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إسـ الكتاب :الحياة قصة الجزء األوؿ
المؤلؼ :القس طارؽ جميؿ عيسى
المراجعة النحوية :كماؿ الزار بطرس
بمطبعة آسيا؛ العراؽ – كركوؾ

المديرية العامة لممكتبات العامة شعبة اإليداع
رقـ اإليداع (ٕٖٔ) ٕٓٔٙ

شكر خاص لألستاذ:
كمال الزار بطرس
على قيامه بالتنقيح اللغوي.
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إهداء:
للشباب
والشابات
وأتمنى
ل هم
قصـص
حياة
ناجحة.
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املكدَ:١
َِٔ ٜكسأ أضطسٟ
مف َي ُرْـ الدخوؿ إلى قموب اآلخريف،
فميس ىناؾ مف نقاط تفتيش..

يمزموُ قطعُ مسافات،
ال يحتاج إلى تأشيرة دخوؿ ،وال ُ
وال حم ٌؿ لؤلمتعة والرحيؿ..
مف َي ُرْـ الدخوؿ إلى قموب اآلخريف،
عميو أف يدخؿ دوف ميعاد..
دوف مقدمات..
دوف أسئمة..
دوف إستفسارات..
دوف إيضاحات..
مقفؿ األذنيف..
ض العينيفَ ،
مغم َ
يدخؿ ّ

ياف لمدـ..
يدخؿ،
ليكوف نبضةً لمقمبَ ،
ودونوُ ال جر َ
َ
غب بقراءة أسطري،
مف ير ْ

عميو أف يقرأىا دوف أفكار مسبقة..
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بعض ايهًُات
ِ
قمبؾ لمف ىو أى ٌؿ لو..
اعط َ
ِ
عقمؾ لمف يتفيمو..
اعط
َ
ِ
جسدؾ لمف سيكرمو..
اعط
َ
ِ
ؾ بو آخريف..
حبؾ لمف يأتمف لو ،وال ُيشر ُ
اعط َ
كف وجياً واحداً..
كف كبلماً واحداً..
مؤتمناً..
كف شخصاً َ
ال تُثِ ْر شكوؾ اآلخريف..
ؽ اآلخريف..
تكف غامضاً فَتُقمِ َ
ال ْ
ب مف قوؿ الحؽ بحقؾ..
ال تتعص ْ
إفعؿ ىذا وسوؼ تتممس النتيجة..
ْ

8

الحياة قصة ج1

َٔ ايٓاس
يزرع وال يحصد..
يحزف وال يبكي..
يضحؾ وال يفرح..
يعيش وال يحيا..
لو عيوف وال يرى..
لو ِ
أذناف وال يسمع..
لو عقؿ وال يفكر..
يتحسس..
لو حواس وال
ّ
لو قمب وال يشعر..
لو حياة ويرغب بالموت..
الشر!
لو الخير ويختار ّ

9

الحياة قصة ج1

َت ٢خيطس االْطإ؟
يخسر الرجؿ بخيانة زوجتو..
تخسر المرأة بخيانة زوجيا..
ِ
صرؼ إمرٍأة
يخسر الشاب حياتَو ،حينما يضعيا تحت ت
شاب ٍة غير ناضجة..
أو ّ

الشابة حياتَيا ،حينما تُفرط بشرفيا مقابؿ الماؿ
تخسر
ّ
أو الرغبة..

يخسر الشاب ،عندما يخفؽ في إختيار
شريكة مناسبة لحياتو..
شابة حينما ترفض الزواج،
تخسر ال ّ

فتبقى تحت رحمة الزمف وأحكامو القاسية..
أف الحياة رحمة
يخسر اإلنساف المتكبر ،وىو يعمـ ّ
قصيرة ،وال تستحؽ كؿ ىذا الكبرياء..

يخسر اإلنساف بعناده ،واص ارره عمى الخطأ..
تخسر اإلنسانية بوجود ىؤالء..
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ال تٝأسِ
العيش بممئيا،
الحياة تستحؽ
َ
ولكف حينما نصادؼ في حياتنا أُناساً غير جديريف
بالعيش ،حينيا نتيـ الحياة،
بأنيا ال تستحؽ أف تُعاش بوجود ىؤالء..
ّ
لنتذكر كبلـ الرب يسوع:
ولكف،
ْ
"القمح والزؤاف عمييما بالنمو معاً ولحيف الحصاد"..
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املصاعس
اإلنساف كتمة مؤلفة مف المشاعر..
اإلنساف يتعامؿ مع اآلخريف بمشاعرِه..
مشاعره..
اإلنساف ،أكثر ما يؤلمو ،ىي
ُ
حسب مشاعرِه،
اإلنساف يتغير لوف وجيو
َ
يحمر وجيُو إذا خجؿ..
يصفر ،إذا عمبلً مشيناً قد فعؿ..
اإلنساف يرتجؼ بمجرد التقرب إلى مشاعرِه،
فبل تمعبوا بمشاعر اآلخريف ،وخصوصاً بمف ِ
تحبوف..
اء ،بؿ
وألف ىذا ال يخمؽ فييـ أُناساً
أقوياء و ّ
أصح َ
َ
يف/ات..
أشخاصاً
كئيبيف/ات ،وميزوز َ
َ
فتمؾ خطيئة كبرى..
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عٓدَا نٓتُ
ِ
العينيف..
ض
كنت ال أعمـ بالعموـ ُ
عندما ُ
مغم َ
كنت ّ
ِ
كنت خاماً..
التعامؿ مع
كنت أجيؿ
َ
الناس ُ
عندما ُ
الناس عمى حقيقتيـ كنت أدينيـ،
عندما ُ
كنت ال أعرؼ َ
وعندما كانوا يكذبوف عمي كنت أُصدقيـ..
وبعد أف عرفتيـ عمى حقيقتيـ،
أدركت واقعيـ،
و ُ
عيناي وأذناي،
فَتحت
َ
يبرر إدانتيـ..
فمـ ي َ
بؽ لي ما ّ
سماع أكاذيبيـ!
كما
أحببت أيضاً
َ
ُ
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ايهساَ١
أحمى وأغمى ما في الحياة،
ىي" :الكرامة"..
عندما يفقد االنساف كرامتو يكوف قد خسر كؿ شيء..
فبل معنى لمعيش مف دوف كرامة..
ومف يتنازؿ عف كرامتو ال يستحؽ الحياة..
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خنطأ
نخطأ ونخطأ..
دوف قصد..
عمداً ،أو َ
ِ
خطئو،
منيـ مف يتعمـ مف
ِ
خطئو..
ومنيـ مف ال يتعمـ مف
منيـ مف ُيصمح خطأَه،
ومنيـ مف يتمادى فيو..
تجرب الخطأ والزلؿ
فبل ّ
لكي تعرؼ معنى الصح والصدؽ والنعمة..
واذا كاف بإمكانؾ فعؿ الصواب،
فبل تنتظر أف تخطأ حتى تتعمـ منو..
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ايعٌُ

