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هو عبارة عن دروس.. من قصة حدثت لي في سن الثالثين! 

عفواً! هل قلت قصة؟ 

هي في الحقيقة قصص.. و»بالوي« زرقاء! مررت بها في الثالثين!

أنها  على  تُفّسر  أن  خشيت  ألنني   .. هنا  القصص  سرد  فكرة  أحبذ  لم 
»نرجسية« كاتب! 

أو أن أقع في محظور الكلمات »كثيرة األحرف.. قليلة الفائدة«.

وبالتالي سيخرج الكتاب عن هدفه المنشود.. وهو »استخالص أكبر قدر 
اليستطيع  الذي  أصبح  عصر  في  الحروف«،  من  قدر  بأقل   .. الفوائد  من 
–كما في مدرسة تويتر- اليستطيع أن  140 حرفًا  أن يختصر كلماته في 

يوصل فكرته ألكبر قدر ممكن من القراء!

»قصص  سأختصر  الكتاب«  »روح  في  القارئ  معي  يعيش  لكي  ولكن 
الثالثين«.. في هذه األسطر:

ربّي  .. والصفر المكّعب أيضًا! واليوم، بفضل  بدأت حياتي من الصفر 
مستوى  على  اإلنجازات  من  به  بأس  ال  بسجل  أحظى  ونعمته،  وكرمه 
المملكة والخليج! ويقولون إنني أصبحت »مليونيراً«.. ويقولون كذلك 

إنني أصبحت من أصحاب المناصب المرموقة اقتصاديًا في وطني! 

انتهت القصص.

والفكرة هنا، أنه في هذه الرحلة .. من الصفر إلى زحمة األصفار .. خرجت 
في   .. لي  نقوٍش  بمثابة  كانت  التي  والفوائد  الدروس  من  بمجموعة 
اإلحباط  والطموح،  التجارة  في  كانت  النقوش  هذه  الثالثين!  جدران 
والجنون، التمرد والعقبات، التحدي والعالقات اإلنسانية، الفكر والرقي، 

الحب، اليأس واألمل .. إلخ.

هنا سأسرد بعضًا منها.. لعل عابراً يمر على أحدها فيجد فيها فائدة أو 
خالصة تجربة متواضعة تفيده في مشوار طموحه، فأحظى منه بدعوة 

صادقة.. لي ولوالدّي حفظهم اهلل!

في أمان اهلل ..

قصــة 
نقــــوش

في جدران الثالثين 
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وتعالى  سبحانه  الرحمن  ويتم   .. مرة  ألول  التأليف  عالم  تقتحم  عندما 
جيٌد  كاتٌب  أنك  اليعني  هذا   .. تتوقعه  لم  نجاحًا  بنجاحه  نعمته  عليك 

مطلقًا !

إنه يعني :

أن فضل اهلل عليك .. كان كبيراً ..

ثم دعاء والديك لك .. كان كثيراً ..

ودعاء القلوب الراقية حولك .. كان جزياًل ..

واستقبال القراء الفضالء له .. كان كريمًا .

إضافة إلى كل هذه النعم .. أنعم الكريم المنان علّي بوصول انتقادات 
على الكتاب من قراء فضالء، أرسلوها لي بطريقة النبالء في اختالفهم 
في وجهات النظر ، والكل يعلم أن اختالف وجهات النظر حول أي كتاب، 

هي أحد العالمات الصحية له.

هذا مجمل ما حدث مع كتاب نقوش في جدران الثالثين في جزئه األول،  
والذي طبع منه وهلل الحمد والمنة حتى اآلن سبع طبعات في عامين ، 

و يصدر منه اليوم الجزء الثاني.

د  تََجدُّ في  بالذات   ، األول  عن  كثيراً  يختلف  أن  حرصت  الثاني  الجزء  في 
الهويّة  بقاء  على  الشديد  الحرص  مع   ، طباعته  وطريقة  مواضيعه 
الحصول  ، وهي  الكرام  القراء  أحبها  األساسية لنقوش كما هي كما 

على فوائد مختصرة من رحلة الحياة بأقل عدد ممكن من الكلمات. 

خالد، 
  ، في 24 / 9 / 2013
لوس أنجلوس

المقدمــة
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إلى التي غادرتنا مبكراً إلى الرحمن الرحيم ..

إلى الغيمة التي كانت تُمِطُر.. 

عطاًء وحبًا ونقاًء وطهراً ..

إلى التي لم تنتظر يومًا من األيام شكراً من أحد ..

إلى التي اليتكرر مثلها كثيراً في هذه الدنيا ..

إلى التي كانت أكثر من » أختي الكبرى « ..

إلى بدرية .. رِحَمِك اهلل ..

وأسكنِك فسيَح جّناته، 

فقد فقدُت بفقدِك .. 

أشياًء كثيرة يا أم محمد !

10
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تأّمـــل .. 
كيف أن » الِصْفر « عندما يغيِّر مكانه ..

من يسار » الرقم « إلى يمينه ..
تصبح قيمته مختلفًة تمامًا ..

َغيِّر مكانك في الحياة ..
َفَلْسَت أََََََقلَّ ِمَن الِصْفرِ !



1415

للتعامل مع النقوش

) 1 (
هذه النقوش .. شخصية ..

واليلزم .. أن تنطبق على الكل ..
فلكٍل تجربته .. وقناعاته ..

ومن عادة األشخاص الراقين جداً ..
أنهم يحترمون وجهات نظر اآلخرين.. حتى لو اختلفوا معها!

) 2 (
في الكتاب.. هناك عبارات صيغت بـ اللهجة الخليجية البسيطة .. 

ولم أرغب في تغييرها! 

) 3 (
راجعت الكتاب مراٍت ِعّدة.. وفي كل مرة أجد أخطاًء!

ولو بقيت أُراجع إلى يوم الدين .. سأجد خطأً!
ال يوجد كتاب على هذه األرض سلم من الخطأ! 

إال الكتاب الذي قال اهلل سبحانه وتعالى فيه:
) ألم ذلك الكتاب الريب فيه (

أردت فقط .. أن أُُُُُذّكر بهذه المعلومة الهامة جداً.

) 4 (
بعض حروف الكتاب .. نشرتها في حسابي في تويتر.. وانتشرت في 

اإلنترنت وبعض رسائل الجوال ، فنشرها أشخاص راقين ونسبوها 
لكاتبها.. ونشرها آخرون، هداهم اهلل، ونسبوها ألنفسهم! 

هنا أؤكد .. أن ما هو موجود في ثنايا الكتاب.. هو من حروفي..
وهو موثّق عندي بالتاريخ .. والوقت أيضًا!
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الصداقة في هذا الزمن .. 
تـُمـر بمطبات هوائية كثيرة!

لذا .. يجب أخذ الحذر .. وربط األحزمة !
وإال سيسقط بعضهم في منتصف الرحلة !

فقد كان البعض يقول : 
سنكون أصدقاء لألبد ..

ذهبوا .. 
وذهبت صداقتهم ..

وذهب األبد معهم ! 
سقطوا .. 

ألنهم لم يربطوا أحزمة الصداقة جيداً!

نقوش في الصداقة 
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ش الصداقةنقــــــــــو في 

صديقك الحقيقي ..
يسُتُرك حتى لو كنَت مخطئًا !

أما صديقك المزيّف .. 
فينشر حتى زّلتك التي تُبت منها وأصلحتها ! 

بالضبط كما يفعل أعداؤك !

إذا أردت .. معرفة » معادن « أصدقائِك ..
تعّمد الخطأ يومًا .. 

ستندهش .. من النتائج !
التنصدم .. هذه معادن البشر ..

ذهب وحديد ُخردة !

سامح أصدقاَءك ..
وتغافل عن زالتهم .. وادع لهم في ظهر الغيب .. 

فهذا أقل حقوق الصداقة !

صديقك الذي يقف مع عدّوك ..
أسوأ من عدّوك !

هناك » مهارة « نحتاجها ..
كي نعيش بسالم مع أصدقائنا .. 

وهي مهارة : 
تقّبل آرائهم.. 

المخالفة لنا في الرأي .. والتوّجه !

في الحياة ..
ال تحاول إحياء صداقات .. ماتت بداخلك ! 

فتش من جديد .. على صداقات تناسبك .. 
فكرم رب العالمين كبير ..

 والدنيا الزالت بخير!

لألسف ..
بعض أصحابك ..

يشبه التمساح في البحيرة .. 
هادئ جداً ..

تظهر عيناه فقط! 
ينتظر فريسته » زّلتك « .. 

كي يَْنقضَّ عليها !
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ش الصداقةنقــــــــــو في 

صديقك الحقيقي ..
إذا سمع عنك َذّمًا ..

دافع عّنك كما يدافع عن نفسه ..
ثم نصحك سراً بينك وبينه .. 

وغير هذا .. صداقة فارغة ..

ال ترفع نظرك ..
إلى من يبتعد عنك من أصدقائك .. بدون سبب ! 

صدقني .. حتى رفع نظرك تجاهه .. ال يستحقها!

صداقاتنا .. 
تحتاج دائمًا ..إلى » صيانة « مستمرة ! 

كي نستطيع السير في هذه الدنيا بأمان.. 
دون أن نتعرض للخذالن فجأة !

األعداء .. يأتون على أشكاٍل مختلفة !
فمرًة صديق .. ومرًة قريب .. ومرًة حبيب !

فليس لهم قالٌب ثابت !

ياصديقي ..
أصدقاء المال .. يتحدثون لغة المصالح ! 

أصدقاء اإلبداع .. يتحدثون لغة الجنون ! 
أصدقاء الجروح .. يتحدثون لغة األلم!

أصدقاء التثبيط .. يتحدثون لغة الفشل! 
أصدقاء الُطُموح.. يتحدثون لغة النجاح!
أصدقاء الطيب .. يتحدثون لغة الكرم !

اختر من تصادق !

في كل مرحلة من مراحل حياتنا ..
هناك أصدقاء ثابتون ..

وأصدقاء متغيرون ..
لذلك ال تتضايق .. فهذه سّنة الحياة!

أجمل الصداقات .. 
هي صداقة الصباح .. مع تغريد العصافير ..

لم يذكر التاريخ .. 
أن أحداً منهم .. 

تخّلى عن صديقه !
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ش الصداقةنقــــــــــو في 

بعض أصدقاِئك ..
تغيب عّنه سنين .. 

وتلقاه مثل ماهو .. ماتغير عليك !
وبعضهم .. 

تغيب عّنه 24 ساعة بس ..
وتلقاه شخص ثاني ماكنك تعرفه ! 

هذا الفرق بين الطيب والردّي !

يطعنك َمرّة ..
ومرتين .. وثالث .. وعشر ! 

ثم يقول لك : 
هل باإلمكان أن نرجع أصدقاء ؟ 

» يا راااااقل !! «

أحيانًا ..
تبحث عن السبب .. 

الذي جعل صديقك ..
ينقلب إلى عدّوك.. 

فتجد أنه نجاحك .. فقط!

األصدقاء .. 
في تعاملهم مع أخطائنا نوعان :

نوع هّمه يحاسبنا .. ليتشّفى مّنا! 
ونوع هّمه يساعدنا .. على عالج هذه األخطاء !

فرٌق شاسٌع بين الصديقين!

أجمل األصدقاء ..
َمْن يسألك: "فيك شيء"؟

وتقول له : " أبداً .. ما فيني شيء"!
ويقول لك: " قسمًا باهلل فيك شيء"!

ويكون بالفعل بك أشياًء ال تُحكى!
تُقرأ فقط!

بعض أصحابك ..
تُحدثُه عن الُطُموح ..
فُيحدثك عن عقباته !

تُحدثُه عن أهمية النجاح ..
فُيحدثك عن أهمية الراحة ..

الفرق ..
في الهمة والرغبة في المعالي!
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ش الصداقةنقــــــــــو في 

ياصديقي .. 
إذا ُكنُت أرفع قدرك عندي .. 

وتتكّبر علّي !
فلسَت بصديقي ! 

ياصديقي ..
إذا ُكنُت أُحسُن الظن بك ..

وتُسيء الظن بي !
فلسَت بصديقي ! 

ياصديقي ..
إذا ُكنُت أسُتر َعيبك .. وأنت تَكِشُف ستري !

فلسَت بصديقي ! 

ياصديقي ..
إذا أكلوا لحمي .. وأكلت معهم ! 

ولم تُدافع عني في غيابي ..
فلسَت بصديقي! 

ياصديقي ..
إذا نقلوا لك خبراً عّني وصّدقته فوراً ..

قبل أن تسمع مّني ! 
فلسَت بصديقي ! 

ياصديقي ..
كلنا لدينا ذلك الصديق..

الذي خاب ظننا فيه ! 

ياصديقي ..
تختفي الرجولة ..

عندما تتخلى عن صديقك ..
الذي لم يتخلى عنك يومًا !

ياصديقي ..
هناك صديق .. وقت الضيق ..

وهناك صديق .. يزيد الضيق ضيقًا ! 

ياصديقي ..
لن يشعروا بخسارة .. فقدك ..

 إال عندما .. يُخذلون ! 

ياصديقي ..
 الفائدة من االحتفاظ بَصَداقات .. 

مات الوفاء فيها ! 

ياصديقي ..
 هناك أصدقاء ..

يعرفون تاريخك األبيض واألسود ..

