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 ننداأ نىدر  و,  بىزميتندا إليد  نسدى  هدد  حنو حتدوان اليت الفكرة هي الذات صناعة

..  النجدا  ذلد  إىل..  اهلدد  ذلد  إىل..  نريد ما إىل نصل أن استطىنا إذا جناحنا قناحق  
 يف مىكدم انطلد  عدويد   ؟ حياتندا يف انجحدن حندن هل ؟ حةانج   أنت   هل ؟ انجح أنت   هل
 . أحداثها إىل مىي تسافروا أن تريدون رمبا..  مساعها ترغبون رمبا قصة
 و قديالر   و قدد الت مدن لثدورة انفجدار شدرارة كاندت القصدة تلد  , جندا  قصة,  طمو  قصة

 من خرج الشاب ذل  اوساهريا اتكيو امس  شاب قصة هي القصة تل  الياابن يف احلضارة
 إىل وصدل,  أملانيدا إىل متجهدن أقراند  و أصدحاب  مدن جمموعدة حتدو  بىثة   مع فرا  مسا الياابن
 يف يدنجح أن هدو احللم ذل  بىيني  يراه و,  إلي  يصبو كان الذ  احللم مى  وصل و أملانيا
,  حلمدد  ذلدد ,  اليدداابن يف نعص دد شددىار حيمددل نعالص دد كامددل حمددر  أول يكددون حمددر  صددناعة

 األملدان أسداتذت  كدان سدراعا   السدنوات مضدت أكثدر عزميدة و رأكثد جبدد يدرس و يدرس بدأ
 هندسدة يف الددكتوراه شدهادة علد  حصدول  خالل من هو احلقيقي جناح  نأب إلي  يوحون

 صدناعة مدن يدتمكن أن هدو احلقيقدي جناح  أن يىر  و الفكرة تل  يقاو  كان,  امليكانيكا
 و احملددر  إىل ينظددر اللغددز ذلدد  فددةمىر  عددن عدداجزا   نفسدد  وجددد دراسددت  أهندد  أن بىددد,  حمددر 
 .  رموزه  يفك    أن يستطيع ال تركيب  يف غامضا   صنى  يف مذهال   أمرا   يراه الزال
 عزميدة حندو خيال  خالل من ليمضي و خيال  يف خالهلا من ليحل  أخرى مرة الفكرة جاءت
 أكتشف خالهلا من جادة خطوة ذأّتَ  أن اآلن البد) :  الفكرة تل ,  أسره شىور و متلكت 
 ( . احملر  أصنع أن ميكن كيف
 خدالل مدن ينطلد  عليد  حنصدل الدذ  النجدا  صددقوي:  الكرميات أخوايت,  الكرا  إخواي
,  ليحققهدا الشداب ذلد  مضد  الفكدرة تلد ,  حتقيقهدا يف حندن منضدي و حندن نصنىها فكرة

 احملر  أخذ,  قودهن من ميل  ما بكل حمر  اشرتى,  االيطالية احملركات لبيع مىرض فحضر



 أن حيداول و كهدايفك    قطىدة كل يرسم بدأ,  قطىة قطىة   احملر  قطع يفك  بدأ,  غرفت  إىل
 قطىدة احملدر  تفكيد  مدن انتهد  مدا بىدد,  غدريه يف ولدي  املكان هذا يف ضىتو   ملاذا يفهم
 مدددلالى مدددن أاي  ثالثدددة,  أاي  ثالثدددة الىمليدددة اسدددتغرقت,  أخدددرى مدددرة بتجميىددد  بددددأ,  قطىدددة

 يف,  دأب و جبددد    يىمددل كددان يوميددا   سدداعات ثددال  مددن أكثددر خالهلددا ينددا  يكددن مل املتواصددل
,  كثددريا   فدر ,  أخدرى مددرة تشدغيل  يىيدد نأ و احملددر  تركيد  يىيدد أن اسددتطا  الثالد  اليدو 
 أن اسدتطىت:  رئيسدها و البىثدة مسدوول حندو,  أسدتاذه حندو فرحدا   يقفدز ذهد ,  احملدر  أخذ
 شددىر,  الصددىداء تددنف ,  قطىددة قطىددة القطددع جتميددع أعدددت بىدددما,  حملددر ا تشددغيل أعيددد

 احلقيقدي النجدا ,  جنحدت مداا س  , ل   اس  ل  :  إلي  أشار األستاذ لكن,  جنحت   اآلن:  ابلراحة
 أن اسددتطىت إذا,  يىمددل ال احملددر  هددذا : آخددر حمددر  أعطدداه و,  احملددر  هددذا أتخددذ أن هددو
 اجلديدد احملدر  أخدذ,  جديددة جتربة,  اللغز تفهم أن ىتاستط فقد احملر  هذا إصال  تىيد
 ميضي ورا ,  اهلد  حيتضن إن ,  احللم حيتضن إن ,  إلي  شيء أعز   حيتضن كأن  و  محل, 

,  قطىدة قطىدة,  الطريقدة بدنف  و,  جديدد مدن احملر  يفك  بدأ,  غرفت  إىل دخل,  بىزمية
 حتتداج احملدر  قطدع مدن قطىدة,  اخللدل فاكتشد,  احملدر   ذلد  جتميدع إعدادة عل  يىمل بدأ
 بدد فدال احملركدات صدناعة يدتىلم أن أراد إذا أند  فكدر,  جديدد مدن تكدوين و صهر إعادة إىل
 القطدع تصدنيع و تكدوين و صدهر بىمليدة نقو  أن لنا ميكن كيف,  بسيط كىامل   يدرس أن

 . الكبري احملر  نصنع أن خالهلا من نستطيع حىت الصغرية
,  القطىدة يصدلح أن اسدتطا  و اخللدل اكتشدف أن بىد القطع ابقي جتميع ل ع سريىا   عمل
 و اجلددد مددن أاي  عشددرة,  املتواصددل الىمددل مددن أاي  عشددرة بىددد,  جديددد مددن احملددر  ركدد 
 أذندد  طربددت,  الىاشددر اليددو  يف,  السدداعات مددن القليددل القليددل إال خالهلددا يددنم مل,  الىزميددة
: البىثدة رئدي  إىل ذهد  و سريىا   احملر  محل,  دجدي من يىمل هو و احملر  صوت بسما 
 املىادن صهر مصانع يف أتىلم لكي  أجت   و البسيط الىامل بدلة سألب  اآلن,  جنحت اآلن



 بىدددما,  الىزميددة هددي وتلدد ,  احللددم هددو هددذا,  الصددغرية القطددع نصددنع أن لنددا ميكددن كيددف, 
 وكددانوا,  اليدداابن إمرباطددور نمدد رسددالة مباشددرة  تلق دد,  اليدداابن إىل الشدداب ذلدد  رجددع جنددح

 لقاء  أريد:  ؟ فيها يريد ماذا!  الياابن إمرباطور من رسالة,  تقدير و بتقدي  إلي  ينظرون
 ال:   الرسدالة عل  رد . ب  قمت ما عل  شكر  و الرائع هد ج عل  شخصيا   مقابلت  و

,  الشدر  ذلد  بكدل أحظد  أن و التقدير ذل  بكل أحظ  أن أستح  ال اآلن حىت زلت
 عمدل,  اليداابن يف يىمدل,  جديدد مدن يىمدل بددأ,  الرسالة تل  بىد,  أجنح مل أان اآلن حىت
 ؟ اجملمددو  كددم,  أملانيددا يف قضدداها ماضددية سددنوات تسددع إىل ابإلضددافة أخددرى سددنوات تسددع
 حمركدات عشدرة حيمدل أن بىددها اسدتطا  املتواصدل الىمدل مدن جديددة سدنوات تسدع أمض 
 عندددما,  جنحددت اآلن:  وقددال,  اليدداابي اإلمرباطددور قصددر إىل محلهددا,  اليدداابن يف  نىتص دد

  مسىتهدا مىزوفدة أمجدل هدذه,  فرحدا   وجهد  لل دت   تىمدل هدي و الياابي اإلمرباطور إليها استمع
 اآلن,  اوسددداهريا اتكيدددو جندددح اآلن,  ابملودددة مودددة نعالص ددد ايابنيدددة حمركدددات صدددوت,  حيدددايت يف

