها أّن الخسارة لن تصبح أسهل، وأن رد ة فعلي  

 لن تتغّير كثيًرا. 
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 لن تعرف الشخص حتى تعاشره، أو ربما لن تعرفه أبًدا 

وردت قصة عند أهل السلف، حيث قال رجل لعمر بن الخّطاب: إّن فالنًا رجل صدق، قال:  
سافرت معه؟ قال ال، قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال ال. قال: فهل ائتمنته على شيء؟  

 قال ال. قال: فأنت الذ ي ال علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في  المسجد ! 

 

ومغزى القصة أنّك لن تعرف الشخص حتى تعاشره. ولكن لألسف في بعض األحيان قد  
تخطئ في حساباتك. عاشرت الكثير من البشر، وسكنت مع عدة أشخاص وسافرت معهم في  
أنحاء الدنيا بين إفريقيا وأوروبا. وتعلمت بالطريقة الص عبة أّن من يبتسم في وجهك صباًحا قد  

 يطعنك بخنجره مساءً . 

 

وال يعني ذلك أن نسيء الظن في الجميع، بل األصل كما أرى أّن نأمل الخير واإلحسان من  
 أخواننا في البشريّة، ولكن ال بّد من الحذر. فالحذر واجب . 

 

 كن إنسانًا أوالً 

دار نقاش بين زوجتي وصديقتها بحضوري، عن كلمة “ الفخر”، كنت مع الصديقة هذه المرة.  
كره الفخر وأحّب التواضع. أرى أن ا لتواضع هو أهم صفة يتمتع بها الطبيب. ال يريد المريض   أ

الكثير من الطبيب، يريد فقط أن يفهم ما الذي يحدث ولماذا يحدث، واالستفسار عن عالج قد  
ييسر أمره. أن تترك المريض ضائًعا أو تتكلم معه بعنجهية  ستزيد من ألم المريض وكرهه لك،  

 ولن يعود إليك ثانية، بل قل وداًعا للعالقة العالجية المثالية . 

 

تعتني استشارية العصبّية د.هامان بمرضاها بشكٍل كبير، وتجلس معهم خالل القبول لساعة  
كث ر أحيانًا، وبعدها تتصل بأهل المريض بعد موافقته للحصول على معلومات قد   ونصف وأ
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تفيده ا في الوصول للتشخيص. العمل مع هامان شاق، فهي تريد المثالية دوًما، وتسعى  
للوصول للتشخيص من خالل القصة المرضّية أوًال، ثم الفحص السريري ثانًيا. لم يحّبها أحد  

 من األطباء المقيمين سواي، المرضى؟ كانوا ال يريدون سواها . 

 

هانفلد، استشاري النفسية، ال يكتفي بمرضى ال شعبة، بل يجول في كل األماكن للبحث عمن  
يمكنه مساعدته. شارك هانفلد في تأسيس رابطة ميدي نيتز، لم عالجة األشخاص الموجودين  

 بشكٍل غير قانوني في ألمانيا، وأسس المركز النفسي االجتماعي لالجئين في والية هيسين . 

 

يجلس هانفلد مع المريض ويسمع له ويحدثه بتلك النبرة التي ت بعث الطمأنينة. يرتدي هانفلد  
بنطاله الجينز وقميًصا أبيًضا ويحمل حقيبة ظهر عليها دبوس كُتب عليه “مرحًبا بالالجئين،  

 بيوتنا مفتوحة لكم ." 

 

 .هامان وهانفلد علماني في الواقع ما كتبه أوليفر ساكس. الطبيب هو قبل كل شيء إنسان أوالً 

 

 وفي النهاية أترككم مع أوليفر ساكس و قوله : 

 

ال نتكلم لنخبر اآلخرين بما نفكر فحسب، ولكن لُنسمع أنفسنا ما نُفكر به أيًضا. الكالم جزء من  
 التفكير 

 

 

 *      *      * 



37 
 

 

 

 

ع   سان الوق اة   10,000حتاج اإل  الح مّرة لتحقيق أول خطوة له   

ه  د ر قلم:   محمود ع  

 

 

في بداية نشأتنا (مرحلة النمو في الطفولة) يكون خيالنا وعاطفتنا هم المتحكّمين ويؤثر هذا  
كتمال   نمو الجهاز العصبي لنا بالكامل (المّخ)، ورويًدا رويًدا   بشكل كبي ر علينا فيما بعد حتى  ا
نكتشف أّن العالم الحقيقي (صعب) وال تخلو حياة أي إنسان من المصاعب أو األزمات وحتى  
الصدمات، وبالكاد مع الصبر والتحّمل نتخطى كل ما سبق وتستمر وتيرة الحياة الصعبة التي  

تحتوي على  (لحظات) من السعادة والهدوء، في أوائل أيامنا على هذا الكوكب يحتاج اإلنسان  
الوقوع  10,000  مرّة لتحقيق أول خطوة له مستقلّة على قدميه وناجحة، بمبادرة طيبة من  

 الزميل عامر حريري أشارك في مبادرة (علمتنا الحياة) وهذا موضوع تدوينة اليوم . 

 

قد نعتقد أثناء لحظات (السعا دة) أنها دائمة وهذا غير صحيح، يتوجّب على كل فرد مّنا التأقلم  
مع مصاعب  وابتالءات   السنين التي يعايشها، حتى ال يكون أثر الصدمات مستمر طوال رحلتنا  

 في الدنيا، وهذا ما تعلمته مؤخًرا في آخر  5  سنين من عمري . 

 

كثر من  10,000  مرّة و دموع ال تُحصى فاز الطفل   بعد  159  يوًما من المحاوالت والوقوع أ
كيف  ) (روفوس) بالمعركة ليخطوا خطوته األولى بدون الحاجة إلى يديه  –   من الوثائقي الرائع 

 .، وأنصح جًدا بمشاهدته Apple TV متاح للمشاهدة على  (Becoming You 2020 أصبحنا 
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 عايزة صبر 
هذا شعاري في الحياة، والذي أحاول االلتزام به كلما حاد ت أفكاري   عنه ومؤشر االستعجال  

والتسّرع أصبح فعاّل،  وخاصة في خضم عصر السرعة والتكنولوجيا الحديثة واألجهزة الذكية،  
تعلّمت الصبر من عملي الشاق في مزرعة والدي وكيف أّن الحقول والنباتات التي تنمو بها  
تحتاج إلى شهور حتى نراها لدى بائع الخضروات والفاكهة ناضجة وجاهزة لألكل ، وتعلّمت  
الصبر من السفر من أقصى الجنوب (الصعيد) ألقصى الشمال (العاصمة القاهرة والدلتا)  

ساعات من السفر بالقطار أو الحافلة مليئة بالمشّقة واإلرهاق حتى أصل إلى المنطقة التي أريد  
 الذهاب إليها . 

 

 ال تنخدع بظواهر األمور 
حين تتطلع على قصة نجاح أي شخص في العالم مش هور أو حتى مغمور، ال تهتم بالنجاح ذاته  
ركّز على التحديات التي واجهت كل األشخاص   الذين حققوا نجاح لفت انتباهك وأثار دهشتك،  

الكواليس حتًما ستكون مؤلمة في حياة هؤالء والتحضيات والتنازالت قد يكون ليس لها ثمن  
يعوّضهم عنها، مرتادي الشبكات اإلجتماعية في الغالب يقو مون بشكل واعي وغير واعي  

بتصدير هذه الثقافة عن النجاح بأنه أمًرا سهًال، قلما ستجد من يكتب عن الكواليس الصعبة  
 لتحقيق ما وصل إليه هؤالء الناجحون . 

 

 كوكتيل ألوان 
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إذا كنت تعتقد أّن الحياة عبارة عن لونين (أبيض  وأسود ) فاسمح لي أن أؤكد لك بإّن اعتقادك  
كان خاطًئا،  الحياة والبشر  مليئي ن   باأللوان   التي قد تناسبنا أو تغضبنا، فكّر جيًدا في نفسك  

ستجدها أحيانًا تتلّون وتحيد عن اللون األبيض وتخطئ وهذا ال بأس به تقّبل أنك غير كامل،  
يدهشني بعض رّواد الشبكات  االجتماعية   الذين يكتبون بمنتهى السهولة مصطلح وجملة  

(اإلنسان السوي) كيف   تستطيع أن تحدد معايير اإلنسان السوي؟ هل هناك مبادئ  
وأساسي ات معتمّدة حددها البشر أو الدين أو حتى القانون؟ على أي حال ال يوجد إنسان سوي  
يوجد إنسان متزن أو منضبط وأعلم جيًدا أن هذه النقطة قد تشعرك باالستياء عزيزي القارئ  
ولكن ما اقصده ابتعد عن الكمالية والمصط لحات الرنانّة في رحلتك بالحياة، كن بسيًطا متزنًا  

 تتّقبل االختالفات وتعترف بوجود ألوان مختلفة من صفات البشر . 