الصديق الحقيقي منهم ..
ال ينشر إال األبيض !

أما المزيف ..
فال ينشر إال األسود ! 
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لكٍل منّا عائلتان ..
عائلته الكبيرة .. وعائلته الصغيرة !

عائلته الكبيرة .. 
التي ولد فيها .. تربّى فيها .. 

كانت بداية مشاغباته وجنونه فيها .. 
وكانت نهاية هدوء حياته فيها .. 

و آخر براءته فيها ! 
أما عائلته الصغيرة ..

فهي التي يتولى فيها مسؤولية التربية .. 
وفيها نهاية جنونه .. 

وبداية اتزانه ..
و فيها رحلة المشيب !

لكل عائلة منهما .. 
حقوق .. و واجبات .. وذكريات .. 

وكلمات .. ونقوش !
هنا شيٌء .. من نقوش العائلة الكبيرة ! 

نقوش في العائلة
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ش العائلةنقــــــــــو في 

في بيت أبي ..
حيث » جالل أمي « وسجادة صالتها .. 

أطهر قطعتي قماش في دنياي !

في بيت أبي ..
يتعّطر البيت كل يوم .. بـ أّمي !

 فهي أجمل وأحن وأرقى عطر .. 
يستقبلنا عندما ندلف إليه !

في بيت أبي ..
حيث رائحة قهوة أّمي .. بالهيل .. بالزعفران !

تهزأ بمقاهي باريس .. ولندن .. ونيويورك ! 

في بيت أبي .. 
حيث أشيائي القديمة .. 

أحالمي الصغيرة ..
براءة طفولتي .. 

تمرّد شبابي .. ومشاغباتي التي ال تنسى !

في بيت أبي ..
أخواتي ..

هن صديقاتي .. هن حبيباتي .. هن بناتي !
ذكرياتي الجميلة معهن .. 

أسرارنا .. البكاء .. الضحكات .. المشاغبات ..
و مؤامراتنا البريئة على أمي وأبي ! 

في بيت أبي .. 
حيث أوراق ذكرياتي ..

وخّطي القديم ..
أتأملها ..

وأنا أضحك على بساطتها ..
 وعلى طفولة تفكيرنا! 

كبرنا .. 
وكبر وتعّقد كل شيء  َمَعنا !

في بيت أبي .. 
هنا بقايا .. 

من لعبتي المكسورة.. 
هنا لعبت مع إخوتي .. حتى الجنون.. 
هنا ضحكنا .. حتى آخر مدى للضحك.. 

آه ما أقسى ضحكات الطفولة الجميلة .. 
حين تغيب! 

في بيت أبي ..
حيُث حديث أمي الحنون.. 

حيث تنظر إلينا ..
كيف كُبر صغارها؟

حيث تضاريس السنين.. 
حيث شعرها األبيض الجميل.. 

حيث التضحية .. 
في أسمى صورها! 
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ش العائلةنقــــــــــو في 

في بيت أبي .. 
حيث تضحيات أبي الصامتة ..

حيث الحب الصادق .. 
الذي اليتغّير .. 

حيث الَسَند .. الذي اليخون.. 
حيث النقاء .. 
ر.. الذي اليتكدَّ

حيث الدفء .. الذي اليتكرر.. 
حيث الحنان .. 

الذي الينضب .. 
ض ..  حيث األمان .. الذي اليُعوَّ

حيث األجور العظيمة .. 
تحت يدّي والِدي حفظهما اهلل..

خالقك ..
والديك ..
عائلتك ..
عملك ..

أصدقاؤك ..
إذا قمت بترتيب أولوياتك تجاههم ..

ستجد أنك من أسعد الناس !

الرُقيُّ ..

َمْنَهُج حياة .. 
هو تعامل مهّذب مع والديك ..

وأهل بيتك .. وموظفيك .. 
ومن هم أضعف منك .. 

وليست مجرد كلمات تقال !

في هذه الدنيا ..
أعرف وطنًا .. اليخذلني..
وطنًا .. يحميني دائمًا ..

وطنًا .. يحتويني رغم كل تناقضاتي ..
وتقصيري !

وطنًا .. أبكي بين يديه دون انكسار..
إنه قلب أمي .. وقلب أبي ..

حفظهما ربي..

أحد أهم مصادر األمل ..
والتفاؤل .. والتوفيق .. وراحة البال في حياتنا ..

هو : رضى والدينا علينا ..
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قديمًا قالوا :
 إذا كبر ابنك خاويه !

حديثًا يقولون: 
إذا كبر والداك .. خاويهم !

عندما نكبر نكتشف أن :
حزم آباءنا تجاهنا .. 

عندما ُكنَّا أطفااًل ومراهقين ..
هو أهم حافٍظ لنا .. 

بعد حفظ اهلل سبحانه وتعالى !

قال ألُّمه :
" ياجعل يومي قبل يومك يّمه " ! 

قالت له : 
" أوص ص ص ص ص ياولد "! 

تبي تمّوتني مرتين ؟
أي قلب تملكينه ..
ياسيدة القلوب ؟!

عندما كبرت أمي ..
تأملت ذلَك الشيب في مفرقِها .. 

فكان يحكي لي قصة تضحياتها !
ربي لك الحمُد ولك الشكر.. 

ما أعدلك .. 
ما أكرمك ..

أن جعلت الجّنة تحت قدميها ..

من أهم أسباب الثبات في هذا الزمن ..
» زمن المتغيرات « :

تتعلق بخالقك ..
تعّلق الطفل الضائع بأمه .. 

التي وجدها بعد طول غياب ..
تـبر بوالديك ..

تحتوي عائلتك ..
تحافظ على صديقك الوفي !
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إذا كنت أكثر إخوتك برًا بوالديك ..

احذر أن تقول :
لماذا اليخدم إخوتي والداي مثلي ؟

ألن بر الوالدين نعمةٌ عظيمة ..
يختّص بها اهلل من يشاء..

احذر أن تضيعها منك ! 

إذا حفظت والديك ..
يعني أنك ..

حفظت وصّية اهلل سبحانه وتعالى فيهم ..
) ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانًا( ..

وإذا حفظت وصية اهلل .. حفظك اهلل ..
) احفظ اهلل يحفظك( ..

تُريُد أن ترى شيئًا ..
يُشبُه أباك و أُّمك ؟

راقب الشمعة ..
التي تُنيُر طريقك .. 

وهي تحترق !

خذها قاعدة ..
اليكرم أخواته ..

ويرفع من قدرهن .. 
إال كريم النفس والروح !

العالقة باألخوات ..
التنتهي بزواجك .. أو بزواجهن ..

فهي عالقة بدأت معك من عائلتك الكبيرة .. 
وتستمر كبيرة .. ولها تعامل خاص ..

فإن كانت أختك أكبر منك ..
فقدرها كقدر والدتك..

وإن كانت أصغر منك ..
فهي ابنتك !

أما إذا كانت في سنك .. 
فهي صديقتك المقربة .. والحبيبة إلى قلبك!

إذا رزقك اهلل البر بوالديك ..
فاعلم أنك تسير على الطريق الصحيح 

في هذه الحياة ..
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مع أفراد عائلتك .. 
التتكلف الرعاية واالهتمام ..

أنت فقط .. أغرقهم بالحب والحنان.. 
وسيتكفالن هما .. بالباقي عنك ..

في التربية .. 
هناك فرق كبير بين القسوة .. والحزم ! 

األول ..
ظاهره وباطنه واحد .. القسوة ! 

أما الثاني ..
فظاهره القسوة .. وباطنه الرحمة !

وهذه طريقة الوالدين ..

من األدب مع والديك ..
أنه إذا قام أحدهما بسرد قصٍة لك ..

وتكون قد سمعتها منه مراراً ..
أن تنصت .. 

وكأنك تسمعها ألول مرة !

من جماليات عالقة اإلخوة فيما بينهم ..

أن األخ الكبير .. 
عليه مسؤولية إخوته وأخواته .. 

فهو شاء أم أبى .. 
في مقام والدهم في البذل والتضحية ..

دون أن ينتظر شكراً أو تقديراً منهم .. 
فهو يبذل محتسبًا األجر من اهلل ..

ثم تربيًة لنفسه وألبنائه على العطاء ..
ثم ليرضى عن وجوده في هذه الحياة !

أما من يتخلى عن هذا الدور ..
فالينتظر رداً لجميل أو حتى تقديراً من إخوته..

أما األخ األصغر .. 
فواجبه تقدير من هو أكبر منه سنًا وخدمته .. 

مهما قّصر في واجبه .. 
ألنه يقوم بذلك احتسابًا لألجر من اهلل ..

 ثم تربية ألبنائه على االحترام والعطاء ..
وبما يملي عليه تربيته واحترامه لنفسه ..

هكذا هي جماليات العالقة بين اإلخوة 
واألخوات في البيت الواحد ..
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في هذه األيام ..
ال أعرُف أحداً ..

يَّدِعي الكمال في حياته الزوجية !
بل ال أعرف أحداً .. يعيش حياة زوجيًة مثالية !

لكن هناك أزواج ..
يسعون بجد مع زوجاتهم ..

 ليس للنجاح فحسب .. 
بل لتميز حياتهم الزوجية !

ألن النجاح والتميز فيها .. ليس محطة ..
إنها رحلة مستمرة .. ال تتوقف !

وتحتاج للكثير ..
من الجهد والعطاء والتضحيات والتقدير ..

وللكثير الكثير من الحب .. من الزوجين !
هنا .. نقوش من حياة أزواج .. 
نجحوا في حياتهم الزوجية ..

نقوش ..
في حياتنا الزوجية
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لن نجد مثااًل مبهرًا في التعامل مع الزوجة ..
مثل تعامل سيد المرسلين نبينا محمد بن عبداهلل ..

صلى اهلل عليه وسلم ..
ففي سيرته العطرة عليه الصالة والسالم ..

خير حياة .. وخير توجيه ..
 لمن أراد السعادة واالستقرار في حياته الزوجية.

احتياج األنثى للثناء ..
كـ احتياج الورد للماء !

الزوجة .. وردتُك !
ال تبعد ماء الثناء .. عنها !

إذا اختلفتم - السمح اهلل – ..
تذكرا أن البيوت الراقية ..

تختلف ..
ولكن اليَسمع الجيران لها صوتا!

هناك سرٌ يعتبر قاعدة عند األنثى: 
سعادة األنثى الكبيرة .. 

تكُمن .. 
في االهتمام بالتفاصيل الصغيرة !

إذا غضبت رفيقة دربك .. 

دعها تُفضفض !
فإذا انتهت .. قل لها :

أنا أعتذر لك !
قد أكون مقصراً .. ولكن لم أقصد !

ستجد أن 90٪ من ثورة الغضب .. انتهت !
ثم ابدأ حواراً هادئًا معها ..

و وّضح لها خطأها .. إن كانت مخطئة ..
ثم تعاهدا على تجنب نقاط خالفكما !

وتذكرا :
أن النار .. النستطيع إِطفاَءها بالنار !

احذر أن تَكِسر زوجتك ..
كي ال تنكسر ..

حياتك بأكملها ! 
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إكسير الحياة الزوجية .. هو ) الحب( !
يجب أن يحرص الزوجان ..

على أن يكون .. ثالث احتياجاتهما .. 
بعد الماء والهواء ! 

الكلمة الطيبة ..

والثناء المستمر ..
من كل طرف .. على صاحبه .. 
والتغاضي عن بعض الزالت .. 

تجعل الحياة الزوجية ..
في تجدٍد مستمر !

الزوج..
يحب التجديد في حياته ..

كوني له أفضل من يطبق له هذا المبدأ !
في لبسك .. بيتك .. أطفالك .. 

بالعربي : 
املي عينه !

اختر زوجتك / زوجك .. بعناية فائقة ! 
فهذا القرار .. يملك أهم عنصر..

في سعادتك أو تعاستك مستقباًل ! 

تختفي الرجولة .. 
عندما يحتاج أهل بيتك لغيرك ..

وأنت في كامل عافيتك وجاهزيتك !

المفاجأة الجميلة.. 
وغير المتوقعة ..

ضربة قاضية ألي برود في المشاعر ! 

الزوج الذكي .. 
يستخدم هذا السالح في وقته !

األنثى ..
تعشق المفاجآت الجميلة .. والجنون !

الزوج الفطن .. 
ال ينسى هذه المعلومة أبداً !
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الحب في الزواج ..
شمعة مضيئة لحياتكما ..

وحمايتها مطلوبة من الطرفين ..
ومن يتخلى عن حمايتها .. 

عليه أن يتحمل ..
 البقاء في ظالم الحياة الزوجية !

الزوج ..
تأسره الزوجة .. 

التي تتعامل معه كـطفل .. 
في االهتمام والرعاية .. 

والتدليل !

الزوجة ..
يأسرها الزوج الكريم ..

كريم القلب .. واللسان .. و اليد !
وتكره فيه .. 

جفاف .. روحه .. وقلبه .. وجيبه !

الزوجة ..
تأسرها المواقف الُمَشرِّفُة من زوجها ..

معها .. ومع أهلها !

اتَِّفَقا من البداية ..
على أن تكونا صديقين حتى تكُبرا ! 

وستجدان كيف سيساهم هذا االتفاق .. 
في حل أغلب خالفاتكما !