دد عندددما ذاتدد  يصددنع أن اسددتطا   إىل عزميتدد  خددالل مددن خيالدد  يف قددتحل   الدديت الفكددرة لو  ح 
 أن اسددتطا  اهلددد  ذلدد  إىل وصددل عندددما,  يددو  بىددد يومددا   إليدد  خيطددو و بىينيدد  يددراه هددد 
 كدل   اهداليتبن   الشداب ذلد  مدن انطلقدت الدذات صناعة,  ذات  صنع اليو  ذل  يف,  ينجح
 تسدددع سدددأعمل اليدددو  يف سدداعات مثدددان يىملدددون النددداس كددان إذا:  شدددىار يرفدددع ايابي عامددل

 تلددد ,  اليددداابن أجدددل مدددن التاسدددىة السددداعة و وألوالد  لنفسدددي سددداعات مثدددان:  سددداعات
 مبقتنياتنددا و مبلبوسدداتنا نفتخددر جىلتنددا,  يىمددل اليدداابن و يلهددو الىددامل نقددول جىلتنددا املىنددوايت

 . الياابن يف نىتص   ألهنا
 املواتية رو الظ   أين ؟ الفرصة أين,  كمأذهان يف يدور ما أعر ,  مجيل كال ,  رائع كال 

 مكددان يف إلقائهددا علدد  اعمددل و اذهدد  الددذات صددناعة!  هيددأةم   ظددرو  عددن تددتكلم أنددت ؟
 عددن ثينحتددد   أنددت و,  احلددواجز مددن الكثددري أمددامي,  الىقبددات مددن الكثددري أمددامي أان,  آخددر



د,  األهددا  و الىزميدة و مدو الط   و الفكرة د الديت املشداكل عدن ثيند   ح   ألدي   ,  أوال   يب يط  حت 
 و آخدر واقدع عدن كمث  أحدد   دعدوي,  اآلن بىضدنا عقدول يف الفكرة هذه تدور ارمب   ؟ كذل 
 يف صديفر   مدن انطلقدتبددأت و  جتربدة,  موحدا  ط   وأكثدر قدا  أتل   أكثدر هدي,  أخدرى جتربة عن

 ذلدد  أتدد  أيددن مددن,  صددغري شدداب   عليدد  ينددا  كددان الرصدديف ذلدد ,  لبنددان عاصددمة بددريوت
 و أمد  وفيدتت   أن بىدد القاسدي عمد ,  املالظ د عمد  بيدت من أت  ؟ الرصيف هذا إىل شابال
 مل و ينثقلت دأ   لقدد:  وبصدراحة يومدا   لد  قدال الدذ ,  الىم ذل  غري أحد ل  ىدي   ومل أبوه ويفت  

ددحت   علدد  قددادرا   أعددد  الطريدد  حنددو الصددغري الطفددل خددرج,  الشددار  إىل اذهدد ,  مصدداريف  لم 
 رصديف,  املناسد  املكدان وجدد ؟ أذهد  أيدن إىل:  حدائرة تتبىثدر طوات خ   حترا,  الواسع
 موقدع ! نفداايتال و مهمدالتلل  كبري صندوق وجبواره ! صفراء إانرة الرصيف فوق ! ممتد
 املصدددر هددو النفدداايت صددندوق و ندد األ   مصدددر هددي والنددور املددأوى هددو صدديفالر   ! رائددع

 و الرصديف فدوق يندا  الشداب بددأ البيودة هدي تلد ,  املواصدفات هي تل  كانت,  للطىا 
 بىددما,  ةاملرميَ  حفالص   بىض يف ملفوفة جيدها كان اليت الطىا  بقااي أيكل و اإلانرة حتت
 نتيجدة اأجدزاء منهد خيتفدي الديت الصدور إىل رينظ د كان ابلكاد و الصحيفة حيتصف   كان أيكل

,  فكدرة هند ذ   يف تحدانق  .  الكلمات و األسطر بىض ابلكاد يقرأ كان الىالقة يتالز   قعب  
 ملداذا رفك د,  الطىدا  ببقدااي ممتلوة صحيفة يف عيني   قل   ي   كان انمبي,  فكرة ن ذه   يف قتحلَ 
 كددم ؟ كبدرية جتربدة صداح  أان و أكتد  ال ملداذا ؟ كاتبدا   أكدون ال ملداذا ؟ صدحفيا   كدونأ   ال
 تلد  ! أان ؟ الصدفراء اإلانرة حتدت و فداايتالن    صدندوق جبدوار صديفالر   فوق ان  الناس من
 أشدرق,  اعمدل أن دَ الب   لمىتأ   حىت و صحفي أكون حىت متىل  أ   أن بد ال ! متميز أان,  ميزة

 ؤسسدداتم   عددن الىاصددمة يف يبحدد  صدداحبنا انطلدد  , نفسدد  يف مددو الط   أشددرق و الصددبا 
دد حددىت حبدد ,  حبدد  و حبدد .  شدديء أ    فيهددا يىمددل حددىت راعهدداذ   لدد  تفددتح صددحفية  أن ادك 

ددم   وظيفددة,  رصددةالف   وجددد خددريا  أ   لكندد   يددأسي    يدددرس حددىت ابملسدداء فيهددا يىمددل وظيفددة,  بةناس 



,  املكدددائن و,  املددوظفن طدداوالت,  اوالتالط ددد ميسددح بسدديط عامدددل الوظيفددة لدد ت   صددباحا  
 اليدو  نفد  صدحيفة يدو  كدل أيقر  أن ل  ضمنت   األقل عل  بةناس  م   وظيفة,  الطباعة مكائن
 يىمددل كددان,  يىمددل بدددأ املقدداالت سددطرأ و الصددور خيلط  دد زيددت أ  بدددون و قددعب   أ  بدددون
 يىمدل ألند ,  املؤسسدة تلد  حترير رئي  كأن  و الطاوالت تنظيف عل  يىمل كان,  بىزمية

 ينطلدد  و املكددان ذلدد  إىل يىددود كددان.  إليدد  يسددى  الددذ  اهلددد  و الطمددو  بىينيدد  يددرى و
 مدن املىداي يفجدر كاتد  التجربدة مند  صدنىت يكتد  و كت ي و خواطره و ذكرات م   بكتابة
 الصدغري الشداب بدرباءة ميشدي و الددفرت حيمدل كدان األاي  مدن يدو  يف تألقدةم   كلمدات خالل
 يظهدر برجدل ارتطدم فجدأة ممراتدا حددأ و املؤسسدة تلد  أسياب حدأ  يف سريىة خبط  ميشي
 إىل تف دالتد   أند  أدبد  مدن كدان و ؤداب  م د كان الرجل ذل ,  آسف أان:  السن يف ربالك   علي 

 احلدداد  وقدع و االرتطدا  وقدع عنددما الشداب ذلدد  يدد مدنرض األ علد  وقدع الدذ  الددفرت
 قددد  و الصددغري الشدداب مددن اعتددذر و الدددفرت خددذأ و الرجددل ذلدد  نددزل,  اصددطد  عندددما
 مددا أوه,  أشددهر منددذ عمددلأ أان:  قددال ؟ املؤسسددة هددذه يف تىمددل هددل:  لسدداء  ت   مث لدد  الدددفرت
 هذ  ؟ د ي   يف الذ  الدفرت هذا ما,   اجلريدة هذه حترير رئي  أان,  عندان تىمل هللا شاء
  لىل   أنظر و أكت  خواطر  هذه ( : الفرصة جاءت اآلن) ,,,  وو فيها  أكت   ر واط  خ  

 إىل مىدد  ذهد ,  خدواطر  أقدرأ حدىت مكتدي يف مىدي لتفض د:  قدال,  فحاتالص د بىدض تقدرأ
 مأسداة عدن تحدد ت   و مبىداانة  تنط   و جتربة عن  تنط   هبا فإذا,  اخلواطر قرأي بدأ,  املكت 

يف  يسدتمر حدىت يدعمد  أن وعدده,  دةالواع د املوهبدة هبدذه أعج ,  صادقة كانت لذل  و
 يدرى فدال للمقدال ينظدر كان,  انطالقة أول تفكان اجلريدة تل يف  مقال ل  ونشر التطوير