األيادي التي تتوسخ بالعمؿ،
تفوح منيا رائحة الكرامة،
واأليادي النظيفة التي لـ تتوسخ بالعمؿ،
تفوح منيا رائحة الذؿ..
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َعإٍ يف غا ١ٜاألُٖ١ٝ
في حياتنا
ثبلثةُ ٍ
معاف،
في غاية األىمية:
"األمانة،
الثقة،
االحتراـ"،
طعـ أو معنى..
وبدونيا لف يكوف لمحياة ٌ
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صباح جدٜد  ّٜٛٚجدٜد
أسير الذكريات..
ال
ْ
تسجف نفسؾ في الماضي فتصبح َ
تؾ مع أ ٍ
ُناس لـ يتمتعوا بالبراءة مطمقاً..
اء َ
ال تخسر بر َ
تمؿ مف ضبط نفس َؾ في رفض الشر..
ال ْ
تعجز مف تطوير حياتؾ وتحسينيا نحو األفضؿ..
ال
ْ
تقؿ "فات األواف" فتبقى دوف ٍ
رؤية لممستقبؿ..
ال ْ
ال تستسمـ لر ِ
فكف حكيماً باستخداـ عقمؾ..
غبات َ
قمبؾْ ،
ْ
أف تكوف بحمّة جديدة..
تيأس مف التعب عمى ْ
ال ْ
ؼ يقوؿ الرب" :فأنا معؾ"..
تخ ْ
"ال َ
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يف َٜٓٛا
عاج لمظبلـ،
سبب از ٍ
ال تستغرب بأف يكوف النور َ
والحياة سبب االنتصار عمى الموت،
والحقيقة سبب إر ٍ
تباؾ لمبا ِ
طؿ،
واألخضر سبب ٍ
يأس لميابس،
ٍ
تعاسة لمشر..
والخير سبب
تجد أناساً ال تعجبيـ،
فبل تستغرب بأف َ
إما لصراحتؾ ،ألنيـ لـ يتعودوا عمييا،
أو ألنؾ تنصر الحقيقة ،فكنت عتاباً لضميرىـ..
ٍ
إنساف ال يقدر عمى فعؿ الخير،
خير في
فبل َ
وال تنتظر منو أي شيء..
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ايٛاقع
الواقع أحمى مف أي شيء ُيذكر..
اء أكاف جميبلً في بعض األحياف ،أـ قبيحاً ،لكثرة
سو ٌ
تجارب الحياة فيو ،ومف ىذه التجارب :الناجح والمتفوؽ،
الخائب والفاشؿ..
فاإلنساف الذي يعيش ىذا الواقع يعطي لنفسو مكانةً
ودو اًر..
ليس لنفسو فحسب ،واّنما لؤلطراؼ التي تعيش معو،
فالمتفوؽ قد يكوف سبباً في تفوؽ اآلخريف ممف معو،
والفاشؿ قد يكوف سبباً في فشؿ بقية األطراؼ في
المسيرة..
توجو حياتؾ في
فأييما أنت؟ ولماذا ال تحاوؿ أف ّ
ّ
اإلتجاه الصحيح؟
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عرب٠
ال تستعجؿ األمور ،كف متأنياً..
تستيف بالحياة ،وآعمؿ عمى عيشيا بممئيا..
ال
ْ
وضع نصب
دؼ لو،
عينيؾ ىدفاً
َ
ال ْ
تعش كمف ال ى َ
ْ
تصبو إليو..
ناس انتيوا..
تقؿ :ك ّؿ شيء إنتيى ،بؿ ْ
ال ْ
قؿ :ىناؾ أ ٌ
وقتؾ مع أ ٍ
ناس ،ىـ في األصؿ ضائعوف..
ال تُضي ْع َ
ال تصرْخ مف شدة األلـّ ،إنما إبحث عف الحموؿ
الممكنة..
لؾ كؿ األبواب،
كف صاب اًر
ومحباً لمحياة ،حتى تُفتَ َح َ
ّ
تحس نفسؾ ّأنؾ غريب..
فبل ّ
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َٔ ٖٖ ٛرا؟
حينما يراؾ سعيداً ،ال يسألؾ عف السبب،
ّإنما يسعد معؾ..
حينما يراؾ تبكي ،ال يفرحّ ،إنما يبكي معؾ..
حينما يراؾ ميموماً ،يجمس معؾ ويواسيؾ..
يؿ عنؾ ِ
العثار..
حينما يراؾ تتعثر ،ييرع ُلي ِق َ
حينما يراؾ بيذه األحواؿَ ،يقبمُ َؾ كما أنت..
جانبؾ،
حينما تجد ىذا اإلنساف ،اختره إلى
َ
الرب ،ال تتكرر دائماً..
فيو نعمة مف ّ
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تَرنّس
ويعطي الجمالية،
تَ َذكر بأف
َ
الجماؿ ُيزىرُ ،
ولكف طبع الشخص يبقى ميما كاف،
جراح..
ولو تدخ َؿ
ٌ
طبيب ّ

تَ َذكر بأف حياتؾ ىي حمـ قابؿ لمتحقؽ،
فما ىو حممؾ؟
أـ ليس لديؾ أحبلـ ،فتبقى تائياً!..
تَ َذكر بأف الذكرى الجميمة تبقى محفورةً في القمب،
والسيئة تنتيي ،وينتيي معيا صاحبيا..

شيء جميؿ..
األياـ الحموة ،فذلؾ
أف تتَ َذك َر
ْ
ٌ
َ
واألجمؿ ،تمؾ غير الجميمة ،ألنؾ ا
كتشفت أشخاصاً
َ
قمبؾ ،أما اآلف فبل مكاف ليـ..
كانوا قد مؤلوا َ
ليس ُّ
كؿ مف يدعي الوداعةَ وديعاً،
ِ
بمباس حمؿ..
فقد يكوف ذئباً
وليس كؿ مف يقوؿ لي" :يا رب يا رب يدخؿ ممكوت
السماء"ّ ،إنما مف يجعميا قوتاً لو وغذاء..
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ايٓاس أجٓاس
أف يكوف كبي اًر،
منيـ مف يعجبو ْ
وال يعجبو أف يكوف في األسفؿ..
أف يكوف في األسفؿ،
ومنيـ مف يعجبو ْ
وال يفكر في النظر إلى األعمى..

أف يكوف كاذباً،
ومختصاً
منيـ مف يعجبو ْ
ّ
في تمفيؽ القصص والروايات..
أف يكوف ماك اًر وخبيثاً،
ومنيـ مف يعجبو ْ
يبحث في كؿ الطرؽ لئليقاع بفريستو..
أف يتكمـ كثي اًر،
منيـ مف يعجبو ْ
جراء الثرثرة..
فتكوف زالّتو أكثر مف ّ

ومنيـ مف يتظاىر بالصمت ،وفي الخفاء كمّوُ مثالب
وعيوب..

منيـ مف يعجبو أف يمبس شخصيةً أخرى أماـ الناس،

يتعمد التخفّي..
أيّ :
أف يكوف صادقاً وأميناً ،ويقوؿ الحقيقة
ومنيـ مف يعجبو ْ
كما ىي ،فيكوف مصدر قم ٍ
ؽ لآلخريف،
وسبباً في إرباكيـ..
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ال أخاف ..بٌ أخاف
ال أخاؼ مف الزمف الذي يمضي بسرعة ،بؿ أخاؼ مف
ذلؾ الزمف الذي بد ْدتُوُ بغير سبب..

ال أخاؼ الصداقةَ ومشاركةَ اآلخريف ،بؿ أخاؼ
أف تنقمب الصداقة والمشاركة إلى ألـ وحزف..
الكذب..
الصدؽ ،بؿ أخاؼ
ال أخاؼ
َ
َ

ال أخاؼ الصديؽ األميف ،بؿ أخاؼ الصديؽ الذي
يدعي األمانة..
ّ
مما يقاؿ
ال أخاؼ مف قوؿ الحؽ في وجيي ،بؿ أخاؼ ّ
بحقّي في ظيري..
ال أخاؼ ممف أعرفو ،بؿ أخاؼ ممف أجيمو..

ال أخاؼ العيش فقي اًر ،بؿ أخاؼ أف أعيش غنياً بماؿ
غيري..

ال أخاؼ الناس عمى حقيقتيـ ،بؿ أخافيـ عندما
ٍ
بأقنعة زائفة..
يتنكروف
مما أعرفو
مما يقاؿ بحقي ،باطبلً ،بؿ أخاؼ ّ
ال أخاؼ ّ
عف نفسي..
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احلٝا٠
شييؽ وزفير..
الحياة
ٌ
ىي أف يرى ويتحسس بعضنا بعضاً..

ومشي ،فييا صعود وىبوط..
الحياة مسيرةٌ
ٌ
الضراء..
السراء و ّ
الحياة مزيج مف الضحؾ والبكاء ،فييا ّ
الحياة ،ىي أف نتكمـ ويسمع غيرنا ،ويتكمـ غيرنا ونسمع
نحف..

الحياة ،ىي أف نتعمـ مف تجاربنا ،وأف ال نبقى كالماء
الراكد الذي ُيفسد كؿ شيء حولو..
الحياة مسؤولية ،أي :نكوف مسؤوليف عف أفعالنا وال
نتيرب منيا..

الحياة أخ ٌذ وعطاء ،ال أف نأخذ وال نعطي أبداً..
الحياة ،ىي أف نكوف مرتاحيف أحياناً،
وقمقيف أحياناً أخرى..

موقؼ ،ال
موقؼ ولمعقؿ
الحياة ،ىي أف يكوف لمضمير
ٌ
ٌ
أف نكوف منقاديف بالحواس..
الحياة ،ىي أجمؿ ما لدى المرء ،وىي أغمى مف أي
شيء آخر..
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املٛت
كؿ إنساف يمقى حتفو في النياية،
فالموت نياية حتمية لكؿ مخموؽ حي..
الكؿ يموت،
غنياً كاف أـ فقي ار..
كبي اًر كاف ،أـ صغي ار..
سيداً كاف ،أـ حقي ار..
ّ
مريضاً كاف أـ معافا..
ولكف ،إذا مات اإلنساف في قموب الناس،
مضاعفاً،
كاف موتو
َ
فيموت قبؿ أف يدركو الموت الطبيعي..

27

الحياة قصة ج1

حٝاتو :يوَٚ ،يؤ
حياتؾ أغمى مف المباس فبل تُغريؾ األلواف،
وتخدعؾ المظاىر..

حياتؾ أغمى مف الطعاـ،

ففي كثرة الطعاـ تكثر األمراض والعمؿ..
حياتؾ أغمى مف الشراب،

فالشراب ُمجمب الببلء والشرر..
حياتؾ أغمى مف الماؿ،
فبل تدنس حياتؾ مف أجؿ ٍ
ماؿ زائؿ..
حياتؾ أغمى مف الرغبة العابرة،
فبل تحصر نفسؾ في سجنيا..
حياتؾ أغمى مف الذىب،

ففيؾ الطيبة أغمى مف كنوز الدنيا..
حياتؾ أغمى مف المظاىر،

فالمظاىر تخدع اإلنساف في أغمب األحياف..

