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د  ِمن اأقوايل املُر�شِ
 واملخت�شر من نظراتي الفل�شفية

اجلزء الأول

كامل اإدري�س

ما ينفع النا�س من درو�س الدنيا والتجربة وال�سيا�سة    

والقت�ساد واملجتمع  وِعبرّ التاأمل والأخالق والنجاح والقيادة
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اإهداء

�إىل
�لتي مل تنم قبلي ومل ت�ستيقظ بعدي زوجتي عزه

�إىل
من �ألهموين وغمروين ب�ملحبة �خل�ل�سة �أبن�آئي

حممد ودين��س ود�لي� ودعد وموؤمن ومنيب
�إىل

من وهب�ين �حلي�ة و�لأمل ومل متهلهم� �لدني� لأرتوي بحبهم� �أمي و�أبي
�إىل

�إخو�ين و�أخو�تي
�إىل

  �سديقي ومن قّدم لبع�س �أعم�يل �لزعيم نيل�سون م�نديال
�إىل

�سديقني مل يف�رق�ين قط هم� �لت�أمل ونهر�لنيل
�إىل

ُقرى يح�سنه� �لنيل ع��س فيه� �أجد�دي
�إىل

�أمدرم�ن �لعتيقة معنٌي لين�سب
�إىل

كل من �أن�ر ب�أخالقه �أوبعلمه �أوبت�أمالته عقَل غريه

                                                                  كامل
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تقدمي 

بقلم الربوفي�سور: اجلزويل دفع اهلل *

لقد اأ�سعدين اأن الأخ ال�سديق الربوفي�سور كامل اإدري�س طلب اإيّل اأن اأكتب 
مقدمة ل�سفره هذا. والربوفي�سور وموؤلفاته اأ�سهر من اأن تعرف، وظننت اأن 
الأمر �سهل، واأن الكتاب حمل النظر يتناول مو�سوعاً واحداً ي�سهل ا�ستيعابه 
ت�سغل  ظلت  عنواناً  وع�سرين  ب�سع  على  يحتوي  به  فاإذا  عليه،  ال�سوء  واإلقاء 
بال العلماء والفال�سفة منذ اأزمان متطاولة. وكل منها �سنفت حوله املجلدات 
الب�سري يتطور  العقل  دام  وما زال اجلدل حمتدماً، فهو جدل لن ينتهي ما 

وي�سوب النظر اإىل ذاته واإىل العامل من حوله.

واملوؤلف ل يعتقد اأن الذات املفكرة هي الو�سيلة الوحيدة للو�سول للحقيقة. 
وهنا يلتقي مع ال�سادة ال�سوفية، وحلمه اخلا�س بزيارة مقام ال�سريف اخلامت 
بكركوج �ساهد على ذلك. وهنا �ساقت العبارة عن الإ�سارة وق�سرت الكلمات اأن 
تعرب عما جتنه ال�سمائر. وقدمياً مل يجد الإمام اأبو حامد الغزايل برد اليقني 
فيما �سماه ال�ساعر التجاين يو�سف ب�سري » �سحراء �سيخور«، وهو الذي ناظر 
اأن ترك املنطق خلفه واختلى بنف�سه يف قلَعة  الفال�سفة واأظهر تهافتهم بعد 

دم�سق يتاأمل. وفوق هذا اأعطانا الربوفي�سور خمت�سراً لنظرياته الفل�سفية.

لتحقيق  وكدحه  الأ�سرية،  وحياته  طفولته،  اإىل  اخت�سار  يف  املوؤلف  واأملح 
طموحاته يف عراك احلياة الذي ل ينتهي، لأن ذلك كله �سيكون مو�سوعاً  ملوؤلف 
ي�سدره الربوفي�سور العام املقبل. فهو مولود يف بقعة وادعة على �ساطئ النيل 
باأم درمان،  ومهموم بقرية تقع اأي�ساً على �سفاف نهر  النيل اأقيمت فيها اأول 
�سالة جمعة على اأر�س ال�سودان. كما �سطر بني اأب عطوف واأم حانية احتفظت 

*  رئي�س وزراء ال�سودان ال�سابق
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باجلنادل  املليئة  احلياة  بيداء  يف  ي�سرب  واأخد  غادرها،  حني  قدميه  برتاب 
اأخذت  اأ�سيلة مررت على �سبيه لها حينما  وال�سخور؛ وهي ممار�سة �سودانية 
و�سعته يف  للدرا�سة،  املتحدة  للمملكة  لل�سفر  اأتهياأ  واأنا  قدمّي،  تراب  والدتي 

»ُحق« ظناً منها اأن ذلك ي�سمن لها �سالمة عودتي.

 اأما حياته الزوجية فقد خل�سها يف جملة واحدة: اأن زوجته الف�سلى مل تنم 
ال�سعادة  هنالك عامل من  »بعد«  و  هنا  »قبل«  وبني  بعده،  ت�ستيقظ  قبله ومل 
يف  طموحاته  لتحقيق  كفاحه  من  ملحة  هنالك  وكذلك  والن�سجام.  والرعاية 
دنيا النا�س، واآخرها معركته الكربى مع قوى عاملية عاتية حول ح�سوله على 

رئا�سة منظمة الأمم املتحدة للملكية الفكرية ب�سوي�سرا وقد ك�سبها.

حياة  عا�س  اأ�سيل  �سوداين  اإن�سان  وجتربة  حياة  خال�سة  اأمام  هنا  نحن  اإذاً 
مليئة بالكفاح مفعمة بال�سعادة، وظلت اأقدامه مغرو�سة بثبات يف اأر�سه، وفكره 

مو�سول بوعي برتاث اأمته ومعتقداتها.

بعد اأن حقق طموحاته يف دنيا النا�س، وجل�س » يتاأمل« وكاأنه يقول ما قاله 
�ساعر اإجنليزي ند عن الذاكرة ا�سمه وبقيت كلماته فيما معناه:
         م� قيمة �حلي�ة وهي مالأى ب�ملت�عب �إذ� مل نقف ونت�أمل.

اأ�سلوب  املوؤلف قد و�سع خال�سة جتربته وفكره بني يدّي القارئ يف  ها هو 
جزل فلنبحر معه يف هذه ال�سياحة الفكرية املتعددة الآفاق والألوان. و�ستكون 

رحلة جد ممتعة.

وله خا�س الدعوات بالعافية ومزيد من العطاء..

                                                  
2014/10/6م
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اجلزء الأول

 املر�شد من اأقوايل
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الُدنيا 

النطباع كطابعة الربيد...لبد اأن يرتك  اأثراً حتى بعد اإزالِته.

النطباع كاملر�س امُلعدي... ينتقل �سريعاً ويختفي ببطء.

النطباع كرائحة الثوم لتزول حتى بعد �سهره. 

اإذا اأردت اأن تعرف قوتك فانظر اإىل �سعفك اأوًل.

الهروب هو اأن ترى الواقع حلماً واحللم واقعاً... 

ل  الأ�سياء  لأن حقيقة  لأ�سياء  اإل ظالًل  ترى  فاإنك ل  احلالتني  ويف 
ُترى بالعني املجردة.

من ي�ستطيع اأن يطفئ �سوء ال�سم�س؟

اإذا �ساقت بك الدنيا فارتفع بروحك وتاأمل وجودك.

اإذا مات احلب مات الأمل.. فهناك حبٌل �ُسرى يربط بينهما .

ُكلما حا�سرت الدنيا حا�سرتك وُكلما اأهملتها اأ�سعدتك.

املوت على قيد احلياة هو موت الأمل.

قمُة ال�سعادة هي ُقربك من اهلّل.

الدنيا دون اأمل حتليٌق دون هبوط.

الدنيا حركة ٌ ووقوُدها الأمل.
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الياأ�س هو املوت على قيد احلياة.

الأمل... اأن تفرح حتى لو يف قلبك �سخرة حزن.

الفرح احلقيقي هو اأن ُتعطي ويف قلبك زلزال من احلزن.

ال�سم�س حتى  التي امتالأت بيوتها ب�سوء  العتيقُة  التفاوؤل هو القريُة 
بعد الغروب.

ال�سداقُة ال�سافية كال�سوِء يف نفٍق مظلم.

الأ�سالُة كلعب الأطفال فوق الرمال على �سوِء ال�سم�س.

الذكريات هي اجِل�سر الذي يعرب لقرية الأمل اأو ل�سيعة احلزن.

احُلزن الذي ل ُيعرف م�سدُره يحتاج اإىل اإ�سارة مروٍر �سوئية.

ال�سمرُي الذي ُيرهق �ساحبه عالمُة ا�ست�سفاٍء جلراحاٍت قدمية.

الِفراق كالقمر يختفي نهاًرا لكي يظهر لياًل.

ل   الدنيا هي القطار الأوحد الذي ُي�سِيد لك املحطة التي ُتريد اأن ت�سِ
اإليها.

يهرب نعيم الدنيا قبل اأن تدركه ويقيم نعيم الآخرة دون اأن تدركه.

ُكلما تكت�سف ُكلما تنك�سف لك الدنيا.

الرجفُة  ُكُلما ترجتف...  تكت�سف  وُكلما  تكت�سف...  ُكلما  تنده�س  ُكلما 
هي  املِ�سباح الذي ي�سئ الطريق.
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املحطة  يف  وتركها  ال�سعاب  علّى  التغلب  علّى  املقدرة  هو  احلياة  فن 
الفائتة دون ا�سطحابها للمحطة القادمة.

ِلكى ُتدرك معنى كيف... يجب اأن ت�ستيقن  من اإجابة ملاذا.

القلق ِمثل ُمكرب ال�سوت ُي�سخم اأكرث الأ�سوات �سعفاً.

الن�سيان من اأق�سر الطرق التي توؤدي لل�سعادة.

ال�سعادُة كنٌز يف الداخل يكت�سفه الأذكياء.

حياً حينما ُيعرب عن ا�ستقاللية املرء ويقظة ال�سمري. العناد يكون �سِ

لت�سويب  النا�س  عيوب  فيه  ت�سطاد  الذي  الوقت  ِن�سف  �سخرت  اإذا 
عيوِبك ل�سرت عظيماً.

اأكربالأخطاء هو معرفة العيب والإقالع عن ت�سويِبه.

اإذا قراأت الق�س�س و�سمعت الأخبار... وجل�ست مع الأخيار... وتاأملت 
فى الأعمار... ت�ستيقن باأن الدنيا �سجرٌة وارفٌة لها اأياٌم خم�سرٌة واأياٌم 
ذابلة... ي�سرُي فيها الظامُل مظلوماً واحلاكُم حمكوماً والغنُى فقرياً 
والقوُى �سعيفاً والعامُل جاهاًل والكبرُي �سغرياً والفِرُح حزيناً... حينها 

ُعد لالأخيار وتاأمل الأعمار.

الآتي اأ�سماوؤُهم ك�سبوا الرهان:

هجروا الظلم ل�سالح العدل،،،

هرولوا �سراعاً لر�ساِء الوالدين،،،
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كانوا مع اهلل ولي�س مع غرِي اهلل،،،

�سمعوا احلق فاأتبعوه،،

كظموا الغيظ وعفوا عن النا�س.

ل حتزن اإن كانت الدنيا دون لون،

ول تخف اإن �سارت دون طعم،

ول جتزع اإن جاءت دون رائحة،  

فاملاء الذي يروي ن�ستعذبه بكل هذه اخلوا�س.

اإيجار وجودهم  الذين مل يدفعوا  الأر�س  ل�سكان كوكب  اإعالٌن  هناك 
على الكوكب... املرجو منهم دفع الإيجار فوراً قبل فوات الأوان.

ال�سباحة نحو امل�ستقبل اأف�سل من التجديف جتاه املا�سي.

ِقراءة املا�سي اأوّقع قبل الإقالع بوقٍت كاٍف.

التاأريُخ ل يعيد نف�سه والأحداُث ل تتكرر... اإمّنا الذى يعيد نف�سه هّو 
الزمان الداخلي... والذى يتكرر هو دافع الأمل.

اآلف  لالأمل  اإفتح  لتحزن...  الأ�سباب  مئات  الياأ�س  يعطيك  ِعندما 
الأبواب لتفرح.

الدنيا امتحاٌن مك�سوٌف ومعه ورقة الإجابة.

املخ�سرة  زابلٌة...  واأخرى  خم�سرٌة  اأوراٌق  عليها  وارفٌة  �سجرٌة  الدنيا 
مُيكن اأن ت�سقط قبل الزابلة.
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الطاقُة التي بداخِلك هي وقود التفاوؤل وحُمِرك العاطفة.

حتديات الدنيا كم�سائِل اجلرب ميكن حُلها ببع�ِس الرتكيز.

اأعلى من  ِقمماً  اأن تبني  ِذروته والياأ�ُس قمته فعليك  الإحباُط  بلغ  اإذا 
التفاوؤل واأنت على يقنٍيٍ من الن�سر.
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امليتافيزيقا

تخ�سع  ل  التي  بالأ�سياء  تعرتف  اأن  فعليك  عاقاًل  تكون  اأن  اأردت  اإذا 
لقانون العقل.

اأن تكون مع اهلل خرٌي من اأن تكون مع غرِي اهلل.

احلقيقُة الروحية دليٌل عّلى وجود احلركة.

ال�سمو بالروح اأعلى من الرتفاِع باجل�سد.

اأعظم حقيقة عرفها الإن�سان هي الرعاية الإلهية.

غافٌل من ظن اأن البذرة تنبت لوحِدها دون حُمرك.

الأذن تلتقط القليل من باليني ال�سالمل ال�سوتية.

تو�سلك  اأداة   اأقوى  والإميان  لالإميان...  تو�سلك  اأداة  اأ�سعف  العقل 
للعقل.

قانون  اهتزاز الذرة ل بد له من حُمِرك.

الِفطرُة ِج�سٌر يقود اىّل حمطة الإميان.

الر�سُل والأنبياء دليٌل قاطع باأن الدنيا لي�ست داُر �سعادة.

اهتزاُز الذرة ُيحِرك الكون وحركة الكون ل بد لها من حُمِرك.
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املعجزُة هي انك�ساُر العالقة بني الأ�سباب واملُ�سببات ووقوُدها احلقيقي 
هو الطاقة الروحية.

العقُل يعرُب دومنا و�سيط.

ال�سدفُة هّى تخطيٌط عقالين دون تدخِلك ...واخلطُة هّى تخطيٌط 
عقالين ل يتاأتى اإل بتدخِلك.

حينما تقول ل�سديِقك ُكْنُت اأنوي الت�سال بك فاإن عقلك قد ات�سل بِه 
�سلفاً.

حينما تلتقي �سخ�ساً للمرِة الأوىل عليك اأن تقول َلُه �سعيٌد بروؤيتك  
للمرِة الثانية على الأقل لأن املرة الأوىل التي التقيتُه فيها كانت مع 

املُطلق.

دليٌل  الروحية  والقيم  والتاأمل  بالدين  املُوّحد  النف�س  علم  اعرتاف 
جديٌد على اإثباِت وجوِد اهلل.

ُكلما تعمقت يف التالويني والت�ساوير ُكلما اأدركت عظمة اخلالق.

ميلك الإن�ساُن م�سانع ُمعقدة بداخلِه تعمل بدقٍة  وكفاءة... ل ميكن 
جتميُعها  يف اخلارج.

اإذا اأردت اأن  تكون مع اهلل فعليك اأن تتنازل طوعاً واختياراً عن ُكِلّ  ما 
هو مع غرِي اهلل.
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التاأمل

اأعظم درجات الفرح هي التاأمل مع التفكر.

الذكريات اخلالدة كالنهِر الذي ل ين�سب ...ِكالهما ينبعان من نف�ِس 
امل�سدر وي�سبان يف حُميِط الروِح والع�سِق ال�ساِمق.

التاأمل م�سانٌع متنوعٌة داخل الإن�سان حتركها طاقٌة فوق خياِله.

�سفاُء القلوب هّو التاأمل يف ُجنِح الليل.

التاأمل هّو وقوُد الروح الذي ل ين�سب.

د. التاأمل هّو بوابُة الإبداع التي ل ُتو�سّ

قوُة التاأمل �ِسحٌر يخرتق امل�ستحيل.

التفكري ال�سائب هّو الذي ي�سبقه تاأمل.

التاأمل علٌم مل يكت�سف بعد.

من الذي ُيح�سي اأوراق الأ�سجار امليتة يف ُعمق ال�سحراء؟

التفكري نهٌر متجدد، والتاأمل هو  اأن  التفكري والتاأمل هو  الفرق بني 
البحر الذي ي�سب فيه ذلك النهر.

العقل هو البوتقُة التي تن�سهر فيها الفكرة اأو الروؤية املتاأملة.

التاأمل هو اأكرب م�سانع الأفكار املتجددة.
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يجب اأن ت�سرب موعداً مع نف�ِسك للتاأمل.

اأخذْت جرعًة من  اأ�سواأ من وقع تنفيِذها... لو  ماأ�ساُة الفكرِة ال�سالبة 
التاأمل مّلا اأ�سحت �سالبة.

ُحرية التعبري هي �سهادٌة مبيالدي حراً. من اأخذها فقد اأخذ حياتي.

حرية التعبري تنبع من حرية الفكر وحرية الفكر هي حرية الإن�سان.

العقول تزدان ا�ستنارًة ب�سوِء تفكرِيها وُعمِق تاأمِلها.

مدخاًل  نف�ُسها  ت�سري  العلم  اإليها  يو�سلنا  التي  التفكري  مناهُج 
لالخرتاعات املتجددة.

املانع الأكرب لتعقيد امل�سكلة هو التفكري بعقٍل كبري.

التفكري معمٌل طاقُته ذاتيٌة ووقوُدها الإرادة.

اأن  اإذاً ل يجوز  التي ُه�سمت...  الفكرة  ينبع من  ُيقال  الذي  احلديث 
تتحدث دون اأن ُتفِكر.

ذلة الل�سان هي الفكرة التي ات�سخت  يف اأنبوِب التفكري.

اإن مل يكن التفكري ق�سدياً جاء ع�سوائياً.  

الفكرُة امليتة كالذي يقُع منك ول ت�سمع َلُه �سوتاً حّتى لو كان ثقياًل 
ولُه رنني.

كلمٌة واحدٌة زماُنها ثانيٌة واحدٌة حُتيي اأو ُتيت ترفُع اأو تخف�س تبني 
اأو تهدم والأخطر قد ُتغرق اأمًة باأكمِلها اأو تنقذها.
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العقل  يا�ساحب  اأنت  فاأين  ُت�سبح  واحِلجارُة  ت�سُجد  الأ�سجار  كانت  اإذا 
من ال�سجوِد والت�سبيح؟

الإن�سان احلقود مغلوٌل ب�سال�سل من الداخل ل يفكها اإل ت�سامي الروح 
ونور العقل.

هناك باٌب من ال�سعادة نادٌر ما يعرفه النا�س ماوؤُه عذٌب ون�سيُمه عليٌل  
ُكتب عليه باللوؤلوؤ  واملُرجان... ُهنا حمبُة الفقراِء و امل�ساكني.

لتظن اأن الكتابة على املاء قد �ساعت اأواحلديث مع النف�س قد ذهب يف 
مهِب الريح اأوالتاأمل يف اخللق قد كان حلظًة عابرة اأوالتفكر يف اأوراق 

ال�سجِرالياب�سة قد كان جنوناً... ُكُلها يف �ِسِجٍل حمفوظ.

التاأمل العذب هو احلديث مع النف�س.

الإبت�سامُة قد تنقذ اإن�ساناً يف طريِقه لالنتحار.

العفُو قمٌة يف جبٍل �سامخ ا�سُمه اخلري ل ي�سعد اإليِه اإل ال�ُسعداء.

اإذا ا�ستوقفتك ُكِلّ حادثٍة  �سغريٍة فلن تتعلم فن الن�سيان.

ل درجة حرارة العقل اإىل ال�سفر دون تاأمل غري اأن التفكري يدفعها  ت�سِ
راأ�سياً.

احلكمُة جر�ٌس َلُه رننٌي ل ي�سمعه اإل �ساحُبه يرُن يف العقِل والقلب يف 
اآٍن واحد.

ل تب�سق يف نهٍر ولو علمت اأنك ل ميكن اأن ت�ستحم من مائه مرتني.