دد مددن مقدداال   فيدد  ,  اهلددد  فيدد  يددرى,  الطمددو  فيدد  يددرى,  احللددم فيدد  يددرى اإمندد و أسددطر دةع 
 أريدد لكدين طويلدة القصدة,  أبكملهدا القصدة ابقدي عليكم أسرد لن ... الشاب ذل  استمر

 أن اسدتطا  مث اجلريددة تلد  حتريدر رئدي  يكدون أن اسدتطا  الشداب ذل  أن لكم أقول أن



 أن اسدددتطا ,  لبندددان يف يةصدددحف مؤسسدددة كدددربأ ميتلددد  أن اسدددتطا  مث اجلريددددة تلددد  ميتلددد 
 الددديت الفكدددرة تلددد ,   بفكدددرة بددددأ الدددذات؟ صدددناعة مدددع رحلتددد  بددددأ أيدددن مدددن,  ذاتددد  يصدددنع

 يضدتق نأو  عليد  جتين نأب فيلةك   كانت امليزة تل  نفس  يف رآها ميزة خالل من انىكست
 يزةم تل .  مأوى الب و عائل بال ري الط   يف عيتسك   صغري شاب ن أ هو امليزة تل ,  علي 
 أن علد  قدادرة لكاندت سلبية أهنا عل  هلا نظر لو ؟  مصيبة أ ؟  جيابيةإ تل  ؟ ةي  سلب   أ  ؟
دد علدد  إليهددا نظددر  لكن دد حياتدد  طددمحت    مددن ينطلدد  أن يسددتطيع كيددف فكددر و هبددا ميتدداز ميددزة اأهن 

 أان,  مىاانتد  عدن يدتكلم صدحفي يكدون عنددما النداس قلدوب سدرأي أن يسدتطيع حدىت خالهلا
 مميزايت هي ما,  نفس  لأيس منا ل  ك  :   سؤاال   كنأسأل  ,  الكرميات أخوايت,  ؤالس لكمأأس
 خددالل مددن,  مميددزات عنددد    هددل,  مميددزات    دعندد هددل,  هبددا متدداز  أ   الدديت األشددياء هددي ايدد , 

 ؟ ذواتندا نصدنع حدىت فهدانوظ    أن نسدتطيع هدل ؟ أفضل نكون أن نستطيع هل امليزات تل 
 ؟ املرآة إىل مرة نام   الواحد نظر هل ؟ جناحنا  ق   حن   حىت
 نظددريت مددرة آخددر الكرميددة أخدديت تددذكر ,  املددرآة إىل فيهددا نظددرت مددرة آخددر تددذكر , أكيدددابلتَ 
 عندددما!  ابلتأكيددد نفسدد  وجدددت ؟ املددرآة يف رأينددا مدداذا ؟ وجدددم مدداذا,  املددرآة إىل فيهددا

 جلسددنا هددل ؟ ميددزات مددن نفسدد  يف رأيددت مدداذا ؟ فيهددا وجدددت ايدد ,  نفسدد  وجدددت
 نكدددون أن نسددتطيع خالهلددا مددن و,  منتلكهددا احنددا اللددي احلقيقيددة األشددياء هددي مددا,  نفكددرل

  ؟ أفضل

 حيكدي و,  املىداانة حيكدي كدان سدؤاال   سدألتين,  أعرفهدا ال,  األخدوات ىحددإ ليَ ع   اتصلت
 أنتحدر نأ ريددأ  :  سدؤاهلا ختا  كان,  نفسها يف جتدها اليت لوعةال   حيكي و,  املريرة التجربة
 كندت   عنددما:  تقدول ؟ تنتحدر أبن فكدرت   جىلتهدا الديت صدتهاق   هدي مدا ؟ رأيد  ايد !  اليو 
 املطبخ داخل يف كنت و,  املطبخ احرتق,  عمر  من التاسىة أو الىاشرة سن يف,  صغرية

 احرتقت وكلها,  احرتقت يديها و أرجلي تواحرتق  ,  وجهي احرتق و,  جسمي فاحرتق, 



 اسدتمرت اأهند إال التجميدل عمليدات لك د مدن وابلرغم,  جدا   جدا   ابلغ شوي بت صيبتأ   و, 
,  ذلددد  مدددع و:  تقدددول,  إليهدددا ينظدددر ملدددن زةقدددز  م   درجدددة أبهندددا عنهدددا ىدددربت   درجدددة إىل هةشدددوَ م  

 دراسددديت أهنيدددت,  دراسددديت أكملدددت,  احليددداة مدددع فأتكي ددد أن حاولدددت  ,  أصدددرب أن حاولدددت
 إل   األخددرايت لنظددرات أنظددر كنددت,  اجلامىددة دخلددت  ,  الثانويددة دراسدديت أهنيددت,  املتوسددطة
دد اللوعددة فأجددد  أحددرتق,  حددرتقأ,  أحددرتق نددتك   لكددين,  برمحددة إل   رونينظ دد كددانوا,  ير  تىتص 
 أن أحد أريد ال,  يرمحين أن أحد ريدأ   ال,  وجوههم قسمات يف أراها اليت الرمحة تل  من
 تلددد  كاندددت,  مىدددي يتىددداطف أن أحدددد ريددددأ ال إل   ينظدددر أن أحدددد أريدددد ال,  علدددي شدددف ي  

 إىل وصدددلت   اآلن أان و,  اجلامىيدددة دراسددديت أكملدددت ذلددد  مدددن ابلدددرغم و قدددينّتن   املشددداعر
 هدددل,  الكرميدددة أخددديت:  هلدددا قلدددت  ,  حدددديثها أهندددت عنددددما,  أواصدددل أن أسدددتطيع ال الصدددفر
 حتددثت   لديتا قائ الد   هذ  خالل,  في  هااكتشفت   رائىة مبيزة إلي  أحتد  أن ل تسمحي
 إذا و,  نفسددد  يف تكتشدددفيها أن    أريدددد  ,  رائىدددة ةميدددز     فيددد اكتشدددفت الهلددداخ   مدددن مىدددي
 امليدزة تلد  متتلد  الديت الرائىدة ف الدن   هدذه تددر  أن عليد  حدرا ,  نفسد  يف فتيهاشاكت
 شديء أمتلد  أان ؟ امليدزة هدي ايد  و ؟ عرفدت كيدف  ,  ميدزة عندد  أان:  تل  تسداء  ,  ةالفذ  
 خدديتأ  :  هلددا قلددت,  ةريْ حب  دد,  هولبددذ   تتسدداءل كانددت ؟ اجليددد الشدديء ذلدد  هددو مددا,  جيددد

 بقدول إال ريذك   ي د ال صدرب متتلكدن أنديت,  زميدةع   نتلك دمت   نديتأ  ,  رادةإ   متتلكدن نديتأ  :  الكرمية
 : يقول كان الذ  الشاعر ذل 
 دعين للصبور الصرب   قال          حىت الصبور   الصرب   صابر  
 أن أحتددا  أان:  لد  يقدول الصدبور يتحددى الصدرب,  يتحدداه الصدرب جداء,  صبور حدوا هذا
 . املنافسة يف بدؤوا و,  مين أكثر تصرب
 دعين للصبور الصرب   قال          حىت الصبور   الصرب   صابر  

 . أانفس  أن استطيع ال أان,  ارمحين خالص,  ينك  ف  



  شدق  ي   مدو الط   بددأ,  أمدال    تفت دت   نفسدها بددأت,  طبيىيدة مدن أكثدر رادةإ   متتلكن أنت   وهللا
 مددا إذا إليهددا تنطلدد  أن هلددا ميكددن الدديت املشددرقة احليدداة إىل ينظددر و رأسدد  خددرجي  ل   اليددأس بيضددة
 ا .مىه محلتها و الفكرة تل  اقتنت
  ! امليزة تل  خالل من افىل أن ستطيعأ وماذا
 مةلل   دمت خ   يف عادية من أكثر تكوي نأ تستطيىن,  الكثري تفىلي أن تستطيىن,  اووه
 أان,  القويددة اإلرادة و الىزميددة هددذه خددالل مددن عاديددة مددن أكثددر  ألنَدد للندداس و للمجتمددع و
,  أماكنها من اجلبال لنقلوا الىزمية تل  من ابملوة سةخ   امتلكوا لو الناس من الكثري عر أ
 ... انطلقت,  ستم  حت   ,  ىتشجَ ت  