مما يمتمكو الناس ،فبل تحسدىـ عمى
حياتؾ أغمى ّ
مالِيـ ،وآقتنع بما لديؾ..

حياتؾ أثمف ما في الوجود ،فمف تعيش حياة أخرى ،لذا
عميؾ أف تعيشيا بكرامة واباء..
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أشداص يف حٝاتٓا

حضوره لطيفاً،
منيـ مف يكوف
ُ
نتحمؿ فراقو..
وال ّ

حضوره ثقيبلً،
منيـ مف يكوف
ُ
تحممو..
وال نقدر عمى ّ

ٍ
لحاجة في نفسو،
عنا
منيـ مف يبحث ّ
ومنيـ مف يأتي لحاجتنا..

منيـ مف يضحؾ في وجينا،
ويطعننا في الظير..
منيـ مف يتعصب في وجينا،
خيرنا..
ولكف يريد َ

فإذا لـ ُيق ّدر شخص ما نعمة حضورؾ
في حياتو،

إجعمو يفكر بما سيتركو غيابؾ عنو..
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نٝف يو إٔ تعسف األشداص؟
يتحجج عميؾ بحجج واىية..
حينما
ّ
حينما يكذب عميؾ بإستمرار..

حينما يخفي عنؾ أشياء تتعمؽ بؾ..
حينما يخمؽ لؾ قصصاً واىية..
حينما يأتي إليؾ بأعذار ،ال أساس ليا..
حينما يتصنع البكاء ،ويذرؼ دموع الخيانة..
حينما يخطأ بحق َؾ،
ويستغرؽ في الضحؾ شامتاً..
حينما يتيرب مف مواجية الحقيقة..
عندئذ أتركو لحاؿ سبيمو،
وآحتفؿ بفراقو،
وآسعد بنسيانو،
يعود تائباً..
وصؿ لو لكي َ
َ
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َٔ ٖ ٛاخلاضس؟

الخاسر ،مف أدمف عمى عادة ،يعجز عف تركيا..
الخاسر ،مف يعيش لوحده ،وال يتفاعؿ مع اآلخريف..
الخاسر ،مف قطع رجاءه ،فيستمر عمى ما ىو عميو..
الخاسر ،مف تخمّى عف الصديؽ الصدوؽ ،وآختار
الصديؽ العقوؽ..
وحاد عف الطريؽ..
الخاسر ،مف فقد الخجؿَ ،
الخاسر ،مف يعيش ماضيو وىو خارج دائرة الزماف..
نفسوُ..
الخاسر ،مف يقمد اآلخريف ،وال يفرض َ
الخاسر ،مف إختار الدنّية ،وضؿ طريقو إلى السمو..
الخاسر ،مف ال يعطي لنفسو وزناً،
أي الفاقد احتراـ ِ
نفس ِو ،وال يحترـ أقرب المقربيف إليو..
َ
الخاسر ،حتى المعجزة ال تنفع معو..
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َاذا خيص ٢اإلْطإ؟
يخشى اإلنساف مف مواجية الحؽ
عندما يكوف عمى باطؿ..
يخشى اإلنساف عندما يكوف أماـ شخص
أكثر كفاءةً منو..

يخشى اإلنساف كؿ مف كاف لديو ثقة ِ
بنفس ِو..
يخشى اإلنساف الصراحة التي لدى البعض..
يخشى اإلنساف كؿ مف يقوـ ب ٍ
فعؿ،
غيرهُ عميو..
ال يقدر ُ
يخشى اإلنساف الذي ال يتستر
خمؼ خفاياه المظممة..
يخشى اإلنساف البساطة والتواضع،
اءىما..
ألنو ال يقدر عمى فعؿ أي شيء إز َ
يخشى اإلنساف ذاتَوُ ،ألنو عالِ ٌـ بيا وبأسرارىا..
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يف ايطراج١
السذاجة ،فف مف فنوف الحماقة..
السذاجة ،غباء بطريقة ىادئة..
السذاجة ،عدـ التفكير أو انعدامو
في معظـ األحياف..
السذاجة ،معاناة لآلخريف ووجع لمرأس..
السذاجة ،نقيض البساطة..
السذاجة ،تسميـ األمور بيد أي كاف..
وما قيؿ عف المجنوف :إف العاقؿ يفكر قبؿ أف ُي ِقدـ
عمى أي تصرؼ،

واألحمؽ ُي ِقدـ عمى التصرؼ بدوف أي تفكير..
وىذا المثؿ يصح أيضا مع الساذج..

فاألذكياء تمؤلىـ الشكوؾ والتساؤالت،
السذج الحمقى مطمئنوف عمى كؿ شيء!
بينما ُ
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ق ٌٝيف ايدَٛع
ىناؾ ما ُيسمى بػ( دموعُ الفرح)..
ودموعُ الخيانة..
ودموعٌ مزيفة..
ودموعٌ متسترة..
ودموعُ التماسيح..
ودموعُ ٍ
عيف مريضة..
دموعٌ يحمميا ٌّ
كؿ منّا أحياناً،
ولكف أحمى شيء:
مسح الدموع مف عيوف اآلخريف..
أف
تساىـ في ِ
ْ
َ
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ضسٓى ٖ ٛذاتو
تأتمنوُ عمى سر َؾ،
أف َ
َم ْف أرد َ
ت ْ
لؾ سيداً..
فيذا يعني أَن َؾ جعمتو َ
فإف كاف موضع ثقة ،سوؼ يعتبرؾ ابناً أو بنتاً أو أباً
ْ
أماً لو،
أو ّ
ت سرؾ لدى أكثر مف و ٍ
احد،
واذا ْ
أودع َ ّ
أصبحت عمى كؿ لساف وشفّة،
فيذا الثاني ،لَ ْف يكوف محؿ ثقة ،وسوؼ يجعمؾ عبداً أو
حمقة في إصبعو،
سيطمبوُ منؾ ،تنفذه شاك اًر ،لكي ال يبمغ عنؾ
وما
ُ
مرؾ..
فيفتضح أ َ
فبل تثؽ بأي كاف قبؿ السؤاؿ عنو،
إف كاف أىبلً أـ ال..
َ
لتتأكد ْ
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احلٝا ٠عباز٠

الحياة عبارة عف خيارات وآختيارات..
ىناؾ مف يختار أف يكوف فاضبلً..
ىناؾ مف يختار أف يكوف مؤدباً..
ىناؾ مف يختار أف يكوف مادياً..
ىناؾ مف يختار أف يكوف كاذباً..
ىناؾ مف يختار أف يكوف تعيساً..
ىناؾ مف يختار أف يكوف سافبلً..
ومف ال يعرؼ أي ٍ
خيار صحيح يسمؾ،
وأي إختيار نافع يعتمد ،فاألفضؿ لو أالّ يعيش..
تاب عاش محترماً..
وكؿ مف َ
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احلٝا ٠اي١َٝٛٝ
إنساف اليوـ عارؼ وعالـ بأسعار كؿ السمع والبضائع..
تمؾ التي يستيمكيا ،مف الممبس والمأكؿ والمشرب،
فيو يبحث عف السمعة المناسب ثمنيا،
فيذىب ليشترييا،
أف يحصؿ عمييا بأقؿ األسعار،
ويحاوؿ ْ
نفسوُ،
ولكف ،أتمنى عميو ْ
أف ال يجعؿ َ
سمعةً رخيصةً بيد اآلخريف ،يستيمكونيا،
ٍ
ص مف أف تكوف في
ومف ثَـ يرمونيا ،عندئذ ال منا َ
موقع رميتيا!
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ْاس َٔ عاملٓا
قميمو الكبلـ قميمو الخطأ..
قميمو الحركة قميمو التعثر..
قميمو التفكير قميمو اليَـ..
قميمو الشؾ قميمو السؤاؿ..
وكثيرو الكبلـ كثيرو الخطأ..
كثيرو الحركة كثيرو السقطات..
كثيرو التفكير كثيرو اليـ..
كثيرو الشكوؾ كثيرو السؤاؿ..
فإذا سقط المرء مرة أو مرات ،أو إذا أخطأ مرة أو
مرات ،فميس ذلؾ نياية المطاؼ،
ّإنما كإنساف عاقؿ يحاوؿ القياـ مف سقطتو وخطئو،
ٍ
عندئذ يكوف قد انتيى..
واف لـ يحاوؿ،
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ق ٠ٛاإلْطإ

ىي في ذاتو عندما يكوف عمى إيماف راسخ..
ىي في أخبلقو عندما ال يتغير مع األجواء..
ىي في السيطرة عمى الرغبات والشيوات وتوجيييا
توجيياً صحيحاً..
ىي في مقدرتو عمى كشؼ اآلخريف وحقيقتيـ..
ىي في صدقو مع نفسو ومع اآلخريف..
ىي في طريقة تصرفو مع المشاكؿ،
يواجييا إف كانت تستحؽ..
ىي في أف يبادر لحؿ عقد اآلخريف ومشاكميـ،
ب منو ذلؾ..
عندما ُيطمَ ُ
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َاذا تفعٌ؟
أنظر بعينيؾ..
وآسمع بأذنيؾ..
وآعقد لسانؾ..
وآنتبو لعقمؾ..
وآحكـ بضميرؾ..
ألنو ليس كؿ مف ظير بمظير إنساف،
ىو إنساف..
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نًُات َعصٓ١ٜ