هيجان البحر قد ُيغرق الدلتا... ليته يكون هيجاناً ُمتزناً.
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ُكِلّ ما هّو مطبوٌع  يف الذاكرِة  مر�سوٌم يف الوجدان.

ورائحُة  مائنا  و�سال�سُة  �سمائنا  وُزرقُة  زرِعنا  وُخ�سرُة  قريِتنا  �سم�ُس 
ُع�سبنا... ُهم اأهُلنا.

ُزرُت ُكل امُلدن وحينما مل اأر   قريتي فيهم اأ�سحت ُكلها منفى... مدٌن 
بدون اأهلي �سحراٌء  قاحلٌة واأ�سجاٌر زابلة.

النبات  وتخاطب  واحلجر  الب�سر  يفهمها  ُلغٌة  والت�سامي  ال�سمو 
والأموات.

العني ُتفتح وُتغلق ب�سرعٍة فائقٍة اأكرث من 8000مرة يف اليوم... لو  كان 
نع الب�سر لنك�سر. ذلك باباً من �سُ

 2 من  اأكرث  بداخلِه  ت�سع  اأن  ميكن  اإلكرتوين  خمزٌن  الب�سري  العقل 
فاإنه يحمل  وزنه  ِخفة  عن  الواحدة ورغماً  الثانية  مليون معلومة يف 

150 مليار خلية... اأي خمزٍن يف الدنيا يفعل ذلك؟

قلب الإن�سان يدق مائة األف مرة يف اليوم دومنا حاجٍة لتدخٍل ب�سري 
ل�سحِنه.

ل  لكنه  واحلار  واحللو  املالح  ُتيز  طبقات  ثالث  له  الإن�سان  ل�ساُن 
يحتاج اإىل اأي اإ�سارٍة منك اأيها الإن�سان.

هناك اأ�سياٌء  ترت�سُم يف ذهني دون انقطاع  دون اأن اأُدركها وهناك اأ�سياء 
اأُدركها دون اأن ترت�سُم يف ذهني.
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البيت الذي عمرته يف احللم ل تهدمه عند اليقظة فقد يكون واقعاً 
اإذا اأ�س�ست له قاعدة.

يكاد اأن يقتلني الربد يف هذه املدينة العظيمة... درجة احلرارة تفوق 
الُعلماء  يل  يقوله  مبا  قلياًل  اأفرح  ال�سفر...  حتت  درجة  الع�سرين 
العلمي،  تُيزي  و  الأكادميي  بتفوقي  اجلامعيني  املعلمني  وُقدامى 
واختيارهم يل اأف�سل ُطالب تلك اجلامعة العريقة يف بلٍد يح�سب اأنه 
اأن  اأحاول   ... اأنني حزيٌن  العامل... غري  الأقوى والأعظم والأكرب يف 
اأن�سى بالعمل الأكادميي لأكرث من ع�سرين �ساعة يف اليوم... يوؤُرقني 
هّذا احُللم املُتكرر ... اأحلم بقريٍة تنام على نهِر النيل...  واأحلم باأجدادي 
وبرائحِة الطني... وو�سط كل ذلك تاأتي ر�سالٌة من اأمي تقول فيها اإنني 
اأو�سافها  بقريٍة  اأحلم  احلياة...  قيد  على  ُدمت  ما  ولدي  يا  لك  اأدعُو 
عجيبة واأهلها طيبون...  ُكُلما ا�ستيقظت ن�سيت اأو�ساف تلك القرية، 
بالقرية...  اأورادي  ومنت... فحلمت  فيه  قراأت  يوٌم جمهٌد  ياأتي  ثم  
اأن النيل يجري �سل�ساً فهو اأي�ساً يجري ك�سرياٍن يف دمي.. ُولدت  كما 
وترعرعت على �سواطئه بني اأم درمان وتلك القرية العتيقة ذات امل�سجد 
العتيق، م�سجد ُكُلم�سيد وال�سيخ عبداهلل نور �سيخ اخللوة القدمية... 
ُيحكى اأن  ت�ساحاً ابتلع اأحد حرياِنه، لكنه بقدرِة اهلل قد اأخرج التم�ساح 
عبداهلل  اأن  وُيحكى  ال�سخر،  من  �سغريٍة  قطعٍة  اإىل  له  وحوَّ الرب  اإىل 
وهو  النيل،  و�سط  ال�سغري  مركبه  داخل  هو  وبينما  �سياداً،  كان  كابل 
ي�سطاد الأ�سماك، خرج عليه ت�ساٌح كبرٌي واأخذ يراوغه... فما كان من 
عبداهلل اإل اأن قفز من مرِكبه وترك املرِكب ت�سري مبفرِدها اإىل القيف 

والتم�ساح من خلفها حتى خرج اإىل الرب اآمناً...
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ِهي احللم املتكرر قرية الزورات التي ع�ِسقْت النيل وع�ِسقها منذ زمٍن 
بعيد... عجيبٌة هذه القرية ال�ساحلة، اأهُلها مزارعون كادحون طيبون، 
ُكُلم�سيد  م�سجد  بّها  ال�سدق...  اإل  يعرفون  ل  ونا�ُسها  اأ�سيٌل  ُتراُبها 
ببالد  جمعة  �سالة  اأول  فيه  اأُقيمت  والذي  التاأريخ  ُعمق  يف  ال�سارب 
اأهل ال�سودان...  كّما ُتتِوج القرية خالوى ما زال نوُرها �ساطٌع ك�سوِء 
ال�سم�س... عجيبٌة هذه الديار التي هجرها اأهُلها بالِفراق عن احلياة 
اأو باحلياة مع الِفراق .. تتكلم وحتكي �سوقها لأهِلها واأجداِدها وتدمع 
لأحزاِنها القدمية... اأّما ال�سواقي والرمال فلها ق�سٌة اأخرى، ال�سواقي 
ازدادت اأنيناً وبكاءاً والرمال اأبت اأن ت�سح اأثر  خطوات حُمبيها.. وتقول 
رائحةُخطاُهم وحكاويهم  اأ�سم  فاأنا  اأحبابي  اآثار  اأتركي  واملطر  للرياح 
ال�سمحة واأُن�ِسِهم اجلميل.. ثّم اأعود لقريتي الأخرى اأم درمان امل�سكن 

واحلنني.

اأعُيُنها  قريٌة  املدينة...  قلِب  يف  قروٍى  بيٍت  من  خرجُت  الفجر  عند 
اأمي بع�ساً  من  اأخَذْت  الوارفة..  واأ�سجاِره  النيل  اجلميلة حتدق على 
لن  فيها  تقول يل  بدموٍع  بكت  ثم  عليه خطواتي  �سارت  الذي  الرمل 
اأراك يف هذه الزائلة مرًة  اأُخّرى ثم اأعطتني عفًوا �سافياً كماِء النيل 
واأنا  الق�س  ُقُبعٌة من  راأ�سي  فاِفه... خرجُت وعلى  الذي ولدُت على �سِ
�سفر ول حقيبة.. �سعدُت على  زوادة  الرابعة ع�سرة.. ل مال ول  ابن 
ظهر القطار العتيق  والذي  حترك ببطء �سريع اإىل ُعمق ال�سحراء 
ُهم  العتيق..  القطار  هذا  فتات  �ِسوى  اأُنا�ُسها  لميلك  ُقرًي  مقتحماً 
اأمواٌت على قيد احلياة.. تلم�سُت جيبي فلم اأجد �سيئاً.. نظرُت للنا�ِس 
من حويل.. يا للح�سرة ُكُلُهم ُمدقعون حُمتارون.. تلم�سُت عقلي وقراأُت 

قلبي فوجدُت اأغلى ما اأملك... الإرادة.



-24-

حلمُت ليلة اأم�س بقريٍة كبريٍة مليئٍة باجلماِل والأمل.. الَنّا�ُس فيها 
فرحٌة والإح�ساُن فيها كثري.. اخلرُي فيها ُمنت�ِسٌر وال�سُر فيها ُمنح�ِسر.. 
�ساألت ما ا�سُم هذه القرية؟ قالوا ا�سُمها الدنيا ثم ا�ستيقظت.. ل اأدري 
اأم ليلة اأم�س ِهي  اإذا كانت ليلة اأم�س ِهي احلقيقة والآن ُهو الِظل  ما 

الِظل والآن ِهي احلقيقة.
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ال�رشيف اخلامت ... ياغوث الوجد والزمان

اأبحث عنكم  اأتوجد على قربك فاحتٍة وحكاية  واأنا  ال�سريف  معذرًة 
 .. املوت  قيد  على  الأحياء  دنيا  عن  ارحتاًل  احلياة  قيد  على  الأموات 

معذرًة ال�سريف.. هكذا يرتكب ا�سمك مطابقاً لوجودك.. 

�سادقٌة هي اأحياناً الأ�سماء، معذرًة معلمي وملهمي، فالزمان املتجان�س 
اأ�سبحت مدداً  اأّتى بي �سفراً من الداخل فاجلبة املختلفة الألوان  قد 

ُمرقع لأحزان، جُمهٌد ذلك ال�سفرهكذا يقول العارفون.

معذرًة فالنا�س نيام والوقت غارق منذ البدء يف م�ستنقع من اليقظة 
بالب�سرية  جئت  والإخال�س،  الفاحتة  اأحمل  اإليك  جئت  والنتباه.. 

والك�سف تبدًل مع كيفية املكان وكمية الزمان... 

ُمطفاأة  والبلدة  واحل�سرة  املطلق  من  يقظة  يف  واأنت  اإليك  جئت 
الأ�سواق وقد توقفت احلافالت امل�سرعة تاماً. اأقف على قربك �سائاًل 
اأحتدث بلغة الأحياء.. ت�سمو الأ�سياء فتكون الروؤيا مرتني..  وجُميباً 
ثنائيٌة هذه املجاهل.. معذرة فلنن�سى ن�سبة املواليد والوفيات ونطوي 
على  الوجدان  كلمات حيًة يف  مع  يحلُو  امل�ساء  ونزيد...  ن�سفه  القرن 

�سدى فاحتٍة اأو قراآن.. خاطري منك�سٌر .. ُكّل من عليها فان.

حلظٍة  يف  ن�ستيقظ  والتفرد،  الوجود  اجتاهات  عرب  نحوك  ن�سبح 
خطوط  منها  تطل  الأطراف  مغلقة  دائرة  الإن�سان  نقول  ُكنا  واحدٍة 
الإبحار  نحاول  باحلقيقة  ملت�سق  منها  وواحد  منفى،  ُكُلها  مت�سابهة 
يف خ�سوبة املدى وال�ساحل لينك�سف باحلوا�س اخلم�س يا اأهل الك�سف 
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اأجمله موروث عن احلي الِذي لميوت. معذرًة  اأحيطونا بعلمكم فما 
فاأنا ل اأ�سب كلماتي يف حميط الزمان العام ول و�سط خرائط اللغات 

املن�سية.

بني  العالقة  ك�سر  اإىل  الطريق  فاأنتم  وم�سباً  منبعاً  لتكون  اأقولها 
الأ�سباب واملُ�سببات ف�سجني حا�سر وحبي لي�سري م�سبهاً ولم�سبهاً به 
فهو مقيا�س لذاته.. ال�سريف.. حممد.. الأمني.. اخلامت حدقوا فينا 
يا اأهل اهلل بب�سائركم النافذة اإىل احللم واليقظة. عامل النحل والنمل 
والغيب... عن املكان واللغة اأحكوا لنا عن النمو  وعامل النف�س.. عن 
البذرة ت�سري �سجرة وعن ال�سجرة ت�سري بذرة عن الليل والنهار عن 
العوامل التي يغيب عن ح�سورها املدار عن الذكريات واملوت والو�سل 

اإىل اهلل.

ال�سمع  خالل  اأعرفك  ل  فاأنا  والزمان  الوجد  غوث  اهلل  ويل  عفواً 
اأعرفك عرباحللم والروؤى اجلميلة.. مل نلتق وجهاً بوجهك  والنظر 

امل�سباح ول اأقول ملن راأوك اإنكم مل تروه اإل كال�سيف يف غمده..

امل�ساهدة  من  بحر  واملجاهدة  واملع�سوق  العا�سق  بني  حجاب  الع�سق 
اأراد الدخول يف بحر امل�ساهدة فعليه باختيار  وحيتانه الواقفون فمن 

املجاهدة لأن املجاهدة بذر امل�ساهدة. 

اإن اأحب العباد اإيل عبدي الِذي كان له والد وولد وقلبه فارغ منهما 
بحيث لو مات له الوالد فال يكون له حزن مبوت الوالد ولو مات له 
الولد فال يكون له هم الولد، فاإذا بلغ العبد هذه املنزلة فهو عندي بال 
والد ول ولد ومل يكن من ورائه اأحد. من يذق فناء الوالد مبحبتي 
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وفناء الولد مبودتي كم يجد لذة الوجدانية والفردانية. علم اجلهل 
هواجلهل عن العلم ، ما زاغ الب�سر وماطغى.

وتنزه  الأين  واأين  الكيفية،  وتنزه عن  الكيف  كّيف  الذي  احلمد هلل 
عن الأينية ووجد يف ُكِل ّ�سئ، وتنزه عن الظرفية وح�سر عند ُكِلّ �سئ 
وتعاىل عن العندية فهو اأول ُكل �سئ ولي�س له اآخرية، �سبحانه وتعاىل 

لُي�سبق بقبلية ول ُيلحق ببعدية.. 

معذرًة �سيخي قو�س الزمان.. فالتذكار عميٌق مع �سوت املُن�سد لهم باٌع 
طويٌل غري ُق�سٍر.. لهم �سمٌع و�سوف يف الظالئم.. اأنتم ياُحرا�س هذا 
اأنتم ياحافظي توازن الأر�س من الأوبئة  الوجود باأذن اهلل و ف�سله.. 

والزلزل والرباكني عاملكم ما اأن�سره �ساٌر ومفرح...

يرحتل �سيخنا ال�سريف مروراً  اإىل عامل املُطلق مع العلم التام  واملعرفة 
الإخال�س  لك  الوجود..  هذا  ماآذن  من  املنبعث  ال�سوت  لك  احلقة.. 
وال�سالم.. لك  ال�سالة  امل�سطفى عليه  ورمزاً من  ثالث مرات و�سفاً 
تهليل اأياٍم كثرية يف حلقات الذكر والإن�ساد ولك عدٌد خفٌي من �سبحة 

الاللوب تذكرة مروٍر لدنياكم.

ومريديك  اأحبابك  اإىل  الفاحتة  وحُمرق  فيا�ٌس  والوجد  اللقيا 
واأقول لهم الغفلة لتاأخذكم عن الآخرين اأهل اهلل واأقول لهم الكون 
اأن  اإما  بالوحدانية..  لكنه مت�سف  املدخل معقد و�سهل  منظاراحلق.. 

تكون مع اهلل اأو مع غرياهلل..
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اللهم اإين اأ�سالك بعظيم قدمي كرمي مكنون خمزون اأ�سمائك، وباأنواع 
اأجنا�س رقوم نقو�س اأنوارك، وبعزيز اإعزاز عزتك، وبقدرة مقدار اقتدار 
قدرتك، وبتاأييد حتميد تجيد عظمتك، وب�سمو علو رفعتك، وبقيوم 
منيع  وبرفيع  مغفرتك،  اأمان  غفران  وبر�سوان  قدرتك،  دوام  دميوم 
اأفادنا  اخلامت-  ال�سريف  ل�سيخنا  الرحمة  و�سطوتك،  �سلطانك  متيع 
اهلل ونفعنا بعلمه –وال�سالة كاملة وال�سالم تاماً على نبينا وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.
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الأخالق

اإذا �سعفت الأخالق انهار اجلدار الذي يحمي الأمة.

املعدن الأثمن بيد ُكِلّ النا�س اإن اأرادوا هو الأخالق.

الأخالق هي اجلواز الذي يعرفُه ُكِلّ النا�س وتعرتف به ُكِلّ الأمم. 

الأخالق هي بطاقة الفوز اخلالدة ِعْنَد ُكِلّ الأمم. 

الأخالق هي امل�سافة التي تعربها للو�سول لأ�سمى هدف.

الأخالق و�سيلٌة وهدف يف اآٍن واحد.

لكي ل يكون لالأخالق تاريخ �سالحية عليك اأن تالأ قلبك بالإميان 
واملحبة.

حا�سب ت�سرفاِتك باإتقان كما حتا�سب من�سرفاِتك بدقة.

�سيانة الأخالق تكمن يف مراقبة النف�س والرتفاع عن ال�سغائر.

ل تنفعل بال�سغار حتى لو كنت حُمقاً.

�سوف  لكنك  غرى  �سُ معركًة  ُيك�سبك  قد  الأ�سياء  تواِفه  مع  الهبوط 
تخ�سر املعركة الُكربى.

ل ُتعجب فقط مبا يعجبك... حاول اأن ُتعجب اأي�ساً مبا ل يعجبك فقد 
يكون فيه خرٌي اأكرث مما يعجبك.
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الو�سول  الإطفاء  لرجال  لميكن  ال�سم�س  ك�سوِء  ال�سامقة  الأخالق 
اإليها.

ُكلما توا�سعت ارتفعت... واإذاعدلت فقد ك�سبت الرهان وقابلت الإح�سان 
بالإح�سان ثم عفوت... خلوٌق اإًذا اأنت اأيها الإن�سان.

مكارُم الأخالق انت�ساٌر خالٌد للب�سرية.

م�ساوُئ الأخالق ل مُيكن ترميُمها باأِي انت�ساٍر مادي.

م�ساوُئ الأخالق هي ال�سعلُة الأقوى للحروب والفنت.

مكارُم الأخالق قد اأطفاأت نرياناً كثرية ولولها لحرتق العامل كله.

ما اأروع  اأن يلتئم اجلمال مع الأخالق ثم ميتزج بالكفاءة والإبداع.

الأخالق ال�سامية ك�سوِء القمر النادِر يف ليلٍة ظلماء وهو منعك�ٌس على 
رماٍل نا�سعٍة مل تف�سدها اأقداٌم مت�سخٌة.

يكون  عظيمة  كانت  اإذا  فيكف  اإن�ساٌن  به  ُينعت  ما  اأعلى  الأخالق 
�ساحُبها هو الذي ل ينطق عن الهوى اإمنا هو  وحٌى يوحى... اإن�ساٌن 
كما  وال�سالم...  ال�سالة  اأف�سل  عليه  اهلل  عبد  بن  حممٌد  له  ثاين  ل 
اأح�سنكم  قال  فقد  احلبيب  اأما  عظيم...  خلٍق  لعلى  واإنك  تعاىل  قال 
اأكمل  اأخالقاً... وقال  اأح�سنكم  القيامة  يوم  واأقربكم مني جمل�ساً  يل 

املوؤمنني اأح�سنهم اأخالقاً.

الذلة  عن  والعتذار  باخلطاأ  العرتاف  الأخالق  ُح�سن  عالمات  من 
والإقالع عن الهفوة والحتكام لل�سمري.
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اإذا اأردت اأن تخرتق قلوب الأعداء و�سمائر  احلاقدين ومكر احلا�سدين 
اإن  اإمرتك...  حتت  جنوداً  يطوعهم  الأخالق  ف�سالح  املاكرين  وكيد 

�سدقت معُهم يف حينها �سحوا بحياِتِهم من اأجِلك.

الأخالُق وال�سدق ُمتالزمان ل ينفكان.

اأن  دون  حديثاً  النا�س  اأ�سوب  �سار  تعلمها  من  �سامقٌة  لغٌة  الأخالُق 
يتكلم.

باخلري  اأعداءك  وعاِمل  اأ�سدقاوؤك  فهم  باخلري  اأ�سدقاءك  عاِمل 
الرابح  اأنت  يياأ�سوا من عداوتهم ويف احلالتني لن تخ�سر  بل  ف�سوف 

لأن نف�سك مطمئنة.

زائدًة  جرعًة  يكون  قد  فالكثري  متوا�سع  قليٍل  اإعطاِء  ِعْنَد  حتزن  ل 
حُتدث اأثراً عك�سياً.

تكون  فقد  قلِبك  يف  مِلا  الفورية  الرتجمة  من  يحذر  اأن  لل�ساِنك  ُقْل 
ترجمًة خاطئةً.