د األخبار ينجاءتْ   أوسدع و أنشدط و أكدرب تددير فيد  ثكمحدد   أ   الدذ  اليدو  هدذا ويف اآلن اأبهن 
 إذا,  فيهددا تسددكن الدديت قتهددامنط  يف و ,  مدددينتها يف النسدداء ّتددد ,  القددرآن لتحفددي  مدرسددة

 قطددةن   إىل نظددران إذا,  حولنددا مددن البيضدداء املسدداحة شدداهدن   فلددن املظلمددة قطددةالن   إىل ظددرانن  
 مددا نىددر  هددل,  نراهدا أن دمبجددر   عليهددا حنصدل و جندددها الدديت مدزاايان إىل نظددرن   فلددن الضدىف

 لكددمك   جناحاتنددا  ق  ددحن   أن خالهلددا مددن ميكددن الدديت األشددياء هددي مددا نىددر  هددل ؟ زاتندداي   مم   هددي
 إىل هلاو   حن   أن لنا كنمي   كيف رفك   ن   أن هو,  يزاتنامم   نىر  أن من أهم و تىرفوها أن تريدون
 د .نري ما إىل خالهلا من نصل خطوات إىل هلاو   حن   أن و؟  جنا 

 يف تللد امل   البددر مدن إشدراقا   أمجدل ابتسدامة   ميتلد  كدان,  قلدي إىل حبي   ,  خالد صديقي
دد كانددت  سددامت  ابت   الشددهر مددن عشددر اخلددام  ليلددة    ميددزة متتلدد  أنددت:  مددرة   لدد  قلددت,  ةاذ  أخ 
 ظداراألنْ  تسدحر والديت وجهد  سدماتق   علد  سدابةنْ امل   ت سدام  ابت  ,  ةالفذ   سامت ابت  ,  رائىة
 كدان,  مىهدم الىالقات تكوين يف و ابآلخرين صالاالت   يف ابرعا   من  جتىل إلي  ترنوا اليت

 بهددال  قد  ,  الفكددرة تلدد  عقلدد  يف تترحن  دد, الكبددرية الشددركات حدددأ يف بسدديط موظددف صدداحي
 خالهلدا مدن و,  يدزةم   تسدامةباال هذه أن تقول أنت:  علي صل  ات  ,  درسها,  اجىهار  ,  أكثر



 هدذا عيدين نصد  أضدع أبن رأيد  مدا,  صح,  انجح عامة عالقات رجل أكون أن استطيع
 مدداذا ممتدداز,  الضددخمة و الىمالقددة شددركتنا يف عامددة عالقددات مدددير أكددون أن أريددد اهلددد 
 ابتسددامت  إىل أضدف,  االتصدال يف مهدارات ابتسدامت  إىل أضدف ؟ اعمدل أن علدي ينبغدي

 عنددد , جهدداو   تد  تد   لكددي ابتسددامت  رأسددها علدد  ضددع و الىامددة الىالقددات يف حتتاجهددا مهددارات
 اضدد يتق   صدداحي كددان,  قفددزة قفددز,  ونصددف سددنة,  طددويال   املشددوار يكددن مل,  تددنجح ذلدد 
 ألدف عشدر سدتة مقدداره راتد  تقاضد ي   اليو  صاحي,  رايل خسموة و ألفن مقداره رات 
 و نريددده الددذ  ابهلددد  الرحلددة تانتهدد,  فكددرة مددن دأبدد,  خيددال مددن انطلدد  الطمددو ,  رايل
دد اي بنددا تىددال لكددن,  األفكددار تلدد  يف قددنل   حم   نسددتمر ليتنددا  مددن الكثددري , الواقددع إىل ثناد   حم 

 الفكدرة تلد  رأسدهم يف يدديرون الدذين أحدد,  حولنا من الناس,  اجملتمع,  البيوة , الظرو 
  نت  اسدتأذ   و,  الىداثر احلد     صداح  مداهر محددأ يد مس  أ   و مداهر أمحدد امسد  ل بصدي  يذكري

 الكدرا  أيهدا أمثالكم ل أحبة خالل  من لتقيأ لقاء أ    يف جتربت  عن و امس  عن أحتد  نأب
 متدأخرا   بليددا   كدان الثانويدة املرحلدة يف يددرس كان عندما الىاثر احل  صاح  ماهر محدأ, 
 أمحدد!  غلطدانن هللا و!  الشدر  سدنونحي   ال األساتذة ؟ محدأ اي املشكلة اي ,  دراست  يف

 اجلامىددة مددن أشددهر سددت أول بىددد,  اجلامىددة إىل دخددل و الثانويددة جتدداوز متثاقلددة خبطدد    مدداهر
!  يفهدددم ال دكتدددور عندددد  ؟ محددددأ اي لدددي ,  فيددد  يددددرس الدددذ  القسدددم حتويدددل علددد  عمدددل

!  يفهددم ال رآخدد دكتددور فيدد  وجددد للسددف إليدد  انتقددل الددذ  اجلديددد التخصدد  أن املشددكلة
 بىددد مدداهر محدددأ,  وظيفددة وجددد مدداهر محدددأ,  وظيفددة عددن حبدد  مدداهر محدددأ ! اجلامىددة تددر 

 مصددلحة يريددد ال مدددير ,  طتسددل   م   دير م دد:  محدددأ اي لددي ,  وظيفتدد  مددن ردط دد,  شددهرين
 سددت بىددد مدداهر محدددأ,  محدددأ اي مددربو ,  تددزوج مدداهر محدددأ,  يفهمددين ال مدددير ,  الىمددل
 من:  سؤال أسألكن  ,  سؤال أسألكم,  تفهم ال زوجيت,  محدأ اي لي  , زوجت  طل  أشهر
 عدات  علد  ابملسدؤولية يلقي ألن  يفهم ال الىاثر احل  صاح  ماهر محدأ  ؟ يفهم ال الذ 



 مدن:  حولد  يلتفدت عقبة أو كبوة جيد ما أول الذات لصناعة رحلت  يف منا كثري,  حدأ أ 
 أعاجل أن ل ميكن كيف يفكر أن ب  األحرى كان ؟ لاملسوو  من ؟ املسوول من ؟ املسوول

 ل .احل يف أفكر أن و املسؤولية أحتمل أن ل ميكن كيف بنفسي املشكلة هذه

 تلد  بطلدة,  القصدة تلد  لبطلدة إجدالال   وقفدت   عنهدا حتددثت إذا قصة عن أحدثكم دعوي
 تلدد  بطلددة,  تقددديرا   و احرتامددا   و إجددالال   حتيددة هلددا ضددربت رأيتهددا كلمددا دائمددا   أراهددا القصددة
 مددنكم وكددل   رأيتهددا أان,  متامددا   يىرفهددا القاعددة هددذه يف مددنكم واحددد وكددل متامددا   عرفهدداأ القصددة
 و بىزميددة تتسددل  اجلدددار علدد  متشددي املددرات  بىددض يف نراهددا البطلددة تلدد ,  رآهددا نأو  سددب 

 حبدة أو طةنق هدفها يكون رمبا السقف من قريبا  ,  بىيدا   هدفها ترى وأبمل بقوة و بطمو 
 تىدود أن هددفها يكدون ورمبدا اجلددار طدر  علد  يسديل حلدوا   شديوا   هددفها يكون ورمبا سكر
 أرز حبددة كتفهددا علدد  حتمددل هددي و اجلدددار يف الكهددرابء فيددا أ حدددأ ثقدد  يف مسددكنها إىل
 األرض علد  فتسقط بيده يضرهبا الىابثن حدأ فيأيت جلدار إىل تصىد طويال   مشوارا   لتهامح
 مددن لتصددىد تىددود و األرز حبددة حتمددل  عاليددة بطاقددة و بنشددا  و بسددرعة تقددو   ذلدد  مددع و

 النملدة هدي احملرتمدة البطلدة تلد  ضدرهبا الدذ  لي  و الوصول عن املسوولة هي ألهنا جديد
,  أبقددامكم هداو تطؤ  ال النملدة حبيبديت عليد  حدرا ,  قدم ب منلة   وطأ أن و ل  سب  منكم من