قمقوف نحف مف الماضي،
ومف القصص التي عشناىا..
قصص جميمة ،وأخرى قبيحة..
قمقوف نحف مف المستقبؿ ،ومف الغد،
وما يحممو لنا مف مفاجآت..
سرهُ،
فالمستقبؿ مجيو ٌؿ ُّ
ال نعرؼ ماذا يحمؿ لنا..
لكننا ال نقمؽ مف الحاضر ،ألنو مكشوؼ لنا..
ّ
فمنعش حياتنا ،ونكؼ عف الغرؽ في الماضي،
ْ
وال نع ّكر صفوىا مف القمؽ عمى المستقبؿ..
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عٓدَا ْتأمل
عندما نتألـ نصرخ..
عندما نتألـ نبكي..
عندما نتألـ نحزف..
عندما نتألـ نتحسر ،عندما نتألـ يتشحب وجينا..
عندما نتألـ نطمب السوء لمف تسبب في ِ
ألمنا..
لكؿ ألـ وجع خاص..
ىناؾ متألـ مسموعٌ صوتُوُ ،ومتألـ صوتُوُ غير مسموع..
صرخة األسد المتألـ تدوي في أرجاء الغابة،
وتخافو المخموقات األخرى..
أما صوت العصفور المتألـ ،فبل يسمعو إالّ مف كاف
حاض اًر في الزماف والمكاف..
األسد الميت تبقى تيابو وتخافو سائر المخموقات
األخرى ،ألنو أسد..
أما العصفور الميت فينفؽ في مكانو ،وينتيي..
حياً أـ ميتاً!
فالقوي يبقى مخيفاً ،سواء أكاف ّ
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قسز حلٝاتو زجاءّ
قرر أف تحبيا ،وأف تكوف أنت ال غيرؾ..
قرر أف ال تجبرىا عمى فعؿ السوء..

قرر أف تعمؿ عمى كبح جماح رغباتؾ،
تشوه كيانؾ ووجودؾ..
التي ّ
قرر أف تقوـ بإصبلح ذاتؾ،

ألف كؿ أصابع اإلتياـ صارت تُوجو إليؾ..
الدنية،
قرر أف تكؼ عف ّ
وعف االنتقاص مف قيمتؾ..

قرر أف تحترـ ذاتؾ ،وتبدأ باحتراـ اآلخريف ،فيحترمؾ
َمف حولَ َؾ..
سوياً ،ال شاذاً عف البقية،
قرر أف تكوف ّ
وال تقرر العكس..

قرر ،حتى لو لـ يشاركؾ اآلخروف ابتسامتؾ
أو دمعتؾ،

وال تفكر في مف يتقاسميا معؾ عمى حساب ذاتؾ
العميقة..

قرر أف تعيش حياتؾ بيذا األسموب،
ألنؾ تعيشيا مرة واحدة ،فعشيا بكرامة..
43

الحياة قصة ج1

يف احلٝا٠
في الحياة ثبلثة مكونات ميمة:
القمب،
الرأس،
الشجاعة،
القمب :لمحب والشعور..
الرأس :لمعقؿ والتفكير..
والشجاعة :لممواجية والصراحة ..
مف الناس مف ال قمب لو،
ومنيـ مف ال عقؿ لو،
ومنيـ مف ىو جباف..
طوبى لمف ُيمسؾ بالثبلثة..
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إحبث عٔ ايطعاد٠
ِع ْش وأحب ما أنت عميو..
أينما كنت ،وب ّأية حاؿ كنت..
أنظر مف حولؾ ،وتأمؿ في حياتؾ..
ال تتعب وال تمؿ مف أف تحمـ ُحمماً جميبلً،
فالحياة قصيرةٌ..
واذا كنت تبحث عف السعادة ،فبل تبحث عف الوقتية
منيا الرغبة أو الماؿ..
ّإنما إحمـ بأف تكوف أباً أو أماً،
فذلؾ أفضؿ بكثير مف أف تقتصر حياتؾ
عمى الرغبة الوقتية..
وكف قنوعاً ،ال باحثاً عف الماؿ أو الذىب،
واالّ ستدفع الثمف غالياً ،أغمى مف االثنيف معاً..
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نالّ
ال وقت لي..
ولست مستعداً،
ولف أُبالي،
ولف أصرؼ جيداً،
ولف أحمؿ عبئاً،
ىماً،
أو ّ

في كره مف يكرىني،
ولكنني سأنشغؿ بمف يطمب الخير لي ،وسأتمناه لو..
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ميهٓين ٚال ميهٓين

ال أحد يقدر عمى التحكـ بشروؽ الشمس..
ال أحد يقدر عمى تغيير إتجاه الرياح..
ال أحد يقدر عمى التبلعب بفصوؿ السنة..
يغير مف قانوف الطبيعة..
ال أحد يقدر أف ّ
لكننا قادروف عمى التخفيؼ مف الوزف الزائد..
قادروف عمى التحكـ بمظيرنا..
قادروف عمى تغيير نفسيتنا عند الحاجة..
قادروف عمى تغيير عقولنا عند الضرورة،
والمجنوف فقط غير قادر عمى التغيير..
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حطٛز
في حياتنا يوجد أكثر مف شكؿ ولوف لمحضور..
ىناؾ حضور إيجابي ،وحضور سمبي..
في حياتنا حضور ألشخاص ،مثؿ:
األب ،األـ ،اإلخوة..

في حياتنا صديؽ او صديقة..

ىناؾ مف يفتقد إلى الشعور باآلخريف..

وىناؾ مف يعيش لنفسو ولعالمو الخاص،
يعيش بأنانية مطمقة أو نسبية..
ولكف أقوليا:
لمفتاة:

ليس ىناؾ مف حضور أجمؿ كحضور طفؿ في
ِ
ِ
أماً..
أحشائؾ ،ألنؾ ستصبحيف ّ
ولمفتى:

ليس ىناؾ حضور أجمؿ مف أف يكوف في حياتؾ إمرأة
ألطفالؾ..
أماً
َ
أمينة تحبؾ أكثر مف الدنيا كمّيا ،وتكوف ّ
أتمنى أف تسمع اآلذاف الصاغية..
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أٜاّ
لف أمحي أي ٍ
يوـ جميؿ في حياتي..
لست نادماً عمى األياـ القبيحة
ُ
التي عصفت بي..
فاألياـ الجميمة أىدتني السعادة والبيجة،
وتمؾ القبيحة أىدتني حكمة التصرؼ،
والدرس والعبرة لمجمؿ حياتي..
فاألياـ معممة لمف يعتبر نفسو تمميذا في مدرسة الحياة..
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عًُتين
عممتني الحياة أف أغمى ما يمتمكو اإلنساف
ذاتو العميقة..
عممتني أف أعمؿ وآكؿ بعرؽ جبيني،
أنتظر مف أحد أي شيء،
وأف ال
َ
ليطالبني غداً بما يريد..

عممتني أف أعرؼ كيؼ أعيش مع الناس،
ميز بيف الصالح والطالح..
وأ ّ

ب مف المنافؽ،
عممتني كيؼ أعرؼ ّ
الطي َ
حمؿ آالمي وأُشرؾ اآلخريف
وكيؼ أت ّ
لحظات فرحي..

وستعممني وتعممني ،أكثر فأكثر..
ُّ
فالرب يسوع يقوؿ:
ِ
كالحيات ،وبسطاء كالحماـ"..
"كونوا حكماء
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ايسابح
ىؿ تعمـ مف ىو الرابح في النياية؟..
الرابح في النياية ،ىو:
ذلؾ اإلنساف الذي يقوـ كؿ صباح،
ليواجو الحياة كما في الغابة بكؿ تواضع..
ورغـ المشاكؿ ومصاعب الحياة،
ورغـ العيوف التي تُدمييا الدموع،
يرسـ االبتسامة عمى ثغره..
فيو ٌ
قادر عمى أف َ
ابتسامة ليا داللة ومعنى..
يبتسـ لمحياة ،يعيش ويحمـ بإستمرار..
ُحبؾ" بصدؽ،
يختار شخصاً واحداً ليقوؿ لو "أ ْ
ويعرؼ كيؼ يقود حياتو بأماف،
ال يتنازؿ عنيا ليتحك َـ بيا آخروف ،مف المترّبصيف..
وىذا ىو الرابح..
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صفح ١جدٜد٠

حينما أنتيي مف كتابة خاطرة أو حكمة،
أفتح صفحةً جديدة ليسطّرىا قممي..
ِ
أكتب فكرة،
آمبلً أف
َ
أو تجربة حياة ،بآختصار..
وعندما أنتيي مف الكتابة أقمب
صفحةً جديدة أخرى..
فمف ال يقدر عمى أف يفتح صفحةً جديدة
في حياتو،
ويكتفي بتمؾ القديمة ،كأنو يقوؿ لنا:
"أعمنت وفاتي منذ زمف"..
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اجلسح
ىناؾ ُجرٌح مف الماضي..