 

 يموت المعّلم وهو بيتعّلم (مثل شعبي) 
نزلت هذه الجملة علي كالصاعقة وقتها حين ردّدها لي والدي بسبب أزمة وصدمة مهنية  

ونفسية كنت أمّر بها، وشعرت بغضب شد يد منه ألنني كنت انتظر منه كلمات تحتوي على  
(جبر لخاطري) ودعًما نفسًيا في هذه الظروف الصعبة، بعد مرور عّدة سنوات أصبحت هذه  

قاعدة لدي وتفّهمت جيًدا لماذا ردّد علي والدي هذه الجملة، التعلّم من الدروس والمنخفضات  
في الحياة ال ولن ينتهي أبًدا، تطوير المهارات الم هنية وحتى االجتماعية أمًرا هاًما ال ينتهي بكبر  
العمر أو بالحصول على مراتب عالية في العمل والتعليم وغيره، االستمرار في التعلّم من سنن  

 الحياة . 

 

 التغاضي 

 الفقد 

  األنانية 
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تغاضى دائًما عن صغائر األمور التي ال تحلو لك وال تتفهمها، إضاعة الوقت على معارك خاسرة  
من ا لطرفين ستندم عليها الحًقا، تغاضى أحيانًا لتسبح المراكب مع األمواج وتسير الدّفة في  

حياتك بنجاح، حين كنت ال اتغاضى كنت أضّيع طاقة ومجهوًدا أنا أولى بهم، تعلّمت هذا متأخًرا  
 لكن تعلمته وهذا أفضل من ال شيء . 

 

في آخر  15  عاًما من حياتي فقدت أشخاًصا توفاهم هللا، أو أشخاص قطعنا عالقتنا ببعض  
كأصدقاء، تعلّمت مما سبق تفعيل نسبة  1% من عقلي أن يتقّبل هذا الفقد باختالف نوعه،  
أصبحت لدي إمكانية في عدم الشعور بالصدمة إذا حدث فقد لشخص عزيز، نعم أحزن لكن  

 الصدمة ستكون صغيرة حت ى ال  أسقط   في فخوخ االكتئاب واالضطرابات النفسية . 

 

تعلّم أن تقول  (ال   )،  األنانية   المتزنة في هذا الزمن ال غنى عنها خاصة في مجتمعاتنا التي نشأنا  
فيها على قول (حاضر و نعم) فقط وحين تقول (ال) أو غير ذلك سوف تأخذ فوق دماغك  

(بالصرماية) على رأي أخواتنا من بالد الش ام، قول ال يساعدك في عدم الشعور بالضغط أو عمل  
شيء ال تحب أن تقوم به، قول ال يجعلك تنّظم وترتّ ب أولوياتك حسب أهميتها، هذه أنانية  

محمودة وتحتاج مناّ إلى تطبيقها باستمرار مع تقديم اعتذار ودي بعد قول كلمة ال، لتلطيف  
 .الجو وعلى من أمامك يتقّبل ذلك 

 

 االستمرارية  في السعي والتّوقف عن المظلوميات 
اتذكّر قبل  4  سنوات حين اقتنيت دراجة هوائية (جبلية) ألّول مرة والنزول بها لممارسة  

التمارين والشعور الدائم بالضعف بسبب ق لة المسافة التي اقطعها، رغم ذلك  أ صريّت على  
االستمرار، رغم إن وزن الدراجة ثقيل نظًرا لطبيعة نوعها والخامات  المصّنعة منها وهذه تعد  

من المظلوميات وأمًرا غير عادل، لم اتخذ هذه حجّة قطعت بتلك الدراجة الصعبة مسافة من  
محافظة لمحافظة أخرى (قنا  –   األقصر) وبعد مرور سنة ونصف تقريًبا اقتنيت دراجة (طريق)  
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جديدة خفيفة في الوزن وألول مرّة في حياتي احقق أرقاًما لم احلم بها وما زلت أمارس هذه  
 التمارين باستمرار بدون توّ قف دائم، وال بأس بتوّقف مؤقت والعودة مرّة أخرى من جديد . 

 

 قارن نفسك بنفسك 
كبر فخوخ العصر الحديث، ووقعت فيه لسنوات طويلة سواء بسبب قلة وعي األهل أو   هذه أ
 حتى قلة وعي أنا بعد أن نضجت فكريًا، مقارنة نفسي  باآلخرين، ماذا لو   عكسنا هذه النظرية؟ 

حين أقارن نفسي حالًيا بحالي قبل عّدة أعوام أجد أموًرا جيّدة حًقا قمت بتنفيذها، وخطوات  
مستمرّة ألشياء غيرتني لألفضل، افرح بنجاح اآلخرين حولي واغير منهم في الخير فقط، من  

المستحيل حالًيا أن أقارن نفسي بزميل عمل لي أو حتى صديق وقريب، لماذا  ألن المقارنة هنا  
ال يحتّسب فيها العوامل المتوفرة لكل مّنا واختالفها إذن ستكون ليست قياًسا وغير منطقية  
مقارنة أنفسنا باآلخرين، باختصار قارن نفسك قبل عاًما كيف كنت وما أصبحت عليه اآلن وما  

 حققته . 

 

 

 

 *      *      * 
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31    ا درس ح  

ف  قلم:   معاد ال  

 

 

بلغت من العمر  31  عاما منذ بضعة أيام وقررت بهذه المناسبة نشر تدوينة دروس حياتية. كل  
 عام عشته يمثله درس واحد . 

 

هذه التدوينة تأخرت سنة كاملة . كان من المفروض أن تنشر في نفس هذا اليوم من السنة  
الماضية. لكن ظروفا قاهرة حالت بيني وبين ذلك .. وبعد أن مضت هذه السنة االستثنائية  

كثر من سابقاتها  مجتمعة .   قررت إعادة كتابة الدروس ألنها علمتني أ

 

 1  -   أبق جذوة الشغف مشتعلة 
جد شيئا   يشعرك بالشغف وتمسك به  واحميه كأنه   لهب شمعة في مهب الريح. سواء كان  

 .عمال أو هواية أو نشاطا تطوعيا. ال يهم طالما أنه شيء يجعل قلبك يخفق 
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 2  -   ال تنس من أين أتيت 
مهما وصلت أو بلغت. ال تنس أين بدأت رحلتك. وطالما فكرت في البداية فال بأس أن تفكر في  

 نهاية المشوار   كذلك . 

 

 

 3  -   ال تتوقف عن النمو 
النمو الفكري والنمو العاطفي والنمو المهني. من المزعج أن  تمر علي ك   السنوات وأنت على  

 .حالك ال تتغير 

 

 4  -   أسس قيمك ودافع عنها 
ال يمكنك أن تعيش دون قيم. منظور حقيقي للصواب والخطأ. األيام ستمتحن قيمك. ومدى  

 .التزامك بها يحدد هل نجحت أو فشلت كانسان 

 

 5  -   ال تخش ارتكاب الخطأ لكن يجب أن تتعلم منه 
الشخص الوحيد الذي ال يخطئ هو الذي ال يفعل شيئا. ستخطئ كائنا من كنت. لكن يجب ان  

 .تحرص التعلم  منه وعدم تكراره 
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 6  -   لطف هللا 
لطف المولى جل وعلى يحيط بنا في كل نفس. وكل طرفة عين. هذا أمر ستستشعره عندما  

 تحل بك كارثة. وستستشعر الرحمة في أشد لحظات الليل ظلمة . 

 

 7  -   مهما بلغت من العلم والقوة، فأنت ضعيف 
قد تمر بفترة جيدة تشعر فيها أن األمور تسير على هواك  وأنك مصيب وقوي والى ما ذلك. لكن  

بكتيريا ال ترى بالعين تمرضك. وفيروسا أوقف الكوكب بأكمله. والدنيا كلها ال تساوي ع ند هللا  
 جناح بعوضة.. فما نحن وما حجمنا لنطغى ! ؟ 

 

 8  -   توقف عن محاولة التحكم في مجريات األمور 
 أنت ال تتحكم في أي شيء. فقط تذكر هذا . 