لألسف ..
نحن في زمن .. 

يصعب علينا أن نجد » رُجاًل « .. بسهولة! 
بكل مايحمله هذا المسمى .. 

من معنى » راٍق «! 

األنثى الحقيقية .. 
هي التي ..

إذا ابتعد عنها الرجل .. َذبَل !
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أروع األزواج .. 
هو من يرتقي بزوجته .. 

يُعلمها .. 
يصبر عليها ..

حتى ترتقي معه !

بشكٍل عام .. 
المرأة .. 

تبحث عن الرجل الضعيف .. 
كي تكسره !

وتبحث عن الرجل القوي ..
كي تحتمي به !

الزوجة ..
التي يعشقها الزوج .. 

هي التي يستطيع أن » يبكي « بين يديها ..
دون أن يشعر » بالضعف«!

خلف كل زوجة ناجحة .. 
زوج ..

يساعدها على النجاح ! 
مالحظة :

غالبًا .. وليس دائمًا !

تذبُل الوردة ..
عند من ال يسقيها !

وتذبُل الزوجة .. 
عند زوج ال يُقّدرها !

في الحياة الزوجية الراقية ..
التقصير والنسيان من أحد الطرفين ..

أمر وارد وطبيعي ! 
لكن .. 

تذكير الطرف اآلخر لصاحبه بهذا التقصير ..
مطلب ضروري لتستمر الحياة !
فنحن بشر .. نخطئ  وننسى .. 

ونحتاج للتذكير .. وليس للتعيير !
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في الحياة الزوجية الراقية .. 
الذي يتفّنن بالمفاجآت الجميلة لصاحبه .. 

هو أكثرهم ..
رُقّيًا .. وذوقًا .. وجمااًل .. للروح !

في الحياة الزوجية الراقية .. 
إذا حدث الخالف » وهو ملح الحياة « ..

أول من يُبادر للصلح هو الطرف العاقل ..
ومن يرفضه باستمرار ..

هو الطرف الذي يسعى لهدم الحياة .. 
سواء بقصد أو بدون قصد !

في الحياة الزوجية الراقية .. 
يتعاملون مع المشاكل مباشرًة .. 

اليراكمونها بإهمالها ..
أوتجاهل وجودها !

تنقية القلوب واألجواء .. 
مهمة جداً .. 

لحياٍة سعيدة !

في الحياة الزوجية الراقية .. 
إكرام أهل زوجك ..

ولو على حساب أعصابك ..
أكبر دليل على حبك لزوجك ..

واليقواها إال الُعقالء ! 

في الحياة الزوجية الراقية.. 
الزوجان يعلمان أنهما شريكان بالتساوي ..

في النجاح .. وفي الفشل !
لذا تجدهما متعاونين دائمًا !

في الحياة الزوجية الراقية .. 
الذي يُغرق صاحبه بالحنان أكثر ..

هو صاحب القلب األبيض .. في البيت ! 

في الحياة الزوجية الراقية .. 
الذي يُسامح ويتغافل عن زالت صاحبه دائمًا .. 

هو العقل المتزن في البيت ! 



5051

ش الزوجيةنقــــــــــو حياتنا 

في الحياة الزوجية الراقية ..
تجد أن ..

ثقافة االعتذار ..
في حال الخطأ والتقصير .. 

وعدم المكابرة ..
هي الثقافة السائدة بين الزوجين !

لألسف في مجتمعنا ..
يظن بعض األزواج .. 

أن تبادل كلمات الحب أمام أبنائهم .. 
مثل المخدرات .. 
اليجوز تعاطيها !

تربية األبناء على الحب .. 
تكون بالحب !

أروع األزواج ..
هو من يفهم صاحبه ..

من عينيه !

تُحترم الزوجة .. 
التي تعتز وتفتخر ..

بـ إسالمها ..
المتفّوقة .. بعّفة .. 

المبدعة .. بحياء ..
سيدة األناقة ..
ملكة الُرقي ..

طاغية الحنان !

نُقّصر كثيرًا ..
بسبب مشاغل الدنيا والبيت .. 

لكن رسالة جوال ..
من أحد الزوجين .. 

مكتوب فيها :
" أحـبك .. و اهلل اليخليني منك "

التكلفنا نصف دقيقة ..
لكنها ..

كفيلة ببقاء الحب غّضًا طريّا ! 
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الزوج ..
يعشق الزوجة التي تُشعره بتقديرها الكبير له ..

ولتضحياته ألجلها ..
وتفتخر به ! 

الزوجة العاقلة ..
التنسى هذه القاعدة أبداً !

الزوج العاقل ..
يتطور في الحياة الزوجية مع الوقت !

التنتظريه كاماًل من أول يوم ! 

الزوجة العاقلة ..
تعي هذه القاعدة جيداً !

الزوجة العاقلة ..
تتطور معك ومع الوقت ..

التعتقد أنها ستكون كاملة من أول يوم !

الزوج العاقل ..
يعي هذه القاعدة جيداً ! 

جمال الزوجة تضحية ..
والتضحية عطاء .. 
والعطاء مواقف .. 

والمواقف روح تحتويك .. 
والروح التي تحتويك سكن ..

والسكن ..
التكوُن إال زوجًة .. 

التتكرر !

المرجلة طيب .. 
والطيب مواقف .. 

والمواقف روح كريم ..
وروح الكريم عطا بال َمن.. 

والعطا بال َمن نسيان العطا ..
ونسيان العطا ..

مايفعله إال زوٌج راٍق!
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قالوا لنا قديمًا :
ما الحُب إال للحبيب األوِل ! 

كبرنا واكتشفنا .. 
أن الحب الحقيقي .. 

هو الذي يرافقنا..
في كل محطة من محطات حياتنا ..

وليس هو الحب ..
الذي يبدأ .. 

ويتوقف ..
في المحطة األولى !

نقوش في البوح
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يومًا ما ..
سيقف ذلك الحنيُن .. لك ..

وسينتهي ذلك األنيُن .. منك.. 
وسأرتدي .. روحًا جديدة .. 

وأمضي في طريقي .. بدونك !
وستصبح مجرد ذكرى ميتة ! 

يومًا ما !

هنالك قلوٌب ..
في عز جرحها ..

تُداويك! 
في عز ضعفها ..

 تُقّويك ! 
في عز حاجتها ..

 تُعطيك ! 
في عز  ألمها .. 

تبتسم لك ! 
في عز شتاتها .. 

تُلملمك ! 

قالت له .. ذات كبرياء:

يومًا ما ..
ستبحث لجراحك عن دواء ..

في أدوية العالم .. 
وفي طب العطارين ..
وفي كتب العرّافين ..

ولم تعلم أن دواَءك الوحيد .. 
كان ُقربي.. 

يومًا ما .. 
ستظمئني ..

عندما تتصّحُر ..
َمشاِعُر الزيِف حولك !

يومًا ما .. 
ستبحث عني .. في الذكريات .. 

وفي القصائد و الوفاء ..
وفي النقاء .. 

وستكتشف متأخراً ..
أنّي ..

ذكرى انتهت !
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نقول ألنفسنا : 
أننا نسينا ..

وهي تعرف .. أننا نكذب !

أقسى أنواع الشوق ..
أن تشتاق لغائٍب .. عند ربه ! 

أقسى أنواع الجروح .. 
َجرح الروح ..ألنه اليُرى ! 

أقسى أنواع الُكُسور ..
َكسر القلب .. ألنه الصوت له ! 

أقسى أنواع البكاء ..
الذي ال دمع فيه !

بعض األشخاص ..
وجوده في حياتنا ..

تشعر أنه من دعاء والدينا » لنا « !
و البعض اآلخر ..

تشعر بأنه من دعاء والدينا » علينا « !

بعض أماكن الذكريات الوفية ..
إذا مررت بها .. 

تشعر وكأنها إنسان ..
رفِة ُشباك .. يقف علىُشُ

يلّوح لك ويحييك ..
بابتسامٍة مكلومة !

هنالك مشاعر .. 
جماُلها أن تبقى حبيسًة فينا..

وال يقوى ِحبر العالم كله ..
أن يعبر عنها !

أحيانًا ..
نكون كـ األطفال ..

نكسر لعبتنا ..
ثم نبكي عليها !

نكسر قلب من يُحبنا ..
ثم نبكي على فقده!
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الشوُق .. 
صديٌق حميم .. 

لكنه قاٍس !

أصعب سفر .. 
عندما تسافر .. 

إلى مدينة .. ليس لها عنوان ! 
هل تعلم .. 

إلى أين تسافر .. » في رحلة الحب «؟  

التحتفظ بأي إحساس .. 
لـ إنسان ..

اليملك لك ..
وال لحبك .. أي إحساس !  

من فوائد الخذالن .. 
أنه يُعلمنا ..
أالّ نعتمد .. 

على اآلخرين كثيراً!

أسرَّ لها ..
أنا من بُعدك ..

ماني .. متـضايق !
أنا ُمتـْ .. ضايق !

احرص  .. 
على أن تحضر بأفعالك ..

حتى وإن غبت بجسدك ..
فالحب ..

متعلٌق باألفعال الطيبة ..
حتى وإن غاب عنَّا أصحابها ..

أو غادرونا ..
إلى ربهم !

مهما كابرنا ..
إال أن فراق الحب ..

يُحدُث .. 
فاجعًة التُرى ..

و ضجيجًا اليُسمع !  
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من أكثر األشياء ألمًا ..
أن يرحل غاٍل لديك ..

ويترك “ طيفه “ بين يديك !

ومن أكثر األشياء ألمًا ..
أن تشتاق لغائٍب .. 

لن يعود !

عندما نُحب ..
تُشرُق أرواُحنا .. 

بعد مغيبها!

عندما نُحب ..
تختل موازيننا..

فيصبح الخيال لدينا ..
قريبًا من الحقيقة ..
وتصبح الحقيقة .. 

أشبه بالخيال ..
ونرى الجمال في عيوب الحبيب ..

ونرى الصواب في أخطائه .. 
ونرى العقل في جنونه !

الحب الصادق .. 
هو الذي يجعلك تختزل الكون ..

في شخٍص واحٍد فقط ! 
الذي يجعلك ترتقي عاليًا ..

فال ترى إال محبوبك! 
الذي إذا سرحت به وأنت وحدك ..

دمعت عيناك !

الحب الحقيقي ..
له » كبرياء « مختلف !

فهو اليقبل .. أن يتنازل ..
لـ يكون » صداقة « !

في الحب ..
التُضّيع » حياتك « ..

مع روٍح ميتة ! 
فالحب .. من غير عطاء ..

كالعطاِء .. من غير حب !
ال قيمة له !
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أقذر عين ..
هي العين الخائنة .. 

ألن كلها غدر! 
وأجمل عين ..

هي العين العاشقة ..
 ألن كلها حب !

السهام الوحيدة ..
التي نتمّنى أن تصيبنا ..

هي » سهام الحب«!

الحب مثل الِعْطر ..
ر النفوس ..  يُعطِّ
رها .. وإذا لم يُعطِّ

تأكد بأنه ..
لم يكن حبًا !

في الحب .. 
احذر من أن تتعلق ..

بـ » طائرٍ ُمهاجر « !

في الحب .. 
يتمّلكنا اليأس .. 

لوال نفحات األمل ..
التي تزورنا على استحياء ..

بين فترٍة وأخرى ! 

تجف مشاعر الحب بين الحبيبين ..
عندما يتخلى أحدهم ..

عن حراسة السعادة ..
في قلب حبيبه ! 

وعندما يتخلى أحدهم .. 
عن زراعة البسمة ..

في ثغر حبيبه!
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في لحظات الفراق ..
يتعارك القلب والعقل ..

عندها تبدأ معركة .. 
التنتهي بفوز أحد !

لكن يثور كبرياء العقل ..
النكسار القلب فيقول :

قلبي يحدثني ..
أنك لن تكون المينا األخير .. 

والساحل اآلمن ..
ووطن الحنان..

لسفينتي الُمرَهقة ! 

قلبي يحدثني.. 
أنك أصبحَت .. 

مثل أماكن الذكريات .. 
التي .. ال تذكرنا ! 

قلبي يحدثني ..
أنك ستبقى .. ولكن ..

للذكرى فقط !

وقلبي يحدثني ..
أنك ستكون أجمل » ذكرى« .. 

تستحق » النسيان « !

البعض يرحل عنك ..
وتبحث في أبجديات البشر ..

عمن يعوضك عن هذا الرحيل .. 
فال تجد ..

إال طيفه الوفي !

من أقسى األشياء ..
أن تُحب الشخص الصح.. 

في الوقت الخطأ !

في الحب ..
العتاب بـ صمت ..

يمأل أرواحنا ضجيجًا !

البعض عندما يغيب .. 
يأخذ “حضور“ اآلخرين معه !
فالنشعر بوجود أحٍد بعده !
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قالت له ذات خذالن :
أحبك ..

ولكنك أتيت ..
بعد أن » َشَفى جرحي منك « ..

ونسيتك !

في الحب .. 
من يخذل مشاعرنا ..

حتى وإن عاد ..
ال يعود ! 

الحب .. 
إن لم يكن لك ..

كـ الماء .. والهواء !
أو ال تقل عنه ُحبًا !

قصة قصيرة..
عاند الهوى .. فـ هوى ! 