الكلمُة املُ�سيئُة ماٌء نادٌر تطفئ اقّوى النريان ا�ستعالً.

العجلُة يف غالِب اأمِرها �سارٌة اإل يف املغفرِة وعطاِء الأخالق.

ونقاِء  بالروح  والرتفاع  والعدل  للر�سى  الدائم  الوطن  هي  الأخالق 
ال�سمري.

الأخالق هي اأن تكون ُمديناً لكِل من تلتقيه اأو تتذكره �سديقاً كان 
اأم عدواً... خرٌي اأ�سابك اأم �سر لأن كل ذلك قد اأيقظ تفكريك ونبهك 

بالقوة اخلفية التي حتكم الكون.
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اليقظة الأخالقية هي مفتاح ال�سعادة.

اإذا ارتبكت الأخالق ظن املرء اأنه يعرف النا�س اأكرث مما يعرف نف�سه.

بني احلب والكراهية �ُسحنٌة خبيثٌة ميكن اأن ميحوها هواٌء عليل... اإذا 
اأطّل فاأ�سمح له بالدخول فاإنه يقتل الكراهية ويحيي احلب.

القلوب التي ميالأها الإميان ل تتوه اأخالُقها.

ُكن حُمباً على من ق�سى عليك ولكن ل تكن قا�سياً على من اأحبك.

ال�سمت مع الأخالق اأقوى من احلديث مع املنطق لأن الأخالق تفوق 
ال�سمت واحلديث واملنطق.

ال�سمت يدل على الت�سامي عن ال�سفا�سف اأو التجاوز عن ال�سغائر.
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الأبوة والأمومة

ُكِلّ  ُتغلق  حينما  عري�ساً  باباً  تفتح  التي  ال�سفرة  هو  الوالدين  ر�ساء 
الأبواب. 

اأبي كان حليماً واأمي هي احلياة...  ما اأروع اأن تكون حليماً.

الأمومة ل تتفوق عليها �سوى النبوة.

يقيدها  ل  واحد  وقٍت  يف  تعمل  اجليا�سة  امل�ساعر  من  �سبكٌة  الأمومة 
منطق ول مينطقها قيد.

الأمومة فوق قامو�س الكلمات احلا�سرة.

ال�سرايني التي ت�سخ الدم لقلبي �سورٌة طبق الأ�سل من كلماٍت م�سيئٍة 
قالتها يل اأمي.

عند �سفري تعانقني اأمي ثم تبكي... وعند و�سويل اإىل مكان رحلتي 
ُكِلّ  روُحها معي يف  َرَحلَْت �سارت  تبكي... وعندما  ثم  روُحها  تعانقني 

مكان.

معي  وروحي  قلبي  اآخذ  اأن  علّي  ا�ستحال  اأمي  بيت  من  رحلُت  عندما 
فرتكتهما ورحلُت بج�سدي.

الكنز الأعظم الذي تدخره هنا وهناك هو ر�ساُء الوالدين.

اإن كان اأبي يف ثراٍء هائل واأمي يف فقٍر مدقع وعلي اأن اختار اأحدهما 
بال�سرورة لخرتت الثاين.
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عندما اأمنح اأمي �سيئاً فكاأنها تنحني ُكِلّ �سئ. 

اإذا اأح�س�ست  باحلزن فاأبحث عن اأمك، واإن اأح�س�ست باخلوف فاأبحث 
عن اأبيك.

عن  رحلت  اأمي  رحلت  وحينما  احلياة  من  ِخفت  اأبي  رحل  عندما 
احلياة.

الأب الرائُع نف�ُسه قد رعته اأم.

الأم نف�ُسها معجزٌة مقد�سة.

عما  نلتقي  �سوف  نظرُتها  يل  قالت  رحيِلها  قبل  اأمي  ودعت  عندما 
قريب... فالزمن الذي ياأتي قريٌب ولو طال انتظاره.

على  لأنني  اأمي  يِد  عن  بانفكاكي  الزحام  يف  �سعُت  حينما  اأخْف  مل 
يقني باأنها مم�سكة بي بقلِبها ووجدانها.

ال�سئ الوحيد الذي كنت اأ�سمعه واأنا يف رحم اأمي هو �سوتها حتى اإن 
مل تكن تتكلم. 

حينما يفتح الأب كرا�سة ابنه فاإنه يفتح قلبه معها.

الأب �سحنٌة من ال�سوء ل تظهر اإل عندما تغيب ال�سم�س.

يف يوٍم من �سالف الزمان... كان املطُر منهمراً و�سوُت الرعِد قوياً واأنا 
طفُل اخلام�سة، �سمعُت جدتي  تهم�س لأمي وتقول: ما اأروع الفجر مع 
املطر فاإن لهذا الكون نظاٌم وَن�َسْق ل يدركه اإل العارفون... فا�ستقرت 

هذه الكلمات امل�سيئة يف داخلي بل �سارت جزًءا من وجودي  الواعي.
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وال�سدق  العلم  اأطفايل  اأمنح  اأن  حاولت  الزمن  من  م�ساحٍة  يف 
منحتهم   ... بكثري  اأقل  زماٍن  يف  فمنحتهم  الأم  تفوقت  والأمان... 
املعنى  لي�سال  الكلمات  اآلف  اأقول  والطمئنان...  واحلنان  الأخالق 
وفرحًة  اأماًل  الدنيا  بها  تالأ  �سارحة  نظرة  اأو  ثاقبة  كلمة  ويكفيها 

وانت�سار.

اعتّل  وحينما  دَمها  منحتني  ب  ن�سِ وحينما  لبَنها  اأمي  منحتني 
منحتني حياَتها  وحينما انتقلت تركت يل اأغلى ما اأملك وهو عفوها... 
هو املِفتاح الذي اأدخل به اعتى املعارك فاأخرج ُمنت�سراً... يفتح اأبواباً 

فولذيًة ل يعرفه اإل من اأدرك مغزاه وفهم معناه وَتَن�َسم بَعَبقه.

من  جرعٍة  اإىل  حتتاج  اأبي  ونظرُة  كالم  دون  اأفهمها  اأمي  نظرُة 
ال�سرح.

اأُمي احلاجة اأمونة بنت احلاج ُح�سني على جمعة ذات جذوٍر �سريفيٍة 
مغربيٍة تركيٍة ِم�سرية... ُكلما مّرت الأياُم وال�سنون فاأنا بالن�سبة لها 
ولبنها  بدمها  اأجلي  من  ّحت  ف�سَ اأبي  مات  يافع،  وولٌد  �سغرٌي  طفٌل 
ودموعها، قراأُت الكلمة على �سوء عينيها، يف رهقها قوٌة وفرح... فهي 
اأدار  ال�سكينة...  وحينما  وماٌء عذٌب من  ين�سب من احلنني  منبٌع ل 
فتنهار  العتيق  البيت  واأغادر  اأ�سافُر  حياءها.  منحتني  ظهَره  الزماُن 
البوابة  عند  اأجدها  عودتي  وعند  املنام.  وتودع  خديها  على  الدموع 
النوم،  يدركني  تنام حّتى  بقلٍب حزين... ل  القدمية فرحًة  اخل�سبية 
ول تطمئن حّتى تقراأ قلبي و�سمريي. اإذا فرحُت فِرحْت دومنا �سبب 
لذلتي وعفُوها كالٌم  �سابٌق  ُعذُرها  �سوؤال...   واإذا حزنُت حِزنْت دومنا 



-36-

واأغنيُتها  الدنيا  يف  حكايُتها  اأولُدها  النبيل...  وجِهها  على  و�سمٌت 
اخلالدة وق�سيدُتها العذبة... اأُمنيتي اأن اأمالأ حُميطات الكون امتناناً 
م�سافٍة  اأو  قلتها  كلمٍة  اأو  م�سيتها  ُخطوٍة   ِلُكل  ووفاًء  الكرمي  ِلقدِمك 

عربتها نحوي اأو نحو اإخوتي اأو بلدي اأو قريتي اأو اأهلي. 

زوجتي عزه حُمي الدين اأحمد مربوك اأبومازن ذات جذوٍر �سريفيٍة 
مغربية... هي التي مل تنم قبلي ومل ت�ستيِقظ بعدي... هي �سريكٌة يف 
درٍب طويٍل وجمهٍد وُم�سني، ورفيقٌة يف حياٍة ُكُلها كفاٌح وعمٌل واأمل... 
واملحبة،  والعزِة  ال�سموِخ  من  وجباٌل  والفكرة  التفاوؤل  من  ياقوٌت  هي 
بل هي معدٌن يف باطِن الأَْر�ِس ل يعرفه الإن�سان ومل تدركه الب�سرية، 
ُكِلّ املعادن النادرة، ل  ُكِلّ القيم ال�سامقة واأثمن من  اأقوى من  قيمُته 
اأنظر اإىل وجهها ال�سبوح قبل الفجر  اإل بلغِة احلد�س.  مُيكن و�سُفه 
فاأرى فيه منارًة من الأمل والتفاوؤل... تقراأ ما نريد فرناه اأمامنا يف 
ملحِة من الب�سر... وحينما نفرح ُتهلل بال�سعادة وكاأنها تقول �سعادتي 
اأنتم يف هذه الدنيا العابرة... ل تخطئ الكلمة حني تقول اليوُم عظيٌم 
وغداً اأعظم واإن اأح�سن اللحظات مل يولد بعد... دعونا نتاأمل ون�ستغفر 

ونثق يف عناية احلي القيوم الذي ل تاأخذه �سنٌة ول نوم.
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الغ�سب

قدر املرء ُيقا�س مبقدار ن�سبة غ�سبه.

الهدوء واملنطق يتواءمان والغ�سب والعقل يتنافران.

الغ�سب يقرتب من الظلم ويبتعد عن العدل.

حينما تكتم غ�سبك تبدو مالمح النت�سار على وجِهك.

كيف تغ�سب مقيا�ٌس اإىل كيف تفِكر.

اإذا اأردت اأن تهزم الغ�سب فاأغ�سب عليه واأ�سمت.

ما بعد الغ�سب اأ�سواأ من �سبِبه.

قد  تكون  لالآخرين  ل  ت�سِ وحينما  اأ�سعلها  من  حترق  ناٌر  الغ�سب 
انطفاأت.

الرتكيز يف الإيجابي يطفئ نار الغ�سب.

ُكِلّ ثانيٍة من الغ�سب تفقدك �ساعة من الأمل.

العقل ال�سغري له ُمكرب �سوت ُت�سَخم فيه الأ�سوات التافهة فتتحول 
اإىل غ�سب.

العقل الذي يطفئ غ�سبه ب�سمت عقٌل كبري والقلب الذي ي�ستجيب 
لذلك قلٌب ُمطمئن.
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حياُء الإن�سان عند غ�سبه هدٌف مباغٌت يف ملعب اخل�سم.

التفاوؤل التلقائي يهزم الغ�سب... والغ�سب التلقائي يهزم التفاوؤل.

الغ�سب حريٌق هائٌل مُيكن اإطفاُءه بقدٍر ب�سيٍط من ماء احلكمة.

متى ما �سيطرت على الغ�سب فقد �سيطرت على املوقف.

�سالُح الغ�سب قاتٌل والو�سيلة الناجعة لإف�ساِده هي ال�سمت.

 اجلراح القدمية يزداد ُعمقها بالغ�سب.

 للعقل ِنوٌر م�سٌع ل يطفئه اإل الغ�سب.

الذي يجتاز اختبار الغ�سب فهو عاقل.

عندما ُت�سارع الغ�سب وتنت�سر عليه ُت�سادقك احلكمة.

ِقيمُة املرء احلقيقية ُتقا�س مبدى انفعاله بالأذى الذي اأ�سابه.

واإذا  الغالب  فاأنت  انت�سرْت احلكمة  فاإذا  الغ�سب واحلكمة يت�سارعان 
انت�سر الغ�سب فاأنت املغلوب.

تقييد الغ�سب بِحبال الأخالق قمٌة يف الت�سامي. 
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الأ�رشة

املراأة العاقلة بحكمِتها هي ال�سريان الذي ُيغذي قلب الأ�سرة.

متى ما ا�ستقّرت الأ�سرة ا�ستقّر املجتمع.

املراأة َتعرُب لقلب زوِجها بذكاِئها وت�سيطر عليه بطاعِتها له.

هناك اإمراأٌة تبني لالأ�سرة �سكناً واأُخرى تبني من ال�سكن اأ�سرًة.

اأ�سدق حلظات حياتي تتناغم مع اأ�سرتي.

ِمراآة  يف  فانظر  نف�ِسك  من  الأ�سل  ِطبق  �سورًة  ترى  اأن  اأردت  اإذا 
اأُ�سرِتك.

دواُء الداء الناجع يف بيت الأ�سرة.

البيت هو املكان الوحيد اَلِذي ميكن اأن تتكلم فيه دون اأن تفكر.

اأ�سرع طريقة للفرح هي ِعْنَد اإدخال ال�سرور يف قلِب اأُ�سرِتك.

بناُء الأ�سرِة غايٌة غري اأنه و�سيلٌة لبناِء املجتمع.

ل تظن اأن اأفراد اأ�سرِتك هم مروؤو�سيك.

زوجتي مل َتنم قبلي ومل  ت�ستيِقظ بعدي.

الزوجُة ال�ساحلُة كالبل�سم النادر.

داخُل الأ�سرِة حٌب مقّد�س عليك اأن تيِقظه لأنه هو احلياة.
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الأ�سرة هي الأم التي اأر�سعت احل�سارة ورفعت الإن�سان.

الأ�سرُة هي الواحُة اخل�سراء يف قلِب �سحراٍء ل زرع فيها ول �سرع.

ال�سعادُة التي تنجبها الأ�سرة خرٌي ل ين�سب.

ل خرَي يف جمتمٍع لت�سنده اأ�سرة.

نهُر احلِب اخلالد يبداأ رحلَته من منبع الأ�سرة.

اأركاُن الأُ�سرِة العظيمة ُهم ُحكماوؤُها ل ُحكاُمها.

اإذا اأردَت اأن ُتدرك مغزى التمُيز ومعنى التفُرد فعليك اأن تفح�س ُبنيان 
الأ�سرة.
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ال�ِسدق

دق.  اأ�سدق اأ�سدقاء العقل هو ال�سِ

اإذا �سدقَت مع نف�ِسك ُكنَت �سادقاً مع الآخرين.

دق النابع من �سوِء نيٍة اأفظع من الكذب. ال�سِ

الكذبُة الواحدُة قد ُتكلف اآلف الكذبات الأُخرى للحفاِظ عليها.

دق بل�سٌم ناِدر. اإدارُة ال�سِ

دق. للعقِل الباطن مهارٌة ُتدرب الإن�سان على ال�سِ

دق هو اأجنُع الُطُرق للو�سول للعقِل الب�سري. ال�سِ

ِر�ساُء ال�سمري هو امُلرتجُم الفوري ِلراحِة النف�ِس و�سدِق القول.

دُق اأقوى مفاتيح املعرفِة و الإقناع. ال�سِ

دُق جبٌل �سامٌخ متى ما و�سلَت اإىل ِقمِته اأحبك النا�س وبايعوك. ال�سِ

الكلمُة ال�سادقُة نهٌر عذٌب يرتوي منه العط�سى للحقيقة.

ل جلبال الأخالق ال�سامقة.  دق هو العنوان الذي يو�سِ ال�سِ

الكذبُة �سل�سلٌة ظاهُرها مرتابٌط وباطُنها ه�س �سوف تنك�سر وتت�ساقط 
يف اأي حلظة.

دق بالفطرة وتكره الكذب بال�سرورة. اجلوارُح ت�ستجيب لل�سِ
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دُق قد ُينجي اإن�ساناً يف طريِقه اإىل حبِل امل�سنقة. ال�سِ

دق يف القوِل والِفعل طريٌق ل ي�سلكه اإل العارفون... اآِخُره �سعادٌة  ال�سِ
ُمطلقة.

الكذابون ُهم البوؤ�ساء... ال�سادقون ُهم اأغنى الب�سر.

ُمعظم احلروب والِفنت قد بداأ حريُقها بكذبة.

دق ينبهر له حتى الكذابون. ال�سِ

اإن تكن �سادقاً مع الفقر فاأنت اأقوى من الكاذب مع الِغنى.

دق وُح�سن اخللق من �سناعِته.  احلياُء من عالمات ال�سِ

دق الذي يتبعه العمل ف�سيلٌة حتتفل بها الأمة. ال�سِ

دق الذي ينطبع يف القلب وال�سمري يو�سل �ساحَبه اإىل اأعلى قمٍة  ال�سِ
يف جبل الأخالق.

دُق مع التوا�سع دخل املرُء اإىل قلوِب النا�س. اإذا توا�سل ال�سِ

والقيم  وال�سرب  دق  ال�سِ واجلالدين:  الَظلَمَة  حُتطم  اأ�سياء  ثالثُة 
الروحية.
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ال�سيا�سة

ال�سيا�سُة هي تفا�سيُل الواقِع دون منطق. 

�سيادُة القانون هي �سمرُي الدولِة الناجحة.

املعار�سُة احلقة هي التي نرى فيها ظل اخلطاأ فنرتكه وُن�سِوب اخلطاأ 
نف�سه.

اجُل�سور ل ُتبنى فقط فوق الأنهار لكِنها ُتبنى اأي�ساً اإىل ُقلوب النا�س.

ِكن اأن تكون اأقواها ب�سيادِة القانون. اأ�سغر الدول مُيْ

الدول كالعالمات التجارية متى ما نه�ست اأحبها النا�س.

الدر�ُس الأوُل يف ِعْلم ال�سيا�سة: ل ُتعاِك�س منطق التاأريخ.

الأحداُث الُكربى كماِء النهر مير دون اأن يعود مرًة اأُخرى.

احلريُة هي الرئُة النقيُة التى يتنف�س بها املجتمع.

احرتام اأفكارالآخرين هو الفن ال�سامق لإدارِة التنوع.

تفادي الأخطاء اأ�سهل من التعاطي مع نتائِجها.

الذي يحاول القفز فوق اإمكاناِته ينتهي بالف�سل.

ُكُلما ت�سامن النا�س لبناِء الدولة اأ�سرَعْت ُخطى نه�ستها.

القت�ساد والثقافة ُهما ال�سوء الأخ�سر ِلعبور الأمة.
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ِكن اخرتاُقه ُهو ثقافة الأمة. احل�سُن الأخري الذي ل مُيْ

ُكلُّ �سفحٍة يف تاأريخ الأمة مهما كان �سكلها اأو م�سموُنها فهي خالدة.

ُكِل �سفحٍة يف تاأريخ الأمة لها ُعنوان.

الُدرو�س والِعرب ِهي ال�سوء املنت�سر يف ن�سيج الأمة.

اإطفاُء ال�سوِء املنت�سِر يف ن�سيِج الأمة ُيلغي املعرفة.

من املُ�ستحيل ا�ستخداُم القوِة �سد طبيعة التغيري.

منطُق التغيري يحدُث اأحياناً بالتقاُدم.

التنوُع هو �سريورُة طبيعة الأ�سياء وم�سدُر قوِتها.

التقدم له �سانعوه والتطور له ُمريدوه.

التميز ُهو ِعْلُم الإرادة ومعرفة الذات.

والفتنة  النائمة  الفتنة  بني  مُييز  الذي  ُهو  احل�سيف  ال�سيا�سي 
القائمة.

لقراءِة  �سرورٌي  البنيوية  والأُخرى  البيئية  املُ�سكلة  بني  التمييز 
الواقع.

الأكرُث اإدراكاً وُعمقاً لي�س ُهو الأقوى بل اإنه �ساحُب الإرادة الأكرب.

الخرتاق ُيحدثه املُحارب ولي�س نوعية ال�سالح الِذي يحمُله.

الالهوت ال�سيا�سي اأكرث تعقيداً من الالهوت القانوين.



-45-

الإ�سالح الِذي ل يبداأ من الذات ك�سربِة املرمى اخلا�سرة.

معامُل الطريق يجب اأن تظهر حتى ولو بنوٍر خافت.

ُخطُة الإ�سالح التي ل تنحاز لالإن�سان ك�سراٍخ يف بئٍر عميٍق وُمغلق.