 

 9  -   اختبر األقرب ين بالشدائد 
كم لديك صديق على موقع فيسبوك؟ كم صديقا تجالس في المقهى؟ تعرض ألزمة وستكون  

 .محظوظا ان وجدت شخصين معك.. الشدائد تغربل البشر وتظهر م عادن الناس 

 

 10  -   جهز الخطة البديلة 
تحتاج الى خطة لحياتك. وخطة في حالة فشل الخطة. وخطة أخرى.. وهكذا. فليكن لديك خيا ر  

 .آخر وال تضع كل بيضك في سلة واحدة 
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 11  -   ال تفقد حساسيتك للجمال من حولك 
الجمال في السماء. الجمال في الورد. الجمال في الطيور. الجمال في شروق الشمس وغروبها. من  

السهل نسيان هذه المعجزات الربانية ونحن نعيش بين صندوق أسمنت (البيت) وصندوق  
حديد (السيارة). تعمينا   عن الشعور بتحول الفصول والمو اسم.. أبق عينيك وأذنيك مفتوحتين  

 .وسترى عظمة الخالق سبحانه في مخلوقاته 

 

 12-   ال تتوقع الكثير من البشر 
البشر كما أنت وأنا تماما. جهلة وأنانيون ومعرضون للتالعب وتقلب الحال. ال تتوقع الكثير من  

 .أحد. توقع الخير من رب العالمين فحسب 

 

كتب يوميات مفصلة   13-   ا
اليوميات ستساعدك على فهم ما تفعل والتوجه الذي تسير به. وأيضا العيش في اللحظة  

كثر شموال وتفصيال .   الراهنة والتركيز على كل يوم بي ومه. كلبنة بناء لخطط أ

 

 14-   امتحن أفكارك باستمرار 
األفكار تحتاج للهواء الطلق وإال تعفنت وعفنت الرأس الذي يحتويها. من الجيد إعادة التفكير في  

المواقف والمسائل وتقييم إن كانت األفكار التي تحملها بشأنها صحيحة أم ال. على ضوء  
 المعطيات المتوفرة . 
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 15-   حافظ على التوازن المعيشي 
وازن بين عملك وهواياتك وأسرتك (لن أذكر عباداتك لكي   ال تتحول التدوينة إلى مطوية  

دعوية). إن سمحت لشيء بالطغيان على اآلخرين فإن ميزان الحياة سيختل. وبالتالي جودة  
 .الحياة نفسها 

 

 16-   اغتنم الفرص التي تأتي إليك، وإن لم تأت فاذهب  إليها 
ستأتي إليك فرص في وقت لست مستعدا لقبولها. عض عليها بالنواجذ وحاول جهدك. إن لم  

 .تأت فإبحث عنها حتى تأتي ثم اغتنمها 

 

 17-   اصنع بهجتك الخاصة 
أنت تعرف تماما ماذا يسعدك. ال تنتظر مناسبة وطنية أو عطلة رسمية لتبتهج .. هل أنت  

 روبوت يعمل باألزرار؟ ابتهج واصن ع طقوسك الخاصة للبهجة . 

 

 18-   ال تتبع القطيع بشكل أعم ى 
الناس تفعل الن الناس تقول. والناس ال تفعل الن الناس تقول. ستتحرر من وزر ثقيل عندما  

 .تتخلى عن اتباع القطيع بشكل أعمى 
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 19-   شكك باستمرار وطالب بالمصادر 
األخبار والشائعات واالكتشافات. كلها بحاجة لطلب مصادر ل ها والتشكيك في صحتها حتى يثبت  

 .العكس. التصديق األعمى يقود لالتباع األعمى 

 

 20-   اقتصد في معيشتك 
كثر مما تجني. وال تشتر ما لست بحاجة إليه. لدي بضع تدوينات بهذا الصدد. لن   ال تنفق أ

 تعرف قيمة المال حتى تكون بأمس الحاجة  إليه . 

 

 21-   اجعل أولوياتك واضحة وطرق تحقيق ها مرنة 
لكل شخص أولويات في هذه الحياة. اجعلها نصب عينيك واسع لها. لكن ليكن سعيك مرنا لينا  

 دون عناد. إن كان طريقك مسدودا فغ يره. ال داعي للبقاء في عربة قطار متوقفة . 

 

 22-   اقرأ دائما 
اجعل الكتاب رفيقك الدائم. في حلك وترحالك. كتب صغيرة لساعات االنتظار وكتب طويلة  

 لالختالء . 
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 23-   تعرف على قوة العادات الصغيرة 
هل سمعت أنه يتطلب األمر  10  آالف   ساعة إلتقان مهارة؟ تخيل لو أن هذا الكالم صحيح فمن  
أين لك بكل هذا الوقت؟ لو أنك قرأت ساعة في اليوم وكت بت ساعة في اليوم. فأنت على طريق  

 اإلتقان . 

 

 24-   ال تخش من قول ال أعلم 
إن قول ال اعلم ال ينتقص من علمك وال من قدرك. أعتقد أن من يتحدث فيما ال يعلم ويفعل  
كثر مما ينفع  –   إن نفع  –   وأيضا كما تقول   ال أعلم فال   بال علم هو شخص ناقص جاهل يضر أ

 تتردد في تعلم ما تجهل . 

 

 25-   تعلم باستمرار 
تكملة للنقطة السابقة. العلم ال ينتهي بالتخرج من الجامعة أو نيل شهادة الدكتوراه. تعلم ولو  

معلومة واحدة كل يوم. كلمة أجنبية جديدة في اليوم تضيف إلى حصيلتك اللغوية. فكرة من  
شأنها تحسين جودة حياتك أو تسهيل عملك. الحياة رحلة من العلم والعمل ف ال تحرم نفسك  

 منها . 

 

 26-   حطم الروتين ونوع حياتك 
ال تستسلم لفخ الحياة الروتينية.. جرب وصفات طعام جديدة. أسلك طرقا مختلفة للذهاب من  

والى العمل. تطوع بوقتك أو شاهد شيئا جديدا. اجعل من كل يوم تجربة جديدة تستحق  
 االحتفاء بها . 
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 27-   حافظ على الفضول الطفولي 
فضول األ طفال يظهر لهم العالم كشيء جديد ومثير لالهتمام. كل شيء مشوق ويستحق  

التوقف أمامه واالهتمام بأمره.. جرب إدخال هذا لحياتك وسيساعدك هذا على تطوير مهنتك  
 .وحياتك 

 

 28-   اطرح األسئلة باستمرار 
األسئلة هي مفتاح الفهم وسالح فتاك لهزيمة الحيرة. ال تخش من طرح األسئلة في  مكانها  

 المالئم ولمن هم أهل بإجابتها . 

 

 29-   ال تقع في مصيدة اللوم والتبرير 
ال تبرر أفعالك ألحد ال تدين له بشيء. وال تسمح ألحد بأن يوقعك في مصيدة اللوم. بهذا أنت  

 تحرر نفسك من قيود ثقيلة. وال تفعل هذا بالمقربين منك كذلك . 

 

 30-   ال تعلق حياتك وسعادتك على أي شرط 
حياتك تحدث اآلن دون ما تنتظر. ال تتوقع أنك ستشعر بالسعادة ألنك تخرجت أو وجدت عمال  
أو اشتريت سيارة أو تزوجت أو هاجرت. ان كنت ستسمح لنفسك بالسعادة عندئذ فاألولى أن  

 تسمح لها بالسعادة اآلن . 
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 31-   الحياة ال تتوقف أبًدا 
مهما تكاثرت المحن والصعوبات، فا أل رض   لن تكف ع ن الدوران، ستشرق الشمس من جديد،  
وسيبدو حزنك وتعبك صغيًرا جًدا، تماما كما تبد و أحزان المليارات من الناس الذي ن نادًرا ما  

تفكر في أحوالهم أو كيف هي دنياهم. لذلك كفكف دموعك وقف على قدميك وال تتوقف حتى  
 .ال يدهسك قطار ال حياة   السريع 

هذه   التدوينة ( 31  درسا) نشرت يوم الحادي والثالثين من شهر  ديسمبر. . إن كنت تعتقد أن  
 !هذا متعمد فأنت حقا ال تعرفني 

 

أتمنى   أن تجد بين هذه الدروس شيًئا  ينفعك. . وإن لم تجد فانت مش دافع حاجة من جيبك  
 فعادي يعني . 

 

 

 

 *      *      * 
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طلب منك المساعدة  ساعد إال من    ال   

moments   :قلم    

 

 

 هذا ما علمتني اياه الحياة   ..   طبيعة تخصصي الجامعي التعامل الكامل مع ذوي اإلعاقة 

في ايام المحاضرات الجامعية وقبل التطبيق الميداني ك انت تخبرنا دكتورة المقرر ب أ ن ال تدفعي  
الكرسي المتحرك  إلحداهن   وال تربطي  أ حذية االخرى إال أن نادتك من بين الجميع وطلبت منك،  

النهم قادرين ولن يسمحوا لك التقليل منهم بمساعدتهم  أخذت كالمها بعين االعتبار ولكن  
الكالم في  أ وقات كثيرة يختلف عن الميدان، في اول يوم ال تقيت بفتاة من ذوي االعاقة العقلية  

والجسدية تعثر كرسيها المتحرك وكنت خلفها  أمسكت كرسيها حتى  أساعدها كانت ردة فعلها  
 الغاضبة كفيله بنهي عن مساعدتها . 