و ُجرٌح آخر مف الحاضر،

رحو أيضاً..
وسيكوف لممستقبؿ ُج ُ

تمؾ ىي الحياة ،ال تخمو مف الجروح..
ىناؾ مف يتسبب في ُجرح اآلخريف،

وىناؾ مف يداوي بجروحو باآلخريف..
جروحوُ..
وىناؾ مف يداوي جروح اآلخريف متناسياً
َ
نماذج نجدىا في حياتنا،
تمؾ،
ٌ
ولكف يوجد نوعٌ مف البشر،

ال يبالي بجروحو وال بجروح غيره..
تأكدوا جميعاً بأف ىذا النوع مف البشر،
ميما كاف جنسو "ذك اًر أـ أنثى"،
يمثؿ خط اًر شديداً،
ليس عمى نفسو فحسب والنو كمو جروح،
ّإنما عمى غيره ،فآحذروه..
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اإلدَإ
اإلدماف :مرض خطير يصيب ضعيفي اإلرادة..
ِم َف الناس ،مف يدمف عمى التدخيف..
ومنيـ ،مف يدمف عمى الكحوؿ..
وىناؾ ،مف يدمف عمى الجنس،
وآخر ،يدمف عمى الكذب..

المدمف عمى التدخيف ،ال تيمو صحتو،
وال صحة جمسائِ ِو ،وال يكترث بالرائحة الكريية التي
تنبعث منو ،فيكوف مصدر إزعاج لمكثيريف..

المدمف عمى الكحوؿ ،ال يكترث إذا فقد توازنو،
فإذا ثَ ِم َؿ ،بدأ ييذي..
المدمف عمى الجنس ،ال تيمو سمعتو،

ويمارس فعمتو في العمف ،مف دوف استحياء..
والمدمف عمى الكذب ،ال تيمو اآلثار المترتبة عمى
كذبو ،يمفّؽ األكاذيب في كؿ اإلتجاىات،
ويختمؽ القصص واألحداث..
إف أفمح في إحداث خصومة أو نزاع،
ْ
كاف ذلؾ يوـ ِ
سعد ِه..
ىؤالء مرضى النفوس ،نصمّي ألجميـ..
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بني ايصجاعٚ ١عدّ احلٝاء
الشجاعة فضيمة ،وعدـ الحياء رذيمة..
الشجاعة رجولة ،وعدـ الحياء جبف..
الشجاعة أخبلؽ ،وعدـ الحياء ال أخبلؽ..
الشجاعة نبؿ ،وعدـ الحياء سفالة..
الشجاعة صراحة ،وعدـ الحياء كذب..
الشجاعة مواجية ،وعدـ الحياء تيرب..
الشجاعة كبرياء ،وعدـ الحياء تنازؿ..
الشجاعة بسالة ،وعدـ الحياء خوؼ..
الشجاعة وجو أبيض ،وعدـ الحياء تخفّي..
الشجاعة كممة واحدة ،وعدـ الحياء كممات!
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ال تتحطَّف
مف ال يجد وقتاً،
ويأخذ وقتاً،
لترتيب صفحة حياتو،
ستكوف صفحتو تحت كؿ قمـ،
فحينيا ال تموـ الزماف،
وال الذيف يعيشوف فيو،
بؿ عاتب نفسؾ وآندب حظ َؾ..
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يف بعض األحٝإ
أريد أف أفتش عف السبب..
مبرر..
أريد أف أبحث عف ّ
أريد أف أعرؼ ،لماذا كؿ الذي جرى؟
أبحث عف تفسير لكؿ ما حصؿ..
ما كنت ِألتمنى أف تحصؿ،
داع لكؿ ذلؾ..
لكنيا حصمت ،ولـ يكف مف ٍ
ّ
حصمت ،وال أدري لماذا؟
حيرةٌ مع العقوؿ الفارغة!
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أَٓٝيت

خمص األزواج لزوجاتيـ..
أف ُي َ
خمص الزوجات ألزواجيف..
أف تُ َ
يتجنب الطرفاف الخيانة الزوجية..
أف ّ
أف يفكر الشباب بالزواج،
فذلؾ أفضؿ مف أف يفوتيـ قطار العمر..
أف تفكر الشابات باإلرتباط الجدي،
وفي البحث عف شراكة زوجية حقيقية،
فأالياـ تمر بسرعة،
والزمف ال يعود إلى الوراء..
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يف ايصداقٚ ١ايـحب
ىؿ تعرؼ مف ىو الصديؽ؟
ىؿ تعرؼ مف ىو الحبيب؟
ىؿ تعمـ متى تقوؿ :ىذا صديؽ،
أو ىذا حبيب؟
ىؿ تعمـ متى تصبح صديقاً ،أو حبيباً؟
عندما تطمب منو :الرحيؿ والمغادرة والترؾ،
لكنو بالرغـ مف كؿ ذلؾ يبقى قريباً منؾ،
يقدر شعورؾ ،ويتأمؿ عودتؾ،
و ّ
ورجوعؾ عف قرارؾ ،وكأف شيئاً لـ يكف!
ىذا ىو الصديؽ ،وىذا ىو الحبيب..
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َٛاصفات
لمرجؿ:
ناضج في
أميف ،شيـ ،صاحب كممة ،قمبو كبير،
ٌ
تفكيره ،دقيؽ في مبلحظاتو ،ذكي في تعاممو ،حريص
عمى ترتيب مظيره الخارجي ،غير بخيؿ مع شريكتو،
يبحث عف الرزؽ الحبلؿ..
لممرأة:
أمينة ،متزنة بعقميا ،حكيمة بتصرفاتيا ،ميتمة
بمظيرىا ،تجيد فف الكبلـ والتعاطي مع اآلخريف،
غير مثيرة لمشكوؾ والشبيات ،واضحة مع شريؾ
حياتيا ،تحبو ،وتخمص لو ،وال تدع المجاؿ لمغيرة أف
تع ّكر صفوىا..
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َٔ ال ٜتعًِ

مف ال يتعمـ السماع قبؿ الحديث..
مف ال يتعمـ التفكير قبؿ الحكـ..
مف ال يتعمـ اإلنتظار قبؿ النقد..
مف ال يتعمـ استغبلؿ الفرصة قبؿ فوات األواف..
مف ال يتعمـ السؤاؿ قبؿ دخولو في ّأية مغامرة..
مف ال يتعمـ أف يضع نفسو ٍ
بيد أمينة..
ليس لي ،إالّ أف أقوؿ ّإنو ال يريد المحاولة،
ويفضؿ البقاء عمى حالتو البائسة..
ّ
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يف ٖرا ايصَإ
ٍ
طويؿ حظو مف
إذا كنت طويبلً ،قالوا عنؾ :أف كؿ
ِ
الفطنة قميؿ!

ٍ
قصير مكير!
إذا كنت قصي اًر ،قالوا عنؾ :أف كؿ
إذا كنت جاداً ،قالوا :جاؼ!
إذا كنت ال أُبالياً ،قالوا :فوضوي!
إذا كنت سميناً ،نعتوؾ سمباً!
إذا كنت نحيفاً ،ظنوا السوء بؾ!
إذا كنت محترماً ،استغموؾ!
إذا كنت طيباً ،طمعوا فيؾ!
اذا كنت محبوباً ،حسدوؾ!
بالتسيب!
حر ،إتّيموؾ
إذا كنت ّاً
ّ
إذا كنت بشوشاً ،قالوا :خفيؼ!