أن تُِحْب .. هذا يعني ..
أن تكوَن هي َمسَكنك .. 

وأنت وطنها ..

أن تُِحْب ..
هذا يعني ..

أنك تعي جيداً معنى الـ » احتواء « !

أن تحب ..
هذا يعني .. 

أن تكون صديقًا للقمر .. 
أن يفهمك القليُل من البشر .. 

أن تكون أسيراً برغبتك ..
أن تكوَن أرقى !

إياك إياك ..
أن تثق بـ » الحنين « !

فـ» الحنين « .. 
يخون دومًا !
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الغريب .. أن هناك قلوبًا .. 
تستطيع أن تغرقنا بالحب .. 

وتعجز هي أن تحب ! 
هل غادرها الحب ؟
أم هاجرت قصره .. 

ولم تعرف طريق العودة ؟
ال أدري !

بعد رحيله..
أصبح » الليل« .. 

ينام مبكراً ! 
و» الصبح« ..

 يصحو متأخراً !

الغريب ..
بالرغم من مرارة الحب .. 

يبقى عذبًا !

أحيانًا .. 
عندما يُغادر الحب قلبًا !

يجعل صاحبه .. 
كالقصر المهجور!

في الحب ..
اليوجد عاقل ..

اليوجد كبير!
الكل أطفال ..

الكل مراهقون ..
وهذا سر “سحره” !

بعض المشاعر الفاسدة ..
يجب .. أن تنزفها الروح ! 

تمامًا .. كـالدم الفاسد ..
عندما ..

ينزفه الجسد !
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قصة قصيرة:
عندما اقتربت المسافات .. 

» المسا .. فات« !

من عالمات المحبّة الصادقة .. 
أنه إذا تأّلم حبيبك .. تأّلمت .. 

وإذا بكى ..
بكيت !

عندما يتخلى عنك شخص .. 
ويبيعك ..

من غير ثمن .. 
اشتر نفسك ..

بـ» غالي « ! 
بالرحيل عنه .. 

» بسكات« !

يُحكى في الحب .. 
أنه ُسم ..

و بَلسم ! 

يُحكى في الحب .. 
أن تاريخه يقول :

من يغادر  أرضك.. 
ال يعود ! 

يُحكى في الحب .. 
أنه طيٌر ُحر ..

اليستقر إال في القمم ! 
والبعض يبحث عنه..

في المستنقعات ! 

يُحكى في الحب .. 
أنه طفٌل جميٌل نقي ..

خرج من بيت أهله ..
وتاه في طريق العودة !

يُحكى في الحب .. 
أنه أشياء ال تحكى !
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الغريب ..
أنك تجد قلوبًا ..

الزالت » تنبض « .. 
مع أنها ..

» توقفت « عن الحب!

في رحلة العمر ..
يجوز أن ترافق الجنون في رحلة صغيرة ..

وأن تسافر مع التمرد في رحالت كثيرة ..
ولكن يجب أن تسكن دائمًا في بيت العقل !

قالت له ذات شوق : 
تترَقُبَك .. نوافذ االنتظار .. 

ويشكيك .. 
انتظار النوافذ .. 

ليقولوا لك :
ُكل الَحَماِم عاد ..

وأنت لم تَُعْد !

ثّمة شخص ..
يكوُن لك الوطن ..

حتى وأنت في غربتك!

وآخر ..
تَشُعر وأنت بِقربِه بالُغربة ..

حتى وإن كنت في وطنك !

في الحب ..
هناك حبيب ..

يصعُب تكراره .. 
إنسان يُلملُِمَك ..

بعد طول الشتات ! 

يارِب ارحم قلوبًا ..
أخَلَصت لهم .. وخانوها .. 

بََذلت لهم .. وجحدوها .. 
تذّكرتهم في حاجتهم .. 

ونسوها ! 
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قالت له ذات وداع : 
قبل الفرقى .. 

علمني كيف أقسى ..
علمني كيف أنسى..

خذ معك ..
بقايا ذكرياتك ..

خالص أبي أَصْد .. أبي أبعد..
بس أرجوك .. 

بل الترحل..
علمني كيف أصمْد؟

من أروع اللحظات .. 
أن تأتي به األيام ُصدفًة ..

على قارعة الزمن ..
كـ هبة ربانية ..

ُكنَت تتمناها ! 
لكن لم يَخُطر ببالك يومًا.. 

أن تكون بين يديك !

وحده العطر ..
يُسافر بك .. 

إلى أقصى محيط الذكريات ..
وأنت في مكانك!

ُهناك ..
في آخر زوايا ليل العاشقين ..

لن تجَد إال ..
أنيٌن يَِحْن .. و حنيٌن يَئِْن !

قالت له ذات لهفة:
هل تعلم؟ 

أنني اشتقُت لجنوننا معًا..
لشقاوتنا معًا..

لمغامراتنا معًا.. 
لتمردنا معًا ..

حتى بكائي بين يديك قديمًا .. 
اشتقُت إليه !
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في مطار ذكريات الحب ..
الذكرى الوفّية ..

تأبى الطيران !

تحتاج قلوبُنا .. 
بين فترة وأخرى .. 

إلى أن نُعّلق عليها لوحًة .. 
مكتوٌب فيها: 

ُمغلق للصيانة .. والبكاء ! 

الحياة .. جامعة عريقة .. 
والحُب .. 

أجمل وأصعب .. 
ُكليًة فيها ! 

وتحتاج للقبول فيها ..
إلى إحساٍس صادق ! 

وللتخرّج منها ..
إلى وفاٍء نادر ! 

ُهناك ِعالقة ُحب دائمة .. 
بين النقاء .. 

والروح الوفّية!

تنجرح الروح ..
عندما يسألونك :

أنت طيب؟
وتجبر على أن تقول :

أنا طيب! 
والحقيقة ..

أنك مثخٌن بالجراح!

تنجرح الروح ..
عندما تَغيب ..

واليفتقدك أحد! 

تنجرح الروح ..
عندما يحاولوا ..

أن يتذكروك.. 
وأنت الذي كنت .. 
تحاول نسيانهم !
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في غيابهم.. 
يرفض النسيان ..

نسيانهم ! 
ونظل نترقبهم ..

من شبابيك الحنين !
وننتظرهم كل يوم ..
عند أبواب الذكريات !

في غيابهم ..

ترفض الورود ..
أن تصحوا في الصباح !

وترفض العصافير..
العودة ألعشاشها ..

في المساء!

بعض من يرافقك في رحلة العمر ..
تتمنى لو أن لك قلبًا آخر ..

لُتحبه فيه أكثر وأكثر وأكثر !
فـ قلب واحد فقط ..

اليكفيه حبًا .. وامتنانًا .. و وفاًء .. له!

سأكتب على صفحة األيام ..
أن ُهناك أشخاصًا ..

يبعثهم اهلل لنا ..
ليكونوا أدويًة ..

لـ جراحات الُعُمر ! 

وسأكتب على صفحة األيام ..
أن هناك أشخاصًا يغادروننا ..

ويأخذون معهم : 
ماضينا .. وحاضرنا .. ومستقبلنا .. 

ويتركون لنا ماتبّقى ..
لنعيش به !

البعض ..
يشبه أوراق الخريف ! 

إذا سقط .. 
اليمكنه الرجوع ..
لمكانه السابق !

وما أكثر أوراق الخريف من البشر .. 
في حياتنا هذه األيام ! 
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تحترق كلمة » أحبك « ..
عندما نطلبها .. 

ممن نُحب ! 

قالت له .. ذات شموخ:
تصدق عاد؟ 

عجزت أشتاق .. لك !
عجزت ال أرد قلبي .. لك !
عجزت ألقى لك حنين ..

يحن .. لك !
عجزت ال أسمع أنين .. 

يجيبني .. لك !
شكراً .. لخذالنك!

الغريب ..
أن حروف األلم .. 

هي نفسها .. حروف األمل !
يخرج األمل .. من رحم األلم !

بعد  أن يسلى القلب ..
هل تسمح برجوع من غادره؟

هل يفيد االعتذار ؟ 
سؤال ..

بحجم الجرح ..
وجرح  ..

بحجم الحيرة.. 
وحيرة  ..

بحجم األلم ..
وألم ..

بحجم الكبرياء..
وكبرياء ..

بحجم العفو !

عندما نراجع ذكرياتنا ..
مع أناس » أنهيناهم « من حياتنا.. 

نجد أن العيب الوحيد الذي قمنا به .. 
هو أننا كّنا نتعامل معهم ..

بـ طيبٍة زائدة ! 
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قالت له .. ذات وفاء:
اذكرني بخير ..

إذا أردت البكاء يومًا .. 
وتذكرَت روحًا ..

ُكنَت تبكي بين يديها .. 
دون أن تَشُعرَ  باالنكسار ! 

اذكرني بخير !

اذكرني بخير ..
عندما تأتي المينا ..

وتجد أن كل الُسُفن غادرتك ..
وتتذكر سفينتك ..

التي حطمتها بإهمالك !
اذكرني بخير !

اذكرني بخير ..
عندما تأتي ألماكن ذكرياتنا يومًا ..

فُتبكيَك تارًة .. 
وتُضحكك تارة .. 

وتتذكر إخالصي لك ..
وخوفي المجنون عليك .. 

اذكرني بخير !

اذكرني بخير ..
إذا سافرت بَِك ذكرياتنا يومًا .. 

وجالت بك في ُمُدِن ضحكاتنا .. 
وسهرنا .. 
و وداعنا ! 

اذكرني بخير ! 

اذكرني بخير ..
إذا قالوا لك يومًا : 

لن نخذلك ..
 وخذلوك ! 

وتذكرت .. 
قلبًا ..

َخَذلتُه .. ولم يخذلك ..! 
عندها .. 

اذكرني بخير !

في الغالب .. 
أن وراء ُكل امرأٍة سعيدة .. رُجل! 

و وراء ُكل امرأٍة حزينة ..
خذالن رُجل !
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الغربة هي ..
أن تردد دائمًا بنفسك .. 

لماذا ال يفهمني أحد؟

الغربة هي ..
أن يكوَن لك وطن .. 

ومنزل ..
وغرفة ! 

والتجد لك فيهم .. 
روح تسُكُن إليها ! 

الغربة هي ..
أن تكون بين َكومة من البشر .. 

واليفهمك فيهم أحد!

ليُل الشتاء .. 
كاإلنسان القاسي ..

الذي ال يرحم ! 
كالحبيب ..

الذي اليَِحنُّ إلى حبيبه !

اسأل نفسك .. 
هل لديك إنسان .. 

يفهمك من عينيك .. 
من دون أن تتحدث؟!

إذا وجدت ..
احمد اهلل !

ثت .. فهناك أناس حتى وإن تََحدَّ
لم تجد ..

من يفهمها !

ما أغبى بعضنا !
يتمّنى الحصول على الشيء الغالي .. 

فإذا حصل عليه و اعتاده .. 
أهمله!

ثم إذا فقده .. 
قلب الدنيا بحثًا عنه ! 
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مشكلة الغموض ..
أننا نُحُبه فينا .. ونكرهه في اآلخرين!

من أراد مغادرتك ..
رافقه إلى صالة المغادرة .. ووّدعه ..

بدون حتى .. 
تفتيش العفش! 

و بدون حتى ..
سؤاله عن جوازه!

وبدون حتى ماتسأله : 
وين رايح ؟!

حدثني الليل فقال : 
يتهامسون كل ليلة ..

ويقولون :
أنهم لن ينسوا العهود .. وينسون ! 

وأنهم لن يخذلوا .. ويخذلون ! 
وأنهم لن يكذبوا ..

ويكذبون!

من أكثر األشياء ألمًا ..
أن يسهر عابراً في حياتك .. 

لعالج جرحك .. 
ويناُم عنَك ..

من منحته روحك ..
تتألم لوحدك ! 

ومن أكثر األشياء ألمًا .. 
أن تلتقي بإنسان ..

كان يومًا من األيام ..
الهواء والماء لك .. 

وقد أصبح اليوَم .. 
مجرد ذكرى ميتة !

أقسى اللحظات ..
عندما تمُر صدفًة .. في مكاٍن ..

به ذكرى لغاٍل لديك! 
فيبكي المكان بصمٍت .. عند رؤيتك ! 

وكأنه يعزّيك .. 
في غاليك الذي فقدته!
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في قانون الحب ..
َمن يحّبك بصدق .. سيصل إليك ..

باختالق أي عذرٍ .. يقربه لك ! 
ومن يكرهك ..

سيختلق أعذاراً .. كي يبتعد عنك !

خدعونا وقالوا : 
الناس الحّساسة .. بايخة ! 

كبرنا واكتشفنا ..
أنهم يملكون أرقى وأنقى المشاعر ! 

وقليل من يفهمهم !

الُقرب .. والبُعد .. 

ال يرتبطان بمكان !
يرتبطان بقّوة إحساسك .. 

واهتمامك .. بمن تُحب !
ولو كان بينكم ..

بُحور .. وقارات !

أحيانًا تقابل أشخاصًا .. 
يكّملون لك .. 

نصف فكرتك ..  أو نصف شخصيتك .. 
أو نصف روحك ! 

لكن هناك شخص واحد فقط .. 
هو من يكّمل لك نصف حياتك.. 

بل حياتك كلها !

ال نشعر بخطر فقدنا للماء .. 
إال عندما نفقده ! 