 و حتققد  أن تريدد الدذ  النجا  عن املسوولة هي أهنا تىر  األرض عل  سقطت إذا النملة
 تالحقينها أنت   و يلك استجابت لو أو أصابى  أبطرا  تالحقها وأنت ل  استجابت لو

 نتحمدل كيدف متناعل   النملة تل  األاي  من يوما   هدفها حققت ملا املكنسة أصابع أبطرا 
 يف يدذكر ند أ لدرجدة مقددرا   حمرتمدا   ليةاملسدؤو  يتحمدل الدذ  يكدون كيدف متناعل   و املسؤولية
ْل ددة  اي  )) تىدداىل و سددبحان  قولدد  أانر قدد ندداكل  ,  القددرآن ددىَت إ ذ ا أ تد ددْوا ع ل دد  و اد   الَنْمددل  ق ال ددْت من  ح 

دَنك ْم س دل ْيم ان  و ج ن دود ه  و ه دْم ال  ي ْشدى ر ون   ا الَنْمدل  اْدخ ل دوا م س داك ن ك ْم ال  حي ْط م   قدرأم هدل (( أ يد ه 
 يسددريون الكبددري اجلددي  وخلفدد  يسددري السددال  عليدد  ناسددليم..  قصددتها هددي مددا اآليددة تلدد 



 ينظر النمل,  بيتهم حول الرزق طل  يف يسىون النمل من جمموعة بىيد من أمامهم سراعا  
 منلددة القدداد  للخطددر النظددر أطددال الددذ  النمددل بددن مددن,  بىيددد مددن القدداد  للجددي  مددذهوال  
 تل ,  حتذرهم راحت,  مساكنكم ادخلوا النمل هاأي:  تصرخ تحرا بادرةم كانت ةواحد
 كانت رمبا و الشغالة كانت رمبا؟  النمل قائدة  كانت هل  النمل مديرة كانت هل النملة
 وهدي املسدؤولية حتملدت الديت هدي ألهندا القدرآن يف ذكرت اليت يه لكنها,  علمأ هللا السائ 
,  القداد  اخلطدر من احذروا مساكنكم إىل عودوا,  اهربوا : النمل حمذرة   تصرخ راحت اليت
 الطريد  يف مدارا   كان أن انألحد   سب  هل رهانقد   أن و حنرتمها نأب رية  ح   كانت النملة تل 
 ذلدد  كددان لددو,  البلديددة شددغل هددذا وقددال فرتكهددا األرض علدد  منكسددرة زجاجددة   شدداهد و

 إمنا و البلدية مسؤولية املسؤولية يستل قال و الزجاج جلمع النملة مبادرة ميتل  الشخ 
 الطري  عن األذى إماطة ابب من األقل عل  املسؤولية تل ,  املسؤولية نتحمل مجيىا   حنن
 السبيل أن هو املربرات تل  أول و حيملهاكي ل مربر موة سيجد املسؤولية يتحمل الذ , 

 و الفشدل خيمدة داخدل يال  طدو  نبقد  أن إبمكانندا,  املسدؤولية حتمدل هدو النجدا  حندو الوحيد
 و,  طريقنددا يف يقددف مددا وكددل ىيقندداي   مددا كددل و صدديبناي   مددا كددل اآلخددرين عددات  علدد  نرمددي

 أن ميكننددا كيددف,  فيهددا حنددن الدديت رو الظ دد بددرغم ننطلدد  أن ميكنندداكيددف  نفكددر نأ إبمكاننددا
 حلدلا إجيداد حندو تندفع جيىل  الذ  هو واحد شيء  ؟  اآلن علي  حنن ما برغم أفضل نكون
 نأب تفكددر أن هددو الشدديء  ذلدد  ذاتدد  لصددناعة رحلتدد  طريدد  يف  تواجهدد مشددكلة أل 
 أن مبجددرد إليهددا تصددل أن ميكندد  الدديت األشددياء مددن الىديددد هنددا  احللددول مددن الىديددد هنددا 
 لسددت   مشدداعرا   نفسددي يف حتددر  الدديت القصددة هددذه لكددم حكدديأ ألن مضددطرا   أجدددي,  تراهددا

 والددد  كددان,  حدددثت كمددا هبددا سددأخربكم القصددة تلدد  احمتواهدد فهددمأ ولسددت   مىناهددا در أ  
دد  كددان,  جددانبهم إىل يقددف أن حيدد  اآلخددرين يسدداعد أن حيدد  للندداس اخلددري يبددذل أن  حي 

 مددن سددافر و سدديارت  والددد  ركدد  األاي  مددن يددو  يف و,   حيبوندد  كددانوا,  مجيىددا   مددنهم حمبددواب  



:  لدد  يؤشددران رجلددن شدداهد يدد الطر  يف هددو بينمددا,  أخددرى مدينددة إىل يسددكنها الدديت ةاملديندد
 أوقدف أن جملدرد الشديد للسف,  السيارة أوقف مباشرة,  طريق  عل  أوصلنا و,  توقف
 من مى  ما أخذا,   السيارة من أنزاله,  الباب فتحا بسرعة السيارة عل  أقبال السيارة اهلم
 ؟ ملداذا,  شدنطةال عليد  أغلقدوا و الشدنطة يف رمدوه و ارةيالسد شدنطة فتحدوا,  ضرابه,  نقود
,  الطريد   علد  تددركنا و ابلشدرطة يتصل أن يستطيع ال حىت,  ال,  اتركوه,  النقود أخذم
,  يصددرخ,  السدديارة شدنطة داخددل السدديارة حقيبدة داخددل والددد ,  أكثدر وقددت يكسددبوا حدىت

 جيي  حدأ ال,  يستمع أحد ال يصرخ يصرخ يصرخ  بدأ,  أنقذوي,  ساعدوي,  أخرجوي
 بطيودا   بطيودا   الوقدت مضد  إليد  تنظدر عن أ  وال إلي  تصغي أذن أ  السيارة قربب يكن مل

 أحدد تفاجدأ الثداي اليدو  يف,  السديارة تلد  شدنطة داخدل وجدوده حرارة من يىاي كان بطيوا  
 الشدرطة علد  مباشرة اتصل,  واقفة السيارة نف  وجد و مرة من أكثر مر   أبن  تفاجأ ةاملار  
 إليهددا ينظددرون بدددؤوا السدديارة مددن اقرتبددوا,  غريدد  نامكدد يف واقفددة ارةسددي هنددا  احضددروا, 

 مدن أخرجدوه,  توىف لقد السيارة حقيبة داخل والد  وجدوا احلقيبة فتحو,  السيارة فتشوا
  إىل نظرت متسائال   حزينا   مستغراب   منذهال   أان جوت   ونىز  ي   الناس جاء,  ءالىزا بدأ,  احلقيبة
 دخلدت السديارة تلد  حقيبدة فتحدت,  البيدت ابب عندد تقدف كاندت السيارة نف  السيارة

,  املوقدددف حصدددل كيدددف أتسددداءل بددددأت احلقيبدددة ابب نفسدددي علددد  أغلقدددت,  داخلهدددا إىل
 لىلد  بقدوة يضدرب كان أن  عل  لتد   كانت اليت رابتالض   بىض الباب سقف يف شاهدت  
 مكسددور لفددياخل اإلانرة ركددن فوجدددت نظددرت جدددوى بدددون أحددد أ   , ألحددد صددوت  يسددمع
 شددة مدن مدات لقدد,  السدب  عرفت,  اهلواء بىض يتنف  لىل  اإلانرة ركن كسر أن  يبدو

 السددديارة,  السددديارة شدددنطة مدددن أخدددرج أن أريدددد اآلن أانطيددد  ,  انتبهدددت أان اآلن,  احلدددرارة
 املكدان نفد  يف أطدرق بددأت,  أخدرج أن أريدد احلقيبدة أغلقدت طتهانشد أغلقدت أي نسيت
 ركدن إىل نظدرت,  إل  يسدتمع مل أحددا   لكدن,  أصدرخ بددأت والد  علي  يطرق كان الذ 