قميؿ الكبلـ ،قالوا :كتوـ!
إذا كنت َ

غادرت ىذه الحياة ،قالوا"َ :رِح َموُ أهلل"!
واذا
َ
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اإلْطإ ،باطُٓ ُ٘ ٚظاٖسُ ُٙ

ما في ظاىر اإلنساف أشياء:
يمكف إستبداليا أو االستغناء عنيا..
يمكف شرائيا أو تركيا أو إىماليا،
ميما كانت ،إيجابية أـ سمبية،
ولكف ما في داخؿ اإلنساف أشياء أخرى،
ال يمكف تركيا أو استبداليا،
أو شراؤىا أو إىماليا،
تعمد إخفاؤىا،
حتى لو ّ
ِ
داخمو كامنةً،
فستظؿ في
سواء ،أكانت إيجابية أـ سمبية!
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يف اإلْطإ ايطبٝعٞ
السعادة تخمؽ منؾ شخصاً محباً لمحياة..
اآلالـ تعطي لحياتؾ معنى..
ٍ
إمكانيات
األخطاء تجعمؾ شخصاً ذا
متواضعة ومحدودة..
والتجارب تجعؿ منؾ شخصا أكثر قوة..
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ايصعٛز

ما تراه العيف..
ما تسمعو األذف..
ما يشمو األنؼ..
ما تتحسسو األصابع..
أشياء ال قيمة ليا أماـ ما يشعر بو القمب،
فميس كؿ ما تراه صحيحاً،
يعبر عف الحقيقة،
وال كؿ ما تسمعو ّ
قمبؾ ىو الدليؿ،
فآستمع ِ
بعقمؾ..
إليو وآعمؿ
َ
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نالّ يف احلب
قمت ذات مرة ألحدىـ،
إذا كنت حائ اًر في اختيارؾ بيف فتاتيف،
فآخت ِر الثانية،
ألنؾ لو كنت صادقاً في حبؾ لؤلولى،
حضور في حياتؾ..
لما كاف لمثانية
ٌ
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اصعب إحطاس
عندما تخفي دمعتؾ بإبتسامة..
عندما تمثؿ دور الضحية وأنت الجبلد..
عندما تبرئ نفسؾ وأنت المتيـ..
عندما تبرر خطأؾ وأنت الجاني..
عندما يسبقؾ الناس إلى شيء كاف بإمكانؾ أف تسبقيـ
ِ
إليو..
عندما تجامؿ شخصاً ال يعجبؾ..
عينيؾ..
أماـ
َ
عندما ترى حقؾ ُيستَمَب َ
وتدعي الباطؿ..
عندما تعرؼ الحؽ ّ
عندما ال تستغؿ الوقت لصالحؾ..
عندما تكوف سمعة مستيمكة بيد الجميع!
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زضاي١
ذلؾ الذي تريد..

ال يوجد حدود لموقت..
إبدأ متى شئت..

فإن َؾ تستطيع أف تتغير ،أو تبقى كما أنت..
ّ
ال يوجد إىداء بيذه المناسبة..
التكيؼ مع كؿ الظروؼ،
تستطيع
ّ
ترؽ..
سواء ،أكانت تروؽ لؾ أـ لـ ْ
أتمنى أف تعيش األحسف..
أتمنى أف ترى المفاجآة..

أتمنى أف تعيش المشاعر الصادقة ،اليادفة..

أتمنى أف تكتشؼ في الناس طيبتيـ ونواياىـ الحسنة..
أتمنى أف تفتش عف نقاط القوة لترفعؾ ،ال عف نقاط
الضعؼ فتؤدي بؾ إلى اإلنحدار..

أتمنى أف تأخذ الحياة عمى محمؿ الجد،
وأف ال تكوف متراخياً فييا أو مستسمماً،

واذا لـ تكف قاد اًر عمى ذلؾ ،فأتمنى أف تحاوؿ،
فالمحاولة أفضؿ بكثير مف البلمحاولة..
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نٔ َطتعداً
كف دائماً مستعداً لتجنب أي شخص يحاوؿ أف ُيمحؽ
الضرر بؾ ،وبمشاعرؾ ،وآبتسامتؾ..

ب كؿ ما ىو
كف دائما مستعداً أف تفيد حياتؾّ ،
وتجن ْ
غير مفيد..

كف دائما مستعداً أف تقبؿ كؿ مف يتراجع عف خطئِ ِو..
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أمساء
ٍ
إنساف اسـ..
لكؿ
ىو الذي يخمؽ لنفسو اسماً..
سماء محفورةٌ عمى الرماؿ،
ىناؾ أ ٌ
أسماء محفورةٌ في القموب،
وىناؾ
ٌ
يا ترى ،أي ا ٍ
خمقت لنفسؾ؟
سـ
َ
كتبت اسمؾ؟!
ويا ترى ،أيف
َ
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ْصٝب
يوجد مف يسعى إليؾ،
ولكف ،ال يمكنو الظفر بؾ..
ويوجد مف ظفر بؾ،
يثمف حضورؾ في حياتو!
ّ
لكنو ال ّ
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يف احلب
إذا أحببتـ شخصاً عمى أساس مظيره،
حباً ،بؿ رغبة..
فيذا ليس ّ

حباً،
إذا أحببتـ شخصاً لذكائو ،فيذا ليس ّ
بؿ إعجاباً..

ِ
حباً،
إذا أحببتـ شخصاً لغناه ،فيذا ليس ّ
بؿ مصمحة..

إذا أحببتـ شخصاً وأنتـ ال تعرفوف لماذا أحببتموه،
فذلؾ ىو الحب الحقيقي..

72

الحياة قصة ج1

يف حٝاتٞ
لـ أستخؼ بأي شخص في حياتي،
ولـ أفكر أف ِ
ألغيو،
ِ
أمحيو مف حياتي،
أو
أعطي لكؿ واحد حقوُ ومكانتو،
ولكف تعممت أف
َ
منيـ مف كانت مكانتو رفيعةً،
ومنيـ مف كانت أقؿ..
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يًصباب ايٓاضج ٚايٛاعٞ

أحبوا ،ثـ أحبوا بصدؽ..
أحبوا ،وليكف لكـ قصص حب صادقة وجادة..
قصص ناجحة تنتيي بالزواج..
فبدوف ىذه القصص الصادقة،
أنتـ أحياء مزّيفوف ،وموتى حقيقيوف،
وطريؽ السعادة يمر بػػ"األلـ ،والمعاناة ،والخوؼ،
والقمؽ"..
ألف العالـ كمّو يتألـ،
ال تخافوا مف األلـّ ،
فمف يحب يحيا ،ومف يحيا يحب..
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ايٓاجح ٚايفاشٌ
الناجح يحب الحياة ،والفاشؿ يكرىيا..
الناجح منتج ،والفاشؿ مستيمؾ..

الناجح متفائؿ ،والفاشؿ متشائـ..

الناجح يعرؼ معنى العبلقة ،والفاشؿ ال ُيدركيا..

الناجح مع الجميع والفاشؿ ال يشعر بوجوده أحد..
الناجح مجتيد في الخير ،والفاشؿ كسبلف حتى في
الشر..
ّ

الناجح يعرؼ كيؼ يتصرؼ ،والفاشؿ أحمؽ،
ال يجيد التصرؼ..

الناجح ال يبني عمى أنقاض اآلخريف ،والفاشؿ ىو
األنقاض..

الناجح يحافظ عمى ذاتو وعمى اآلخريف ،والفاشؿ ال
يعرؼ موضع ِ
قدم ِو..

الناجح يرى الخطوة التالية ،والفاشؿ يستمر عمى ما ىو
عميو..

الناجح منفتح عمى الكؿ ،والفاشؿ منغمؽ برغباتو..

آخ َر ،والفاشؿ يأتي
الناجح ،يمكف لو أف يجد طريقاً َ
بأعذار وأكاذيب!
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يف شَٔ ايطباب

حدود
العقؿ شارد ،وتفكيره بالشيوة والرغبة والماؿ ال
َ
لو..
القمب تائو ،ونبضو يخفؽ لمكثيريف،
والحواس مبعثرة ىنا وىناؾ ،وال تشبع..
الناس يعرفوف ثمف األشياء والبضائع كمّيا،
ولكف ثمةَ أشياء في حياتيـ،
ال يعرفوف قيمتيا:
األب ،األـ ،األخوة،
الزوج ،الزوجة ،الصداقة،
الحب ،الصدؽ ،األمانة ،الغيرة،
الحوار ،التفاىـ ،العبلقات..
فما أصعب العيش في زمف الضباب!
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بني اخلطأ ٚاخلطأ ايكاتٌ
مف الذي ال يخطأ؟
ومف يكوف الذي ال يخطأ؟
وأيف يقيـ الذي ال يخطأ؟
وابف مف ُيدعى الذي ال يخطأ؟
وىؿ ىناؾ مف ال يخطأ؟
الرب يسوع..
عدا ّ
إذف الكؿ يخطأ ،ولكف عمى المرء أف يأخذ مف الخطأ
عبرة..
والخطأ القاتؿ ،عندما يستمر المرء في خطئِ ِو،
ويتمادى فيو..
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احلٝا ٠متث١ًٝٝ
منا ال يكشؼ عف حقيقتو..
كثير ّ
ٌ
منا يخفي وجيو الحقيقي..
كثير ّ
ٌ
مبلبس ليست لو..
منا يرتدي
كثير ّ
َ
ٌ
منا يجامؿ عمى حساب الحقيقة..
كثير ّ
ٌ
منا يمجأ إلى الغش والخداع..
كثير ّ
ٌ
منا يكذب في كؿ شيء..
كثير ّ
ٌ
منا يراوغ بوعوده..
كثير ّ
ٌ
منا يجيد تمثيؿ كؿ األدوار..
كثير ّ
ٌ
إّنيـ حقّاً ممثموف بارعوف،
في زمف غاب فيو الصدؽ!
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بني املاٍ ٚاألخالم
نعـ ،بالماؿ يمكف أف تشتري ما شئت:
بيت ،سيارة ،ذىب ،مبلبس ،أثاث..
كؿ ما تحتاج إليو في الحياة:
الجموس في أرقى الفنادؽ ،وفي أحسف المطاعـ،
برفقة الصديقات ،وأصدقاء السوء،
وقد تعيش حياتؾ بترؼ،
حتى يأتي كؿ ما لديؾ مف الماؿ عمى النفاذ..
واألخبلؽ تصنع منؾ سيداً ،ال عبداً..
سيداً بكبلمؾ ،وسيداً بتصرفاتؾ..