انتقلت بعد هذا الموقف أل ماكن كثيرة ومررت بتجارب ال بأس بها إال  أ ني   حتى هذه اللحظة ال  
 أ ستطيع أن اساعد دون   أن  يطلب مني وتعمم هذا الموقف على جميع شؤون حياتي . 

سابًقا كنت  أساعد من يقع في مآزق وشجار من اخوتي الصغار واتضحت لي الرؤية بإن تدخلي  
بينهم يزيد االمر سوًءا، سمحت لنفسي  ولآلخرين   ب أ ن  أ عطيهم مساحتهم الكافية وأن من يريد  

 المساعدة حًقا سيجدني بجانبه بمجرد طلبها . 
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عاتها،   اة   3قل ال وتحّمل ت اها الح  إ ة علمت دروس قاس  

ج  قلم:   هشام ف  

 

 

الحياة قاسية في دروسها، هناك ثمن ستدفعه نظير هذه الدروس. دروس الحياة تختلف عن  
 ً  .تلك الدروس التي تت علمها في المدرسة أو على يد مّدرس متخصص لقاء بضعة جنيهات شهريا

هذا يا عزيزي ثمن بخس مقارنة بثمن الدروس التي تعلّمها إياك الحياة. قد يكون الثمن  
عافيتك، نفسيتك،  روحك، أو أحبابك. ثمن غالي ال يمكن تعويضه إال بتعلّم الدرس وعدم الوقوع  

 .فيه مرة أخرى 

 

أنا واحد من هؤالء الذين علّمتهم الحياة دروساً عّدة، ودفعُت ثمن تلك الدروس فوراً بدون  
تقسيط أو مراعاة لظروفي. أشارُك معكم تلك الدروس ضمن مبادرة علمتنا الحياة والتي أطلقها  

 ز ميلي عامر . 
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 ً  1-   ال تنتظر فلن يأتي الوقت المناسب أبدا
 

آه من هذه المقولة التي تفّوه بها نابليون هيل في لحظة صدق، كم وددُت أن ألصقها في الشوارع  
 .وعلى أبواب البيوت وفي كل مكان تصل إليه األعين 

 

ال تنتظر أن تجد الوقت المناسب لدراسة الكورس المهم جداً في مجال عم لك، قم وابدأ فيه اآلن  
 .ولو خمسة دقائق فقط 

ال تنتظر أن تجد الوقت المناسب لتعترف بحبك لشخص ما، ليس بالضرورة حبيب أو حبيبة.  
اذهب واخبرهم بحبك قبل فوات األوان   .ال تنتظر أن تجد الوقت المناسب لتكون شخصاً ناضجاً  

كامالً، تخّل عن وهم المثالية وارتكب األخطاء والحماقا ت، ال توجد طريقة أخرى للتعلّم سوى  
 هذه . 

 

 كيف تعلمت هذا الدرس؟ 

جدتي لوالدتي كانت وما زالت من أقرب الناس إلى قلبي، بيت جدتي كان ملجأي الوحيد حينما  
أمّل من بيتي وأخرج منه غاضباً، أجُد قدماي تحملني تجاه البيت الذي تسكُن فيه َمن  

كثر من أي شخص   تسمعنى بال كلل أو ضجر وتربت على ك تفي وتواسيني. كنت متعلقاً به ا أ
 .آخر، يومياً كنت أخصص دقائق لزيارتها ولم أخالف هذه العادة منذ سنين طويلة 

 

في أواخر أيامها مرضت ودخلت المستشفى، كان ذلك بالتزامن مع مواعيد امتحاناتي. بالطبع  
زرتها في المستشفى لكن ما قبل دخولها المستشفى ومكوثها في   الفراش،  لم أزرها كثيراً نظراً  

كرة. كنت أقنع نفسي أن غداً سأذهب إليها ويأتي الغد وال أذهب. وأشّد ما أوجع   النشغالي بالمذا
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قلبي أنها في عّز مرضها في فراشها سألت عّني. ظللُت أنتظر الوقت المناسب حتى فوجئت  
بدخولها العناية المركزة وزرتها ولكن لألسف لم تكن بكامل و عيها كم ا كانت على فراشها. وبعد  

 أيام قليلة فارقت الحياة تاركة في قلبي غصة ما زلت أشعر بها حتى اآلن . 

 

وليتني تعلمت هذا الدرس من مرة واحدة، لألسف تكرر األمر مرة أو مرتين بعدها مع أقارب  
لكنهم أقل منزلة في قلبي. ل كن الدرس هو نفسه: يمرض قريب لي ويدخل المستشفى ور بما  

العناية المركزة وأنوي الذهاب لزيارته ولكني أنتظر الوقت المناسب، أنتظر حتى أفرغ من  
أعمالي ودراستي أو حتى إن كنت ال أفعل شيئاً، أنتظر أن آخذ القرار.  وأفاجئ   بعدها وفي الصباح  
الباكر أو في عتمة الليل أسمع خرخشة الميكروفون في غير أوقات األذان فيتسرب إليّ إح ساس  

كتشف أنني كالعادة ظللت أنتظر   مؤكد بما سيقال في الثواني القادمة ونادراً ما خاب ظني وا
 .حتى فات األوان 

 

 2-   قل ال وتحّمل تبعاتها 
 

فيما يتعلق بمستقبلك أو اتخاذ أي قرار مصيري خاص بك وحدك، استشر طبعاً من تريد لكن  
في النهاية خذ قرار يناسبك أنت ال لمجرد أنه م ناسب لمن حولك. ولمزيد من التوضيح سأحكي  

 !كيف علمتني الحياة هذا الدرس والذي هو أهم درس تعلمته ودفعت ثمنه وما زلت 

 

بعدما انتهيُت من الثانوية بمجموع  97.5٪ وحين جاء وقت التنسيق، لدينا في مصر وبكل أسف  
نظام يسمى بالتوزيع الجغرافي أسأُل هللا أن يجازي واض عه ويحاسبه   بالعدل يوم القيامة وأن  

 .ُيسأل عن حكمته من هذا النظام 
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المهم، هذا النظام يحّتم عليك كتابة الكُليات التي في محافظتك أوالً. طيب أنا من المفترض  
كتب أول رغبة كلية هندسة بني سويف، وهذه الكلية افتتحت حديثاً وتفتقر ألدنى اإلمكانيات   أ

األساسية، ال معامل، ال ِورش، ال أساتذة جامعيين ذوي خبرة، بل وحتى ال أماكن للّس كاشن!  
وب استشارة مدرسين وزمالء ممن درسوا في هذه الكلية الكل أجمع على أنها غير مؤهلة وما زال  

 أمامها سنين طويلة لكي يمكن أن نعتبرها كلية محترمة . 

حتى أستاذي  - رحمه هللا -   الذي كان يّدرس لي في الثانوية حينما زارني ليهنئني على نتيجتي  
قال لي بالحرف الواحد وفي حضور والدي “ل و دخلت هندسة بني سويف اعتبر نفسك مدخلتش  

 ”هندسة، حاول تفلت منها 

 

تأكدُت من أن هذه الكلية ال تناسبني وال تناسب طموحي وفكرتي عن مستقبلي، ما العمل   ؟!..  
أخبرُت أبي أنني لن أدخلها. كيف؟ وماذا سنفعل في مشكلة التوزيع الجغرافي   في التنسيق، ال بد  

 . ً  من كتابة محافظتك أوال

 

بسيطة سأكتبها كرغبة أولى وستأتي بال شك، لكن هناك حيلة قانونية ُمجدية وفعلها الكثير  
 قبلي. ما هي؟ 

سأقوم بتغيير محل إقامتي في المحافظة التي أنوي دراسة الهندسة فيها، أريد دراسة الهندسة  
في جامعة القاهرة. حسناً سأغيّ ر محل إقامتي إلى هناك وبالتالي بعدما تظهر  نتيجة التنسيق  

والتي أنا على علم بها ُمسبقاً (هندسة بني سويف) أستطيع حينها أن أقوم بتقليل االغتراب  
بكل سهولة وأحصل على هندسة القاهرة. وبالنسبة للمجموع فأنا والحمد لله طاير في العالي، لم  

 يكن المجموع هو المشكلة. بل كان أبي ! 
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لم يوافق، وظل يماطل ويتحدث معي بشأ ن هذا القرار وأنه قرار خاطيء وال أريد لك االبتعاد  
عن المحافظة وكيف ستدبّر أمور مسكنك ومأكلك ومصاريفك. ووّصى أقاربي ممن  
 يستطيعون التأثير عليّ عاطفياً لمحاولة تثبيطي عن هذا القرار وذكر مساوئه وعيوبه . 

 

خّمنوا ماذا؟ لقد وافقت على ما اختاروه هم لمستقبلي أنا، لم   أتشّبث برأيي. لم تكن لديّ  
كن   الشجاعة الكافية وقتها ألقول لهم ال هذا مستقبلي أنا ويحّق لي أن أحدده كيفما أرى. لم   أ

 أمتلك عقلية كالتي أمتلكها اآلن . 