يف  وُمتجددًة  ُقيوِدها  من  ُمتحررًة  تكون  اأن  يجب  اجلديدة  الأفكاُر 
وِمعطاءًة يف  َم�سمُوِنها  وُمبدعًة يف  وُمتنوعًة يف حُمتواها  �سريورِتها 

نتاِئِجها.. وفوق ُكِلّ ذلك اأ�سيلة يف منبِعها.

باطن  يف  عميقة  ُجذوُرها  كانت  اإذا  خالدًة  تكون  ال�سمود ِ �سخرُة 
الأر�س.

الإ�سكاليات الن�سبية مُيكن اأن ُيتفق عليها والإ�سكاليات املُطلقة مُيكن 
اأن ُيتفق على الختالف عليها.

ُكم البع�س على ما اختلفتم  اأفرحوا مبا اتفقتم عليه واعتذروا لبع�سِ
عليه فاأدُب الختالف ُهو بو�سلُة التقُدم.

ُكِلّ  ميتِلُكها  اأن  يجب  هيبِتها..  و�سارُة  ِح�سُنها  ِهي  الدولة  اأ�سوُل 
النا�س.

ُم�ستقبٍل  �ساحُب  وميكافيلي  عريق  فل�سفٍى  ما�ٍس  �ساحُب  �ُسقراط 
�سيا�سٍى غري ُمتفٍق عليه.

الع�سبيُة ال�سيا�سية تقتل الفكرة الذكية وُتعطل التاأمل املُنِتْج.

الن�سباُط الدفاعي غري املِرن اأوُل ُم�سببات الهجمة املُرتدة.

املرونُة التكتيكية ِهي اآليُة الروؤيِة الذكية.
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امل�سروُع الوطني الناجح ُهو ِج�سٌر كبرٌي مداخُله التي حتتاج اإىل تعبيٍد 
فوري هي الرثوُة وال�سلطُة والُهويُة والخِتالل التنموي.

اأكرُب عالمات الف�سل الهرولُة يف الجتاه اخلاطئ.

التفكرُي الإيجابي يحتوي على املُكِون الإيجابي.

الفو�سى املُناخية من عنا�سر الفو�سى ال�سيا�سية.

اإن مل ت�ستطع اأن تدخل يف �سمائر الآخرين فعليك قراءة نواياهم.

ُهو  بل  الفا�سلة  الدولة  لعالج  الأوحد  امل�سروع  ُهو  الوطني  امل�سروع 
الدواُء الأجنع.

القرار الظني كالطق�س مبنٌى َعلى قرائن غري حم�سومة الدللة.

الِذي  ومكاٍن غري  فيه  اأُدركت  الِذي  لزماٍن غري  مار�سال حتتاج  ُخطة 
ٌكِتبت فيه.

�سلُل الُقلوْب يقود اإىل �سلِل الُعقوْل.

من اأركان احلوارالتحُدث بلغِة الِكبار ولهجة املُنت�سرين.

الأدب ال�سيا�سي النا�سج يفتح الأبواب املُو�سدة.

عفاء اأقوى من جالديهم. عفاء ل يتعلمون من جالديهم.. ال�سُ ال�سُ

الغ�سب الِذي ل يحدث مبقيا�س ينتهي بكارثة.

الُنخب لها دوٌر كبري وال�سعوب لها الدور الأكرب.

من ال�سعوبة اأن تفر�س ُلغًة َعلى ُهوية اأو ِهوية َعلى ُلغة.
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بني  كالتمييز  واملُغالطات  والأغالط  واملُ�سببات  الأ�سباب  بني  التمييز 
احلِق و الباطل.

التوفيق بني �سوابط النفعالية وقواعد الِعلم فٌن ِمثل خلط الألوان.

املُعار�سُة الإلكرتونية ل حتتاج لإذٍن لدخول الأمكنة.

املُكِونات املُنا�سبة حتتاج اإىل مقاديٍر ُمنا�ِسبة.

اإن مل جِتد مرِجعيات بديلة فاأبحث عن مرِجعيات ُمعدلة.

قد تكون املعركة واحدة واملُ�سببات خُمتلفة.

دمقرطة الدّول النامية عمليٌة جراحيٌة دون تخدير.

واإدارُة   الأِزمات  واإدارُة  املال  واإدارُة  املعلومات  واإدارُة  الإن�سان  اإدارُة 
اخِلالفات واإدارُة النف�س جداٌر عازٌل بني الأُمة والف�ساد.

در اأك�سجني الثقة.. وقيمُتها الُكربى ِهي  الدولُة املُطمئنة ِهي التي ُت�سّ
املواطن.

ُمقِدمات احلا�سر ِهي نتائُج املُ�ستقبل.

يز بني الأِزمات والتحولت اجليو�سيا�سية. نوعيُة التاأريخ ِهي التي ُتّ

دولٍة  اإىل  الُكربى  الدولة  حُتِول  اأن  مُيكن  اجليو�سيا�سية  التحولت 
غرى. �سُ

املُغامرات الع�سكرية مر�ٌس قاتل يوؤدي اإىل انهيار الدولة الُكربى.

الوهم ال�سيا�سي اأكرب عوائق التقدم والنه�سة.
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احلرب العاملية الثالثة ِهي حرُب الفقراء واملحرومني... ُكلفة جتنِبها 
اأقل من ُكلفة اإ�سعاِلها.

ل مُيكن القيام بدرا�سة جدوى جماعية دون درا�سة جدوى �سخ�سية.

الغ�سُب ال�سعبي يحتاج اإىل اأدوات ت�سريف اأهُمها التغيري.

واحلرية  بالأمان  فرٍد  ُكّل  فيها  ي�سعر  التي  ِهي  الناجحة  الدولُة 
القانون،  وامل�ساواة وقوة  وال�سحة  واملعرفة  امل�سروع  والك�سب  والتعبري 
ال�سباب  وقيادة  الطفل  واحرتام  الأ�سرة  و�سوت  القوة  قانون  و�سعف 
الطاقة  ومركزية  الأداء  و�سريورة  املراأة  وحِمورية  الَعَجزة  وحماية 
ُهو  الدولة..  على  ِعبئاً  لي�س  فالإن�سان  لالإن�سان...  الدولة  وانحياز 

اإ�ستثماُرها احلقيقي.. واملجتمع ُهو �سمام الأمان.

الإن�سان ل ُي�ساوي اأكرث من غرِيه اإل اإذا اأجنز اأكرث من غرِيه.. الإجناز 
ُهو امِلعيار الفا�سل.

العرتاُف الق�سدي بالتنوع م�سدُر قوٍة لتما�سك الأمة.

يخُدُمه  حاكماً  ولي�س  ال�سعب  يحُكُمه  خادماً  احلاكُم  يكون  اأن  يجب 
ال�سعب.

الربملان ال�سعبي ينبع من جذور الأمة وغايُته التنوير واملعرفة.

ال�سوؤاُل الأكرُث اإحلاحاً ُهو كيف نحُكم.. الإجابة ال�سائبة تقود للتنمية 
املُ�ستدامة.

دولُة القانون ل تن�سغل كثرياً مبن يحكم.
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عن  الُقعود  ُهو  النامية  البلدان  تاأريخ  اكتنفه  الِذي  الأ�سا�س  املُ�سكل 
ابتداع نظاِم ُحكٍم كفوؤ قاعدُته نظاٌم اقت�سادٍي واجتماعٍي عادل  وقادر 
م�سكالت  وحل  بكفاية،  واملخاطر  التحديات  ومواجهة  الإجناز  َعلى 
احلا�سر تهيداً لبناٍء �سروِح امل�ستقبل، واحلكم الرا�سد الِذي يوؤ�س�س 
للمواطنة ال�ساحلة، ويقوم َعلى النتخابات احلرة وال�سلطة الق�سائية 
والتنمية  الف�ساد  وحماربة  وال�سحافة،  التعبري  وحرية  امل�ستقلة، 
القت�سادية والب�سرية والجتماعية وين�سوي حتت رايِته احلكم الرا�سد 
و�سيادة حكم القانون وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات، واحرتام حقوق 
الإن�سان وتو�سيع قاعدة امل�ساركة وفعالية موؤ�س�سات الدولة، وال�سفافية 
وامل�ساءلة يف اإدارة ال�سوؤون العامة. فاأي طفرٍة تنمويٍة ل مُيكن حتقيُقها 
�سيا�سيٍة واعية وترتيباٍت نا�سجٍة ُتّثل  األ يف ظِل حكٍم ر�سيد وقيادٍة 
اإرادة الأمة  اأن تتحد  اإذ ل بد  ال�سيا�سية...  اأطراف العملية  فيها كافة 
للتوافق َعلى نظاِم حكٍم دميقراطي اأمثل ي�ستمد �سرعيته من تطلعات 
ا�ستناِده وتطبيِقه  ال�ساملة، ومن  مواطنيه يف الدميقراطية والتنمية 
مُمثلو  واأجازها  ارت�ساها  والتي  كالد�ستور...  الأ�سا�سية  للقوانني 
ال�سعب..  اختارهم، وبذلك ُيحظى نظام احلكم بقبول  الِذيَن  ال�سعب 

م�سدر ال�سيادة. 

ُحكومة  ولي�ست  م�سروعات  ُحكومة  تكون  اأن  فيجب  احُلكومة  اأّما 
يف  �ساعة   ٢٤ تعمل  الإجراءات...  و�سريعة  القرارات  قوية  ت�سريفات.. 
اأ�سحاُب  الوزراء  واملتابعة،  التفوي�س  عرب  ال�سنة  يف  يوم  و٣٦٥  اليوم 
واأداٍء  �سخ�سية  وقوِة  وثقٍة  وحنكٍة  وخربٍة  ومعرفٍة  وجتربٍة  درايٍة 
و�سلوكياٍت مُميزٍة و�ِسِجٍل نظيف.. يوِقعون َعلى وثائق اإقرارات الذمة 
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ب�سفافيٍة تامة .. ُيحا�سبون ِعْنَد ُكِلّ خطوة، وِعْنَد انتهاِء مهاِمِهم ُتراجع 
اإبراءاآت الِذمة عرب الو�سائط القانونية املبا�سرة... مُينع اأ�سدقاء رئي�س 
ل  ُحكومٌة  وليته..  اأثناء  العام  التجاري  العمل  من  واأقرباوؤه  الوزراء 
تاماً  وتنحاز  والتحديات   للم�سكالت  الناجعة  احُللول  تخلق   ، تنام 
لالإن�سان.. ل يوجد ترف اأو ترهل مايل اأو اإداري...اأو مظاهر انعزالية 
تالأ  اّلتي  ال�سيارات  وقوافل  �سافرات  ِمثل  للمواطن  ا�ستفزازية  اأو 
الُطُرقات... ُيَخّف�س عدد الد�ستوريني اإىل رقٍم رمزي... �ُسعوب الدول 
النامية تريد مناذج نا�سعة للقيادة... مناذج ُيحتذى بها ملعاجلة فاقد 
الطعام ومي�سون  ياأكلون  النا�س  كافة  ُد�ستوريون مثُلهم مثل  الثقة... 
يف الأ�سواق... الهدايا التي ُتنح لأي م�سوؤول ُتعترب من اأ�سكال الف�ساد 

اَلِذي ُيعاقب َعليه القانون.

املُقارعُة باحُلجة رابحة واملُقارعة بالغ�سب فا�سلة.

ه الُيتم ال�سيا�سي. حمرقُة الدميقراطية مر�ٌس خطري من اأعرا�سِ

قت فاقد الثقة واأ�ساَعت الإجماع الن�سبي. املعايرياملُزدوجة َعمَّ

احُللول املُتاأخرة �سذاجٌة ُمتقدمة.

وفن  املُمكن  وفن  والتنازل  التوازن  بني  مُييز  احل�سيف  ال�سيا�سي 
املُ�ستحيل.

اإىل  الكلمات خا�سًة حينما تتحول  اأن تحوها  ِكن  مُيْ ال�سنني  مواِقف 
اأفعال.

ُكُلما ازدادت الفجوُة بني الَنا�ِس واحلاِكم ُكُلما َكرُبت م�ساحُة الياأ�س.
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ُهناك نوٌع من الدفاع مب�ساحٍة هجومية. عادًة ما ُيحرز هدفاً يف الوقت 
الإ�سايف.

ل للم�سمون وديباجة اللفظ ِهي ك�سوة ال�سكل. املعنى يو�سِ

اإن اأرادت الدول الأقل مُنواً اخلروج من ُعزلِتها فعليها األ تعي�س َعلى 
فتات موائد العامل.

اإذا بداأ مركز الزلزال بِحراكه قد ينتهي بكارثة.

احُلكومات التي ماتت �سيا�سياً مل يبق لها �ِسوى مرا�سم الدفن. 

اإذا ارتقت العقول باأفكاِرها �سدقت الأل�سن يف كالِمها.

�سعُف املناعِة ال�سيا�سية يزيد من اآبار الغ�سب اجلويف.

ه عزٌو �سببي. التف�سرُي التاآمري للتاأريخ بع�سُ

الثورُة الِفرن�سية مل ُتنه حالة الإقطاع فقط بل األهمت العامل واأهدته 
م�سانَع لالأمل.

العامل يعرتف بالأقوياء ومل َيُعد يتفاعل مع التو�سل.

يجب اأن مُنِيز بني �سراِع احُلدود و�سراِع الُوجود الأول اختالٌف َعلى 
اأر�س والثاين اأر�ٌس َعلى اختالف.

نف�ٍس طويٍل  اإىل  ُعزلِتها حتتاج  اخُلروِج من  التي  ترغب يف  الدولُة 
وُمبدع واأ�سرتاتيجيٍة ذكيٍة وُمبتكرة وم�ساحاٍت اأ�سيلٍة ووا�سعة وف�ساءاآٍت 
تكتيكيٍة ومُميزة ُثَمّ الهرولة يف قنواٍت غري تقليدية للو�سوِل لهِدِفها 

واإنقاذ اإن�ساِنها... الإن�سان اأغلى ما منلك.
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احُلكم الرا�سد ُيقا�س بالعدالة الجتماعية. 

اإنتاُجها ُكُلما دعت احلاجة ِلذلك... ل قيمة  اأ�سئلٌة ُمكررٌة ُيعاد  ُهناك 
لها يف الواقع.

الدولة التي خرجت من ُعزلِتها عادت للحا�سنة القومية والإقليمية 
والدولية باأدواٍت نا�سجة.

الدولة العقالنية يجب اأن تكون مدنية تعددية دميقراطية ذات مرجعيٍة 
ثابتة اأو ُمعدلة.. التفاق يقودها اإىل الأمام وُيعزز ا�ستقرارها.

تخ�ساها  اأن  اإما  ثالث:  من  واحدة  العامل  من  تريد  الُعظمى  الدولة 
وتخاف منها، اأو اأن حترتمها وتن�سق معها، اأو اأن حتتاج اإليها وتتو�سل 

مِلعونِتها. 

الدولة  �سلطان  اخلا�سُر  يكون  ال�سيا�سية  بو�سلة احلداثة  فقدان  ِعْنَد 
فت�سيع هيبتها.

�سوء اإدارة الُهوية باٌب وا�سٌع وُمنزلٌق خطري.

والقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�سروع  اأ�ساعت  التي  ِهي  الفا�سلة  الدولة 
والجتماعي وربحت امل�سروع الأمني.. اأق�سى ما مُيكن اأن تنجزه هدف 

�سرف دون م�سموٍن فكري اأو تنموي.

�سربُة البداية لإنقاذ الدولة الفا�سلة ِهى موؤ�سرات التنمية الب�سرية 
من ال�سحة والتعليم والدخل والفقراء النا�سطني اقت�سادياً.. من لُهم 

قدرة على الإنتاج.
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التمرت�س خلف ال�سعارات وامل�سطلحات دون مهارة اأو اأداء ف�سٌل �سيا�سٌي 
بائن.

ِعندما تغيب الروؤية الكلية وتختبئ املبادئ وينعدم الربنامج وتنمحي 
الآليات.. وقُتها يجب اأن يخ�سع نظام احلكم اإىل عمليٍة جراحيٍة عاجلة 

ومعاجلاٍت جذريٍة �ساملة.

�سور  ترى  التي  البلدان  ولحظت:  تقريباً  الدنيا  بلدان  ُكِلّ  ُزرت 
قائِدها يف ُكِلّ مكان ف�سلت، والبلدان التي نادراً ما ترى �سورة قائِدها  

قد جنحت وَعرَبت.

واملعاجلات  ال�سلطوي  الإرث  ِهي  الفا�سلة  الدولة  اأعرا�س  اأهم  من 
ال�سطحية والِعرقية، واحلوكمة املُعاقة و�سلل القيادة، والف�ساد البائن 
وتهمي�س  الأطفال،  واغت�ساب  الُطُرقات،  يف  الفقر  مظاهر  وانعكا�س 
ال�سباب، والظلم املرُتاكم، وانهيار املوؤ�س�سية وانحطاط اخلدمة املدنية 
امل�سوؤولني،  قوافل  ب�سافرات  الُطُرقات  وامتالء  الق�ساء،  وانك�سار 
وهم  ثم  الُطُرقات،  يف  والت�سول  والفقر  العطالة  مظاهر  وانعكا�س 

احلاكم بالفوز يف انتخاباٍت قادمة.

واأكرثها  العامل  دول  اأغنى  من  ِهي  دولة  رئي�سة  مكتبي  يف  زارتني 
املنظمة  مدخل  اإىل  ا�سطحبُتها  الزيارة،  انتهاء  وِعند  دميقراطية، 
اأو  اأو حر�ٌس يف مِعيِتها  الدولية لوداعها. مل تكن هناك عربة لتنقلها 
قافلة �سافرات. �ساألُتها فقالت اإنها �ستاأخذ الب�س رقم 9 لزيارِة ابنتها 
التي ت�سكن على ُبعد خم�سة كيلومرتات ُثَمّ ذهبت م�سياً على الأقدام. 
وبينما  بلدي...  يف  ُكنت  فقط  واحٍد  اأ�سبوٍع  قبل  اهلل!  �ُسبحان  يا  ُقلت 
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و�سافرة  الربق  ب�سرعة  وزيٍر  قافلُة  ِبنا  َمّرت  خا�سة  �سيارٍة  يف  نحن 
الرعد ودون اأن تتوقف ِعْنَد �سارِة املُروِر احلمراء. كادت اأن تده�سنا لول 

عناية اهلل... جنونا من املوت باأعجوبة.
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الظلم

الظلم والظالم وجهان لعملٍة واحدة.

اآخر حمطة يف رحلة الظلم ِهي النهيار.

الظلم هو موت ال�سمري.

ظلم امل�ساكني كالنار يف اله�سيم.

تقومي الظلم هو عدالة ال�سماء.

ِمراآُة الظلم هي معاملُة النف�س.

اأكرُث الَنا�ِس احتقاراً ِلنف�سه هو الظامل.

الدواُء الأول لداِء الظلم هو رُد احلقوق.

اأمّلُ املظلوم يخرتق ُكِلّ الأ�سوار الفولذية.

اإذا ُخريَت اأن تكون ظاملا طليقاً اأو مظلوماً �سجيناً فاخرت الثانية.

العفو والقوة تواأمان والنتقام وال�سعف �سريكان.

ظلم الدنيا له حمكمٌة اآتية.

الذنوب �ساللٌت �سامتٌة من الأمل ت�سبح يف الدم.

اإذا تيقن الظامل اأنه قد عدل فتاأكد اأن العارف باحلقيقة قد �سمت عن 
قوِلها.
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الظلُم فظيٌع غري اأن الأفظع هو ال�سكوُت عنه.

نِع ال�سجون غري اأنهم ف�سلوا يف �َسجن الُعقول. تفنن الظاملون يف �سُ

التاأريخ ُيحدثنا باأن مباراة الظامل خا�سرٌة واإن طال ُعمُرها.

ُكُلما َكرث الظلم ُكُلما اقرتبت نهايُته.

نهايُة الطغاة غالباً ما تكون بذات الأدوات التي ي�سنعونها.

ال�سكوت عن الظلم ل يعني بال�سرورة تديد عمره ال�سريري.

الظامُل اأكرُث الَنا�ِس تعا�سًة واحتقاراً لنف�سه.
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ال�سب

اأعلى درجات القوة اأن تتاأمل دون �سجيج وتع�سق دون لغو وتودع دون 
اأين  تقول  اأن  دون  وت�سرب  دموع  دون  وتفرح  �سراخ  دون  وحتن  اأ�سى 

�سابر.. وُكُلك اأمل.
اأ�سرِب فاملاء الأكرُث ُعذوبًة ياأتي من الباطن الأكرث ُعمقاً.