سيداً بحسف اختيارؾ لخيارات الحياة..
سيداً بيف أصدقائؾ..

وبمجرد عبور اسمؾ عمى ألسنة الناس ،تتناولو بالمديح،
واإلطراء..

فالماؿ يجعمؾ غنياً ،واألخبلؽ تجعمؾ سيداً..
الماؿ زائؿ بزواؿ صاحبو،

أما األخبلؽ فباقية ،وصاحبيا تخمده األلسف..
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اإلْطإ ٚحاالت٘
يعيش اإلنساف حالة مف التوازف في كؿ أجزائو..
مرحاً ،متفائبلً ،بسيطاً..
يتنفس بعمؽ ،يسيطر عمى حواسو،
ُيصغي ،يفكر جيداً..

قنوع ،ال يسبب المشاكؿ والشكوؾ،

ويعيش حالة مف عدـ التوازف في كؿ أجزائو:

متشنجاً ،عصبياً ،غاضباً ،متشائماً ،متضايقاً،
غير متوازف في خياراتو وآختياراتو،
مصدر لمتاعب اآلخريف..
فيكوف
اً
مشتتاً ،تائياً ،إزدواجياً
مع ذاتو ومع اآلخريف..

ولو سألت اإلنساف األوؿ ،لماذا أنت بيذه الصورة؟
ألجابؾ عمى الفور قائبلً :ألنني أتصرؼ بعقمي..
ولو سألت اإلنساف الثاني السؤاؿ نفسو،
أجابؾ قائبلً :ألنني أعيش لرغباتي!
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حلظات
لحظات فريدة..
لحظات فرح..
لحظات سعادة..
لحظات حزف..
لحظات تعاسة..
ىذه المحظات في حياتنا..
بعضيا يجعمنا نيدأ،
أو نسكت ،أو نصمت..
يدمر الساكت..
وفي بعض األحياف السكوت ّ

نسكت لكي نفسح المجاؿ لمعقؿ والقمب بالحديث ،وليس
المساف،
يعبر
ألف المساف في بعض األحياف غير قادر عمى أف ّ
أو يحؿ،

بؿ يعقّد األمور أكثر بدالً مف تبسيطيا..
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ال تظٔ ايطٛءَ بايٓاس
إف لمناس مصائب ومشاكؿ وعمؿ..
ّ
لمناس أحماؿ ثقيمة مف التفكير
والحسرة والحيرة..
لمناس ىموـ بقدر الجباؿ..
لمناس وحشة الحياة ،كالصحارى القاحمة..
لمناس فوضى األفكار في عقوليـ،
كالغابات المتغمغمة..
لمناس ضحالة الحياة ،كالتبف الذي تذروه الرياح..
لمناس أسرار مخفية ومموثة ،كعمؽ البحر والرماد..
ما ينتظرونو منؾ فقط كممة عزاء ،ليس إالّ..

82

الحياة قصة ج1

ئ أعاتبؤ ٜا دْٝا
أعاتبؾ يا شتاء لِما تأتي بو مف ٍ
وثمج ومطر..
لف
برد ٍ
َ
ِ
تشجع
لف
َ
أعاتبؾ يا ربيع لما تأتي بو مف خضرٍةّ ،
الزحاـ الذي غالباً ما ينتيي بالحوادث..
أعاتبؾ يا صيؼ لما تأتي بو مف حر وجفاؼ..
لف
َ
ٍ
أعاتبؾ يا خريؼ لما تأتي بو مف ٍ
أشجار
حزف عمى
لف
َ
سقطت أو ارقُيا..
ْ
ألف سموكؾ يفضحؾ..
أعاتبؾ يا مف ال
لف
َ
َ
أصؿ لوّ ،
ِ
الميم ُؿ زوجتَو وأطفالَوُ،
أعاتبؾ أييا الزوج
لف
َ
ألن َؾ ناقص الرجولة والشيامة..
ِ
ِ
زوجيا وأطفالَيا،
لف أعاتبؾ أيتيا الزوجةُ الميممةُ َ
ِ
لحياتو..
لف أعاتبؾ يا شباب غير واع وناضج ومضيع
لف أعاتب الشابات الرافضات فرص الزواج لتعاستيف..
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لف أعاتب أولئؾ المواتي يشغمف أنفسيف بالبحث عف
رجاؿ متزوجيف لخيبتيف..
ٍ
عادات
دت عميو مف
تعو َ
لف أعاتبؾ يا إنساف عمى ما ّ
حسنة أو سيئة..
فالمتعود عمى الحسنة،
ال يمكف أف يتراجع عنيا،
والمتعود عمى السيئة،
ال يقدر عمى غيرىا..
أعاتبؾ أييا الجيؿ الذي خاصمت التربية،
لف
َ
ٍ
مصدر تستقي تربيتؾ؟
أي
فمف ّ
لف أعاتبؾ يا زمف ألنؾ تجمع بيف الصالح والطالح،
مطمئف عمى أف الشجرة الطيبة تعطي ثما اًر طيبة،
ألنني
ٌ
والشجرة الرديئة تعطي ثما اًر رديئة..
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ايصدٜل

لو حمّمنا كممة الصديؽ؟:
صاد:
"صريح" ..يكوف صريحاً معؾ،
ويقوؿ لؾ كؿ شيء..
"صادؽ" ..يكوف صادقاً معؾ،
وال يكذب عميؾ..
داؿ:
الشدة أوالً،
"دائماً" ..يكوف دائماً إلى جانبؾ في ّ
وفي الفرج ثانياً..
ياء:
"يرافؽ" ..يرافقؾ في كؿ خطوات حياتؾ وال يتركؾ أبداً..
ينبيؾ حينما تكوف عمى خطأ..
ُي ّنبو"ّ ..
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يشجعؾ حينما تكوف عمى صواب..
"يشجع"ّ ..
ّ
"ييتـ" ،ييتـ بؾ كإىتمامو بنفسو،
مف دوف مقابؿ..
قاؼ:
يب منؾ،
"قريب" ،قر ٌ
يب مف أفكارؾ،
قر ٌ
يب مف قمبؾ،
قر ٌ
ومجرد غيابو عنؾ ُيشعرؾ بالفراغ..
ىذا ىو الصديؽ النموذج..
فإذا صفا لؾ مف تتوفر فيو ىذه السمات وىذه الخصاؿ،
ال تتردد في إختياره إلى جانبؾ،
وآشكر الرب عميو..
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حسفإ" :حاء" " ٚباء"
الحب حرفاف..

الحب ،ىو الصدؽ واألمانة..
الحب ،ىو االنفتاح الكامؿ لمعبلقة ،وليس االنغبلؽ
عمى اآلخر..

الحب ،ىو البذؿ ،وال مجاؿ لؤلنانية..
الحب ،ىو التضحية الكاممة بالكؿ ألجؿ الواحد..
الحب ،ىو اإللتزاـ ومع واحد أو واحدة فقط..

الحب ،ىو المسؤولية ،ومتابعة أخبار الشريؾ عف
قرب..

الحب ،ىو الشراكة الحقيقية ،غير القائمة عمى الشروط
المسبقة..

الحب ،ىو حمؿ أثقاؿ الواحد اآلخر..
الحب ،ىو عزاء في الضيؽ وبيجة في الفرج..

الحب ،ىو كبلـ عفوي وقصة عفوية ،وليس كبلماً
منمقاً أو مزوقاً..

الحب ،ىو وليد الصدفة وليس ترتيبا مسبقاً..
الحب ،ىو حياة اآلخر..