وال نشعر بخطر فقدنا ..
لمن هو لنا مثل الماء .. 

إال عندما نفقده !

الجرح العميق ..
هو أن ننجرح مرتين .. 

في نفس المكان ..
ومن نفس الشخص ..ومن نفس السبب !
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الحب األكثر بالغة ..
هو الحب الذي يُقرأ .. وال يُحكى! 

الحب الذي يُرى .. وال يمكن البوح به !
الحب الذي نلمسه .. 

وال يُمكن اإلمساك به !

إذا جرحَت إنسانًا غاليًا عليك ..
وطال صمته .. 

فاعلم .. 
أنه يعاقبك عقابًا .. 

أقسى من عقاب الكالم!

أحيانًا .. 
تشعر أن الكلمات شيٌخ وقور .. 
تخجل حتى من الحديث معه!

وأحيانًا أخرى .. 
تشعر أنها شاٌب متمرّد.. 

يأخذك معه إلى أقصى درجات الجنون !

احذر أن تحمل هّم شخص ..
مايهتم بك! 

احذر أن تهتم بشخص ..
مايقّدر اهتمامك به! 

احذر أن تحترم شخصًا .. 
غير قابل لالحترام !

تفقد كلماتنا شجاعتها ..
عندما تعصف بنا ..

ذكريات الحنين !
و يثور فينا .. 

حنين الذكريات !

تفقد كلماتنا شجاعتها .. 
عندما تكون حائرة .. 

بين القلب .. 
والعقل !
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يخذل قلبك .. 
ثم يأتيك متأخراً .. جداً .. جداً ..

يطلب السماح .. 
بكل هدوء .. قل له:

مسموح ! بس .. برااااا من حياتي !

هناك شخص ..
يُشعرك وأنت بقربه .. 

بأنك أرقى .. بأنك أقوى ..
بأنك األجمل .. بأنك األفضل !

احذر أن تُفرّط فيه ..
فهذا اليتكرر كثيراً!

هناك شخص .. 
يكون الدواء ..

لكل آالمك .. لكل جراحك! 
وشخص .. 

يكون الداء ..
لكل آالمك .. لكل جراحك! 

البعض ..
مهما تحترمه .. و تقدره .. 

و ترفع من شأنه .. 
سيظل غير قابل لهذا كله !

لذا .. يأتيك موقف .. 
و يسقط ..

و يريحك اهلل من همه !

البعض .. مثل القمر ..
منظره جميل .. 

ولكن .. 
عندما يكوُن بعيداً عنك .. فقط ! 

دروب الذكريات القديمة .. 
إذا مررت بها ُصدفًة ..

تشعر أنه يختلط بها .. 
دموع الفرح بك .. 

وكلمات العتاب عليك ..
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بعض أماكن الذكريات القديمة ..
إذا مررت بها ُصدفًة .. 

تشعر أنها تبكي ..
على وفاٍء كان يحتويها !

هطول كلمة ) أحبك ( ..
على النفس البشرية ..

يُشبه إلى حٍد كبير .. 
هطول المطر .. 

على األرض الجدباء!

إن تتعجب ..
فتعّجب من أرواح ..

على كثرة جروحها .. 
إال أنها ال ترى مجروحًا .. 

إال تداويه!
وعلى كثرة حاجتها ..

إال أنها ال ترى محتاجًا .. 
إال وتعطيه!

التطلب الحب ..
هو يأتي فجأة .. 

هو يأتي ِخلسة ! 
يأتي .. بدون رغبة .. 

و يأتي .. برغبة ! 
يسكننا بدون استئذان ! 

فليس له سكن ..
وليس له عنوان!

لو كان الوفاء امرأًة ..
لكان امرأًة .. ال تتكرر! 

لو كان التفاؤل رجاًل ..
لكان رجاًل ناجحًا !

سجن الروح ..
أقسى ..

وأشد مرارًة على اإلنسان ..
من سجن الجسد !
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الغريب ..
أن البعض ..

يستطيع .. سماع صمتك ! 
والبعض اآلخر ..

مهما تكلمت .. ال يستطيع سماعك !

في الجرح .. 
الوحدة .. 

أجمل ألف مرّة .. 
من مشاعر ُمزيّفة .. أو أحاسيس باردة ..

تواسيك !

البعض ..
يشبه زجاجة العطر ..

حتى لو انكسرت .. 
ال تجد منها إال ريحًا طيبة !

لكن االقتراب منها في تلك اللحظة ..
خطر جدًا !

من أقسى المشاعر ..
أن تبني قصراً في قلبك .. إلنسان !

وتمنعه األيام .. 
من الوصول إليه !

انتِق من تضّحي ألجله ..
ألن خسارة التضحية ..

هي خسارة ..
ألجمل سنوات عمرك !

وأجمل مشاعر قلبك !

هناك عيون ترقبك بحب..
تدعو لك في الخفاء ..

تتمنى لك الخير بنقاء!

وهناك عيون تُراقبك بحقد ..
تنتظر انكسارك بفارغ الصبر !

الفرق ..
في جمال الروح !
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أقسى الكلمات ..
هي التي تكون حائرًة بين ..

العتب الكبير عليك.. 
والشوق الكبير لك!

يحدث أحيانًا ..
ِمن َجرَّاء موقٍف ما .. 

أن تبحث بداخلك ..
عن اإلنسان الذي خذلك ..

أو عن بقايا مشاعر له ..
أو أطياف ذكرياٍت له .. 

فال تجد !
لقد آلمك بعمق !

ال تفرض نفسك على أحد !
من ال يشعر بالسعادة .. 

في قربك ..
يجب أن تكون سعادتك ..

في بُعده !

مع بداية كل عام ..
ه : ضع لك ملفًا خاصًا بك وسمِّ

عطاء ..
من دون مقابل!

صدقني ..
سُتحبه كثيراً !

كّمية اإلنسانية فيه ..
ستكون كبيرة !

الُحب ..
له أنواع كثيرة .. تُعبِّر عنه !

فاالهتمام بك .. 
ُحب !

والخوف عليك .. 
ُحب !

و الحرص على إسعادك ..
ُحب !

وقبول عذرك .. 
ُحب !
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عندما يرحل غاٍل لديك ..
الدنيا ال تتوقف برحيله !

ولكنه بحق ..
يكون قد أخذ أجمل ابتساماتك معه ..

ورحل !

لألسف ..
أصدق كلماتنا ..

هي التي ال نقوى  .. 
على البوح بها !

في داخل كٍل منّا ..
روح ..

تُريد أن تجهش بالبكاء ..
كاألطفال !

وتُخفي دموعها عن الكل .. 
كـ الكبار !

عندما يسقط أحدهم من عينيك ..
األفضل أن تدعه يسقط ..

دون أن تتكلم معه !
دعه يسقط أمامك .. 

كالزجاج المكسور .. قطعة قطعة !
دون حتى كلمة : أفا !

أقسى مافي المرأة ..
دموعها .. عندما تجف !

بعد طعنة خذالن !

قالت له : 
عجيٌب أنَت!! 

كلما كشفُت لك عن ضعفي .. ُقلَت لي : 
هذا دليُل قّوتك! 

كلما كشفُت لك عن نقصي .. ُقلَت لي : 
هذا دليُل كمالِك! 

هل أحببتك من فراغ؟!
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أسوأ أنواع البشر ..
َمن تنثر له .. من ورد روحك !

و ينثر لك .. من شوك روحه !
كلن على ماتربّى !

الخذالن قاسي !
ليس ألنك تتأسف على َمْن خذلك !

بل ألن األشخاص القليلين .. 
الذين كنت تثق فيهم ..

قد أصبحوا أقل ..
أو تالشوا !

في الحياة يا صديقي ..
ستجد قلوبًا تعطيك بال مقابل !

ترسم االبتسامة لك ..
وال تنتظر رداً لجميلها !

ألنها قلوٌب فاخرٌة .. فقط !

القلب ..
الذي يغيب عنه الجنون .. 

يشيب بسرعة !

الوطن ..
هو الذي ..

تنتظر أن تنتهي من رحلة سفرك ..
لتعود و ترتمي بين أحضانه ..

لتشعر باألمان و الحنان !
لذلك األم .. وطن !

و األب .. وطن.!
و الحبيب .. وطن !

يعاتبك أن عطاءك له قليل ..
وهو لم يفكر يومًا ..

بأن يعطيك شيئًا من اهتمامه !
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ما أقسى ..
أن تحمل حقائبك .. وأشياء من ذكرياتك ..

وترحل من "روح" ..
كانت لك يومًا من األيام ..

األمان والسكن !

البعض مهما تبذل ألجله ..
و تسعى لرضاه ..

ما يبين بعينه !
السر .. في قبح الروح !

و البعض ..
مع أقل خدمة تقدمها له .. 

يغرقك باالمتنان لك !
السر .. في جمال الروح !

إحدى ملذات الدنيا ..
أن تضحي ..

 ألجل من تحب !

اإلنسان الوفي .. 
هو الذي يحتفظ بداخله بالمعروف .. 

و يثمر فيه الجميل ..
فهو يشبه األرض الخصبة ..

التي تحتفظ بالمطر .. 
و ينبت فيها العشب !

ما أقسى أن تنظر إلى إنسان ..
أخلص لك كثيراً ..

و خذلته أنت كثيراً !
و هو يغادر أرضك .. 

تغادر أنت قلبه ..
و ينزعك من ذكرياته !

في الغالب ..
ال يشعر بعمق جرحك ..

إال إنسان ..
انجرح بجرٍح مثلك !
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أقسى ما يكون الرجل ..
لحظة صمته .. 

عندما ينجرح !

حتى الشوق ..
له تاريخ صالحية و انتهاء !

فعندما تأتي .. 
بعد أن يصل خذالنك ..

ال تسألني ..
لماذا لم أعد أشتاق لك .. 

أو أشعر بك !

الشيء المضحك ..
أنه عندما نكابر ..

تفضحنا ..
َفزُّة القلب له !

بمجرد .. مرور طيفه ..
أو طاريه !

أحيانًا ..
تختبئ عن العالم ..
في كلمٍة تكتبها ..

في قصيدٍة ترددها ..
في لوحٍة فنان تتأملها ..

الغريب ..
أنك تجد ذلك القلب الذي يفهمك .. 

و يشعر بك .. 
و يسمع صدى قلبك  ..

قد سبقك إلى تلك األماكن !
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حدثني شيٌخ كبيرٌ .. ذات َشيب ..
قال يا ولدي :
منذ صغري ..

ألبستني الدنيا ..
شخصية » رُجٍل طاعٍن في السن «!

فعلقُت بها سنين شبابي !
وعندما خرجت منها ..

داهمني » الَشْيُب الحقيقي « ! 
فتجاوزتني مرحلة الشباب !

هذا الشيُخ ..
أهرب إلى كوخ أحاديثه .. دائمًا !

هنا شيٌء من أحاديثه ..

نقوش الشيخ الكبير
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قال لي .. يا ولدي :
اكسر ما تشاء ..

لكن احذر أن تكسر قلبًا نقيًا .. 
يضحي من أجلك !

فإنهم ال يتكررون  كثيراً في حياتنا !

قال لي يا ولدي :
القلب الوفي .. 

والسمعة الطيبة .. 
وصديق الطفولة ..

والعين التي تدمع أللمك ..
أشياء ال تُشترى !

قال لي يا ولدي : 
من سنين .. 

وأنا أبحُث عن » حكيم «!
يقودني لفهم ُلغات الُدنيا!

فإن لُكل يوٍم فيها ..
لغة مختلفة!

قال لي يا ولدي : 
إذا أخطأ الكريم ..

وأصلح خطأه .. 
واعتذر ! 

الكرام .. 
يقبلون به ..

وحدهم األنذال .. 
يتشّفون به !

قال لي يا ولدي : 
احذر أن تطلب من أحٍد ..

أن يهتم بك ! 
إذا لم يهتم بك .. 

هَو من نفسه ..
من حبه لك .. 

من تقديره لك ..
و إال .. 

اهلل الغني!
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قال لي يا ولدي : 
في كل موقف يمر  أمامك في الحياة .. 

له ! قف .. وتأمَّ
ستقرأ .. 

ما ال يُقرأ ..
وسترى .. 
ما اليُرى ..

وستسمع .. 
ما اليُسمع !

وستفهم الدنيا .. 
بطريقة مختلفة !

قال لي يا ولدي : 
من يقرأ حزنك من عينيك .. 

حتى وأنت تبتسم .. 
احذر أن تُفرِّط فيه! 

فهؤالء ..
ال يتكررون في هذا الزمن كثيرًا !

قال لي يا ولدي : 
الحسد ..

أخبث األخالق ..
فال تتصف به ! 

والحسود .. 
أخبث األصحاب ..

فال تفرح بمصاحبته !

قال لي يا ولدي : 
أفضل رد ..

على من يقرر مغادرة قصر حبك ..
أن تفتح له الباب ..

ليخرج منه بسرعة !

قال لي يا ولدي :
العين التي تدمع أللمك ..

التُخّيب ظّنها فيك ..
أبداً !
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قال لي يا ولدي :
حافظ على روح الطفل التي بداخلك ..

وال يغزوك الشيب .. 
حتى لو أصبح عمرك 100 عام!

قال لي يا ولدي :
عاشرت شيبان .. 