 

لو عاد بي الزمن؟ أه لو هناك احتمالية أن يعود، سأقُف في وجه الكل بال استثناء وأقول بملء  
 فمي: ال وألُف ال، مستق بلي وال أحد غيري سيتحّمل نتيجة قراري . 

 

اآلن؟ أنا فاشل في الكلية وأرسب كثيراً، أذكر أنني في السنة األولى في الكلية حينما رسبت في  
مادة وكان هذا حدث جلل بالنسبة لألسرة! نظراً ألنني كنت متفوقاً طيلة سنوات التعليم  

الماضية. بيد أنه لم يكن كذلك بالنسبة لي، جلس مع   أبي حينها مذهوالً ويجّهز نفسه لوابل من  
اللوم والتوبيخ لي، ما إن سألني لماذا حتى أجبُت بكل هدوء وثقة: هذا صنيعكم، أنتم  السبب.  
وقفتم ضد إرادتي ورغبتي، قلت لكم لن أتأقلم مع هذه الكلية ومستواها المتدني، لن أستطيع  
حفظ شيء ال أفهمه، والدكاترة هناك يعتمدون على ذ لك! حاسبوا أنفسكم، أما أنا فرغبتي في  

كرة ونسيت ليالي الثانوية الرائعة حين كنت   هذه الكلية انعدمت ونسيت أصالً كيف تكون المذا
كر بكل شغف ومتعة دون استياء .  كوام من الورق والكتب وأذا  أجلس بالساعات بين أ

 



57 
 

كر قوانين ومسائ ل ال أفهم أي شيء منها. يا   أما اآلن فال أطيق الجلوس لبضعة دقائق فقط ألذا
أبي ال تلمني، هذه فقط البداية. القادم أسوأ بكثير. وبالفعل لم تخطيء نظرتي، إلى  اآلن ما زلت  

 أعاني من تبعات قرار لم أتخذه ! 

 

أحّدث نفسي كثيراً وأتخيل لو أني امتلكت الشجاعة ألقول ال وأتمسك بقراري وليغضب من  
يغضب، كيف سيكون شكل حياتي. بك ل تأكيد سواء كانت أفضل أو أسوء من اآلن فأنا لن  

 أتذمر ولن أغضب فالقرار كان قراري وسأتحلى بالشجاعة ألتحّمل كل تبعاته . 

 

الشاهد؟ قل ال وتحّمل تبعاتها، ال تدع أحد يحدد لك مستقبلك خاصة لو كانت قرارات مصيرية  
مثل هذه ال تحتمل المجازفة، في النهاية أنت وحدك من ستعان ي. ومن  اتخذ لك القرار نيابة عنك  

لم يخسر شيء كما هو الحال معي. لم يخسر والدي وال كل من أقنعوني بالقرار أي شيء. أنا  
 وحدي من خسرت ومن أعاني وأحاسب على مشاريبهم . 

 

 3-   الثروة العظمى هي؟ 
 

ليست المال وال األهل وال األوالد وال األصدقاء، بل الثروة العظمى هي الصحة.  نعم تستحق أن  
كثر، ما الفائدة إذا كنَت مليونير وأنت طريح الف راش غير قادر على االستمتاع   تكون كذلك وأ
بمالك؟ ما الفائدة من األهل واألوالد واألصدقاء إن لم تكن تتمتع بصحة جيدة تمكّنك من  

 الخروج معهم واالستمتاع بصحبتهم؟ 
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علّمتني الحياة هذا الدرس حينما أظهرت لي مدى   ضعفي ومدى إهمالي في صحتي بعد أن  
باغتتني  أواخر   2018  بمرض الَدَرن (الُسل سابقاً)  واضطررت   - وكان أفضل اضطرار في حياتي -   

 .إلى المكوث في المستشفى لمدة شهرين كاملين ألتلقى العالج الالزم 

 

خالل فترة مكوثي في المستشفى وبما أنني كان لديّ وقت كبير أقضيه مع نفسي في صمت  
وهدوء دون أن يقاطعني أحد، من هنا بدأُت في التفكير في العشرون عاماً الفائتة من حياتي  
وقضيُت ساعات طوال أحاوُل البحث عن إجابات ألسئلة لم أستطع طرحها على نفسي في  

 الوضع العادي والطبيع ي نظراً لكثرة المشاغل والتيه في زحمة الحياة . 

 

باختصار، مررُت بمرحلة البحث عن ذاتي الحقيقية، لذلك ذكرُت في مرات كثيرة أن هذه التجربة  
كثر وعياً بأهدافه في الحياة وكيفية   التي استمرت شهرين كاملين خرجُت منها شخصاً آخر أ

تحقيقها. وكان أول أهدافي بعد خروجي من المس تشفى هو إعطاء أولوية قصوى وعاجلة  
للصحة ولجسدي وكيفية االهتمام به حتى أستطيع مواصلة تحقيق أهدافي بنجاح، فبغير جسد  

 سليم وصحة قوية لن أقوى على فعل أي شيء مما أصبو إليه . 

 

علّمتني الحياة دروساً عدة في فترة قليلة، ذكرُت لكم جزء يسير منها، وهنا في مقال على حسابي  
على الفيس بوك مع نهاية عام  2019  ذكرُت بعض الدروس التي خرجُت بها من هذا العام، ربما  

 . ً  يفيد أيضا

 

 

 *      *      * 
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اة   الح  مما علمت

قلم:   وال ء   

 

 

 

ال تعطي ثقتك إال لمن يستحقها، ودائما دع أفعالهم تثبت لك حسن نيتهم، فالكالم او توقع  
 الخير من طرفك “ال بودي وال بجيب” بال أي فائدة . 

 

ال تجرب شيئا لمجرد أن كل من حولك يفعلوا ذلك، مث ال كل صديقاتك أو أصدقائك في عالقة  
غرامية، ال تفعل مثلهم، اجعل هذه المعاني السامية والعميقة لمن يستحقها ويريدك في الحالل  

 غير ذلك انت المتضرر الوحيد . 

 

غادر المكان الذي يحبطك ويحطم معنوياتك، ونفس الشيء  إذا   كان مرتبط بمعارفك،  
أصدقائك، أقاربك، تأكد أن سكوتك عن  أفعالهم معك سيدمرك وان لم يظهر في التو واللحظة  

 سيظهر على مرور السنوات . 
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ان كنت تعاني من عدم ثقة بالنفس، ال تقف مكتوف اليدين حارب ألجل أن تكون قويا، فال  
 مكان  للضعفاء،   واألقوياء وحدهم من يصلون القمة 

 

ابتعد عن التقرب من األشخاص الذين تكتشف أنهم يقلدوك، ان ل م تصلح معهم النصيحة  
 ابتعد عنهم فهم سيستنزفون طاقتك وافكارك حتى آخر قطرة . 

 

ال تشارك أفكارك إال بعد أن تنفذها، ألن من يسرقها بعد التنفيذ سيكون واضحا للجميع أنه  
 سارق، أما ان كانت فكرة فقط، فلن ينصفك  أحد، القانون ال يحمي المغفلين . 

 

 

 *      *      * 
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   اة وال  تلقيتها من ُمعلمة جودو اسمها الح دمات ال ُجملة ال

ا  الدن انا  ب أح
ّ
لق
ُ
 ت

س بن عمارة  قلم:   يو  

 

 

 

 الحياة عاهرةٌ بكماء 

 تُدرس الجودو 

 تضرُب قبل أن تُنذرك 

 يونس بن عمارة 

 

 كاين ثالثة الخير منهم غادي *** النفس والشيطان وأم أوالدي 

ترجمة للفصحى: هناك ثالثة كيانات الخيُر عنهم تائه ال يهتدي لهم: النفس والشيطان وأم  
 أوالدي ! 

 الشاعر علي عناد 
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الحياة عاهرة”، كما يقول الخواجات، وهي كيان ملعون على ألسنة التراجم اإللهيين (األنبياء  “
والرسل، حديث: الدنيا ملعونةٌ)، وقد أشبعها وأوسعها الشعراء واألدباء والمؤلفين ذًما وسًبا  

 بمسميات مختلفة مثل “الدنيا، الزمن، الزمان، الدهر ." 

 

مع ذلك ال زال الناس ينخدعون   بحبالها التي ُيخّيل إليهم من سحرها أنها تسعى، مفتونين  
 بزخرفها الذي يلمع ويعمي البصائر قبل األبصار . 