 ل تسددتمع ال الدديت األذن  لىددل  ,  يددد  أخرجددت  ,  أكثددر كسددرت ,  املكسددور اخللفددي اإلانرة
 إىل نظددر بىيددد مددن أخددي,  أؤشددر بدددأتابلفىددل جنحددت  إل   تنظددر عددن فيهددا وجدد    إىل تنتمددي
 داخدل دخلد  اللدي ايد :  اقدرتب,  داخلهدا يف أنين عر ,  السيارة حقيبة من ّترج يد 
 اضدغط,  اآلن احلقيبدة خدارج يدد  أخدي اي,  نتفداهم بىدين و اآلن أخرجين, السيارة حقيبة
 ! الشددنطة مفتددا  علدد  أضددغط,  منهددا وسددتخرج الشددنطة لدد  سددتفتح الشددنطة مفتددا   علدد

 منيددو  بقددي والددد  لكددن,  خرجددت البدداب انفددتح و الشددنطة مفتددا  علدد  ضددغطت,  صددح
,  أفكددر جىلتددين القصددة تلدد ,  مددات و خيددرج مل و املفتددا  علدد  يضددغط ومل الشددنطة داخددل
 آخر شخ  والد مع حدثت لكنها,  والد  مع حتد  مل ابلفىل هي,  واقىية القصة تل 
 بقينددا مهمددا ندداأبن   أفددادتين القصددة تلدد  نصددا   لكددم نقلتهددا قرأتددا كمددا و قرأتددا القصددة تلدد , 

 داخدل يف الرجدل ذلد  والدد الرجدل ذلد  كان,  ا  أبد احلل إىل نصل نفل املشكلة يف نفكر
 ال ندد و أ , احلقيبددة داخددل أندد  و السدديارة داخددل أندد  يددومن ملدددة يفكددر السدديارة تلدد  حقيبددة
 هدي الددائرة تل ,  واحدة دائرة يف تدور كانت األفكار تل  كل,  منها خيرج أن يستطيع
 أن دمبجددر  ,  املشددكلة عددن ولددي  احلددل عددن حدد يب أن عليدد  ينبغددي كددان اللددي كددل ةاملشددكل
 جيلسون عندما منا كثري  ,  السيارة شنطة مفتا  عل  ويضغط يده خرجسي   احلل عن يبح 

 املشدكالت دائرة يف تدور أحاديثنا من ابملوة مثانن,  حديثهم إىل آذانكم أرخوا,  يتحدثون
 أن اسدتطىنا لدو,  شديوا    فيها نغري    نأ نستطيع ال اليت  األشياء دائرة يف,  اهلمو  دائرة يف, 

 عددن,  فيهددا نغددري    أن نسددتطيع الدديت األشددياء عددن حددديثنا مددن ابملوددة مثددانن النسددبة هددذه جنىددل
دد,  هبددا نقددو  أن عنسددتطي الدديت األشددياء دد,  دائمددا   رفك   مشددكلة يف نقددع مددا كددل,  دائمددا   ر فك 
  أريدد مدا إىل أصل حىت أان أفىل نأ أستطيع ماذا ذايت أصنع أن أردت   إذا,  رفك  ن   أن ينبغي

 و,  عملدد  إىل خرجددت  ,  بسدديط مثددل لكددم أضددرب دعددوي,  اآلخددرون يفىلدد  مددا لددي  و ؟
 الدديت املزدمحددة السدديارات,  الصددبا     زحددا,  ايهللا,  املىتدداد الزحددا  تفاجوددت الطريدد  يف أنددت



 مريضدة   النف  جتىل اليت الثقيلة اللحظات   و ى  سد تضيع اليت امليتة الدقائ  و الطري  متل
 هبدا ميدر اللدي التجربدة هدذه,   كمرأي   ما,  كذل  ألي ,  احلالة هذه عل  يو  كل,  مكتوبة
 أن نويددت ولدد أندد  حددىت شددررا   تقددد  عيندد  اآلخددر و فيتددأف   ذلدد  و متضدداي  هددذا,  الكثددري
 كددل,  متحفددز,  نويددت أي جمددرد,  نويددت أان عرفددت كيددف,   وجهدد  يف صددرخ,  تتجدداوزه
 دعددوان املشدداكل يف التفكددري دائددرة مددن ننتقددل دعددوان ؟ مشددكلة أليسددت املشددكلة يف التفكددري
 سأبق  مشكلة هذه أن أقول  بقيت مهما ألنين احلل يف نفكر دعوان اهلمو  دائرة من ننتقل
ددد دعدددوان مشدددكلة هدددذه أقدددول وأان سدددنة عشدددرين بىدددد حدددىت  فدددتتتل أن جملدددرد,  احلدددل يف رنفك 

 أحدد,  أعطديكم أان,  حدل مودة,  حلول عشرة,  واحدا   حال  ,  ستجد ماذا احلل يف للتفكري
 لحدو    الطريد  زحدا  يف أندت و,  احلدل إىل تلتفدت أن جملدرد تراهدا نأ ميكن اليت احللول تل 
 فىمدةم   نفد  إىل تضايقةامل   النف  تل  لحو  ,  اإلنتاج عالية  دقائ  إىل امليتة ائ الدق تل 
 بدرانم  إىل سديارت  يف بقاء  و  املزدحم طريق  لحتو    أن تستطيع هل شا الن   و ةابحليوي  
 يفيدد  مدا مدن الىديدد اقتدين,  حتضدرها تدريبية دورة إىل,  منها تستفيد حماضرة إىل,  علمي

 إىل يدددعو  ملددا اسددتمع حددا الز    يف فتتددأف   أن مددن بدددال   رت اسددي   يف مىدد  واجىلدد  اسددتماع 
 و ابحليويدة مفىدم   وأندت إليد  عائدد أنت و بيت  إىل ستصل أو ل مع إىل ستصل,  التفاؤل
 أكتدد ,  ارمبدد بىضددكم رآهددا أخددرى فكددرة خددذوا,  الفكددرة تلدد  اتركددوا,  النشددا  و الطاقددة
 يف تأند مدا طوال مى  محلهاا و ورقية بطاقة يف واحد بيت,  الشىرية األبيات منجمموعة 
,  الطريقدة هدذه بدواجر   الدذين اإلخدوة أحد أعر  أان,  احفظها,  األبيات تل  ركر    الطري 
ددد مدددن بيدددت ألفدددن,  بيدددت ألفدددن حيفددد  أن اسدددتطا ,  وجيدددزة فدددرتة خدددالل  أن اسدددتطا  ىرالش  
 إىل إاياب   بيددديت إىل عملدددي مدددن و ذهددااب   عملدددي إىل املضدددنية رحلدديت لدددت  حوَ   يقدددول,  حيفظهددم
دددد,  اللحظددددات تلدددد  خددددالل مددددن أجددددين أن اسددددتطىت و أدبيددددة روضددددة    غايددددة و اإلنتدددداج ةقم 
 . األبيات تل  كل حفظت و تفادةاالس



 مدن دائمدا   تشدتكي كاندت الديت املدرأة تلد  صدةق   ىلإ اسدتمىوا و ذا  مدن و هدذا مدن دعوي
 الغدداء نطدبخ أن بدد ال,  حدل هلدا لي  مشكلة هذه,  مطبخي يف يو  لك   أان,  املشكالت

دد أن البددد و الصددحون غسددلن أن البددد و الىشدداء نطددبخ نأ بددد ال و   أحتددداكم , الطىددا  زجنه  
 مسىتد  الكدال  هدذا,   املشدكلة هلدذه حدل إىل املتحدد هدذا  عند  يقول ما خالل من تصلوا
,  واقىيددة غددري أشددياء عددن تتحدددثون نددتمأ وقددال,  يب اتصددلت الدديت األخددوات حدددأ مددن أبذي

 تلد  بنتيجدة ذلد  بىدد أخربتدين,  فكدرة عليهدا اقرتحدت,  حدل هلدا لي  مشاكل عندان احنا
 أحضدر وقدت عند  ما ! علم طالبة,  علم طالبة صبحيت   أن تريد  هل اهل قلت,  الفكرة
 وقدددت عنددد  لدددو أندديت أصدددال  ,  املطددبخ يف أنددديت و علددم طالبدددة كددوي أبدددا   ال ال ال,  دروس