لهم صداقات .. لسنين طويلة !
كانوا يقولون أن سر .. استمرارها : 

تغافل عن زّلة خويّك ..
وال تفّكر تغدر به !

قال لي يا ولدي :
كل األمور يسهل عالجها ..

إال المشاعر .. 
عندما تذبل .. وتشيب مبكراً ! 

يعجز طب األرواح .. وطب األبدان ! 
عن عالجها !

قال لي يا ولدي :
لما تـ تطّيب مع الكل ..

راح تشوف إن الطّيب يرد بالطيب ..
و الردّي يرد بالجحود !

قال لي يا ولدي :
يجب أن نُعطي ونبذل .. 

ثم نبذل و ال ننتظر شكراً من قريب !
أو ثناًء من بعيد !

نبذل.. 
لكي نرضى عن وجودنا.. في هذه الدنيا!

قال لي يا ولدي :
إياك إياك ..

أن تصدر حكمك .. 
و أنت لم تستمع إلى كل الخصوم ! 

فالحقيقة التظهر أبداً .. 
بحضور طرٍف واحٍد فقط !
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قال لي يا ولدي : 
من » يبِر بوالديه « .. 

و » يرعى األيتام « ..
و » يداوم على الصدقة « !

اقترب منه .. 
فإن الرحمة تدور حوله !

قال لي يا ولدي :
قّوة الكريم .. لـ ربعه ! 

قّوة اللئيم .. على ربعه !

قال لي يا ولدي : 
األناني .. 

شخص لم أستطع العيش معه !
ألنه يتخّلى عنك .. 

في ِعزِّ حاجتك إليه !
ويبيعك .. 

في أول احتياٍج له !

قال لي يا ولدي :
قديمًا قالوا :

اتِق َشر الحليم إذا َغِضب ! 
الحمقى وحدهم .. 

هم من يُوِصلون الحليم للغضب !
لعدم معرفتهم به .. 

ولعدم معرفتهم لمعنى الحلم !

قلت له ..
أيهما أصدق .. 
دمعة الرجل .. 

أم دمعة المرأة ؟

قال لي يا ولدي : 
دمعة المرأة الصادقة .. أصدق !

ودمعة الرجل الصادق .. أعمق .. وأغرق !

قال لي يا ولدي :
ال تعاتب كريمًا .. في عفوه عن لئيم !

الكريم .. يحب العفو دومًا!
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ش الكبيرنقــــــــــو الشيخ 

قال لي .. يا ولدي :
إذا رزقك اهلُل .. بـ» صديٍق واحٍد فقط « ..

فهذا عدٌد كبيٌر جداً ! 
وهذه نعمٌة .. 

ال تُقّدر بمال!

قال لي يا ولدي :
من جماليات الُدنيا .. 

الصديق الوفي ! 
لذلك هذه األيام .. 

الدنيا ليست جميلة كما ينبغي !

قال لي يا ولدي :
د في اختيار صاحبك في السفر .. تشدَّ

وشريكك في التجارة !
وزوجتك ! 

ألن بعد توفيق اهلل .. ثم تشددك هذا .. 
سوف يعتمد عليه 90٪ من سعادتك معهم !

قال لي يا ولدي :
تختفي الرجولة .. 

عندما يسعى الرجل في حاجة الناس ..
ويهمل حاجة والديه !

قال لي يا ولدي :
اإلنسان الطّيب .. 

عندما يُقرر القسوة .. 
تقسو الِطيبة عليه .. وتمنعه !

قال لي يا ولدي :
إنك لن تجَد كريمًا .. 

ينشغل بعيوب الكرام !

قال لي يا ولدي :
إذا كانت أرض خويّك » صبخ « ! 

ال ترجي لزرعك فيها ثمر !
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ش الكبيرنقــــــــــو الشيخ 

قال لي يا ولدي :
في حياتك .. 

ابحث لك عن روٍح تَْسُكُن إليها !
َة استراحة ! الَ َمَحطَّ

قال لي يا ولدي :
إنك ستجد خلَف كل صمٍت طويل ..

ِحْكَمة ..
أو خيباٍت كثيرات !

قال لي يا  ولدي :
تعلمت من أعدائي ..

أن ال أحسدهم على ماعندهم ..
مهما حسدوني ..

على ما أنعم اهلل به علّي !
كلن على ماتربّى !

دعا لي مرًة فقال :
" اهلل يجّملك في عيون الطيبين "..

وإال الرديين .. 
مهما تجملت معهم ..

ماعمرك تصير .. طّيب في عيونهم !

قال لي يا ولدي :
َمن يُضّيق عليك ..

مساحات سعادتك ..
ال تحرص على .. سعادته !

قال لي يا ولدي :
ستعطيك الحياة حتى تضحك .. 

ولكن ال تكن ساذجًا معها!
تذكر دائمًا .. 

أنها عندما تعطيك .. 
ستأخذ منك!
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ش الكبيرنقــــــــــو الشيخ 

قال لي يا ولدي :
احلم .. 

ثم احلم ..
ثم احلم !

ثم اكتب أحالمك على الورق .. 
وابدأ في جعلها واقعًا يتحقق !

فأول اإلنجاز حلم !

قال لي يا ولدي :
صدقني ..

اليوجد أرقى منك ..
عندما تعفو .. 

ن أساء إليك .. عمَّ
بتعمٍد ..

وبهتاٍن ..
وحقد !

واليوجد أحقر منه .. 

في لحظة عفوك تلك !

قال لي يا ولدي :
إن الذي يُكثر من العتاب على الناس ..

يََملُّوَن منه .. 
بل ويتجنبون مجلسه .. 

أو لقياه !

قال لي يا ولدي :
ابحث عن العقالء والنبالء ..

وكن تلميذاً نجيبًا بين أيديهم !

صدقني ..
ستكوُن أستاذاً كبيراً ..

عندما يكون اآلخرون بين يديك !
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هنا ..
مجرد محاوالت .. للتأمل!

نقوش في التأمل
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ش التأملنقــــــــــو في 

في الحياة ..
ينقسم الناس تجاه نصيحتك لقسمين : 

الراقي .. 
يتقبلها بنفسية سويّة !

ويشكرك .. 
المريض النفسي .. 

يدخل في نّيتك .. ويفسرها على أسوأ تفسير!
وينتقدك! 

قدرة اإلنسان على االعتذار ..
هي أحد أقوى األخالقيات لدى الراقين.. 

وال يمتلكها الضعفاء!

بعض الكلمات ..
تجد فيها.. أدبًا بال حروف .. 

و حروفًا بال كلمات !
وكلماٍت بال معاني ! .. و معاني بال ألوان!!

و ألوانًا بال جمال .. و جمااًل بال إحساس !
و إحساسًا بال لذة !

أحيانًا ..

تمرُ ِبَك حاالت .. تشعر فيها أنك ..
مميٌز َحدَّ التفاهة .. وتافٌه َحدَّ التميز ! 

متشائٌم َحدَّ التفاؤل .. ومتفائل َحدَّ التشاؤم! 
واثق حد الزعزعة .. مزعزع حد الثقة ! 

وتمرُ ِبَك حاالت .. تشعر فيها أنك..
سهل َحدَّ الصعوبة! 

وصعب َحدَّ السهولة! 
متناقض َحدَّ االستقرار! 

مستقر َحدَّ التناقض! 

وتمرُ ِبَك حاالت .. تشعر فيها أنك.. 
واضح َحدَّ الغموض .. وغامض َحدَّ الوضوح ..

طموح َحدَّ اإلحباط .. ومحبط َحدَّ الطموح ..
قاٍس َحدَّ الطيبة .. وطّيب َحدَّ القسوة ..

مجنون َحدَّ العقل ..  وعاقل َحدَّ الجنون! 

وتمرُ ِبَك حاالت .. تشعر فيها أنك.. 
مّتزن .. َحدَّ العبث ! 

مطمئن .. َحدَّ القلق ! 
ُمّتحد .. َحدَّ البعثرة !

متماسك .. َحدَّ االنهيار!
صادق .. َحدَّ الكذب!
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ش التأملنقــــــــــو في 

في الزمن الجميل ..
كان وقتنا يمر .. طبيعيًا .. 

وكنا نكبر .. على مهل !

اليوم .. دخلنا عصر السرعة ! 
كل شيء فينا أصبح سريعًا !

وُسرقت منا الطمأنينة!

في الزمن الجميل .. 
كان للربيع .. طعم غير ..

وطلعة البر .. لها طعم غير .. 
ريح النفل غير .. 

الخزامى غير .. 
شبَّة النار غير ..

السوالف غير .. 
الفجر غير!

في الزمن الجميل .. 
كانت أبوابنا مثل قلوبنا ..

مفتوحة للجميع ! 

اليوم .. 
قلوبنا مثل أبوابنا .. 

ُمغلقة .. 
ومن حديد .. وقابلة للصدأ!

في الزمن الجميل ..
كان فيه أطفال .. 

لعبهم سوا .. أكلهم سوا .. 
نومهم سوا .. معاركهم سوا .. 

فرّقتهم دنيا .. 
ال لعب .. ال أكل .. ال نوم !

بس معاركهم .. ظلت سوا !

في الزمن الجميل ..
كان فيه قلوب أطفال .. 

ونّيات بيضا .. ومشاعر بِكر ..
و وجوه سمحه .. وعّفة .. 

وكرم .. وُحب على وضح النقا !

في الزمن الجميل .. 
كان الُمعلِّم أبًا.. 

والجار أبًا .. 
والخال أبًا .. 
والعم أبًا .. 

واألخ األكبر  أبًا..
حتى ابن الجيران األكبر .. أبًا ! 

اليوم ..
في أحيان حتى األب .. لم يصبح أبًا !
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قمة األلم ..
عندما تريد أن تشكو » لمّيٍت « ..

ما فعله » األحياُء « بك!
ألنه الوحيد .. 

الذي سيشعر بك .. 
وسيفهمك ..

وسيقف معك !

الحسد .. » نجاسٌة للروح « ..
تمّني الخير للناس ..

» طهارٌة لها « !
اختر مايناسب شخصيتك !

حاول أن تكون َحَكمًا ..
لـ معركة أطفال!

واستمع لمرافعاتهم أمامك.. 
كي ترى » العالَم النقي « .. 

في هذه الدنيا !

أن تكون » أغبى األذكياء « ..
خيٌر لك  ..

من أن تكون » أذكى األغبياء «! 

في اإلجازة ..
حاول أن تأخذ لك .. » إجازة « ..

» وتلملم فيها نفسك « !

ليس كل مانراه .. 
هو على ظاهره !

فهناك ُسموم ..
تأتينا على هيئة ..» شخصيات نحبها « !

وهناك خناجر .. 
تأتينا على هيئة .. » كلمات «! 

وُهناك أدوية ..
تأتينا على هيئة .. » شخصيات راقية « !
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ش التأملنقــــــــــو في 

مثل ماتحتاج المباني ..
بعد سنوات من االستخدام ..

إلى » ترميم « لتظل قوية ! 
تحتاج» أرواحنا « دومًا ..

إلى » ترميم « لتبقى قوية!

إذا أصبحت تُعطي ..
دون أن تنتظر .. رد العطّية..

ا ما تأخذ ! وإذا أصبحت تعطي .. أكثر ممَّ
فاعلم أن روحك .. قد كبرت في السن ؟

البعض ..
يعطيك عطّية واحدة في حياته ..

ويريد منك .. أن تذكرها له طول عمره! 

والبعض ..
يعطيك عمره كّله ..

وال ينتظر منك حتى كلمة .. شكراً !
الفرق في جمال األرواح !

بعض البشر .. 
» بلسم « ألرواحنا ..

والبعض اآلخر .. 
» ُسم « أسود لها ! 

الفرق .. 
في نّياتهم لنا .. 

وأخالقياتهم معنا !

من أهم مواصفات » اإلبداع « ..
أن يُهاجمه األغبياء .. 

ويُعجب فيه األذكياء !

البعض ..
يحاسبك بقسوة .. إذا أخطأت !

واليريد من أحٍد ..
أن يحاسبه بقسوة .. إذا أخطأ !

واهلِل عال !
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أسهل شيء .. 
على األطفال .. البكاء! 

أصعب شيء ..
على الكبار .. البكاء!

لذلك األطفال .. 
أكثر سعادٍة مّنا!

من الرُقي ..
أن تُعالج إنسانًا مجروحًا ..

من جرح .. 
أنَت تنزف منه!

أحيانًا ..
نبتسم .. 

احتقارًا لأللم .. 
وليس ألننا سعيدين! 

البُسطاء ..
هم من أسعد الناس في هذه الدنيا ..

فهم اليحملون أثقال الغضب .. 
وال أدران الحسد .. 

ألن قلوبهم .. 
التجُد فيها إال : 

صدق المشاعر .. 
و صدق النصيحة ..

صدق النقاء .. 
وصدق الصداقة ..

إذا أحبّت ..
أتتك بكل مافيها .. 

وإذا كرهت ..
غادرت أرضك بهدوء !

قلوب البسطاء ..
تبتسم لنا .. في حزنها !

تُعالجنا .. وهَي تئِّن ! 
تُعطينا .. وهي أكثر حاجًة مّنا !

تبذل لنا .. وهي مرهقة !
تمسح دمعنا .. وهي تدمع !