 

وفيما يلي الكدمات الثالث التي تلقيتها من ُمعلمة الجودو البكماء التي تدعى الدنيا، والتي  
تصاحب الجميع وتخون الكّل، ومع أن  الناس كلهم يعرفون أنه ال أمان لها إ ال أنهم ال زالوا  

 يأملون أن تَْصُدقهم يوًما ما : 

 

 الدرس األول: 
   عند اختيارك مسطرة لتقييم شخص أنت ُمضطر لتقييمه؛ اِختر مسطرة األخالق 

أوًال ال بد أن تالحظ قولي “أنت مضطر لتقييمه” ألن ما ال اضطرار لك لتقييمه ال حق لك في  
 :تقييمه أساًسا، ال سيما أنه لم يطلب رأيك، و من أمثلة االضطرار إلى التقييم 

 

 الزواج: شخص طلب يد ابنتك أو أختك . 

كة التجارية طويلة األمد: شخص ستصبح شريكه في تجارة على فترة زمنية ممتدة .   الشرا

هنا لو تصورنا المقاييس مساطر، مثل مقياس: كم لديه من مال، أو مقياس: كم طوله أو درجة  
بياض بشرته، أو كم شهادة لديه،  أو عدد صفحات سيرته الذاتية، أو منصبه وجاهه، فلن تجد  

 مسطرة أضبط وال أدق وال أوفق من مسطرة األخالق . 
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ذلك أن من له خلق عندما تتخاصم معه فهو ال يفجر في الخصام، وال يقطع حبال الوّد بطريقة  
 فجّة، ال سيما بعد الِعشرة، ويلتمس األع ذار، ويتجاوز ويصفح ويتحّمل إل خ .. 

 

 وم سطرة األخالق متطورة لها  3  أوجه أي أنها ثالثية المقاييس في مقياس واحد سأسردها أدناه : 

 

مقياس لمعرفة عالقة الشخص المعني بالمال: هل هو أمين؟ خائن؟ بخيل؟ كريم؟ هل يعلم  
مثًال أن الَدْين يوقف حتى من ُيعّد من أعظم الناس منزلة عند هللا وهو الشهيد؟ أم يستهتر  

 بالمال؟ 

مقياس لمعرفة كيف يتصرف الشخص المعني عند الغضب: هل يصفع بالكف؟، يرمي  
األطباق؟ يقلع العيون؟ يرمي الناس من الطوابق الشاهقة؟ وهل هو فاجر عند الخصومة؟  
بمعنى هل يكشف كل األوراق [وفي رواية: السيديهات] ويسعى إلهالكك ودمارك عندما  

 يغضب منك؟ هل يحمل الغّل في قلبه مث ل الِجمال؟ 

مقياس لمعرفة ُحسن معاشرته عن ُقرب: كيف يبدو العيش معه في فضاء مشترك: مكتب  
عمل، بيت، غرفة فندق، مكان إقامة معين… هل لديه عادات رديئة، هل هو معتٍن حًقا بنظافته  

 الشخصية؟ إلخ .. 

ولهذا أشجعك على اعتماد وتفضيل وتقديم مسطرة األخالق ثالثية الوجوه عند اضطرارك  
لتقييم شخص ستتعامل معه لفترة  من الزمن. في حال خالفت هذا ستعاني من الحوادث المرّة  

 والوقائع األليمة وصفعات الحياة القوية ما ُيفهمك هذا الدرس بالطريقة الصعبة . 

 

خطب الحجاج يوًما فقال: إن أمير المؤمنين نكب كنانته فعجم عيدانها ُعوداً ُعوًدا، فوجدني  
 أمّرها عوًدا .. 
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يونس يقول: كُن أمير مؤمني نفسك ومن ُعّدة أدواتك جّرب المساطر مسطرًة مسطرًة، ستجد  
 أدّقها وأحسنها: مسطرة األخالق .. 

 

 

 الدرس الثاني:  
 عندما تتزوج ال ُتِقم في منزل والديك؛ حتى إن كانوا مالئكةً 

معظم من تُلقي له هذه النصيحة، ال سيما ابن امه أو ابن والده ال يفهمها، وال يتوقع أن يحدث  
له شيء مؤٍذ لو تزوج عند والديه، لكن الزواج هو فعل استقاللي في أساسه ومن المفترض به  

 أن يقع خارج ا لمنزل األصليّ الكبير . 

 

ومعظم أيًضا من تقول له هذا يقول لك لكني ال أملك منزًال. فنجيبه أن هناك مفهوًما رائًعا  
اخترعه البشر اسمه “الكراء” حيث تدفع بموجبه ماًال بصورة شهرية فيعطونك الحق في  

 استغالل قطعة من المكان. وهو مفهوم رائع وأوصيك أن تستخدمه في حياتك . 

 

كية نهايتها تعيسة ألن   ال بعض سيقول: لكن لماذا ال أوفر ثمن الكراء؟ وهذه استراتيجية متذا
الخروج من المنزل األصلي ليس هدفه توريطك مالًيا بل إراحتك نفسًيا وذهنًيا من مشاكل  

تافهة ال معنى لها سَتخُبرها واحًدا واحًدا وتغرق فيها ألذنيك عندما تخالف هذه النصيحة  
 وتعيش مع   والديك . 
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قد يقول آخرون: لكننا ال نملك فعًال ثمن الكراء. والجواب: األفضل إذن أال تتزوج لعجزك عن  
تكاليف الزواج وأعبائه وهذا ليس عيًبا إنما حقيقة وحلّه العمل والتشمير حتى يفتح هللا  

 ويغينك من فضله . 

 

قد يقول آخرون: لكن أمي مريضة أو كسيحة وتحتاج من يخدمها وأنا  ابنها الوحيد. والجواب:  
نتمنى ألمك كل خير. لكن أيًضا  من األمانة إخبار صاحبة الحظ بما هي ُمقبلة عليه فهي قد  

وّقعت على عقد زواج وليس عقد كفالة لخدمة شخص آخر. مهما كانت قيمة ذلك الشخص  
 بالنسبة لك . 

 

إن كنت تريد بِّر أمك هناك مليون طريقة أخرى لفعل ذلك. منها أن تخ دمها أنت بنفسك.  
واألحرى أن تتوقف عن نشر منشورات نفاقّية من مثل “هللا يخلي لي أمي” وتبدأ في مم ارسة  

 الِبر الفعلي بالبّر عمًال ال قوالً . 

 

وأنا لن أزيد تفصيًال في هذه النصيحة ألن من يخالفها سيتلظى بنار ال أتمنى ألحد أن يخُبرها.  
 ومن ثَم سيفهم ما قلته بالضبط هنا . 

 

 

 الدرس الثالث:  
 انعدام الحول والقّوة هو حالتك الطبيعية في الحياة، فال تنزعج منها 
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عندما قرأت تدوينة صديقي عامر حريري عن مبادرة “ماذا علمتك الحياة” وذكر أحمد أمين،  
تذكرت ما قرأته عنه ذات مرة، وكرهي له منذ معرفتي لهذه الحيثية: إذ كنت أقرأ كتابًا نسيت  

 عنوانه فذكر المؤلف أن أحمد أمين لما كبر وعجز ذات مرة عن ارتداء ثيابه بكى من عجزه . 

 

الِكبر في السّن ال ينبغي أن يزعجك ألنه منطقًيا سيأتي معه العجز، األسوأ أن تعتقد أن لديك   
كبر أوهام الدنيا الذي إن تخلصت منه انزاح ع ن كاهلك   حوًال وقوة أصليتين فيك، وهذا من أ

 أعباءٌ ثقال . 

 

وهذا هو الدرس الذي علّمه الحق ألحد أنبيائه لما قال: َوأَْلَقْيَنا َعلَى كُْرِسيِه َجَسًدا ثُم أَنَاَب،  
فذاك النبيّ الُمكّرم لما أُعِجب بسلطانه وقوته و َحِس ب أن العالم يأتمر ألمره هو من ذاته، ذكّره  

الحق بطريقته أن حتى يده وبشرته وجسده ذاته ال سلطان له عليهم إال بأمر هللا، فلما ُشل ولم  
 يبَق له أمر وال نهي على جسده انتبه لذلك فتاب فأعاد هللا له قواه . 

 

وهذه هي خالصة الدرس هنا: ال تبكي عندما تعود ألصلك وهو أنك  عبد لمن أنت لست له نًدا.  
أنت لست عبًدا لمن هو مثلك بل لرّب قوي وإله عظيم، ال وجه للمقا رنة بينك وبينه، وحقيقتك:  

 أنك ال حول لك وال قّوة إال من عنده ال ذاتًا منك أنت . 

 

لذا تجد أن من يبكي وينقهر من العجز لما يصيبه إنما الستحالئه السلطان لما كان يقدر، فمن  
 هنا ك رهت أحمد أمين. ألنه ال يعرف المسكين حقيقة ال حول وال قوة إال بالله . 