,  اآلن يكفيندددا,  املطددبخ وقدددت نريددد إحنددا,  أخدددرى نصدديحة أعطيتددد  كددانحتضددر  دروس  
 مدن أكثر أحف  اآلن أنين تصدق هل قال,  أشهر ستة بىد يب اتصلت مث النصيحة قتطبَ 

 هدددذه مدددن حددددي  كدددل يف لقددديأ   أن أردت لدددو و شدددرحا   شدددرحها  أعدددر  و حددددي  ثالمثودددة
 ألحددد   أشددرطة جمموعددة أخددذت أهنددا بدد  قامددت الددذ  كددل,  السددتطىت حماضددرة األحاديدد 
 تىمدل هدي بينمدا وبددأت الكتد  أحددمدن   األحاديد تلد  لشر  دروس جمموعة,  الىلماء
 دائما   التحد  يف وسننجح, حال   أوجدان,  التحد  يف جنحنا,  إليها تستمع و يهاإل تصغي

 دائدرة امسهدا دائدرة يف حليد التَ  علد  قدادرين كندا إذا التحدد  يف سينجح الكل وأننت نتمأ, 
 سديىود,  سنصدل هنا,  سيفبن فىلأ أن أستطيع ماذا,  انأ أعمل أن أستطيع ماذا,  القدرة
 تقددف الدديت هددي السددابقة السددلبية التجددارب بىددض هنالدد  شدديخ اي:  يقددول و آخددر شددخ 
 مدرة كدم,  ذايت أصدنع أن حاولت مرة كم,  شو  منطقي خلي ,  يقناىت اليت هي و أمامنا

,   قاسدية بتجربدة مدررت الدوراء إىل يسدحبين اب الس د الفشدل لكدن   جناحدايت أحقد  أن حاولت
,  فشدل حيات  يف ي ل الناجحن ل  أقول , أنساها أن ستطيعأ ال و أجتاوزها أن ستطيعأ ال

 ال حندن بتجربدة يسدم  مدا يىدر  بدل فشدل سدم ي   شديوا   هنيةالذ    خارطت  يف حيمل ال الناجح



 هبدا مدررت   جتربدة أ  يد قو   ت   ظهدر  متقص د ال اليت ربةالضَ  جاربالتَ  غمار خنوض حنن نفشل
 أحددد يف مددرة   أعلنددت  ,  بددةجتر  هددي إمنددا و أخطددأت فقددد فشددال   كانددت أبهنددا تشددىر نددتك   نإ

 و أشددخاص جمموعددة حضددر,  تسددوي  مدددير عددن أحبدد ,   مددوظفن عددن أحبدد ,  الصددحف
,  مؤهالت  هي اي :  مى  والتقيت قابلت  عندما شخ  بينهم من,  الذاتية سريهم قدموا
ددأ   و,  تسددويقها إدارة علدد  عملددت  ,  فاشددلة مؤسسددة موددة مددن أكثددر:  مددؤهاليت:  قددال  ر بش 

 هددذ ,   ال ال ال: قددال,   هللا شدداء نإ رقمنددا كددم وإحنددا!  ابخلددري يبشددر  هللا ! ,! فشددلت
 سدتجنيها غاليدا    املؤسسدات تلد  مثنهدا دفىتْ  اليت التجارب تل  كل,   احلقيقية مؤهاليت

 حدث أ   أن مسح ل.. ا ال: قال,  ق صد   أ   أن أريد,   أتفاءل أن أريد ! وهللا,   اليو  أنت  
  يدتمتن   إليد  اسدتمىت   عنددما,  التجدارب تل  كل خالل من عليها حصلت اليت ةرب اخل عن
 دمبجر  ,  إليها وصل اليت ربت خ   عل  حصلأ حىت,  فاشلة ةسمؤس ةمو من أكثر أدرت   أنين
 مدن  ثدوا يكدون أن اسدتطا ,  جتدارب نتيجدة رباتخ   هي هبا مر اليت التجارب أن اعتقد أن 

 ندذم   الىمدل رت ل د فشدل  واعتقدد أند الفكدرة لحو   لو قويصد   ,  جديد من نطل ي وأن نفس 
 كدان لكند  ذلد  بىدد عمدل عدن يبحد  ال مبدار  ,  رهاسدكَ  مؤسسدة أول بىدد من,  جتربة أول
,  املشدددرقة الزاويددة مددن حلياتدد  انظددر,  الكلمددة هدددذه تددذكر,  جيابيددةإ نظددرة جتاربدد  إىل ينظددر
 أن نسددتطيع النظددرة تلدد  منتلدد  أن اسددتطىنا إذا,  املشددرقة الزاويددة مددن حياتدد  إىل انظددر 
 أنسداها لدن قصدة,  بقصة سأختمها,  بقصة بدأت الذات صناعة مع رحليت,  ذواتنا نصنع
,  عنهددا أحتددد  انأ و نفسددي يف املشدداعر  تددؤج    قصددة,  فىددال   مىددي حصددلت واقىيددة قصددة, 

,  ةص دنامل   هدذه فدوق مدن سدقطأس ينكدأن   و أشدىر خميلديت يف القصدة تلد  شدريط ديدرأ   عندما
 شدهر يف و,  متوسدط الثداي الصدف يف كندت عنددما,  عنهدا حددثكمأ   دعدوي,  جتربة كانت
 املصددلن مددل الددذ  لقدددراب   خاشددىا   كددان اإلمددا  خلددف الددرتاويح صددليت ابلتحديددد رمضددان
 و فخرجدددت    املسدددلمن نصدددرة و للمسدددلمن دعائددد  مدددن أتثدددرت   حددددهمأ كندددت و ابخلشدددو 



 أن سدتطيعأ كيدف الىمدر هدذا يف انأ و لتسداء  أ قمدت و اجيابيدة ا  مشداعر  قدةتأل   م   قةب  ع   نفسي
 علدي   تقتلدع فكدرة,  تىتصدري فكدرة  كاندت,  أميت خد أ أن ستطيعأ كيف و  الدين خد أ
 عمدددر  يف الصدددغار الشدددباب أن الفكدددرة تلددد ,  وكددددر حدددزن إىل فتحولددد  سدددرور  و نسددديأ  

,  البيددت إىل املسددجد مددن عائددد أسددري انأ وبينمددا فائدددة أيددة   بدددون سدددى   أوقدداتم ىونيضددي   
 خلدددف مدددن يرتاشدددقوهنا و يرتاموهندددا و الكدددرة يلىبدددون عمدددر  يف رفددداقي مدددن جمموعدددة أشددداهد
,  متأججدة مشداعر  بقيدت,  اإلسالمية األمة عل  املؤامرة ضحية هؤالء ! هللا اي:  الشبكة
 اجتهدت وصدلت   مدا ولأ,  املدرسدة إىل فانطلقدت الصدبا  جداء,  فراشدي علد  أتقلد  كنت
 لقدديأ   أن أريددد مسحددت لددو أسددتاذ اي:  النشددا  عددن املسددوول األسددتاذ,  هللا عبددد األسددتاذ إىل

 للسدف أان هللا و آآه,  اقرأهدا حدىت الكلمدة أعطيين !  رائع مجيل: الظهر صالة بىد كلمة
 عنددد  انأ ارجتداال   لقيسدأ  ,  ؟ لقيسدت   كيددف طيد !  الكلمدة كتبدت   مددا,  الكلمدة كتبدت   مدا

 تلددد  حدددىت,  حددددأ بددد  ّتدددربوا ال سدددر لكدددم أقدددول أن ل اامسحدددو ,  ارجتددداال   سدددألقي و أفكدددار
 علدد  وافدد  األسددتاذ للسددف,  مددرة ال و,   حيددايت يف ألقيددت   و وقفددت   قددد أكددن مل اللحظددة
,  ارجتافدا   يرجتدف قلدي كدان,   أصدلي كندت  ,  الظهدر يناصل  ,   بطيوا    الوقت مض ,  طلي
د,  الظهدر صدالة يف خشدو  هدو هدل عر أ ال أان  أن   فشدىرت  ,  أقدف أن أردت اإلمدا  ملَ س 
 ايد  أان و,   نفسدي يف قلدت,  الوقدو  مدن مينىين ان  حىت يزداد الثقل و قال  ث   يزداد ليق