ال�سرب  القوة  عالمات  ومن  ال�سديق  على  ال�سرب  الوفاء  عالمات  من 
على ال�سيق.

ال�سرُب طريٌق وِعْر يف نهايِته اأنهاٌر من نور.
ال�سرُب دواٌء لُكِل داء بل هو الدواء الناجع لأمرا�س الع�سر.

ال�سرُب ِح�سٌن من اخلوف.
ال�سرُب اأقوى من الوقت.

عوبًة عن ال�سرب على القبيح. ال�سرُب على اجلميل ل يقل �سُ
ال�سرب يحتاج اإىل اإرادٍة واإدراك.

ِعندما تنظر يف ِمراآة ال�سرب يجب اأن تكون مبت�سماً.
الذكاء الروحي بو�سلة ال�سرب.

ال�سالب الإيجابي ميد حبل ال�سرب.
ت�ساري�س العقل امل�ستنري ُتقوي جينات ال�سرب.

ال�سرُب اأوُله علقم واآخره جناٌة وانت�سار.
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اأعتى �سالح ملقاومة الزمان هو ال�سرب.
�سفاءاً  فتنبت  النا�س  اأوجاُع  فيه  ُتزرع  خ�سبٌة  تربُته  حقٌل  ال�سرُب 

بيقني.
اأقوى حلظات ال�سم�ِس �سطوعاً قبل ُغروِبها.

ل اأعرف اإن�ساناً دخل م�سابقة ال�سرب فخ�ِسر.
قليٌل من ال�سرب ُينقذ من ذلة الل�سان.

اإدارُة ال�سرب واإدارُة الوقت مدخالن لرفعة الإن�سان.
ال�سرب له �ُسَعٌب ومرافد اأقواها التحمل والإرادة.

ال�سرُب يفتح اأبواباً ل ُترى بالعني املُجردة.
اأوُل حمطٍة لقاطرة ال�سرب ا�سُمها اإدارُة النف�س.
التاأين وال�سرب �سريكان يف اإحراِز هدِف الن�سر.

ل مُيكن اأن تخطئ مع ال�سرب لأنه اأ�سمى قيم الأخالق.
ال�سرُب هو م�سنُع الأمِل الكبري اَلِذي يتحول فيه احللم اإىل حقيقة.

ال�سرُب هو احلا�سنُة الثاقبة للعقول الكبرية.
العقل الِذي يتفوق على الل�سان ميلك ِمفتاح ال�سرب.. والل�سان الِذي  

يقهر العقل ميلك ُكّل مفاتيح احلماقة.
ل مُيكن لالإن�سان اأن يجني ثمرة ال�سرب اإل بعد اأن ُيّدرب روَحه ويحرتم 

عقلَه وُير�سي �سمرَيه.
ال�سرُب كال�سم�س ل تغيب... لكنها تفعل ذلك حينما تريدها كذلك.
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الأمِل  يف  يرى  ومن  اأمل  ال�سجَر  يف  يرى  الِذي  بني  ِيز  مُيَ ال�سرب 
�سجر.

اإذا حزنت لغروب ال�سم�س ِعندك فا�سرب ثم اأفرح لأنها قد اأ�سرقت ِعْنَد 
اآخرين.

ال�سرب الواعي يوؤكد باأن الِذي �ساع قد حّل مكاَنه ما هو اأجمل منه.. 
اإن مل تره بعينيك ف�سوف تب�سره بقلبك.

قوة ال�سرب مع ال�سمت تفوق مقارعة الراأي باحُلجة.
ُكِلّ ما هو رائع قد مّت اإجناُزه بال�سرب.

الأقرب و�سوًل للحق هوال�سرب.
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العدل

ال�سمري هو �سمام اأمان العدل.

العدل والإميان تواأمان خرجا يف ثانيٍة واحدة.

ُمعظم النا�س ُتغ�سبهم احلقيقة.

احلقيقة كالنار اإما اأن تطفاأها اأوحترقك.

العدُل �سرارٌة طيبٌة اإذا انت�سرت قتلت الظلم.

اإذا �سقط ال�سمري مات العدل وانت�سر طاعون الباأ�س والياأ�س.

العدُل �سرورٌة والظلُم اأ�سطورة.

العدُل هو �سمرُي الدولِة الناجحة وقلُب الأمِة املُ�ستقرة.

العدُل ف�سيلٌة �سامقٌة ل ُيقيدها زماٌن اأو يربُطها مكان.

غياُب العدِل يعني خراُب الدنيا واختالل الكون.

اإن مل تعدل مع نف�ِسك فمن امل�ستحيل اأن تعدل بني النا�س.

يقظٍة  يف  �سمرُيه  ف�ساَر  بالعدل  جوارُحه  امتالأت  من  احُلكام  اأعظم 
دائمة.

ا�سم  ل  فيها  عدل  ل  التي  للدولة..والدولة  الأول  ال�سم  هو  العدل 
لـها.
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ملكوت  وير�ساها  الُعليا  القيم  فيها  ُزِرعت  التي  الرتبُة  هو  العدُل 
ال�سمواِت والأر�س.

ل خرَي يف بيٍت اأو بلٍد ل عدَل فيه.

العدُل والوجود خرجا من رحٍم واحٍد ل نق�َس فيه ول نق�سان.

�سعادُة الإن�سان الُكلية تكُمن يف احلقيقِة والعدل.

ُمعظم املُ�سائب وُكل الِفنت وُجل احلروب منبُعها غياُب العدل.

الدولة املُطمئنُة ُبنيت على قاعدة العدل.

لي�ست ُكّل القوة عدالة... غري اأنني اأوؤكد لُكم اأن ُكّل العدالِة قوة.

ال�سالُم وحده ل يوؤدي اإىل وفاِق الأمة اإل اإذا تواءم مع العدل.

اأي بدايٍة ل يكون العدُل يف ُمقدمِتها فهي بال�سرورة فا�سلة.

العدُل ج�سٌم واحٌد ل مُيكن جتزاأُته اأو تق�سيُمه.

ل خرَي يف حياٍة دون عدل، ول خرَي يف عمٍل دون عدل، ول خرَي يف ِعلٍم 
دون عدل، ول خرَي يف قوٍل دون عدل، ول خرَي يف فعٍل دون عدل... قبل 

اأن تبداأ فِكر ثم اأَعِدل.
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الروح

الروُح ِهي اأكرب واأروع خُملِّ�س من الياأ�س.

الروُح ِهي وقوُد الأمل.

الروح َتعرُب دون اأن ُترى.

الروح ِهي املكان الِذي ُي�سان فيه القلب والل�سان.

طاقُة الروح ِهي املولِّد لطاقة العقل.

نِع الروح وتخطيط العقل واإنفاذ اجل�سد. املعجزُة من �سُ

العقُل ال�ساكُن حُتركه الروح.

الروُح ِهي �سُر الوجود.

الروُح  كوكٌب ل ُيطفاأ بل ِهي �سوُء احلياة.

�سعُف اجل�سِد اأنه ميوت وقوُة الروِح اأنها ل توت.

النت�ساُر الروحي متفوٌق على النت�ساِر املادي.

الروُح �سريٌك للحب واجلمال يف �سٍئ مكنون.

ُكتبت عليها ذكرياٍت موؤملة فا�ستخدم  التي  الُكرا�سة  اأن ُتزق  اأردَت  اإذا 
�سالح الروح.
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الروُح ِهي التي ت�سنع الأمل وتر�سم احللم وت�سئ الواقع... ِهي طاقٌة 
فوق اخليال.

حينما اجرت احلكايات والذكريات تكون الروُح ِهي الراوي.

ِلكى تعي�س على قيد احلياة يجب اأن حتيا على قيد الروح.

و�سطوع  ال�سم�س  �ُسروق  على  �ساهداً  تكن  اأن  روَحك يجب  ُتغذي  ِلكى 
القمر.

اجلوهر اأعمق من املظهر لأنه الروح.

ل تَخْف من املوت لأنه الوقت الِذي تنطلق فيه الروح من احلب�س اإىل 
املُطلق.

حينما ُتدرك اجلمال فقد اأدركت الروح.

حياُء النف�س كلمٌة يف قامو�ِس الروح.

لغُة الروِح يتعلمها من �سدق اإمياُنه.



-64-

النجاح والثقة بالنف�س

فواني�ُس الف�سل ِهي نف�ُسها م�سابيُح النجاح ِعندما ت�سيئها بنف�ِسك.

النجاُح الأكرب ُهو عندما ل يطفئ الف�سُل اإرادتك.

مدينِة  اإىل  عليها  ُكتب  التي  املُ�سيئة  الطريق  عالمات  ِهي  الأخطاء 
النجاح.

الطريُق اإىل القمة اأمتع من الو�سوِل اإليها.

اأّول اأعرا�س الف�سل ُهو اخلوف.

اإدمان الأفكار ُيلهيك عن اإدمان الن�سغال بالنا�س.

النجاح يبداأ بالفكرة ولي�س باملوقف.

النجاح ُهو و�سوُح الهدف وتطبيق املهارات.

الكيميائية  املعادلة  ُهم  واخُلطة  والعزمية  والإرادة  وال�سجاعة  الفكرة 
لإدراِك النجاح.

القرار الناجح ُهو �سربُة البداية ال�سائبة يف ملعب اخل�سم.

كيفما ُتفكر تكون فالتفكري له مغنطة غري مرئية  تلتقط النجاح.

اإذا كرُث اأعداُء النجاح ت�ساعف اأ�سدقاُء الف�سل.

الآخر  ال�سم  ِهي  دفة  ال�سُ وفل�سفة  للنجاح  اأقرب  اخُلطة  فل�سفة 
للف�سل.
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ل َتُقْل اأنني فا�سل... بل ُقْل اأنني واقٌف يف حمطٍة مل يُعد يتحرك ِمنها 
القطار.

ماليني الُعقول الفا�سلة مُيكن اإيقاُظها بعقوٍل ُم�ستنرية.

الثقُة بالنف�س كنٌز من ُكنوز النجاح.

ّلن ُتعاقب على ف�سِلك ... �سوف ُيعاقُبك ف�سُلك.

غرى اأماتت اأحداثاً  الأفكار الُكربى �سنعت اأحداثاً ُكربى والفكار ال�سُ
ُكربى على قيِد احلياة.

النجاح يع�سق امل�سداقية وال�سفافية واملوهبة والقيم.

الثقُة بالنف�س تخلق النت�سار.

الثقُة بالنف�س تقتحم التحديات نحو الهدف.

�ِسوى  يعرف  ل  با�سل  جندٌي  الإرادة  تقودها  التي  بالنف�س  الثقُة 
النت�سار.

فكرتك عن نف�ِسك اأ�سا�ٌس لفكرة الآخر عنك.

من اأروع الأ�سياء اأن تكون الثقة بالنف�س يف اجتاه احلق.

الثقُة بالنف�س مع الأمل بنياٌن اأخالقٌي �سامخ.

اإذا جاء الليُل ومنعتك الُظلمة من روؤيِة طريِق النجاح فا�ستيقظ ُمبكراً 
واأ�سنع واحداً على �سوِء ال�سم�س.

الطريُق بني الرغبات والُقدرات ل يزال حتت الت�سييد.
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بدايُة النجاح ُهي اإحداُث فتحٍة �سغريٍة على البوابة التي ظن النا�ُس  
اأنها مو�سدٌة اإىل الأبد.

الإرادُة العنيدة والذكاُء الإيجابي ينحازان لفريِق النجاح.

اإن مل جتد ما حُتب فعليك اأن ُتغرِي ما جتد لأن التغيري يكُمن يف قوِة 
الإرادة.
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القت�ساد

الإدارة  يف  بكفاءة  م  حتكَّ ما  متى  القت�ساد  يف  ركيزة  اأقوى  الإن�سان 
والإنتاج واملال وامليكنة.

حتُدث  لن  املتقدم  ال�سوق  اقت�ساد  اإىل  النامي  القت�ساد  من  الُنقلة 
دفة. �سُ

لفهِم ُمعدلت النمو علينا اأن نعرتف بالفرق بني التطور القت�سادي 
والتقدم الب�سري.

موؤ�سرات النمو الوا�سحة كالنجوم تظهر لياًل وتختفي نهاراً

تكمن يف  اإن�ساِنها  وقناعُة  اإن�ساِنها،  قناعِة  يكمن يف  الأُمم  ِمعياُر جناح 
ُمعدلت النمو.

اأمرا�س القت�ساد ُهو عدم تعلم الإ�ستثمار وعدم الإ�ستثمار يف  اأخطُر 
التعُلم.

اإذا  خا�سًة  املجتمع  حاجات  لإ�سباع  م�سدر  اأقوى  التعاوين  القت�ساُد 
وزيادة  الإيرادات  وتر�سيد  الأجنبي  النقد  ملوازنة  �سندوٍق  مع  جاء 

ال�سادرات.

�ساللت  عليها  تنهمر  معروفة  جتاريًة  عالمًة  ُت�سبح  التي  الدولُة 
الإ�ستثمار.

ال�ستقرار ُهو رفيُق الإ�ستثمار والقانون ُهو جمرد عربون �سداقة.
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دولٌة  ِهي  اإذاً  اقت�ساداً..  واأكرُبها  العامل  دول  اأ�سغر  من  �سنغافورة 
قوية.

حجم  يفوق  لوحِدها  �سنغافورة  يف  الأجنبية  الإ�ستثمارات  حجم 
الإ�ستثمارات الأجنبية يف ُكِلّ القارة الإفريقية.

تلك �سنغافورة اأكرب ِم�سفاة للنفط ول تنتج جالوناً واحداً منه.

املوارد لوحِدها ل ت�سنع اقت�ساداً ناجحاً ول دولًة قوية.. الأفكار الذكية 
ِهي التي تفعل ذلك.

الرثوُة اأ�سّبه بالقاطرة تتحرك ببطء مُت تغادر ب�سرعة.

من ُي�سيطر على البحر ُي�سيطر على الرثوة.

ها �سوُء التخطيط  الفقُر لي�س مر�ساً عالُجه املال واإمنا حالٌة ت�سخي�سُ
وقلة الأفكار.

القت�ساُد الإنتاجي ُهو الدواء والقت�ساُد اجِلبائي جُمرد ُم�سِكن.

الأُمم  التي َعرَبَ اقت�ساُدها اأدارت وقَتها بنجاح .

اإدارُة الوقت ِهي �سرياُن القت�ساد الناجح.

التجارة  انكما�س  ه  اأعرا�سِ اأهم  من  قاتل  داٌء  القت�سادي  الركوُد 
العاملية. 

والطاقة  ال�سم�سية  والطاقة  والبيئة،  املائي  والأمن  الغذائي  الأمن 
بالرياح والطاقة باحلرارة املُخزنة يف باطِن الأر�س، والوقود احليوي 
من ف�سالت احليوان والنبات والطحالب واملُخلفات والبكرتيا، واملياه 
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اجلوفية وال�سناعات الثقافية ُكلها ذات موارد هائلة مل ُتكت�سف بعد يف 
العامل النامي.

الأ�سئلُة الفرتا�سية توؤدي اإىل اإجاباٍت انتقائية.

الأزمُة املالية و الإرهاب يلتقيان يف نتائج ُم�سرتكة.

اأكرث من ٤ تريليون دولر- ُكلفة احلرب يف العراق واأفغان�ستان- كافيٌة 
ملُحاربة فقر العامل.

م�ستقبُل الزراعِة يف بلداٍن نامية اأهم من �سناعِة النفط. 

البور�سات..   انهيار  جراء  دولر  تريليون   ٢.٥ من  اأكرث  العرب  خ�سر 
كانت كافيٌة لإعداد اأمة تقود العامل.

 ١٢ من  اأكرث  الأمريكية  املتحدة  للوليات  الإجمايل  املحلي  الناجت 
تريليون دولر.. عدالٌة يف الإنتاج و�سوٌء يف التوزيع.

اأكرث من ٤0 مليون اأمريكي ُلغُتُهم الأم ِهي الإ�سبانية.. ُهوية خمتلفٌة 
يف اقت�ساٍد ُموّحد.

اأ�سكال الهيمنة فى امل�ستقبل فال�سني لها  اإذا كان الإ�ستثمار �سكٌل من 
اأكرث من ٢ تريليون دولر فى الوليات املتحدة المريكية. 

الطمع واملُغامرة بروؤو�س الأموال والودائع ي�سع امل�سارف واملُوؤ�س�سات 
املالية يف حالِة اإفال�ٍس ُمعلنٍة اأوغريُمعلنة.

اإذا مل يرتابط النظام امل�سريف ينف�سل الراأ�س عن اجل�سد.

مع ف�سل النظام الراأ�سمايل التقليدي يحتاج النا�س اإىل نظاٍم اأكرث اإن�سانية.
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والفولكلور  اجلينية  واملوارد  التقليدية  واملعارف  الثقافية  ال�سناعات 
تفوق موارد �سناعة النفط.

امللكية الفكرية من اأهم اأدوات النمو القت�سادي.

م�ستقبُل الزراعة يتفوق على زراعة امل�ستقبل.

احلالُة  به  ُتقا�س  الِذي  اجلهاز  ُهو  الأجنبية  العمالت  �سرف  �ِسعُر 
يتم  اآخر  بجهاٍز  ا�ستبداُله  يجب  النامية..  البلدان  لقت�ساد  حية  ال�سِ

تركيُبه داخل م�سانع الإنتاج اليومي.

القت�ساد الِذي ل تكون له معايري للنجاح ومقايي�س للُمراجعة ُمعّر�ٌس 
لنوبٍة قلبية كبرية ُتدِخله يف حالة املوت ال�سريري.

الأداُء املايل للدولة ِمراآٌة تنعك�س فيها ال�سورُة الواقعية للمجتمع دون 
م�ساحيق.

ر  قدراً  ِكن اأن حُتا�سِ الفكرُة القت�ساديُة املُبدعة  تكون ُمنتجًة... بل مُيْ
هائاًل من ِن�سب الفقر.

ُجذور  يف  مبا�سرًة  تنغِر�س  اأن  يجب  ال�سائبة  القت�ساديُة  النظريُة 
الأمة.

تظهر  امل�سمون  وقبيحُة  ال�سكل  �سيئُة  الفا�سلة  القت�ساديُة  النظريُة 
ها يف تراُكم الديوِن على الدولة.  اأعرا�سُ

املواُرد املاليُة العالية لي�ست بال�سرورة مقيا�ساً لتقدم الدولة.. املقيا�ُس 
الأهم ُهو حالُة اإِن�ساِنها.
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املجتمع

حتى اأمرا�س املُجتمع املُزمنة ت�سفيها العودُة للجذور.

ترميُم املجتمع ي�سنعه ُحكماوؤُه.

الفكرُة والعقيدُة داخل املُجتمع املُعافى تفوقان الولءات ال�سغرية.

ترميُم املجتمع من حوِلك يبداأ ب�سيانِة النف�س.

الت�ساُمن الت�ساُعدي يرفع املُجتمع اأما التنازيل فيهزم القيم.

يح�سد املجتمع جياًل عظيماً حينما يزرع ِعلماً نافعاً.

حينما جتد حجراً يف الطريق ل ترمه يف الُقمامة لأنه الدرج الأول يف  
الطريق اَلِذي ي�سُعد اإىل اأعلى.

ها حجارٌة كرمية. ُطرق املُجتمع مليئٌة باحلجارة بع�سُ

اإىل احلق و�سراع  يقود  فاإن �سراع احلق مع احلق  الزمن  مهما طال 
احلق مع الباطل يوؤدي اإىل احلق.. فاحلُق ُهو اأمان املُجتمع.

اأكرث من مليار  الفقر وثورة اجلياع.. هناك  اأِزمة  مُنِيز بني  اأن  يجب 
اإن�سان يعي�سون باأقل من دولر واحد يف اليوم.

اأبحث عن املُ�سرتك الإن�ساين جتده فهو طوُق النجاة.

الإ�ستثمار يف جُمتمع امل�ستقبل ي�سمن م�ستقبل املُجتمع.
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القادة والُعلماء واملفكرون ُهم الأوراق الثبوتية للُمجتمع.