 

وكرهت فيما بعد ولده أيًضا جالل الدين أحمد أمين الذي روى في سيرته تجربة ال منفعة منها  
وال فائدة وهي استئجاره لعاهرة، وحكايته قصة أخرى ذات مرة أنه كان يقول أنه لما كان شابًا  
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كان ينزعج جًدا  لما يريد والده أن يجلس معه ويحكيان ولما يحكي يقول جالل الدين أنه كان  
يحّس بضغط في قلبه ويريد أن يذهب بسرعة وينهي النقاش بأقرب فرصة. ثم يتسائل جالل  

 الدين هل أوالدنا سوف يحسون بذلك لما نصبح آباء؟ 

 

ال أدري هل أوالد جالل الدين أحسوا بنفس إحساسه لما كان يريد أن يحكي معهم أم ال. لكن  
 المؤكد أن عائلة أحمد أمين وولده ليست مثاًال ق يًما لتربية األطفال . 

 

األمر اآلخر أن طيب الذكر عبدالرحمن بدوي الذي رحم هللا بخلقه أمتنا العربية في مجال  
التحقيق والفلسفة قال في  سيرته قبل موته أن أحمد أمين كان يسرق جهود اآلخرين من  

 المترجمين والباحثين. وهذا ما ال يشجع على محبته . 

 

وهذا الكالم كله على أحمد أمين لم يكن ليكون لو لم يذكره صديقي عامر. وليس لدي أدنى  
مشكلة معه. ما أريد اإلشارة إل يه هنا هو تنبيهك لحقيقة هامة ستتعلمها بالطري قة الصعبة  

 (التي سميناها كدم ة في العنوان) إن غفلت عنها: أال وهي أنه ال حول لك وال قّوة إال بالله . 

 

كل وترك األسباب ألن تركها يوقعك في محظور   وهذا المعنى بطبيعة الحال ال يحث على التوا
آخر وهو سوء أدبك مع ال خالّق تعالى. ألنه مع أنه صاحب السلطان األوحد والقوة وا لحول  

كتب اآلن إذ ال تُنشر   والَطْول تعالى شأنه وتعاظم َجّده إال أنه أمرنا باألسباب فنحن  - كما أنني أ
 المقاالت لوحدها لكنها ال تُنشر من ذاتي أيًضا -   نتخذ األسباب تأدبًا معه وخضوًعا له . 
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لذا أبّشرك أنه إن لم تقبل حقيقتك وهي العجز واالفتقار وانعدام الحول والقّوة  فستدخل  
الجحيم النفسيّ من أوسع أب وابه مترامية األطراف وسيذيقك زبانية القلق والتقلب والتشتت  

 والتوهان ما يجعلك ترثي لحالك ونفسك، وتذوق عذاباًت ال ِقَبل لك بها كل لحظة . 

 

وانتبه إلى أن كل قوة وغنى ومقدرة تراها في العالم من أيّ كيان أو شخص كان كل ذلك ال  
يكون إال   بالله يعني إن كنت تتصور اآلن أنك قادر ومستطيع ألنك تحّرك يديك وعينيك بذاتك  

فألن هللا يمّدك كل لحظة  –   بل وأقّل منها -   بالقوة التي تتيح لك ذلك، لكن هل تفعل ذلك  
من نفسك؟ وذاتك؟ ال. وغياب هذه الحقيقة عنك يستوجب التذكير. ولهذا الذكر شيء هام  

 للغاية . 

 

وأطلت في در س الحول والقوة ألنه من أعظم ما تعلمته في هذه الحياة، ومن ثماره الكثيرة  
 سنذكر إثنين : 

 

 الرضا : 
عندما تعرف أن أساس ذاتك االفتقار والعجز. يكون كل شيء  - وإن قلّ -   نعمًة لديك. فمجرد  
االستيقاظ يصبح  فرصة جديدة، وتغدو عافية بدنك نعمة ال ِقبل لك بإيفاء شكرها، ومقدرت ك  

الذهاب للحمام بمفردك، وشرب الماء، وإمكانية تحريك أطرافك وسالمة أوالدك كلها نِعم أنت  
 فيها تسبح وفي فضل هللا تغرق . 

 

والرضا له ُمنتج ثانويّ مذهل أال وهو “االنشغال بالنفس وعدم الحسد ورؤية ما بيد اآلخرين”  
ذلك أنك ستكون مشغوال بِنعمك التي أُعطيتها منهمكًا في ح مدها طام ًعا في بقائها وزيادتها.  

 وألن الحّق رحمن َوَعد أن من يشكر سُيزاد حتًما وهو ال ُيخلف وعوده أبًدا . 
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 ُيسر الحمد على لسانك: 
  ذلك أنه لما تدرك حًقا حقيقتك وهي أنك “لم تُك شيًئا” ثم أغدق هللا عليك بالوجود فكُنَت  
ثم أمّدك بالنعم الكثيرة، أصبح الحمد صفة أ صلية فيك وطبًعا وسليقة ال تكلًفا وصرَت تنبس  

بكلمة الحمد لله   من أعماق قلبك حًقا ومن جوانح روحك فعًال، وليس من طرف لسانك تلقيها  
 فقط ألنها كلمة أصبحت عادة مكرورة . 

 

ووقت ما تفهم ال حول وال قوة إال بالله يسهل عليك الصبر، إذ ستدرك فوًرا أن حتى الصبر  
عطّية إلهية  ليست من ذاتك وأنك في واقع األمر ال تملك شيًئا ال ماديًا (مثل الهواتف  

والعقارات) وال معنويًا (مثل الصبر والشكر)، فعندما تعلم ذلك ستطلب حتى المعنويات من  
بَنا أَْفرِْغ َعلَْيَنا َصْبًرا”، فتطلب مثلهم الصبر من هللا فيمنحك إياه   الحّق وتفهم ما قاله األوائل “َر

 فتشكره وتحمده . 

 

وألن الحمد نعمة أخرى تستوجب الشكر، وكالم العالمين ال يفي بحقوق رب العالمين من  
المحامد، وألن الرحمن أدرك عجزنا عن حمده حق حمده، علّمنا كيف نحمده فقال لنا قولوا  

 الحمد لله رب العالمين . 

 

 فالحمد لله رب العالمين إًذا . 

 

 

 *      *      * 
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 ّ عض الخرافات المدن افحة  ة  م  

ري  قلم:   عامر ح  

 

 

كتب هذه التدوينة خطر ببالي السؤال  التالي:   ماذا تود أن تكتب ؟؟   عندما قررت أن أجلس وأ
وهل أنت مؤهل لكتابة مثل هذا النوع من  التدوينات؟   واألهم:   هل امتلكت حقاً تجارب وخبرات  
في الحياة تستحق أن تكتب عنها ؟؟ .. الحقيقة التي ال أستطيع انكارها أنني حتى لحظة كتابتي   
لهذه الكلمات ما زلت أتعلم وأستخلص نتائج ووجهات نظر جديدة .. أحياناً يكون مجرد التفكير  
كافياً وأحياناً يتطلب األمر تفاعالت لقدر ما من الوقت مع البشر  والحياة . . تلك التفاعالت التي  

 ال تمضي في الغالب من دون  متاعب . 

 

كون مفيداً قدر اإل مكان بأن أمارس نوعاً من الغش الحميد الذي قد   ما أحاول فعله هنا هو أن أ
ي نتج عنه أن ال يفعل شخص ما أمراً أو أن يكتسب اعتقاداً أو عادة سيئة فقط ألنه قرأ هذه  
التدوينة واقتنع ولو بجملة واحدة مما كتبته بدالً من أن يصل الى نفس النتيجة بالخوض في  

 . ً  الطريق األصعب .. بأن يجرب بنفسه .. بالنسبة ل ي ستكون هذه نتيجة مرضية جدا

 

كتبه هنا هو تبادل الخبرات .. تلك   أخيراً ما أود أن أقوله قبل أن أبدأ أن هدفي من وراء ما أ
القيمة التي كادت أن تُفقد بعد أن غزا الناس داء التوحد مع أجهزتهم المحمولة وخفت دفء  
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كثر من الكالم المحكي الذي   التواصل اإلنساني لدرجة مرعبة .. تظل الكتابة مقاومة لل نسيان أ
 قد يضيع ويمضي بين تالفيف المخ التي ما أسهل أن تحكم عليه بالنسيان . 

 

 

 1-   ليس هناك عمر وال وقت معين للتعلم 
 

كنت على وشك دق باب الشقة التي يقيم بها بعض األصدقاء عندما قال لي زميل العمل :  
 أنني اآلن في عمر لن أستطيع تعلم لغة  جديدة فيه . 

 

نظرة له في دهشة صامتة .. كان مايزال في نهاية العشرينات من عمره .. كنا قادمين من مركز  
تعليم اللغة االنجليزية بعد أن فرغنا من أحد الجلسات .. استنكرت ما قاله فزاده ذلك تصميماً  
على كالمه .. قدرت أنه يبحث عن حجة لينسحب من حضور بقية الدورة وأن كالمي   لن يحقق  

 أي فائدة فهززت كتفاي ولزمت الصمت . 