 وقفدت تقددمت مشديت خطدوايت عل  حتاملت   مناص ال,  لكن هذ  لمشكلةل جابين اللي
 صدفو  خسدة الصدفو  عددد أمدامي او كان,  إليهم انظر كأي و إليكم انظر الطالب ما أ
 أطلدت   إذا:  ل قدال هللا عبدد األسدتاذ جبدوار  جيل  و إماما   بنا صل  هللا عبد األستاذ و, 

 مالد  الدرحيم الرمحن,  الىاملن رب هلل احلمد,  الرحيم الرمحن هللا بسم:   ثوب  سأسح   
 اجلدددران حددىت,  تضددح  تبدددأ لهدداك   املدرسددة:  بىددد أمددا..  الفاحتددة سددورة.. . الدددين يددو 

 وضدع ح ضدي هدو و إلي  انظر أن يردي مل جدا   مسن كان املدرسن حدأ,  تضح  كانت



,  هللا اي,  تضدح  كاندت كلهدا املدرسدة..   يضدح  بطند  إىل انظدر كندت فمد  علد  يدي 
 يف لبتنمي اشىر,  تبتلىين و األرض تنش  نأ  أمتىن,  ل  سأقول,  أمنية أعظم عن اسألين
 رص دع   شخ  نأب اشىر,  ركينت   و ذه  قلي نأب شىرأ,  تنتفض كير   نأب اشىر,  ايفأطر 

 عدن اسدألين,  مشداعر  هدي تلد  كاندت أتضداءل و كمد نأ أن أكاد,  سيأر  فوق ليمونة  
 يسددمىين أن أمتددىن ال حدددأ يددراي أن أمتددىن ال:  واحدددة بكلمددة جيب سددأ   اهدداأمتن   ال منيددة  أ   أ    
 الضددحكات و متثاقلددة خبطددوات تقدددمت  ,  اختفددي أن أمتددىن حدددأ يب ىريشدد أن أمتددىن ال حدددأ

,  الثددداي الصدددف يف الصدددالة أثنددداء و الصدددالة قبدددل جلددد أ كندددت,  فشددديوا   شددديوا   تنسدددح   
 سدديأر  تك  اصددط    سدديأر  أنزلددت   مكدداي يف جلسددت   الثدداي لصددف اىلإ وصددلت   حددىت تقدددمت

 اليسدددار إىل فأميدددل   يطةبسددد ضدددرابت يضدددربين و يضدددح  مييدددين نعددد اجلدددال  كدددان كبيتبدددر  
 حدددأ,  املدددرس صددوت أنقددذي بسدديطة ضددرابت يضددربين و يسددار  عددن اجلددال  فيضددح 
 يتحدر  األخدري الصدف,  صدالةال بىدد للحصدة يىدودوا حدىت الصدفو  يصدر  أبد األساتذة
,  الدددور وصددلين يتحددر  الثدداي الصددف  حددر تي الثالدد  الصددف يتحددر  يليدد  الددذ  الصددف
 التفدت   انتهيدت أن بىد,  مجيىا   انصرفوا,  نةالس   ت  كربَ  و  وقفت   وايغادر  حىت مجيىا   وقفوا
 هللا اي,  فصدددلي إىل ذهبدددت,  أقدددف اآلن اهدددرب اآلن حددددأ يوجدددد ال يسدددار التفدددت  ,  ميدددن

 كدددل,  الفصدددل  إىل يصدددل مدددن آخدددر كونأسددد املصدددل  يغدددادر مدددن آخدددر كندددت إذا نسددديت
دد,   قدداه قدداه قدداه قدداه:  الفصددل ابب فتحددت  ,  الفصددل داخددل تنتظددري السددخرية  بدددأ لالك 
 جلست و  طاوليت سحبت,  األوىل الطاولة كانت طاوليت أن ليع   هللا نىمة من,  يضح 

 وجهدي دفندت و كتدابت  أخرجد,  بىبارة يأسر  يضرب   منهم كل ترتاش  الىبارات أتبد  , 
دأ   كيف؟   مشاعر  عن عرب   أ   كيف؟   بكيأأ,  في   إحبداطي نعد ثكمحدد   أ   كيدف؟   أيسدي رفج  
 ضددربة,  كددذل  أان بينمددا,  نفسددي يف سددتتكدَ  الدديت الىاليددة السددلبية الكثافددة تلدد  اّتيلددو ؟ 

 أوقفين, أخرجين يد  من سحبين,  الىربية اللغة مدرس:  سيأر  رفىت  ,  الطاولة عل  قوية



 سدقط مدن رأيدت   ولكندين قهداأذ   مل كدف ميتل ,  قاسيا   كان إبراهيم األستاذ,  الطالب ما أ
,  بالطدددال مدددا أ ينف دددأوقد  ,  يريدددد مددداذا,  بيدددد  مسددد   أ سددداتر اي,  ذاقهدددا  ألنَددد األرض  علددد
 احملبدة مشداعر   ل ترسدل   كاندت بيدد  متس    كانت اليت يده نأب تفاجوت  ,  د حلو  بينعاق  

 كددأي,  ريدددم   اي أحسددنت  ,  مريدد اي أحسددنت  :  عاليددا   يددد  رفدع  ,  ابحلميميددة فىمددةم   مشداعر
 يصدددافح نظدددر  و طدددأط م   كندددت البدايدددة يف مكمأكدددت   ال أان , املصدددارعة ةحلبددد يف رنتصدددم  

 قددال,  تبدددأ سددويت ايدد  لددي ,  ايمريددد أحسددنت  :  األعلدد  إىل يددد  فددعر   ملددا,  األرض
 يقدف مل و يتحدد ْ  مل و أمدامكم وقدف الدذ  الوحيدد الشدخ  هدو مريدد:  إبدراهيم األستاذ
 وقددف   الددذ ,  تقفددوا ومل قددفو  مريددد,  شددخ  أ  مددنكم يتحددد  مل و شددخ  أ  مددنكم
 أان فشدلأ مل أان  أحتدد  و غددا   أقدف:  صدح آآه,  يتحدد  و غدا   يقف يتحد  ومل اليو 
 انظدر جىلدين,  االجيابية الزاوية من التجربة إىل انظر جىلين إبراهيم األستاذ,  بتجربة مررت  
 مدا أ وقفدت   الظهدر صالة وبىد الثاي اليو  النتيجة تتوقىون ماذا,  املشرقة الزاوية من إليها

 التجربددة تلدد  إىل انظددر مل نددينأ لددو تددرى,  تكلمددت و حتدددثت مث بىددد أمددا قلددت و الطددالب
 . اللحظات هذه يف أمامكم سأقف كنت   ما؟  سيحد  كان لذ ا ما اجيابية بزاوية  
 ما الكتاب ذا  مؤلف   قال الكت  حدأ يف صغريا   كنت   عندما اقرأت   أخرية كلمة   أنس  لن
 األسدبو  إىل ديندار ألدف لق د,  ديندار ألدف   بقولد  فقدري   ىنت داغْ  ال و,  انر بقولد  لسدان   حرتقا

 حيددرتق لددن القدداد  الشددهر إىل انر قددل,  واحدددا   دينددارا   حددىت ال و جيبدد  يف جتددد لددن القدداد 
 طخط  د مث,  بهدااكت   مث,  هبدا  ْ حتدَ ,  هن ذ   يف لهاىم  ت   أن بىد كرت ف   قل لكن و,  لسان 

 و,  ريددت   مداك سدتكون و ريددت   ما إىل لتص  س  ,  ذات   حق   ست  ,  بىزمية انطل  مث  ,  هاتنفيذ  ل
 . ريدأ   ما ذل  و,  ريدونت   ما ذل 
 . نكون نأ ريدن   وكما أنمل كما و نطمح كما جيىلناأن  تىاىل و سبحان  هللا اسأل
 وبددذل  الىمددل حيددذوه نأ بددد ال األمددل و األمددل ّتلدد  فكددرة الددذات صددناعة و جتربددة احليدداة



 . ذواتنا حنق  أن نستطيع و نكون أن نستطيع
  .دمحم نبينا عل  وسلم هللا وصل 
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