الختناق والفراغ ُيوِلد اجلرمية وُكلفة الأخرية اأكرب بكثري من اجتثاث 
جذورها.

القيم الروحية  ِهي اخليط الأقوى لرتِق ن�سيِج املُجتمع.

اإذا اختّل الوجدان ال�سليم فاإنه يحتاج اإىل اإعادة برجمة.

ال�سباب ُهم امل�سابيح والنجوم التي تنري �ساحات احلا�سر وت�سئ باحات 
امل�ستقبل.

ردُم الهوِة بني الأغنياء والفقراء كردِم البحر.

القلوب  و�سلُل  احلياة  هام�س  على  اأمواتاً  النا�َس  يجعل  الُعقول  �سلُل 
يجعل النا�َس اأحياًء على قيِد املوت.. الإرادُة �سفاٌء لل�سللني معاً.

املُجتمعات التي َعرَبت ا�ستخدمت ثالثة ُج�سور يف وقٍت واحد.. ج�سر 
الأخالق وج�سر ُنكران الذات وج�سر العمل.

بالفئات  الهتمام  النامية  واملُجتمعات  البلدان  اأولويات  اأهم  من 
املهّم�سة وال�سرائح ال�سعيفة وال�سباب والطفل واملراأة، والريف والعمال 
واملزارعني وموظفي الدولة واملعلمني والعطالة واملناطق املُهم�سة ودول 
اجلوار، واأبنائك يف املِهجر واأهل الكفاءة  والطالب والعلماء، وحماربة 
وترميم  ال�سالبة،  العادات  والر�سوة، وحماربة  والظلم  والف�ساد  الفقر 
والأجاويد  وامل�ساحلات  والرتا�سي  القت�ساد  وترقية  الدولة  موارد 
التجارة  واإعادة تنظيم  الُنُظم الالمركزية  واإ�سالح  ووقف الحرتاب، 
واإ�سالح النظام ال�سريبي واجُلمركي، واإعادة ترتيب القوات النظامية 
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وال�سرطة وال�سجون ووقف ظلم الدولة وترقية التعليم واإعادة جمانية 
ووقف  والإيدز،  وال�ُسل  املالريا  وحماربة  ال�سحة  وجمانية  التعليم 
يكون  الدولة...  تغن  ومل  املواطن  اأفقرت  التي  واجلبايات  العوائد 

املواطن اإ�ستثماراً للدولة ولي�س ِعبئاً عليها.

العقُد الجتماعي بو�سلٌة تقود ال�سعوب ملعرفة الطريق والعنوان.. اأما 
حمطات الطريق فهي العدالُة واحلريُة والكرامة.
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القيادة

ظهَره  يدير  اأن  دون  الأورك�سرتا  يقود  الِذي  ُهو  العبقري  القائُد 
للنا�س.

النا�س  يراها  عملية  اآلية  الروؤية  من  ي�سنع  الِذي  ُهو  الواعي  القائُد 
بو�سوح.

اأوُل اأخطاء القائد عدم �سوؤاِله عن اأخطائه، ثانيها تبديد الوقت يف 
الإدارة بدًل عن القيادة، ثالُثها اللب�س بني ولء الفرد وبناء املجموعة، 
ورابُعها الرتفيع الع�سوائي للفرد مبا يوؤدي اإىل ك�سر حلقة املجموعة 

الرابطة بني القائد والأفراد وتوت الثقة.

�سربٌة  له  ال�سغري  والقائد  اإ�سرتاتيجية  خطوٌة  له  الكبري  القائد 
اإ�ستباقية.

الِذي  والقائد  اإ�سرتاتيجية  ي�سنع  الكلية  ال�سورة  يرى  الِذي  القائد 
يرى ال�سورة اجُلزئية ي�سنع انتقائية ذاتية ع�سوائية.

من ال�سعب اأن تنت�سر على �سخ�ٍس ل يعرف الياأ�س.

�سوف تنت�سر اإن كنت عازماً وراغباً وواثقاً وُمريداً لالنت�سار.

ل تع�سم يف النت�سار اإن مل تكن واثقاً من الإعداد له.

التفكري الإ�سرتاتيجي مهارٌة يجب اأن يكت�سبها عقل القائد بانتزاعها 
من نخاعه ال�سوكي وتقويتها بالتعُلم.
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ونربات   وت�سرفاته  وجهه  على  الهدوء  يبدو  من  ُهو  احلكيم  القائُد 
�سوته ثم ت�سدر كلماُته جباًل من الثقة.

يف  الغرق  ولي�س  النتائج  نحو  الت�سويب  املُعا�سرة  القيادة  فنون  من 
التفا�سيل املُرِبكة.

القائد اَلِذي ل يبني لروؤيته اآليًة وُخطة كالذي يحرث يف البحر.

القيادُة بالأهداف اأف�سل من القيادِة بالأطراف.

قد تكون الإرادُة يف اتخاِذ القرار اأهم من القرار نف�سه.
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اجلمال

اجلماُل نهٌر خالٌد ل نعرف منبَعه لكن نعرف اأين ي�سب.

ل يهم اإن كان اجلماُل ذاتياً اأم مو�سوعياً.. الأهم اأنه موجود.

جماُل الروح مر�سوٌم على الوجه.

للجمال قوٌة تناف�س قوة العقل.

الأعني ترى اجلمال من م�سافاٍت خُمتلفة.

اجلمال ي�سكن القلب ونادراً ما ي�سافر للعقل.

اجلمال الِذي يهاجر من القلب اإىل العقل ي�سري فكرة.

اأروُع الأ�سياء ل ُترى بالعني لكنها ُتدرك بالقلب.

جماُل ال�سيخوخة ُيكت�سف بالتاأمل.

الأخالُق والعفاف طاقٌة اإ�سافيٌة لقوة اجلمال.

خلُق الكون جماٌل ونظاٌم ُمطلق.

القيم الُعليا جماٌل يف متناول اجلميع اإن اأرادوا اأن ينهلوا منه.

املغفرُة ِهي قمُة اجلمال  ِلذا �سارعوا يف ال�سعوِد اإليها.

ّما اأعظم جمال العدل... ُي�سئ الكون باأنهاٍر من نور.

جماُل العقل ُتزيُنه الأفكار الذكية.
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يفتقر  اإح�ساناً  ترى  اأن  مُيكن  ول  لالإح�سان  يفتقر  جماًل  ترى  قد 
للجمال.

ُرمبا تكون �ساهداً على جماٍل دون عفو... ل يوجد عفٌو دون جمال.

ُهناك جماٌل دون ف�سيلة غري اأن الف�سيلة ُكُلها جمال.

يكت�سف العقل جمال املظهر اأما الروح فتكت�سف جمال اجلوهر.
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الفن

الطبيعُة  ُهو  للطبيعة..الفُن  حُماكاٌة  الفن  اأن  يظن  من  خُمطٌئ 
نف�ُسها.

احلياُة بدوِن فن كاجل�سِد بدوِن روح.

ن�سُق الكوِن فٌن فوق طاقِة الب�سر.

نظاُم الكوِن فٌن ورحمة بدونهما تختل احلركة.

 من تاأمل ثم تعلم األوان الكون �سار ر�ساماً عظيماً.

الطفل الِذي ير�ِسم بيتاً �سغرياً لي�س له باب قد اأدرك قيمة الدنيا ُمنذ 
وقٍت ُمبكر.

ِغناُء الطيوِر ِعنَد الفجر فٌن له اإ�سارٌة ور�سالة.

الفن اَلِذي يخ�سع ل�سروط املنطق ُي�سبح ُمعادلًة كيميائية.

الفن ال�ساِمق ترويٌح عن النف�س و�سمٌو بالأخالق.

الفن ال�ساِمق يعتق املعرفة من قيِد احلياة.

الفن قيمٌة اإن�سانيٌة وِرفعٌة للح�سارة.

احل�سارُة الأندل�سية فٌن تع�سقه الإن�سانية ُكلما تقدم الزمن وتعاقبت 
الأجيال.

الثقافُة والفن تواأمان �سديقان ي�سنعان الأمل. 

الفن ال�ساِمق يوقظ قوة احلد�س واحلد�س يوقظ الإبداع.
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املعرفة

املعرفُة دون اأخالق جر�ٌس يرن يف �سحراٍء قاحلة.
الإبداُع والكت�ساُف العلمي بحٌر من نوٍر ي�سئ طريق احلياة.

لي�ست املعرفُة جمُع احلقائِق واملعلومات بل فُك �سفرِتها.

املعرفُة اأكرُث قوًة يف ع�سر الإنرتنت  اإذا اأُح�ِسن ا�ستخداُمهما.

املعرفُة منقو�سٌة اإن مل يكن تطبيُقها ُمتاحاً ومُمكناً.

اأن  الأخطر  لالإمام..  ُمتعرثاً  تتقدم  اأن  يُهم  ل  املعرفة  عن  بحِثك  يف 
تتقدم ُم�سرعاً يف الجتاه اخلاطئ.

املُثل الإن�سانية وحرية الِفكر تدفع باملعرفة.

ل يُوجد �سئ.. ل اتفق مع ذلك،

توّجد اأ�سياَء عظيمة وح�سارات قفزت بالإن�سانية لالأمام،

ِكن معرفُته.. ل اتفق مع ذلك، واإن ُوجد فال مُيْ

املعرفُة ِهي احلياُة و�سُر الوجود،

واإن ُعرف فال مُيكن نقُله لالآخرين .. ل اتفق مع ذلك،

ل والنقل والأخالق ُهم اجُل�سور التي تربط الإن�سانية. التوا�سُ

اخلياُل الذكي ُهّو وقوُد املعرفِة احُلرة.
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من امل�ستحيل تعديُل املعرفِة التي تراكمت يف املا�سي ومن املُمكن التحكم 
يف املعرفِة التي تتواتر يف امل�ستقبل.

بحُر املعرفِة وا�سٌع ل ترتدد اأن تدلو بدلِوك لأن هذا الدلو قد ُيحدث 
ثورًة يف البحر وثروًة لالإن�سانية.
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احلب

حمبُة اهلل ِهي الأ�سمى والأبقى.
النجاُة تكمن يف احلب اخلال�س.

احلُب اخلاِل�س ل ينقطع ول ينك�سر ول ُين�سى.
للزيادِة  قابٌل  الكثريعدٌد  لأن  الكثري  احلب  من  اأف�سل  الدائم  احلُب 

والُنق�سان.
اإدارُة احلب اأق�سى من اإدارة الغ�سب.

هناك اأنواٌع من احلب ُتخطئ طريَقها اإل حُب اخلري فطريُقه حمفوٌف 
بالأمل والعمِل.

احلُب جنوٌن يف قلٍب عاقل.
حمبُة اهلل تورث اليقني واليقني يورث اجلنة.

احلُب الذي تتوجه الأخالق ت�سعى له ال�سعادة.
حينما ي�سري ال�سوُق ُمطلقاً يجل�س احلُب مكان القلب ويجل�س القلُب 

مكان العقل.
احلُب والوجد يحرقان العا�سق بناٍر ُكلها اأمل.

من يف م�سكِنه حٌب يف قلبه دفء.
احلُب اجلميٌل عنرٌب ُكلما احرتق ازداد جماُله.

احُلب الطاهُر يقٌظ ِعندما تنام ُكل الأعني.
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حُب الأرواح �سمعٌة ل تنطفئ لالأبد.
احلُب لي�س انتحاراً للعقل بل ُهو انت�ساٌر للقلب.

احلُب عالٌج للياأ�ِس والباأ�س.
احلُب الأ�سمى لي�س له ثمن.
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التجربة

التجربُة كالهواء ل ُعمر لها ول ترتبط بزماٍن اأو مكان.
ل تُقل لي�س لدى جتربة بل ُقْل مل اأبداأ بعد.

امللل نق�ٌس يف  اأك�سجني الثقة.
امللل �سحابٌة لها اأجٌل ينتهي اإما باملطر اأو الرحيل.

علمتني التجاريب اأن الأحلان ال�سامقة ِهي ترانيم الروح.
الإن�سان ال�ساِمخ كاجلبِل ال�ساِمخ ُعمُقه ي�ساوي ارتفاُعه.

حجُم الإن�سان ُيقا�س بحجِم انفعاِله بالأ�سياء.
النزاهُة وال�سراحُة والعرتاف اأعمدٌة را�ِسخٌة يف بنياٍن عتيق ل يخد�سه 

الدهر.
اإن مل تتعاطى مع جذور الأزمة �سغلتك ُملحقاُتها.

الفرتا�سي..  الوقود  ولي�س  احلقيقي  الوقود  يف  يكمن  الأزمِة  حُل 
اإىل  الأِزمُة  ت�سل  حينما  احلقيقي  الوقوُد  ينفجر  احلالت  ُمعظم  يف 

ذروِتها.
اإن مل تتفق معُهم ُخذ ُعقولهم واأترك ُقلوَبهم.

الُعقول الكبرية  لها اأهداف وال�سغرية لها اآمال.
تكاُمل الأهداف والآمال ي�سنع امل�ستقبل.

الروؤيُة ِعْلٌم ي�ستبطن خبايا الأ�سياء.
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الُفر�س ل تاأتي داخل غرفة النوم يجب اأن تذهب للور�سة ل�سناعتها.
التجربُة ل تتكرر ذاُتها لأن التاأريخ ل يعود للوراء.

التجربُة مزيٌج من العمل والأمل و�سٌئ من الُدرو�ِس والِعرب.
التجربُة كتياِر املاء الِذي مي�سي، ل يعود للوراء مرًة اأُخرى.  

املُكِون النف�سي والرتبوي في�ٌس من املعارف احلياتية.
التي  وِهي  ُت�سنع  اأحداٌث  وُهناك  تاأتي  ما  نادراً  تنتظر  اأحداٌث  ُهناك 

ُترجح الكفة.
التخلف الِتقني نق�ٌس يف املعرفة.

ُهناك  كان  خ�ستها  التي  الدولية  ومعاركي  جتاريبي  من  واحدٍة  يف 
املُر�سحون من  الدولية...  املنظمة  رئا�سة  لوظيفة  ُمر�سحاً  ع�سر  اأحد 
ُكل قارات العامل معظُمهم من ِبلدان حت�سب اأنها الأقوى والأح�سن بل 
والأكرث تاأهياًل للقيادة... اأف�ست النتخابات ال�سر�سة اإىل اإق�ساء ت�سعة 
ُمر�سحني من حلبة ال�ِسباق ن�سبًة حل�سوِلِهم  اأدنى اأ�سوات داخل حلبة 

املُناف�سة الدولية...
تلك  وُمر�سح  ال�سعيف   والفا�سلِة بني �سخ�سي  الأخرية  قبل اجلولِة 
لوحدي،  التقيهم  اأن  امُل�ستوى  رفيع  وفٌد  مني  طلب  الكبرية،  الدولة 
فقِبلت. حتى هذه احلظة كنت قد ح�سلت على اأعلى الأ�سوات بل اأنني 

اأكرث املُناف�سني تقُدماً.
من  قليلة  حلظات  قبل  الرفيع  الوفد  ذلك  مني  طلب  للعجب!  يا 
اجلولِة احلا�سمة اأن اأن�سحب من املناف�سة ال�سر�سة ل�سالح مر�سح تلك 
العر�س..  ذلك  غريٌب  كبرياً؛  عر�ساً  على  عر�سوا  الكبرية.  الدولة 
بالإ�سافة اإىل تعييني الرجل الثاين داخل املنظومة الدولية وب�سلطاٍت 

تنفيذيٍة كاملة.
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ثم  بها،  اأوؤمن  التي  والقيم  وُجذوري  ح�سارتي  عن  قلياًل  حدثُتُهم 
عر�ست عليِهم الدخول يف اجلولِة الأخرية دون تردد، ويف قلبي يقنٌي 
وعزمية ل تعرف النك�سار وجوارحي  ُكُلها اأمٌل يف اهلل �سبحانه وتعاىل 
و�سدٌق مع نف�سي واإرادٌة كاجلبال ال�ساخمة... جاء الن�سُر فتعجب ذلك 

القوم ول زالوا ُمتعجبون...
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اجلزء الثاين

املخت�شر من نظراتي الفل�شفية
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القيم الُعليا
القيم الُعليا ثالث ِهي احلق واخلري واجلمال.

هذه  بني  التوحيد  حول  خالٍف  اأّى  اُلقداّمى  الفال�سفة  بني  لي�س   
القّيم اإل فى م�ساألٍة واحدة تت�سل بقيمتى اخلريواجلمال، فمعظُمهم 
اأن ما ُهو حٌق خري ٌوجميل واأن ما ُهو باطٌل  ُقداّمى وحُمدثني يرون 
الأخالق  القائم بني فال�سفة  اأن اخلالف  اإىّل ذلك  اأ�سف  �سٌر وقبيح، 
واملثاليني من ناحية وفال�سفة الجتماع والو�سفيني من ناحيٍة ُ اأخرى 

قد عّمق من تباين امل�ساألة الفل�سفية.
لذلك  �سرورة  يرون  املثاليون  جميل؟  خرٌي  ُهو  ُكِلما  حتمٌى  هل 
لرتباط الِقيم الأخالقية ِعندهم بالقيم الدينية، ولأن م�سدر اخلري 
عندهم مرتبٌط باخلري الأعّظم املثايل الِذي ُت�ستمد منه ُكِلّ الأ�سول 

الأخالقية والجتماعية.
غري اأنني اأرى اأن م�سدر ال�سر اأوالقبح يكمن فينا نحن عندما جننح 

اإىّل الأدنى ونبعد عن الأ�سمى والأعلى ..
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اهلل - الروح - الدين
وبخا�سة  اأوالو�سفية  الواقعية  املدر�سة  مع  اختاليف  ياأتي  وهنا 
اأو  الأخالق  عن  بعيداً  الدين  يطرحون  ومن  الجتماع  فال�سفة  عند 
ي�سعون الأخالق بعيداً عن املجتمع، ويرون اأن الأخالقيات كالظواهر 
الجتماعية تختلف باختالف البيئة والظروف، وبذلك يبعدون الدين 

تاماً عن الأخالق.
اأما بع�س فال�سفة الفن فيعتقدون اأن يف ال�سر جماٌل وقد يكون فيما 
تر�سي  التي  اجلمالية  املتعة  من  نوعاً  الأخالقية  باملحرمات  ُي�سّمى 
النزعة الطبيعية عند الإن�سان، اأو كما يزعم بع�س فال�سفة علم النف�س 
من  ونوعاً  ال�سعادة  من  نوعاً  اأواملمنوع  املُحّرم  ذلك  يف  اأن  التحليلي 
هذا  يف  الأخالقية.  القيود  ي�سمونه  مما  حترروا  لو  النف�سية  ال�سحة 
اأخالقياً  املُحّرم  لأن  وحياتية،  واأخالقية  فل�سفية  ومغالطات  اأغالط 
تت�سل ع�سوياً  اأن  نف�ُسها يجب  املتعة  اأن  ب�سلة بحيث  للمتعة  ل ميت 
اإذاً فامل�سكلة الأخالقية ِهي م�سكلة الفكر الإن�ساين  باخلري واجلمال. 
عربالع�سور  والواقعية  املثالية  بني  كبري  خالف  مو�سع  و�ستظل 

القدمية والو�سطى واحلديثة.
اأثراً  يرتك  مل  فاإنه  الأخالقية  الفل�سفة  موؤ�س�س  ُهو  �سقراط  اأن  ُرغم 
مكتوباً �ِسوى ُمدونة اأفالطون وغريه من اأ�سدقائه. �سقراط نف�ُسه بداأ 
�سوف�سطائياً كاأي فيل�سوٍف وكاأي ُمفكر بحٍث يف الفل�سفة، لكنه عاد فرف�س 

منطق ال�سوف�سطائية املتناق�س، غريالثابت واملُنِكر لأي حقيقٍة ثابتة.
لقد رف�سُت تاماً يف الأبواب ال�سابقة املقولة الزائفة باأن ل�سئ موجود 
واإن كان موجوداً فال يوجد �سبيل ملعرفته، واإذا عرفناه فال ميكن اأن 
تلك  تدخ�س  التي  املنطقية  احلجة  اأو�سحُت  كما  الآخرين  به  نعرف 

املقولة. فاملعرفة ِهي جوهراملو�سوع.
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ُتدرك  التي  النف�س  لأن  قائم  اخللود  باأن  اليقني  ياأتي  هنا  من 
الأعلى والأ�سمى وتتطلع يف جوهرها اإىل العودة للبنية الأوىل را�سية 

وم�ستيقنًة بدارها املُقيم.
هل ال�سعادة ِهي القوة؟ هل ِهي الرثاء؟ هل ِهي ال�سهرة؟ هل ِهي اجلمال؟ 

ُكُلها اأ�سئلٌة ُطرحت ومل تتم الإجابة عليها مبنطٍق يقنع الواقع.
لكنها قد تكون حالًة نف�سيًة اأخالقية اأو ان�سجاٌم بني رغبات الإن�سان 
اأُوجد فيها، اأي التكيف املُمكن مع الواقع، خا�سة  وبني الظروف التي 
وقوة  النف�س  �سبط  يف  تتمثل  التي  والإ�ستقامة  بالقناعة  ارتبطت  اإذا 

العقل وريا�سته.