 

أستغرب دائماً مما يعتقد أن هناك عمراً تفرغ فيه بطارية أدمغتنا ويصبح التعلم عملية ال  
فائدة منها .. وأنا أرى أن األمر كله يتعلق باإليحاء النفسي .. فكر بأنك لن تستطيع أن تخطو  

خطوة اضافية واحدة بعد اآلن وبعد وقت قصي ر ستجد نفسك قد جلست في ركن ما بال حراك ..  
هناك من الناس من يعّطل حياته بمحض ارادته بناء على أحكام وقناعات سمعها من جهة ما  

وأخذها كما هي من دون أي محاكمة منطقية عالوة على أنه يعتنقها بشدة ألنها تريح من أعباء  
كثيرة .. أنا فقير ألن هللا أراد ذلك وأن رزقي مقسو م قبل أن أولد لذلك ال فائدة من المحاولة ..  
أنا ال أستطيع تعلم مهارات جديدة ألني كبرت في العمر .. هكذا تصبح الحياة جميلة خالية من  

 أي احتمال لبذل أي جهد إضافي. 
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 2-   ال تصاحب أحداً من محيط عملك 
 

فكر باألمر بموضوعية وبطريقة  مجردة:   محيط العمل هو مكان تقضي فيه   وقتاً معيناً ألداء  
قائمة من المهام لقاء عائد مادي .. جميع من في هذا المكان أتوا لهذا الهدف بالتحديد .. ولست  
أنت من يحدد من يحق التواجد في هذا المكان .. أي أنك ال تختار من حولك في محيط العمل ..  

هذه ليست بيئة مناسبة الكتساب الصداقات .. أنا ال أطلب منك أن تع امل زمالء العمل  
بعدوانية .. بالعكس تماماً أنا أطلب أن تعاملهم بمنتهى المساواة وال تميز شخص عن شخص  

كثر .. هذا سيبعد عنك العديد من   .. كن دائم االبتسام واللطف .. ليس أقل من ذلك وال أ
الصدمات واألذى .. صديقك المنتمي لمحيط عملك سيكف عن كونه كذلك عند أول تعارض  

بي ن مصالحه ومصالحك .. وسيقوم بفعل أمور ستعدها خيانة لك .. عندها ال تلم إال نفسك  
 ألنك ذهبت لصيد السمك بين الشعاب المرجانية المليئة فقط بقناديل وسرطانات البحر . 

 

 3-   الدور الوظيفي وليس العواطف 
 

أحياناً نطلب ممن حولنا أن يلعبوا أدواراً معينة في حياتنا ثم نصاب ب الحزن واإلحباط عندما  
ن راهم يتصرفون بعكس ما نرغبه وقد يترتب على ذلك عداوات ومتاعب كثيرة .. المشكلة هنا  

تتخلص بتجاهل حقيقة بسيطة : من تطلب منه ذلك هو انسان له إرادته ورغباته أيضاً ولن  
 يتركها لكي يلبي ما تريده أنت . 
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نحن ننقاد في عالقتنا مع محيطنا إلى عواطف  وافتراضات وضعناها بأنفسنا من دون أن نفكر  
للحظة واحدة في مدى   واقعيتها وكأن الحياة مسرحية نحن أبطالها والباقي هم مجرد كومبارس  

فيها .. لذلك يغضب الكثير من الناس عندما يسعون لصداقة شخص ما فيقابلهم بالتجاهل أو  
 لخطبة فتاة تقابلهم بالرفض والنفور . 

 

يعتمد إيقاع الحياة على التوازن وتبادل المصالح ولو بشكل خفي وال يحدث أي شيء من دون  
سبب .. لذلك فكر في األمر وكأنك دعيت الى سهرة مع عدة أصدقاء .. بإمكانك أن تذهب أو  

تعتذر عن الذهاب ولو ذهبت سيكون دور من حولك في هذا الحدث هو دور وظيفي ال عالقة  
للعواطف فيه ..  القضية قضية رغبة في قضاء وقت ممتع واذا حصل هذا التناغم بينك وبين  
أولئك الرفاق فستتكرر تلك الجلسات حتماً .. بالنسبة لك يشكل من حولك   في تلك السهرة  

مصادر للمتعة .. وأنت كذلك بالنسبة لهم .. هكذا ستجد أن القصة ال تتعلق بالعواطف بقدر ما  
تتعلق بالدور الوظيفي الذي   يجعلك جزءاً من الحكاية أو يجعلك خارجها تماماً .. وأنت  

 وشطارتك . 

 

 4-   ال تنقاد لما يفعله الناس 
 

 ال تفعل أي شيء لمجرد أنه الترند أو الموضة . 

ال تسمع تلك األغنية ألنها هي الرائجة وتبث في كل مكان .. فكر أوالً : هل أحببتها فعالً وتناسب  
 ذوقك الفني . 

 ال تلبس   ذلك البنطال ألنه نيو لوك .. فكر أوالً : هل يناسب شخصيتك . 
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ال تقرأ ذلك الكتاب فقط ألن جميع اليوتيوبرات صوروا مراجعة له .. هم يفعلون ذلك لكي  
يحصلوا على مشاهدات واعجابات .. أي لكي يحصلوا على المال وال يهمهم ما هو مضمون  

 الكتاب .. فكر : هل قراءته مفيدة لك فع الً ؟ 

 

في العموم : ال تلتفت الى تلك القوالب التي تحاول شتى األطراف حشر الناس داخلها واختر ما  
 يناسبك ألن ما يناسبك هو ما سيم نحك الخصوصية وهو ما سيميزك عن بقية الناس . 

 

 ً  5-   محيطك أوالً وأخيرا
 

في فيلم .. اللي بالي بالك .. تسأل المذيعة اللنبي المحبوس في قضية   سرقة : لماذا أصبحت  
 بلطجياً ؟ 

 فيرد عليها باستغراب : واحد مصاحب علي عالوكة وأشرف كخة عايزاني أطلع إيه : طيار ! 
 

هذا يلخص كل شيء .. تفاصيل حياتك هي من ستحدد درجة نجاحك وفشلك في الحياة ..  
أصدقائك ومحيط عملك واهتماماتك .. اذا كنت س تقضي اليوم بين األصدقاء الذي ن يستنزفون  

وقتك ويلهوك بأفعال ال فائدة منها وتعمل في مكانك منذ سنوات بال أمل في التطور  
واهتماماتك طوال النهار اهتمامات إدمانية تتركز في اختالس النظر لشاشة الهاتف كل بضعة  
دقائق وقراءة منشورات وسائل التواصل الفارغة التي ال تنتهي فإن محصلة اليوم هي صفر  

بامتيا ز .. تذكر نصيحتي عن الدور الوظيفي وليس العاطفي لمن حولك .. اذا كان دور محيطك  
 هو شدك للوراء فقد حان الوقت لكي تخرج من هذا المحيط بأي ثمن . 

 

 *      *      * 
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* عند اختيارك مسطرة لتقييم شخص أنت ُمضطر لتقييمه؛ اِخ� 

مسطرة ا�خق .. يونس بن ع�رة

* � تنتظر أن تجد الوقت ا�ناسب لتكون شخصاً ناضجاً كامً، 

تخّل عن وهم ا�ثالية وارتكب ا�خطاء والح�قات .. هشام فرج

* اغتنم الفرص التي تأ» إليك، وإن © تأت فاذهب إليها .. معاد 

ال²يف

* إذا كنت تعتقد أّن الحياة عبارة عن لون´ (أبيض و أسود) 

فاسمح º أن أؤكد لك بإّن اعتقادك كان خاطئًا .. محمود عبد ربه

* لن تعرف الشخص حتى تعا¿ه، أو ر½ا لن تعرفه أبًدا .. فرزت

* � تتÆف بطيش عندما تغضب، � ت�ك ذلك الكÃياء يتحكم 

بتÆفاتك عندما تغضب .. عبد هللا ا�هÈي

* � أعلم �ا نشعر بالقلق، لكنني أُرّجح أن السبب يعود �عتدادنا 

Íون لشؤون حياتنا .. طارق موصلÈّبأنفسنا، فنظّن أننا ا�س

* علمتني الحياة أن اقÔ وقتا اكÓ مع الناس الذين احبهم واهتم 

 Õبهم فانت � تعرف ابدا الوقت الذين سوف يغادرون فيه إ

ا�بد .. سارة

* هكذا علمتنى الحياة ، أن احب الجميع واساعد الجميع دون 

أن أن× نف× أو أفنى Ö رضاء الجميع .. دينا صÃي

 Øالهدف من نقائص الحياة هو دفعك لخوضها ، اذا حصلت ع *

Úء لن تجد لذة العيش .. بلقيس إدريÛ كل

* حÆ الشخص نفسه عØ وطن بعينه كذلك يجعله ضيق ا�فق 

وضيق التجربة .. أبو إياس