آٍه من قلوب البسطاء ما أجملها!
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ش التأملنقــــــــــو في 

المشاعر بداخلنا ..
بعضها ..

نُطلق سراحها بسرعة.. 
وبعضها ..

نسجنها فترة .. ثم نطلقها !
وبعضها ..

نسجنها سجنًا مؤبّداً !
وبعضها ..

يجب أن يتم إعدامه !

في الدنيا ..
أشياء جميلة .. 

ر جمالها! وأشياء تُعكِّ
نصيحة ..

اليُلهيك الُقبح .. 
عن االستمتاع ..
بجمال مافيها!

ابتسامتان .. متشابهتان ..
في تسلية روح الحزين!

ابتسامة الطفل .. 
وابتسامة الصباح !

اجعل روحك لمن حولك ..
كـ إشراقة الصباح ..

تبث األمل ..
كل يوم!

نغفر لهم .. 
في األولى والثانية والثالثة ..

والمائة! 
ثم يقول لنا الغفران :

قف .. ال تغفر! 
غفرانك .. أفسدهم !
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نستطيع أن نرتقي بحوارنا ..
إذا انتهى مبدأ:

إذا لم توافقني في رأيي ..
فأنت عدّوي!

هناك مهارة ..
إذا اكتسبتها .. 

تستطيع أن تمتلك نفسك ..
ويصبح .. 

من الصعب هزيمتك ..
وهي :

أن ال تجعل أحدًا ..
 يستفزك بسهولة! 

 

لألسف ..
هناك َمن يعتقد أن األدب ..

هو بكتابة » قّلة األدب «!

يقولون ..
الضربة التي ال تقتلك .. 

يك ! تقوِّ
هذا صحيح!  لكنها لألسف .. 

تجعلك أكثر شراسة!

متى آخر مرٍّة صارحت نفسك ..
واعترفت بتقصيرك ..

وأخطائَِك ؟
هذي المصارحة .. عالمة .. 

من عالمات التميزُّ .. 
والصدق مع النفس!

هناك أشخاص ..
لديهم ُقدرة “عجيبة” .. 

على بعثرتنا! 
وأشخاص .. 

لديهم ُقدرة “ أعجب “ ..
على لملمتنا!
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هناك ِجراح ..
إن لم يعرفوها من خالل أعُيننا ..

وإالَّ ستظل سجينة في أرواحنا!

ليس شرطًا ..
أن تكون غنيًا .. كي تُعطي .. 

العطاء .. 
روح راقية .. فخمة .. نقّية !

تُعطي .. 
ألن العطاء من صفات الكبار !

جرب لذة العطاء .. لن تتخلى عنها أبداً !

من الظواهر ..
االجتماعية السيئة لدينا ..

والتي نتمنى أن تنتهي:
الحسد .. 

والسرعة في إساءة الظن باآلخرين!

من جماليات ..
الذكريات النقية ..

أنها تجعلك تبتسم ..
حتى وأنت ..

غارٌق في دموعك!

شعور رائع جدًا ..
عندما يمنحك اهلل ..

القّوة على » كسر عدّوك «! 
ثم يمنحك سبحانه .. 

القدرة على » العفو عنه «!

الرُقّي ..
قانون جاذبيته مختلف.. 

فهو يَجذب صاحبه للسماء .. 
لألعلى!
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ذات يوم .. 
وصلتني هدية قّيمة ..

من شخص ..
لم يصبح له » أي قيمة « لديَّ ..

قيمة الهدايا ..
بقيمة أصحابها !

َمن يرأف بالثعبان ..
يستحق لدغته ..

خصوصًا .. 
ثعابين البشر !

سمعنا في الدنيا ..
عن قارئ الكف و قارئة الفنجان ..

هذه األيام ظهر نوع ثالث ..
قارئ نيات البشر ..

! وتفسيرها على أسوأ تفسير 

تعريف ..
قانون الجاذبية اإلنسانية: 

هو التعامل الراقي  .. مع اآلخرين!

الوفاء ..
تأسرني هذه الصفة في اإلنسان ..

رغم أنه ..
يندر أن ترى .. 

من يبقى على وفائه هذه األيام!

لكل سنة من سنوات أعمارنا ..
ميزة ومتعة .. 

تختلف من سنة إلى سنة !
ينحرم منها شخصان ..

من يريد أن يصغر .. 
ومن يريد أن يكبر!
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أي أحمق .. 
يستطيع إشعال فتنة .. 

الحكيم فقط ..
هو من يستطيع إطفاءها !

ميزة الكتابة ..
أنك تستطيع إخفاء » حروفك الحزينة « ..

في » كلماتك المبتسمة « ! 

الغريب ..
أن الكلمات تجرحنا ..

مع أنها ال تُصّنف على أنها آالت حادة!

بعض » الراقين « عندما يَرحل ..
تشعر أن وطنك .. 

قد رحل معه!

الذكي ..
يحترم الذكي .. ويرأف بـ الغبي! 

وحده الغبي ..
اليحترم الذكيًا والغبيًا ..

واليحترم نفسه!

الُسمو الحقيقي ..
أنه على رغم كل جراحهم ..

كل طعونهم .. 
كل خذالنهم ..

كل تقصيرهم .. 
تقول لهم : 

سامحكم اهلل!

دٌة بما فيه الكفاية .. الحياة .. ُمعقِّ
ط حياتك ! بسِّ

البساطة .. 
صديقة للجمال .. والسعادة !
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الحكمة ..
هي القدرة على اكتشاف ..

» إيجابيات « ..
الشخص الممتلئ » بالسلبيات « ..

و استثمارها بشكل صحيح!

القلوب الطيبة ..
تعّودت على ُحب وتقدير .. 

من يُقّدرها ويتطّيب معها !
أما القلوب المريضة ..

فـ ليس لها حل !

االنتقام » جمرة « ..
العفو » قطعة ثلج بيضاء « ..

اختر ما يناسبك ..
ويناسب » قلبك «!

يتركنُي في » غابة األُسود «.. 
ثم يسألني : 

لماذا أصبحَت شرسًا ؟

البعض ..
يعّوض الكرامة التي » يفتقدها « .. 

بالتكّبر على الناس!

بعض األشخاص ..
مثل الُعّكاز المكسور! 

يُحسب لك أن لديك سند .. تستند عليه !
والحقيقة ..

أنه سند مكسور .. القيمة له ! 
هل تريد سنداً اليخذلك ؟

أدمن على قول : 

الحول والقوة إال باهلل ..
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جميل .. 
أن تبقى الذكرياُت جميلة .. 

حتى وإن » تشّوه « ..
أصحابها!

نجاحك أو فشلك ..
هما عبارة عن قرارات .. 

اتخذتها أنت !
انظر إلى حالك ..

و ستعلم ..
هل أنت صاحُب قرارٍ جيد ..

أو أنك تحتاج  ..
إلى من يساعدك في اتخاذ قراراتك !

البعض ..
مشاعره كـ ثيابه! 

يستطيع تبديلها كل يوم !

حاسدي ..
ال ألتفُت لـ “ ثنائه“ ..

ناهيك عن » شتمه « !

الحاسد ..
يجب أن يُشفق عليه !

ألنه يحمل “ أخبث األخالق “ ..
في قلبه .. 

وروحه !

االحترام  ..
منصب حقيقي ..
لمن ال منصب له !

و تكتسبه .. 
بطيب أخالقك مع اآلخرين !

و كم من أصحاب المناصب ..
محروٌم منه !
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اسأل من » يهدم « غيره.. 
كم إنسانًا » بَنيت « ؟!

من تمام النضج أن تُناقش .. 
دون أن تُجبر اآلخرين .. على قبول رأيك !

من تمام العقل أن تنصح .. 
دون أن تُصرّ على قبول نصيحتك!

ُسنّة بشرية :
البشر يتغيرون .. 

حتى الطيب منهم يتغير ..
يصبح أطيب!

في هذا الزمن ..
أصبحت قّلة األدب ..

أغلى بكثير من األدب!

الوفاء ..
نبتة طيبة .. 

ال تنبت إال .. في النفسيات السويّة!

البعض ..
صعب أن يبقى في حياتك ُمَضاْرِعًا! 

ألن أفعاله تجبرك .. 
على وضعه في الـ ماضي !

الرُقّي ..
ثمنه غاٍل جداً.. 

لذاك يصعب تمثيله .. لفترة طويلة !

الشجاعة .. 
ليس أن نعترف بالخطأ ..

بل أن نتحمل دفع الثمن!
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من عالمات ..
توفيق اهلل لإلنسان ..

أن يُقرّب له الطاعات .. و يعينه عليها!

الذي يصنع األبطال المزيفين ..
هم مخالفوهم .. 

عندما يعطونهم ..
أكبر من حجمهم !

أحيانًا ..
َمن يمنحنا األمل .. ال يمتلكه!

هناك شخصيات ..
سبب ُمعاناتها في هذه الدنيا..

أنها شخصيات راقية!

الفشل ..
هو حلقة واحدة ..

أو اثنتان ..
أو ثالث ..

في سلسلة نجاح ..
اإلنسان المتميز ..

من الخطأ ..
أن نغفر ألنفسنا .. 

ما ال يُغتفر ! 
ثم نحاسب ..

ونعاقب ..
عليه اآلخرين !

اللي قلبه ..
مو مصافي لـ قلبك ..

ال تتعب قلبك معاه !



156157

ش التأملنقــــــــــو في 

هناك شخص ..
ينصح في وجهي .. 

وآخر ينصح في ظهري..
األول يهديني عيوبي ..

والثاني يهديني حسناته!

هناك أشياء ..
ال تُباع و ال تُشترى و ال تُعّوض .. 

هل تستطيع شراء صديق وفّي !

البعض .. 
مثل ثاني أكسيد الكربون..

يخنقك وجوده !
والبعض اآلخر .. 
مثل األكسجين ..

ال نستطيع العيش بدونه! 

التواضع مع اإلبداع .. 
إبداع جديد !

أحيانًا ..
الرذيلة .. 

ينشرها المعترض عليها .. 
أكثر من متبّنيها!

انظر إلى ..

السعادة  ..
والراحة النفسية التي تأتيك ..

بعد أن تتصدق على فقير .. 
هل رأيت ..

كيف هو كرم رب العالمين ؟ 
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العصافير ..
أكثر الكائنات تفاؤاًل ..

فهي تستيقظ من النوم ..
وتبدأ بالتغريد للناس مباشرة ..

كي يتفاءلوا معها !

إن من صفات ..
األشخاص الراقين جداً ..

أنهم يحرصون على أن يكونوا .. 
صفحات بيضاء نقية ..

في حياة كل َمن يَُمرون في حياتهم !

من االتزان ..
والموضوعية في » النقد « ..

أنه إذا لم تعجبك » الفكرة « .. 
انتقدها هي فقط ..
دعك من صاحبها .. 

و لونه .. وجنسيته .. وطائفته !

الوفاء و الخيانة ..
كالماء والنار ..

ال يجتمعان في مكاٍن واحد!

هناك أشياء .. 
من المستحيل أن تراها : 

روح جميلة ..
تهوى الُقبح !

و روح قبيحة ..
تهوى الجمال !

فلنطفئ ..
» نار « معاصينا .. 

» بماء « الصدقات !
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ينُدر .. أن ترى » حاسدًا « ..
ُم ِكرامًا ! يتقدَّ

» الكرام « .. 
مون » حاسداً « ! ال يُقدِّ

هنالك انتصارًا يؤلمك ..
عندما تنتصر .. على غاٍل خذلك!

أقسى االبتسامات ..
االبتسامة المجروحة! 

كلما زادت .. 
اتسع جرحها!

الوفاء ..
يروي أرواحنا .. 

ألن الخذالن .. يقتلها عطشًا !

» أكبرُ جريمة « ..
نرتكبها بحق قلوبنا ..

حين نُبعدها .. 

عن كالم رب القلوب ..
) القرآن الكريم (!

كريم النفس ..
إذا انكشف له ضعفك ..

أعطاك من قّوته ..
وأظهر لك أنّها من قّوتك.. 

أكرر .. 
كريم النفس .. فقط!

كريم النفس ..
عندما يرى كسيراً يجبره!

دون أن يعرف من هو!
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راقب اهتماماتك ..
ستكتشف من أنت .. 
و ما تحمله من فكر !

في حياتنا .. 
ُخِدعنا كثيراً ..

هل للطيبة الزائدة ؟
هل للثقة العمياء؟
هل للحب الصادق ؟

هل للنقاء؟ 
هل للوفاء؟ 

ال أعلم !

التسامح .. والصفح ..
مخصص فقط .. 

للنفوس الكبيرة .. والكبيرة فقط ..
محمد بن عبداهلل صلى اهلل عليه وسلم ..

أنموذجًا !

فن التغافل ..
اليعرفه ..

إال األذكياء ..
ال يقوم به ..

إال الحكماء! 

فن التغافل ..
فن اليُتقنه » صغار النفوس « ..

الذين يفرحون بزالت اآلخرين وينشرونها! 

العاقل ..
يبحث عن النصيحة الصادقة ..

وحده األحمق .. 
يتكبر عليها !

من أكثر األشياء ألمًا ..
أن يقول لك من ضحيت بعمرك ألجله :

أنت لم تفهمني يومًا من األيام !
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مايجبر كسر الكسير ..
وجرح المجروح ..