-92-

وجود اهلل
هناك من احلقيقة يف الِعلة بقدر ما يوجد يف املعلول. ُهنا نتعرف على 
القول الأر�سطي القدمي باأن املوجود بالقوة لميكن اأن ينتقل بالفعل 
اإن يكون حا�ساًل على  اإل حتت تاأثري موجوٍد بالفعل، فالأثر لميكن 

كماٍل اآخر �ِسوى الكمال الِذي تعطيه له علته.
فاملعرفة متى ما كانت اأفكاراً تثل وتقت�سي حقيقة �سورية خمتلفة 
اإذا كنا حا�سلني على حقيقٍة اأو  عن فكرنا، وجب علينا اأن نفح�س ما 
كماٍل كافيني لنكون �سانعي هذه الأفكار، ومن البني اأننا نحن الكائنات 
الكائن  الكامل.  الكائن  فكرة  �سانعي  نكون  اأن  ن�ستطيع  ل  الناق�سة 
يحدثها  لكي  احلقيقة  من  مايكفي  على  احلا�سل  ُهو  وحُده  الكامل 
فيه. فاأنا اإن�ساٌن ناق�س ولدي فكرة عن كائن كامل... اإذاً ل ا�ستطيع اأن 
اأت�سور نف�سي �سانعاً لوجودي لأنني لو كنت حا�ساًل على ُقدرة خلق ذاتي 
لكنت بالأوىل اأن اأكون حا�ساًل على قدرة اأن اأعطي لنف�سي ُكل الكمالت 
التي لدى فكرتها.. اأنا خملوٌق بوا�سطة الكائن الكامل واملُطلق.. الذي 

يفتقر  له ال�سخ�س امللحد هو اليقني والإرادة الالمتناهية.
اأدلة وجود اهلل ُهو منهج الفطرة، اأي اأن يكون اإمياين �سابقاً  اأ�سدق 
ُهو  لي�س  القاطعة  والدلئل  بالعلم  املُثبتة  قوته  ُرغم  فالعقل  لعقلي، 
املطلقة،  الإميانية  اإىل احلقيقة  للو�سول  الأق�سر  اأو  الأمثل  الطريق 
املح�سو�سة،  والرعاية  الدقيقة  العناية  فهم  على  ي�ساعد  العقل  لكن 

العقل اأدنى درجة من الإميان.
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ِعندما يتحورّل احللم اإىل واقع وت�سبح حركة العامل فعل 
ما�ٍس مبنٍي على ال�سكون )1(:

لغة  هو  واحللم  جن�سية  رغبات  من  يتاألف  فرويد  عند  الال�سعور 
الال�سعور، وتف�سري ذلك كله مرتبط برغبات مكبوتة. من هنا ينطلق 
فرويد ليربر كل حتليالته ملعاين احللم على هذا الأ�سا�س، فا�ستخدام 
كاذبة  تكون  ما  غالباً  و�سائل  كلها  الأحالم  وقلب  وتعريفها  الرموز 
لتاأكيد فكرته التي غزت عوامل التحليل النف�سي يف زمن ما، فاأ�سبحت 
نظرياته م�سلمات ي�ستعملها يف �سمت. بالتايل فاإن اجلن�س لي�س مبعزل 
عن احللم ويف  نف�س الوقت لي�س هوكل احللم. من احلالت التي ا�ستدل 
بها فرويد احللم حلالة معينة مّرت عليه: "راأيت يف حلمي اأنني اأمر 
اأمام بيتي ومعي �سيدة... ثم يتقدم نحوي رجل �سرطة ويطلب مني 
اأن اأتبعه...فاأطلب منه وقتاً لكي اأرتب فيه �سوؤوين..وعندما �ساألت عن 
�سبب اعتقايل، اأجابني باأنني متهم بقتل طفل �سغري" وكان قد ق�سى 
كافية...  تكن  اأن موانع احلمل مل  من  �سيدة وكان متخوفاً  ليلة مع 

ويف�سر فرويد هذا احللم باأنه رغبة يف عدم اإجناب اأطفال.
ميكن التفاق جزئياً مع فرويد يف حالت يف مثل هذه الأحالم املبا�سرة 
يف تفا�سيلها والتي لتتخللها رموز..ويكون للحامل نف�سه فر�سة �سهلة 

لتف�سري احللم عرب ا�ستبطانه للمادة التي تاألف منها..
فالرغبة يف احللم اأو الرمز داخل احللم جاء م�ساوياً تاماً للرغبة يف 

اخلارج...فال يتدخل الال�سعور يف مثل هذه احلالت.
احللم اإذاً مير بهذا الق�سيب الال�سعوري وليظهر اإل بعد اأن يتغلف 
الرغبة  اأن  اأي  له،  احلقيقي  املدى  فعاًل عن  تكون م�سللة  قد  برموز 
تختفي وتدفن نف�سها يف حميط من الغ�ساءات التي لتكن من معرفة 
املق�سود. م�سمون احللم رمبا يكون عك�س مظهره.. فاحللم املوح�س 
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قد يكون له م�سمون عك�سي واحللم اجلميل قد لي�ساوي يف طبيعته 
الرغبة املراد التعبري عنها، فاحللم ليكون مبا�سراً اإل يف حالت نادرة 
اأن يقوله موري�س  اأراد  اتفق مع ما  للحد�س، وهنا  يكون فيها م�ساوياً 
واآخر  الأمر م�سمون �سريح  اأن لهذا  اأي  نيكون يف �سيكلوجية احللم، 
م�سمر. اأما الأحالم ال�سحلة التي ت�سور لقطات �سريعة بدون مقدمة 
اأوخاتة اأوعقدة ي�سعد لها احللم فهي يف جذورها الال�سعورية مّرت 
عربحلم كامل نبع من رغبة يف �سئ ما.. وقبل اأن يظهر احللم ب�سكل 
نهائي مير مبرحلة ن�ساأت فيها بع�س امل�ساهد اأوينقل ب�سكلها اإىل و�سع 

اآخر.
ال�سعور..وبتعطل  قبل  ما  جهاز  يف  احللم  ل�سكل  الرقابة  تتم  هنا 
هذا اجلهاز ميكن اأن تظهر املادة  الباطنة للحلم دون اأن حُتذف منها 
اأن  اأحب  اأحداث. نف�س الفكرة تنطبق على الأحالم التي  اأي  م�ساهدة 
اأي التي حتدث عقدتها قبل املقدمة اأوجتئ  اأ�سميها الأحالم املنقلبة، 
النا�سئ عن جهاز  القلق والتوتر  اأخرياً. هذه الأحالم تولد  مقدمتها 
الرغبات  الكلي عن هذه  التعبري  يك�سر حماولة  الذي  ال�سعور  ماقبل 
الداخلية .. فالتوتر قد يالزم الفرد �ساعات بعد نهاية احللم ثم ينتهي 
حللم  جديدة  مادة  لي�سبح  اأُخرى  مرًة  يعود  لكنه  اخلارج  يف  التوتر 

اآخر.
املا�سي..  لذا فاحللم خا�سية دائرية تتكون مادتها من بقايا احللم 
اإح�سا�ساً  يبقى  لكي  كافياً  به  والنفعال  باحللم  الإح�سا�س  وجمرد 
دائري  ي�سبح احللم  الالوعي لإحداث احللم، وهكذا  يهيئ  ل�سعورياً 

ال�سكل.
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منذ ميالد ال�سيكولوجية التحليلية بالتق�سيمات الفرويدية اإىل اأنا 
ِهي  الأحالم  بع�س  اأن  و�سح  اجلماعة،  �سيكلوجية  كتابه  يف  عليا  واأنا 
ال�سخ�سية  يف  الأخالقي  اجلانب  رمز  العليا  الأنا  بني  ال�سراع  مفرق 
وخمتزنات الال�سعور.. فاحللم يظهر عقابي ال�سكل حمتداً على  رغبات 

ال�سحو..
بهذا فاإن الأحالم لميكن اأن تنف�سل عن ال�سراع الداخلي ومتطلبات 

ال�سعورال�سلبية واملوجبة.
اإىل  ال�سخ�سية بل يتعداها كثرياً  م�سدراحللم ليكمن يف اخلربات 

م�ستقات روحية قدمية ذات �سريورة ب�سرية..
وهنا نر�سم خطاً فا�ساًل بني الال�سعور الإن�ساين املبني على خربات 
اأزلية  املبني على خربات روحية  الكلي  ال�سعور  �سعورية مكبوتة وبني 
مبا�سرًة  توؤثر  التي  ِهي  الأزلية  والكون..هذه  بجوهراخللق  مرتبطة 
يف اخلربات الروحية العتيقة والتي تكون م�سدراً لبع�س الأحالم ذات 
وال�سلوك  الب�سرية  العادات  على  تاأثري  لها  الإحالم  هذه  املعنى.مثل 

الإن�ساين.
هكذا تكون الأحالم تعوي�ساً ملا قد ُفقد اأو ما قد ُيفقد، فما ُيدفن يف 

الال�سعور يكون خ�سماً على الوجود الواعي..
ياأتي  اأمرا�س نف�سية  اإىل  بقايا النفعالت وتتحول  وحتى لترتاكم 
اجتاهاً  اجتهت  لعاطفة  اأومعاجلة  ال�سحو  يف  �ساع  ملا  تعوي�ساً  احللم 

خاطئاً اأو جرح نف�س يكاد اأن يتفاعل ويتفاقم.
مل�سامني  فهو خمباأ  نف�سي،  فل�سفٍى  بعبث  لي�س  الفهم  بهذا  فاحللم 
�سحي  بو�سع  الإن�ساين  ال�سلوك  ت�سكل  اأن  ميكن  وخطرية  مهمة 
ومعافى.. فاإذا كان تكراراً لأحداث وقعت يف ال�سحو  مع تغري عقدتها، 
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فهو يفكرنا باأن تكرار احلدث قد يعطي يف مرات اآتية نتائج خمتلفة غري 
التي حدثت.. كما ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج تدفع يف  اجتاه النقالب 

ال�سلوكي دون احلاجة اإىل تاأثريات �سلوكية اأوتربوية خارجية.
ال�سراع الداخلي ياأتي اأحياناً من احللم ومن�ساأه الختيار بني الرغبة 
يكون  واحلل  ال�سراع  لهذا  منا�سباً  منفذاً  احللم  فيظهر  واحلرمان، 
اأنت  اأن تكون  بالنتماء للنف�س ولالآخرين...  بنف�س لغة احللم رمزياً 
ب�سخ�سيتك الداخلية واخلارجية.. التوافق مع الذات ومع الآخرين. 
يف  يرن  ال�سدى  احللم  احللم..  من  لُيعفى  فالإن�سان  هذا  حدث  اإن 

اأعماق الزمان ليكون العامل فعل ما�س مبني على ال�سكون.

ُكتب وُن�شريف �شهر يناير من العام ١٩٧٥
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ِعندما يتحول احللم اإىل واقع وت�سبح حركة العامل فعل 
ما�ٍس مبنٍي على ال�سكون )2(

لأن  املبا�سر  التف�سري  عن  املنفي  املعنى  لي�سبح  دائماً  احللم  يتعمق 
حالة  باإ�سافة  العلم  �سبكة  يعقد  ال�سحو  حالة  اإىل  النتقال  جمرد 
للحلم  الُكلي  التف�سري  يكون  هكذا  م�ست...  التي  للحظة  جديدة 
اأحفر  اأن  اأف�سر حلمك مبو�سوعية عليَّ  كاذباً وغري ممكن لأنني لكي 
غرياملقروء...  وامل�ستقبل  ال�سائع  املا�سي  اآثار  عن  للبحث  داخلك  يف 
كمو�سوع  ذاتي  من  يخرجني  اأن  لميكن  كاآخر  لك  انتباهي  وجمرد 
اأن  ال�سبب  الروؤيا.  وت�سيع  حلمك  يحتوي  اإطار  يف  تتدخل  لنف�سي 
خرباتي وخمتزناتي ل تنف�سل عني وبالتايل لتنف�سل عن تف�سريي 
حللمك. هذا املوقف املختل يقع فيه بع�س املحللني النف�سيني مبمار�سة 
و�سائل خمتلفة يف حتليلهم فيحدث اأن ي�سع املحلل اإ�سقاطاته الذاتية 
اأو  اإجراء التحليل له عرب الأ�سئلة  النف�سية على �سلوك املري�س املُراد 

الو�سائل الأخرى كاملو�سيقى واللوحات واحلوار.
اأ�ساف و�سعه  قد  النف�سي وبطريق غري مبا�سر  املحلل  اأن  هنا جتد 

الداخلي حلالة املري�س النف�سي.
النف�سيون  املحللون  التي يتو�سل لها  النتائج  الكثري من  فاإن  لذلك 

تكون تخمينية وغري دقيقة.
التفكريالعادي يتم يف ال�سحو الواقعي وهذا تفكري مبا�سر ل�سلة له 

باحللم، لكن احللم هو الآخر نوع من التفكري..
تفكرٌي يتم عرب اإغفاءة زمانية اأو موت موؤقت، اأي اأنه تفكري ب�سوت 
اخلارجي  التفكري  بني  مبا�سرة  عالقة  لتوجد  لذلك  هادئ.  داخلي 
ُت�سمى  ما  فاإن  لذلك  للحلم،  مدخل  الأول  اأن  ناحية  من  اإل  واحللم 
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باأحالم اليقظة تعتربغري موجودة بالفعل لأن احلقيقة اليقينية ِهي 
اأن احللم ليجتمع مع ال�سحو. 

فطاملا اأن هناك �سحواً تكون احلالة امل�ساحبة له ِهي تفكري خارجي 
وبيئته  زمانه  داخل  اإل  ليحدث  احللم  لأن  حلماً  ولي�ست  عادي 

النف�سية.
ُيقال اأحياناً اأن هذا احللم بدون معنى وهذا انطباٌع خاطئ لأن مادة 
يعني  حلم  هناك  اأن  فمجرد  ما،  حلدٍث  زمانية  خلفية  ِهي  حلم  اأي 
الرتكيبة  لأن  زمان معني،  داخل  ما قد حدث  اأوخلل  اأن هناك معنى 
وتتوالد  والأخيلة  الروؤى  فيها  تنت�سر  بدوائر  حماطة  ال�سيكولوجية 
مادة  لتكوين  الزمان  عرب  ترت�سب  التي  والنفعالت  ال�سدمات  فيها 
اإىل  تتحول  الروؤى  تلك  بع�س من  وتنطم�س  تنكم�س  وحينما  احللم، 
زمانه  له  قالب  يف  وتت�سكل  جديد  من  ُتيقظ  اأن  ميكن  ميتة  ذكريات 

ومكانه عرب احللم.
مادة احللم ميكن اأن تتكون بوا�سطة حا�سة ال�سمع فقط، اأي اأنك تعلم 

ب�سٍئ مروي دون اأن ت�ساهده. 
على  املقدرة  لديهم  تنتع�س  حيث  لالأطفال  هذا  يحدث  ما  وكثرياً 

ال�ستماع للق�س�س التي ُتروى من خالل جٍو خيايل درامي.
جاهزة  حلول  وهناك  احللم  ملو�سوع  منطقية  غري  تف�سريات  هناك 

حلل رموز احللم.. فالرمز املعني دليل خري والآخر دليل �سر..
 عدم منطقية هذه احللول يكمن يف اختالف الرموز، فالرمز وُبعده 

عند �سخ�س ما قد يختلف عن الآخرح�سب اخلربات املكت�سبة.
هناك بع�س الأحالم ت�سبق الواقع .. 
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حدث اأن جندياً اأمرييكياً حلم اأن اأخاه الِذي يعمل يف مدينٍة اأخرى 
اأحد  يهتم  لأ�سرته مل  روى احللم  قد مات يف حادث حركة.. وحينما 
بذلك.. وبعد يومني فقط من حلم اجلندي ُقِتَل اأخاه يف حادث حركة 
يف نف�س الزمان واملكان اللذين وردا يف حلم اجلندي... فاحللم قد �سبق 

احلادث وا�ستبطنه م�ستقباًل ..  
العامل فعل ما�ٍس مبنٍى  اإىل واقع وت�سبح حركة  هكذا يتحول احللم 

على ال�سكون.
حادث احلركة الِذي حلم به اجلندي كان موجوداً من قبل يف م�ساحٍة 

من الالوعي لكن حركته كانت فعل ما�سٍى بالن�سبة للحدث نف�سه.
اإنذاٌر  ... فاحللم  الإن�سان  داخل  �ساكن يف  نف�سه  ذلك فاحلدث  رغم 
يتجاوز الزمان الوجودي للحالة ليتواءم مع حدٍث غائب يف كون الأول 

ُهو احللم والآتي ُهو احلدث نف�ُسه..