وطعنة المطعون ..
غير ركعتين ..

ودمعتين ..
لرب الكون !

هناك أشخاص ..
يمرّون في حياتنا » مرور الكرام « ..

لكن يرفض » النسيان « .. 
نسيانهم!

يُعاِتبُني ..
لماذا أصبحُت قاسيًا ؟

وخنجره .. اليزاُل عالقًا ..
في ظهري!

أكبر مكافأة للوفي ..
أنه ينظر إلى نفسه .. 

» باحترام « !

الصمت .. 
والتأمل ..

واالبتسامة ..
من أغذية األرواح الراقية!

اإللهام .. كـ السلطان ..
إذا أردته ..
ال تجده ! 

لكنه إذا أرادك ..
أتى بك ..

ولو كنت خلف الشمس ! 
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الفرق ..
بين المشاعر » الصادقة « ..

» والمزيّفة « ..
مثل الفرق بين ..

الورد » الطبيعي « و» الصناعي « !

ضع قطعة خشب ..
في العراء لمدة سنة ..

سوف تغيرها عوامل التعرية ..

كذلك الخشب من البشر ..
يتغيرون ..

بفعل عوامل تعرية الزمن !

من الجميل المؤلم .. 
أن يصبح لديك » مناعة « .. 

من » الطعنات « !
من كثرة » تعرضك لها « !

نعيب على من يخطئ ..
إذا لم يعتذر ..

وال نعيب على المجتمع ..
أنه ال يغفر له بسهولة .. 

إذا اعتذر ! 

سبحان اهلل ..
الزال هناك قلوب قليلة ..

رغم » بُعد « السنين .. 
و رغم » كدر « األيام ..

تبقى كما عهدتها !

االحتقار الحقيقي ..
أن تحترم شخصًا .. 

ألجل » منصبه « .. فقط !  
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دة ..  النفسيّة الُمعقَّ
ترى » البساطة « ..تعقيداً! 

الوطن ..
يحوي اإليجابيات و السلبيات ..

الخيانة ..
أن ترى السلبيات !

التطبيل ..
 أن ترى اإليجابيات !

الوطنية .. 
أن ترى اإلثنين !

األمل .. نبتٌة طيبة ..
و يملك الكثير بذورها !

لكن الذي ينثرها في حقل حياته ..
و حقول اآلخرين قليل !

كن منهم !

في الحياة .. 
االختالف اليفسد للود قضية ..

عند العقالء فقط ! 
أما البقية ..

فـ يفسد عندهم كل قضية !

من ُسنّة اهلل تعالى ..
أنه ماتجرأ أحٌد على اهلل عز وجل ..

أو على حبيبنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ..
أوعلى ديننا ..

إال أخزاه اهلل في قلوب العباد!

أستمتع جدًا .. 
بالنقد الحاد لعملي .. ولشخصي !

األول ..
يكشف لي أخطائي !

والثاني ..
يكشف لي أعدائي!
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الفرق ..
بين عزّة النفس .. والغرور ..

تمامًا كما الفرق بين : 
النعمة .. والنقمة!

الشيب الحقيقي .. 
في القلب .. 

وليس في الرأس ! 
فكم من شاٍب .. 

وقلبه قلب شايب! 
وكم من شايب ٍ..
 قلبه قلب شاب! 

إلى من يهمه األمر .. 
سأسامحك مرة .. وثانية .. وثالثة .. ومائة !

لكن تأكد ..
أنك تبتعد عن احترامي لك ..

في كل مرّة! 

هناك حقيقة يعرفها الكثير.. 
أن األوفياء .. 

يعيشون ُمتعًة .. ورُقّيًا .. 
وسعادًة .. واحترامًا ..

لم .. ولن ..

يعيها الخائنون!

ميزة اللعب مع األطفال ..
أنه يُنعش البراءة ..

التي بداخل الشخص الكبير!

اشتقت أليام..
الضحكة اللي تطلع من القلب ..

والقلب اللي كله وفاء..
والوفاء اللي كله تضحية .. 

والتضحية اللي كلها صدق ..

والصدق اللي مايخلطه كذب !
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األلم .. 
أن ال تستطيع ..

دفن الذكريات ..
الميتة لديك !

َمْن يُهاجر من » القلب « ..
حتى وإن » غفرنا « له .. 

يصعب علينا ..
تخَيل » عودته « ..

لمنزله القديم!

من يتخلّى عنك ..
في وقت » ضيقك « ..

بدون سبب مقبول !
حضوره أو غيابه .. 
في وقت فرحك .. 

ليس له أي قيمة !

من المستحيالت ..
أن نعيش بال مشاكل .. 

لذلك ..  تمرّن على » مهارة َحلَّها « !
كي تحيا حياتك ..

بـ واقعية .. وسعادة!

في حياتنا ..
وبسبب تسارع أحداثها .. 

ننسى أو نلهو عن ترتيب أوراق أرواحنا ..
قلوبنا .. أولوياتنا .. 

وهذا سبب فشل أو انهيار أحدنا ..
في مشوار حياته !

الغربة ..
ليس أن تكوُن في وطٍن .. 

ال يعرفك فيه أحد ! 

الغربة الحقيقية ..
أن تكون في وطن ..

ال يفهمك فيه أحد !
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الذي ال يتقن قراءة ما بين السطور ..
يرى األمور على ظاهرها ..

و يجهل كثيراً .. 
المعنى العميق لها !

من أجمل األفكار الستثمار الوقت .. 
أن نمارس هواية المشي ..
ونحن نذكر اهلل ونسبحه ..

ونستغفره ..
وندعوه ..

تجتمع لنا رياضة الجسم والروح!

إذا أردنا أن نكسب القلوب ..
ينبغي أن نبتعد عن .. 

التكّلف .. التعالي .. الغرور .. الغطرسة ! 
فهذه الُسموم ..

محرٌم على القلوب .. 
القبول بها!

تمثيل تجاهلك لي ..
أكبر دليل .. على اهتمامك بي!

الصمت جميٌل جدًا .. في موقفين: 
عندما تكوُن بين الحكماء .. أو بين األغبياء ! 

فالحكيم ..
تتعلم من كالمه ! 

والغبي ..
لن يستفيد من كالمك!

أعترف .. أنه يهزمني: 
وفاء األوفياء ..

وكرم الكرماء ..

وصداقة األحرار ..
وسماحة الشرفاء ..

وطيب األنقياء ..
لذلك ..

ال أنهزُم كثيرًا !
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النيّة الطيبة .. 
البيضاء .. 

تشبه ..
قّمة الجبل الذي يكسوه بياض الثلج! 

عالية جداً .. 
نقّية جداً..

ويصعب الوصول إليها ..

إال لمن وفقه اهلل لها!

ال يوجد أجمل .. 
و ال أنقى من تلك العين التي .. 

كلما رأت شيئًا جمياًل قالت :
ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل ..

ثم ابتسمت و هي تقول :
ربي أدم عليه نعمته !

فالملك يقول له :
و لك مثل ذلك !

الثقة ..
هو أن أُسلَِّمَك نفسي .. أمانة!

إذا .. أهملتها .. 
أو لم تعرف قيمتها .. أو بِعَتها ..

ال تلُمني ..
على عدم ثقتي فيَك .. مرًة أخرى !

في التربية ..
التدليل المستمر مثل القسوة الدائمة !

كالهما يُفسدان وال يصلحان !
لكن التوازن بينهما..
يساعد بشكل كبير  ..

على تقويم السلوك واإلصالح!

كمية الحنان الكبيرة .. 
التي تمنحها لمن حولك ..

تدل على سمو ذاتك .. 
وجمال روحك !
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خذها قاعدة :
كلما أتاك هاجس » الفأل السيئ « ..

اطرده .. 
بحسن الظن باهلل !

الثقة ..
يتم بناؤها مع الوقت ..

والمواقف الطيبة ..
والتضحية ..

والحب ..
والكثير الكثير من العطاء !

وليست بمجرد كلمة : ثق فيني !

الليبرالي ..
الذي يريد أن تنحل أخالق المجتمع .. 

والمتديّن الشكلي ..
الذي يستخدم الدين لتحقيق مصالحه الشخصية ..

هما سرطان المجتمع !

الكراهية .. ُدخان أسود قاتل !
الحب .. عطر ورد خالص !

امأل صدرك .. بما تشاء ! 

أغلبُنا ..
لديه أخطاء في الماضي ..

الجيد .. من يصلحها في حاضره ومستقبله ! 

الراقون ..
يباركون لك هذه الخطوة .. 

وحدهم الحاسدون .. 
ال يرضون بهذا التطّور !

في هذه الدنيا ..
احذر أن تبحث عن الشهرة !

ولكن قاتل ..
على أن تُذكر بخير !

وتذّكر قول المصطفى عليه الصالة والسالم :

) أنتم شهود اهلل في أرضه (.
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فتحت كروت هدايا قديمة .. 
أهديت لي من سنين.. 

عندما تأملت كلماتها .. 
لم أعرف ..

هل ماتت الكلمات فيها ؟ 
أم مات أصحابها فيها ..

وهم الذين الزالوا على قيد الحياة !؟

من التناقضات في حياتنا ..
أننا نُحارب التعّصب .. 

بتعّصب !

خذها قاعدة :
كل المميزين .. 

كانوا أشخاصًا عاديين !
ولكن بالتدرّب على صفات التمّيز ..

أصبحوا أشخاصًا ..
مميزين !

بعض الحيوانات ..
تتأثر بالتعامل الطيب من اإلنسان نحوها !

هل تصدقون ؟
بعض البشر .. 

ال يتأثر  بالتعامل الطيب معه !

احذر  ..
أن تُناقش الشخص التافه .. في آرائه ! 

كي ال يعتقد .. 
أنها ذات قيمة ..
ويتمّسك بها ! 

تجاهلها .. 
وتجاهله الحقًا ! 

إذا رأيت إنسانًا يحاورك ..
ثم فجأة .. قام بشتمك ..

قف وال تكمل الحوار معه !
ة .. فقد أفلس من الُحجَّ

وال يريد أن يعترف بذلك !
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في هذه الحياة ..
ستجد من يكرهك .. بال سبب !

وستجد من يحاربك .. بال سبب !
لكن صدقني ..

باستثناء والديك .. 
أو من يقوم مقامهما .. 

لن تجد أحدًا يحبك .. بال سبب !

اجتمع بأطفال ..
أطفال فقط ..

العب معهم ..
كواحٍد منهم ..

ستضحك حتى آخر مدى للضحك !

دائمًا .. 
الذين ليس لهم تاريخ ..

يسعون .. 
لتشويه تاريخ الناجحين !

أحيانًا ..
تمر عليك سنة من عمرك ..

وكأنها خمس سنوات أو أكثر ..
من اإلرهاق ..

واألحداث ..
والتجارب .. 

والفوائد !

البعض ..
يعتقد ان الحرية ..

شقة دعارة !
و البعض اآلخر ..

يتمنى أن تكون الحرية شقة دعارة !

و الحرية بريئة من هذا و ذاك !

الرؤساء نوعان :
رئيس ملهم !

و رئيس .. يجيب الهم !
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ش التأملنقــــــــــو في 

مع األلم .. 
يولد اإلبداع .. واإللهام !

فليس كل شر ..
هو شٌر محض !

و تذكر : 
) و عسى أن تكرهوا شيئًا و هو خيرٌ لكم (.

رسالة إلى كل طموح :
األرض ..

التي ال يَْنُبت فيها إبداعك ..
غادرها فوراً !

ضع لك قواعد في حياتك للنجاح ..
ثم قم بكسرها و التمرد عليها ..

بين فترٍة و أخرى ..
كي ترضي روح الطفل المشاغب ..

الذي بداخلك ..

في نهاية كل عام ..
قف ..

و التفت خلفك ..
و انظر إلى آثارك ..

هل تفتخر بها أو ال ؟
ثم اجمعها !

فمحصلتها ستكون أنت !
هل يا ترى ستجد ..

من يفتخر فيك ؟!

اجتمعت مرة..
مع إنسان تجاوز السبعين عامًا ..

تعرض لمصاعب ..
و ظلم من أهله و أقربائه ..

ثم نصره اهلل عليهم !
كان يقول :

كانت نيتي طيبة تجاههم !
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ش التأملنقــــــــــو في 

ال تعتدي على أحد .. 

فالظالم خصيمه اهلل !
و إذا اعتدى عليك أحد ..

سامحه في األولى ..
و إذا اعتدى ثانيًة ..

قم بتربيته جيداً !
ألن سوء الطوية بان !

ليس شرطًا .. 
من شروط الحياة السعيدة .. 

أن يفهمك كل الناس ! 
أو يحبك كل الناس ! 

أو يعرف قدرك كل الناس !

مع كل عاٍم جديد ..

إذا لم تطّور من طريقة تفكيرك ..
ستتقدم في العمر .. 

دون أن تتقدم في الحياة  !

ختامًا .. 
اكتب ايجابياتك ..

و سلبياتك في ورقة ..
و اجعلها معك دائمًا ..

و ضع برنامج عملي ..
لتطوير اإليجابيات و التخلص من السلبيات ..

ستصبح مميزاً خالل عام !
و تذكر قول المصطفى صلى اهلل عليه و سلم :

إنما الحلم .. بالتحلم !

في أمان الرحمن
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