ُكتب وُن�شريف �شهرينايرمن العام ١٩٧٥
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ا يتحول احللم اإىل واقع )3( ِعندمرّ

تو�سلت اإىل اأن اأقرب الطرق لفهم الأمر ُهو اأن اأ�سع جانباً ُكّل الِذي 
حيث  من  تبداأ  دائرية  �سفٍر  نقطة  ي�ساوي  لأنه  قيل  الِذي  وُكل  ُكتب 

انتهت، ونرى العامل دوامة عبثية ل مدخل اإليها ول خمرج منها.
ت�سمت الفل�سفات واملعارف عن تف�سري حقيقي وُمبدع ملثل هذه املعاين 
التي  التف�سريات واملحاولت  ال�ساكنة، فُكل  العوامل  املرئية وهذه  غري 
ُطرحت لفهم احللم من النواحي الإن�سانية والنف�سية والفل�سفية كانت 
وخباياه  بواطنه  عن  والك�سف  التعمق  دون  اخلارجية  ال�سورة  تك�سف 

الروحية املعقدة.
اأنه  بل  املتناثرة  واملناخات  الت�ساري�س  من  جمموعة  ُهو  الالوعي 

ُملتقى ل�ستات النف�س الب�سرية تلتقي فيه ُكّل املدركات..
يف  حدث  الِذي  بع�س  القدمية،  والذكريات  الأحزان  الأ�سياءاملن�سية،   
اأي التي حتدث يف احلا�سر تتفهمها الذكريات  املا�سي ثم احلا�سر... 
امل�ستقبلة، تلك التي حتدث يف زمٍن ما..زمن اأتى وبهذا يكون الالوعي 
قد احتوى تلك التي حتدث يف زمن م�ستقبلي ويكون الِذي مل يحدث 
بعد قد حتول اإىل ذكريات. من هنا تبداأ نقطة ال�سراع.. القلق الفيزيقي 
وامليتافيزيقي والأحزان الأفراح والنفعالت ال�سببية ليتحور ُكِلّ هذا 
اإىل �سريط �سينمائي يف العقل الإن�ساين تديره حمركات ل اإرادية وقوة 
ليتدخل العقل فيها... ن�ستمعلها جرباً ودون اختيار... جتري اأحداثها 

بذلك ال�سكل الدرامي املتغري.
الإغفاءة  تلك  عرب  ويتنافران  يتزاوجان  واحللم  الوعي  ال�سدان 

الزمانية وت�سري الروؤية معطلة تاماً.
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خارجها... يكون  وقد  الوعي  اإرادة  داخل  يكون  قد  يحدث  فالذي 
اأو قد ليتفق،  اأوجزئياً  ُكلياً  قد يتفق مع حلظٍة ما اآتية اأو اأتت اتفاقاً 
مبتورة  احللم  ليربر  كافياً  وحده  الالوعي  اأن  فكرة  تكون  وبالتايل 
تاماً لأن الالوعي يف حد ذاته لي�ستطيع ترتيب خمتزناته فكيف له 

ال�سيطرة على احللم .. 
الالوعي م�ساحة معقدة بدرجة اأنك ك�سخ�سية يف اخلارج لت�ستطيع 
الأحداث اجلارية لك ك�سخ�سية داخلية، ومعنى هذا  تف�سري ماليني 
اأن �سلتك بنف�سك اأي بينك وبني داخلك تكون منقطعة بحيث لُتدرك 
"بزهج"  الفرد  يح�س  اأحياناً  الالوعى...   داخل  تتم  التي  التفاعالت 
فجائي، لكنه يف الواقع لي�س فجائياً، ولومّت ا�ستبطانه لأمكن معرفة 
"زهج"  اإىل  وحوله  اأهاجه  الِذي  املثري  مع  وقيا�سه  بال�سبط  م�سدره 
خارجي لأن عمقه ُهو عبارة عن مدى زماين ومكاين حدث من قبل 

وعا�س يف الالوعي متفاعاًل مع خربات قدمية ن�سبياً.
نف�سية  حمطة  لها  والعادية  احلادة  النف�سية  النفعالت  ُكّل  وهكذا 
اأن الالوعي وحده  العدم كما  اأ�سله  منبعها الالوعي... فاحللم لي�س 
لي�س ُهو امل�سبب للحلم فال ن�ستطيع اأن نقول اأن احللم ي�ساوي الالوعي 

ون�سمت على ذلك..
الأوىل  ال�سرخة  ومنذ  معنّي  ب�سكل  الداخل  يتاأ�س�س  امليالد  فمنذ 
ِهي  امليالد  �سرخة  حتى  حمددة،  بن�سبة  والالوعي  الوعي  ين�سبط 
لذا  خمتلف،  اآخر  جو  يف  حدث  الِذي  والتحول  التغيري  عن  تعبري 
واحللم  الإن�ساين...  مل�سدرالقلق  الأوىل  اللبنة  ِهي  امليالد  ف�سرخة 
اأي قبل تكوين اجلنني نف�سه،  تتعمق جذوره حتى قبل تلك اللحظة، 
بل حتى قبل اأن يكون م�سروعاً بالقوة حيث تت�سل�سل املادة التي يتكون 
منها احللم اإىل زمن بدائي يرتبط باخل�سائ�س التي يورثها الأجداد.
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وهذا الت�سل�سل يقود بالتاأكيد اإىل زمن اأول موؤثر يف احللم ويف تكوين 
مادته لكنه لي�س امل�سدراملبا�سر له. لكن املده�س حقاً اأن تكون �سريورة 
بوا�سطة  قبل  من  تكت�سب  مل  جديدة  ملعرفة  م�سدراً  ومادته  احللم 
احللم  بوا�سطة  مرة  لأول  اأُكت�سبت  معرفة  اأنها  اأي  اخلارجي،  الوعي 
العالقة بني  انك�سرت  بالتايل قد  الواعي. وتكون  ال�سحو  مبعزٍل عن 

الأ�سباب واملُ�سببات واأ�سبح احللم معرفة ال�سئ لأول مرة.. 
جتربة  اأ�سرد  �سوف  ذلك  ولتاأكيد  للمعرفة..  جديٌد  م�سدٌر  احللم 

�سخ�سية:
وكنت متوجهاً  اإ�ستانبول،  الزمان يف مدينة  �سالف  هادئة من  ليلة  يف 
ولية  عا�سمة  ِا�سكوبيا  مدينة  اإىل  التايل  اليوم  �سبيحة  بالقطاريف 
اللغة  من  اجُلمل  ببع�س  حلمت  ال�سابقة،  بيوغ�سالفيا  مقدونيا 
الر�سمية  الدولة  لغة  اأما  والتحية...  تعابريال�سالم  ومنها  املقدونية، 

اآنذاك فقد كانت اللغة ال�سربية... 
لتلك  و�سويل  وعند  التعابري،  تلك  ُكّل  جيداً  تذكرت  اأ�سبحت  حينما 
اجُلمل  تلك  بوا�سطة  اأهلها  مع  التخاطب  ا�ستطعت  العريقة  املدينة 
التي تعلمتها البارحة يف احللم.. كانت املعاين والتعابري �سحيحة حتى 
ظن اأهل البلدة اأنني قد تعلمت لغتهم اإما بالدرا�سة اأوباملمار�سة ب�سكل 

منتظم.. الواقع غري ذلك تاماً.
اأحدث هذا احلدث املهم �سرخاً يف تفكريي، فاحللم كان م�سدر تلك 
اجلزئية من املعرفة والتي مل اأدركها اأو اأعرف عنها اأدنى �سٍئ يف وجودي 
اأحداث  على  ال�سيطرة  على  قادر  املفهوم  بهذا  احللم   ... اخلارجي 

وحادثات ومعارف تتكون يف امل�ستقبل.
الزمان  بداخله يختلف عن  الزمان  اأن  املبدع يف حركة احللم  ال�سئ 
اخلارجي، فالأحداث التي جتري يف احللم لو ُنقلت للواقع اخلارجي 
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وُقيمت زمنياً، جتدها حتدث يف وقت اأكرب بكثري، لكنها يف احللم كافية 
لإكمال الدر�س اأوالق�سة اأو املو�سوع اأو احلادثة.

فاأيهما  واقع...  الآخر  ُهو  يكون  ملعرفٍة  م�سدٌر  احللم  اأن  تاأكدنا  اإذا 
الواقع احلقيقي؟ من اأين ياأتي هذا احلد�س؟ هل ياأتي عرباحللم اأم اأن 
احللم ُهو الِذي ياأتي عربه؟ ُثم اأيهما اأ�سح ماُي�سمى حلماً اأم ما ُي�سمى 

واقعاً؟
بعد حوايل ثالثني عاماً من تلك احلادثة ُعدت اإىل جمهورية مقدونيا 
امل�ستقلة عن يوغ�سالفيا ال�سابقة، وبدعوة كرمية من رئي�سها لتكرميي 
جامعتها  من  الفخرية  الدكتوراه  درجة  ومبنحي  الدولة  بو�سام 

العريقة.
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عالمات ا�ستفهام فل�سفية حول الزمان واحلركة والإن�سان

هاأنذا عرب حفرياتي التقي ب�سجون البحث واحلقيقة، وتكون املعرفة 
اآتية خالل اللغة والإدراك .. اأنقلها كي لت�سري هذه ال�سجون حبي�سة 

اأوراٍق مهرتئة فقدت خا�سية اللون والرائحة واملعنى.
اأكتب مقدار ما راأيت فُكُلنا حيارى نت�سكع يف عامل الده�سة واجلنون 
ون�ستيقظ يف اأمكنة بلغة احلد�س.. نتاأمل البحريات والفن وامل�سافات 

الطويلة. 
نحيا ونحيا مع لوحٍة نزفت من الأ�سى ور�سعت من الأفق األواناً اأ�سبه 

بعالمات التعجب ونقاط م�ستتة دائرية.
نف�سها  ِهي  واللحظة  نف�سه  يحاكي  فالتكرار  الوجود،  عن  نت�ساءل   

الآن، لكن لتوجد فو�سى يف الطبيعة.
اأبداأ، ولكن اأبداأ لتعني بال�سرورة نقطة بدٍئ ُت�سمى الال�سئ، بل تعني 
و�سول الفكرة املتفق الختالف عليها اأواملختلف التفاق عليها، غري اأن 
اللغة م�سابة باأمرا�س وراثية ِهي ال�سبب يف امتناع التوا�سل يف الكون.

ات�سال  و�سيلة  الكون  يف  تكن  مل  لغة  ماُي�سمى  على  التعارف  فقبل 
�سوتية، اأي انعدام التوا�سل بالأ�سوات، وحني لتقوم الأفكار بتو�سيل 
العدمي  ما�سيها  اإىل  تعود  اللغة  لأن  عادياً  هذا  ي�سبح  املعني  الهدف 
وت�سبح و�سيلة غري معربة ملا تريد اأن تقوله يل اأو ما اأريد اأن اأقوله لك 
اأوماتريد اأن تقوله لنف�سك اأوماتريد اأن تقوله لنف�سي. اللحن ي�سمو 
وليف�سره العازف وللوحة معنى غائب عن �ساحبها .ل اأقول اأ�سمعوين 
ولول  العامل  اإىل  روؤياه  اأن يحكي  يريد  التجربة فجميعنا  لكم  اأحكي 

خويف من بالء الزمان وجهده ملّا كتبت هذا... 
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فالأ�سياء حتيا وتوت والروؤى تفلت وتبقى واحلزن ي�ستعل وُينطفئ، 
لكنني غريب وعابر �سبيل.. يخت�سم النا�س يف الأ�سواق فتاأتي اللحظة 
التي لتفر منها ولتفر منك فالتتجاوزها ولتهرب منك فتكون اأنت 

اأيها الإن�سان ال�سائل واملجيب، الظاهر والباطن، الن�سبي واملطلق.
ال�سراب  بني  التمييز  اأروعه  وما  التفكري  على  احلفر  اأ�سعبه  ما 

والبحر ... 
اأذكرها تلك اللحظة حني تزاوجت النخلة وال�سفق ودعاين الإبحار 

املُ�سني اإىل الرحتال عن الروؤى النائمة ..
الأ�سى  من  بلدة  جويف  يف  ونقب  األهمني  الِذي  ال�سكون  اأيها  خميٌف 
الينابيع  اأيتها  ويا  تفجري،  الكرمية  احلجارة  اأيتها  يا  واليقني.. 

ال�سافية تفجري وفجري اأ�سرار الكون املُنّظم...
هكذا اأحبتي يتعلق الداخل بالداخل فتحت�سر اأحياناً م�سائل الوجود 
واأ�سطورة  وهماً  احلوا�س  وت�سبح  الطويلة  واحلكايات  الروؤى  وتوت 

وت�سقط الأ�سياء من اأ�سفل اإىل اأعلى.
تبقى ُكّل امل�سائل موحدة واحدة متناثرة متنافرة متالزمة و�سائعة 

وي�سبح احلكم على ال�سئ و�سده وحدة غري مفتتة... 
ملئ  والأخرى  اللحظة  بني  والفرق  ومتعبة  �ساقة  احلدود  تكون 
اللحظة  اإىل  اإىل نقي�سها ولكن  اللحظة لي�س  التغيري لقلب  مب�سادر 

نف�سها. 
احلكاية يف اأ�سلها ِهي حكاية الوجود والزمان والإن�سان وعن البذرة 
التي �سارت �سجرة وعن ال�سجرة التي اأ�سحت بذرة، عن ميالد عالمات 
النمل  وعوامل  النحل  عن  التعجب...  عالمات  وظهور  ال�ستفهام 

والأ�سطورة.
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التاأمل ُهو نقطة البداية التي تنطلق منها اأيها الإن�سان، وعرب هذا 
الدنيا وهي حمطة  واأجمل حمطات  اأعظم  اإىل  ت�سل  الوعر  الطريق 
الإميان، وهو القاطرة الوحيدة التي تنقلك يف رحلة الُعمر مبا�سرًة اإىل 

العقل بكل اإ�سراقاته املُبدعة حيث تكون يف انتظار املُطلق.

جزٌء من مقال ُكتب وُن�شر يف �شهر يونيو من العام  ١٩٧٧
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ِعندما تتحول امليتافيزيقا اإىل فيزيقا )1(

ُم�ستقيم-  خٌط  بينهما  والفا�سل  التواأمان  والزمان  احلركة 
اأق�سرالطرق لربط النقطتني- املكان املتحرك والزمان الثابت.. 

ُكّل هذا وانتبهوا ببطء �سريع لعمق احلركة، حركة العامل  اأطرحوا 
ُكُلها والتوافق املذهل الِذي ينتج عن اأطراف املعادلة.. 

امل�ستمر  والتغري  ال�سرايني  داخل  الدم  الهوائية،  التيارات  حركة 
م�سى..  والذي  الآتي  التجدد  ثم  به  ينتهي  الذي  وامل�سب  والتخل�س 

املياه واملد واجلذر.. املحيطات والبحار والأنهار.. 
يف  البائنة  التناق�سات  رغم  املنتظمة  واحلركة  وامل�سب  املنبع 
مظهرها والعميقة يف جوهرها.. التناق�سات نف�سها تتحول اإىل حركة 

م�ستمرة... 
حركة النمل املبدعة للوجود والقوت. 

قيل  مّما  اأكرث  فعرفت  حركته،  لر�سد  زمانية  فرتًة  النمل  تابعت 
ويقال..لي�س فقط حركة احلوا�س املنتظمة للدفاع والهجوم اأو اجلمع 
والك�سف عن احلبوب التي تنمو داخل ثقب اجلدار اأو تك�سرات الأر�س، 
وق�سمها اإىل جزيئيات �سغرية ل تنمو، لأن يف النمو اأحياناً خلل للحركة 

الداخلية.. 
حركة الزلزل والرباكني والإبداع الوجودي الناجم عن ذلك رغماً 

عن الدمار الِذي حتدثه ظاهرياً...
علم  يقول  اأن  املبدع  اإمنا  ال�سدا�سي  بناوؤه  ُهو  املبدع  لي�س  النحل... 

املعمار اأن البناء ال�سدا�سي ال�سكل من اأ�سلب اأنواع البناء.
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الطبيعة حني ت�سنع الختزال ت�سنع اأ�سكاًل جديدة وتعدل اأو�ساعاً 
الال�سئ  يعني  والأخري  العدم..  ي�ساوي  فالثبات  موجودة..  كانت 
اإن مل يكن متحركاً  اإمكان �سٍئ ما، وهذا ال�سئ  ومنطق الال�سئ يوؤكد 

ملا اأدركته... 
التي  ِهي  الفجاآءة  تكن  مل  ال�سقف  اأعلى  من  �سقطت  حني  الركيزة 
ِهي  ال�سقطة  كانت  بل  ال�سبب،  اأر�سيتها هي  تكن  اللحظة ومل  �سكلت 
حلظة النتباه، لكن النتباه اأ�سعب اإذ بداأ تفككها منذ ُو�سعت الأ�سجار 

وا�ستمر منوها مبعدل ن�سبي... 
املاء ينتقل وي�سافر عرب اجل�سم املتناثر ليعطي ُكِلّ الأجزاء معدلت 

ن�سبية ثابتة يف تكون البناء اخلارجي.. 
املنتظمة  باحلركة  يعج  فالداخل  �سكوناً  كان  اإن  اخلارجي  وال�سكل 

املتوافقة.. فاملاء املراد يوؤخذ �سواء من ماء امللح اأواملعدن اأو ال�سكر.
يبتلع  الإثبات  وهذا  الإن�سان  ظهور  قبل  وموجود  متحرك  العامل 
القول باأن الأ�سياء لتوجد، لتتحرك اإل حني يدركها الإن�سان، اأي اأن 
الإن�سان ُهو الِذي يلد حركة العامل ومبجرد توقف حركة الإن�سان ينام 
العامل وتتوقف احلركة، والتجربة ل تثبت ذلك، فاملحيطات والأ�سياء 
الِذي  احلجر  الإن�سان.  وعي  عن  تاماً  م�ستقلة  بحركٍة  فعاًل  توجد 
ُيرى اأنه حم�س �سكون لي�س كذلك، واأن ال�سكون ُهو اأ�سا�سه الِذي ُبني 

عليه الظاهر.. 
اجلزيئات والإلكرتونيات تنتقل با�ستمرار، والتعرية ت�ساعد على هذه 
ال�ستمرارية.. احلركة ِهي املالزم الأول للمادة وي�ستحيل لها اأن توجد 
يف غري املكان لأن املادة لتوجد يف غريه، وهذا التناوب والتبدل والتغري 
امل�ستمر ليحدث خارج الزمان، فاملادة املتحركة لت�ستطيع احلركة اإل 

يف الزمان واملكان.
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فالزمن متحرك واملا�سي قبل احلا�سر وامل�ستقبل ياأتي، ومقولة اأن 
التاريخ يعيد نف�سه خرافة. 

يعاد،  اأو  يتوقف  التاأريخ مل  يتكون من خالله  الذي  الن�سبي  الزمن 
ت�سابه  فهو  يتكرر  الذي  اأما  يتكرر،  اأو  ليعاد  التاريخ  فاإن  بالتايل 
بنف�س  فت�سري  التاأريخ  داخل  احلركة  اأما  اجلزئيات،  وتراكم  الأحداث 
النظام الن�سبي حلركة الطبيعة، واحلركة الجتماعية تتبع نف�س النهج 

يف اإطاٍر خمتلف، فالأمم تنتع�س وتندثر والنظم حتيا وتوت.

جزٌء من مقال ُكتب وُن�شريف �شهراأكتوبرمن العام ١٩٧٥
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ِعندما تتحول امليتافيزيقا اإىل فيزيقا )2(

غري  ُتّعد  واحد  زماٍن  داخل  انتهاء  مع  ابتداٌء  يتطابق  اأن  فر�سية 
ممكنة. واإذا افرت�سنا اأن هذه الفر�سية مت�سلة باكت�ساف فلماذا مل يتم 
الكت�ساف منذ البدء واأين عن�سر احلركة الوا�سل بينهما؟ ولميكن اأن 
تكون احلركة داخل النقطتني بن�سبة واحدة.. ويكون العن�سر ُهو نف�سه 

واحد ويكون الكت�ساف يف اآخر دون اأول، فالزمان هنا لوجود له.. 
لأنه اإذا ت�ساوت الن�سبة وت�ساوى املن�سوب اإليه فالبد اأن يت�ساوى الناجت 

طاملا ُهو داخل الزمان واملكان املحددين .

جزء من مقال ُكتب وُن�شر يف �شهراأكتوبرمن العام١٩٧٥.   
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الأ�سياء التي ت�سقط من اأ�سفل اإىل اأعلى

املمر  التي تنري ذلك  امل�سابيح  يا�سادتي، ونطفئ  حينما نغيب عنكم 
اأمكنًة خ�سبًة يف زماننا الوجودي فنفرح كثرياً  الذي يربطنا نكت�سف 
حالة  يف  جتعلنا  الداخل  من  وت�ساري�س  وُقرى  مدن  يف  كثرياً  ونبكي 
اإ�سارته عالمة خطني متقاطعني  منا ومبتعٍد عنكم  اغرتاٍب مقرتٍب 

تعرفنا باأن الإن�سان ُهو مقيا�س ُكِلّ �سئ...
املت�سادة،  الأ�سياء  ِهي  البع�س  بع�سها  اإىل  الأ�سياء  اأقرب  يا�سادتي، 
وذاك،  هذا  بني  العالقة  ولعن  مبا�سرًة  ال�سبب  عن  لت�ساألوا  لذلك 
فالأ�سباب ُكُلها مكتوبة يف �سجٍل غائب، والزمان ُهو الأر�سية التي ن�سري 
عليها، واملكان ُهو الذي يعربنا.�سقطت ُكِلّ املقايي�س وبقي الإن�سان يف 

�سحٍو حامل اأوحلم يقظ.
الثابتة  الكمية  حالتها  عن  ول  الأرقام  خ�سائ�س  عن  لت�ساألوا 
اأومقايي�سها ال�سارمة، فالكم لٍغ والكيف ثابت...فالعالمات الرقمية 

تهبط دائماً حتت بداية الأ�سياء فالي�سبح هذا م�ساوياً لذلك.. 
وهنا ميكن لالأ�سياء اأن ت�سقط من اأ�سفل اإىل اأعلى... وحينها لالإن�سان 
احلق اأن يغني على الورق واأن ير�سم ت�سكيلياً بالكلمات واأن يغزل اأوتاره 

حروفاً..
�سادتي، تاأملوا و�سافروا مع التاأمل، تفكروا يف الزمان وبيوت العنكبوت 
و�سادقوا النحل والنمل والطرقات املمتدة واخلالية من املارة..  ليتكم 

تدركون اأن " النا�س نيام فاإذا ماتوا انتبهوا".
جزٌء من مقال ُكتب وُن�شر يف �شهر مايو من العام ١٩٧٦.
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