فحينما ينتيي الحب ،ينتيي معو اآلخر..
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َٔ ٜسٜدى
مف يريدؾ بصدؽ ،يبحث عنؾ مف دوف أف يمؿ..
مف يريدؾ ،ال ينتظر االستفادة منؾ..
مف يريدؾ ،يظير لؾ ببل مناسبة..
مف يريدؾ ،ينظر إليؾ نظرة فريدة..
مف يريدؾ ،يعيش الفراغ مف دونؾ..
مف يريدؾ ،ال يتواصؿ معؾ لغرض االستيبلكية..
ومف يريد أف يكوف ذا شأف في حياتو،
عميو أف يقوـ بأشياء لـ يسبقو إلييا أحد..
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َٔ ال ٜتعظ
مف ال يتعظ ،عقمو خفيؼ وتفكيره بطيء..
مف ال يتعظ ،غريب في تصرفاتو..
مف ال يتعظ ،مجنوف ال ينفع معو الدواء..
مف ال يتعظ ،متصمب ومنغمؽ عمى نفسو..
مف ال يتعظ ،يفتقر إلى اإليماف واألماف..
مف ال يتعظ ،ال يعيش عمى الرجاء واألمؿ..
مف ال يتعظ ،محصور بنزعتو الشيوانية..
مف ال يتعظ ،يعيش في ظبلـ دامس..
مف ال يتعظ ،يسقط باعتقاده الخاطئ..
مف ال يتعظ ،ال أحد يشعر بوجوده..
مف ال يتعظ ،يمشي بأىوائو وأىواء غيره..
مف ال يتعظ ،ال معنى لحياتو..
فما مف معن ًى لحياة إنساف،
يكوف عالة عمى نفسو وعمى غيره؟..
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عرب َٔ ٠ايكرب
في يوـ مف أياـ الشتاء الماطرة الباردة،
دخمت المقبرة ،فأحسست بيدوء كامؿ..
صمت مخيؼ ،وسكوف رىيب،
ال حركة ،ال كبلـ ،ال ضجيج،
الكؿ نائـ نوماً عميقاً عمى رجاء القيامة..
دخمنا نحف األحياء إلى المقبرة،
دفنا أحدىـ وخرجنا،
ّ
أي مف األموات،
ولـ يشعر بنا ٌّ
كأنما ىناؾ تشابو بينيـ وبيف األحياء..
ّ
فمف ال يسمع النصيحةَ،
يغير مف طبيعتو،
وال ّ
ت وا ْف كاف عمى قيد الحياة..
مي ٌ
ّ
كأنو ّ
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َاذا تٓتظس؟
مف شخص لـ يكف يوماً يحمـ بما ىو عميو اآلف؟
مف شخص كاف دوماً سمعة تتبادليا األيدي؟
تعود عمى خيانة األصدقاء؟
مف شخص ّ
مف شخص ش ّكاؾ في كؿ شيء؟
مف شخص ساذج ،أسير رغباتو؟
مف شخص يشبعؾ بالوعود الكاذبة؟
مف شخص يبحث عف عبلقات مشبوىة؟
مف شخص فقد التمييز بيف ما لو وما عميو؟
مف شخص ىجر الكرامة ،وآرتضى الد ّنية؟

مف شخص خيب رجاء وآماؿ أقرب الناس إليو؟
مف شخص يأتي إليو اآلخروف ،فقط ألنو يمبي حاجةً
ما؟
ىؿ لمحياة معنى مع ىذا الصنؼ مف البشر؟!
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أشداصْ يف حٝاتٞ

أشخاص في غاية الطيبة..
ٌ
أشخاص تعبوا لكي أرتاح أنا..
ٌ
أشخاص لـ يبالوا بحياتيـ وبمعاناتيـ ألجمي أنا..
ٌ
أشخاص تحمموا حر الصيؼ وبرد الشتاء لكي أعيش
ٌ
أنا..
أشخاص لـ يحسبوا لمزمف حساباً ،ألنيـ عاشوا زمنيـ
ٌ
مف أجمي أنا..
أشخاص جمسوا بالقرب مف رأسي وقدمي ،حينما
ٌ
وجدوني مريضاً ،متعباً أنا..
خاص بكوا حينما رأوني أعاني أنا..
أش ٌ
سخروا حياتيـ لخدمة حياتي أنا..
أشخاص ّ
ٌ
أشخاص أعطوا معنى لحياتي أنا..
ٌ
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شخاص الزالوا يغدقوف عمي حبيـ ،ويمنحوني
أ
ٌ
ابتسامتيـ حينما يجدوني سعيداً ،ودمعتيـ حينما
يجدوني أعاني أنا..
يضحوا بحياتيـ مف
أشخاص مستعدوف اليوـ ،أف
ّ
ٌ
أجمي..
فكيؼ أجازييـ أنا؟
أشخاص جعموني أقمؽ قمقاً شديداً..
و
ٌ
أشخاص كانوا لي كابوساً..
ٌ
اص احترت فييـ ،وفي أمرىـ..
أشخ ٌ
أشخاص خدعوني ،وكنت عمى عمـ بما ُيضمروف..
ٌ
ص بادلوني الخير بالسوء..
أشخا ٌ
يتحمموا صراحتي وصدقي..
ٌ
أشخاص لـ ّ
أشخاص جعموا كؿ ٍ
مر..
حمو في حياتي ّاً
ٌ
ياء..
ٌ
أشخاص كانوا يمدحونني ر ً
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أشخاص كذبوا عمي طوؿ الوقت..
أشخاص توسمت فييـ الخير ،فكانوا العكس..
ٌ
أشخاص تمنيت ليـ كؿ الخير ،لكنيـ رفضوه..
ٌ
أشخاص استمروا عمى ما ىـ عميو ،رغـ النصيحة..
ٌ
أشخاص أخرجتيـ مف الوادي ،فرجعوا إليو..
ٌ
أشخاص حاولت أف أرفع مف شأنيـ ،لكنيـ لـ
ٌ
يستوعبوا..
أشخاص حسبت ليـ حساباً ،لكنيـ لـ يحسبوه ألنفسيـ..
ٌ
أشخاص منحتيـ ثقتي ،لكنيـ أساءوا التقدير..
ٌ
أشخاص بكيت ألجميـ ،لكنيـ كانوا يضحكوف ىازئيف..
فماذا أقوؿ ليـ؟!
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ايكٟٛ

القوي ،ليس قوياً بالعضبلت..
القوي ،ليس قوياً بما يحصؿ عميو مف شيادات..
القوي ،ليس قوياً بما يجيده اإلنساف مف لغات..
القوي ،ليس قوياً بما يمتمكو مف ٍ
جاه وسمطات..
القوي ،ليس قوياً بكثرة الخيرات والبركات..
قوياً؟
فبماذا إذف ،يكوف
ُّ
القوي ّ
وقوي بقدرتو عمى فتح
قوي بعقمو وحكمتو،
ٌّ
القويٌّ ،
الطريؽ أماـ اآلخريف،
وتوجيييـ توجيياً صحيحاً إلى طريؽ المحبة والسعادة
والفرح،
إلى طريؽ فييا أماف وآطمئناف وراحة الباؿ..
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ايطعٝف

ىو المتعود عمى عادة ال يستطيع تركيا..
الضعيؼ ،ىو المتحجج..
الضعيؼ ،ىو البلمبالي..
الضعيؼ ،ىو الكسبلف..
الضعيؼ ،ىو اإلتكالي..
الضعيؼ ،ىو الك ّذاب..
الضعيؼ ،ىو المتممؽ..
الضعيؼ ،ىو المتطفؿ..
الضعيؼ ،ىو األناني..
الضعيؼ ،ىو الخائف..
الضعيؼ ،ىو الساذج..
الضعيؼ ،ىو المتخاصـ..
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الضعيؼ ،ىو المتستر..
الضعيؼ ،ىو المتآمر..
الضعيؼ ،ىو المتخاذؿ..
الضعيؼ ،ىو المختؿ..
الضعيؼ ،ىو الجباف..
وأكثر الناس ضعفاً ،ىو :مف يضع رغبتو قبؿ عقمو..
مف ال يستطيع التغمب عمى إرادتو السيئة..
مف يتعمد القياـ بعمؿ مشيف ،رغـ معرفتو المسبقة بما
يقوـ بو..
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عرب ٠يًٓٗاز

لمورد عطره الطيب ،إضافةً إلى جماؿ منظره..
لطيؼ ،يطمبو الجميع ،ولكف ،سرعاف ما يذبؿ وينتيي،
والشوؾ ،يابساً كاف أـ أخضر ،مصيره البقاء واإليذاء..
كذلؾ اإلنساف الطيب ،والشرير!
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ايكًب
ٍ
حباً..
القمب النابض بالحياةٌ ،
قمب صاؼ يمؤل المكاف ّ
مكاف فيو لمحب..
قمب أسود ،ال
القمب النابض بالحقدٌ ،
َ
ينعـ بالسبلـ أبداً..
القمب النابض بالخيانةٌ ،
قمب لف َ
قمب يفتح ناره عمى الجميع..
القمب النابض بالحسدٌ ،
قمب يكتـ ويبلتو ،ويػتأوه..
القمب النابض بالحسرةٌ ،
قمب يتآكؿ بسرعة..
القمب النابض بالشوؽٌ ،
قمب مثقؿ بالحمؿ الثقيؿ..
القمب النابض بالتعبٌ ،
قمب ميت ،ال ينبض
القمب الخالي مف ىذا وذاؾٌ ،
بالحياة..
قموب الحجر ،وآزرع فينا قموباً تنبض
عنا
رب ،انزع ّ
فيا ّ
َ
بآسمؾ..
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عٓاد اخلري
سأتأمؿ في الحياة مادمت أف ّكر..
سأعيش حياتي ماداـ قمبي ينبض بالحياة..
حياً..
سأكتب الواقع مادمت ّ
سأستغؿ كؿ فرصة ،لكي أضع يدي عمى مكاف الجرح،
وأفسح المجاؿ لكؿ مظموـ بالتحرر..
نظر لو..
سأكوف عيناً لمف ال َ
لساف لو..
سأكوف لساناً لمف ال َ
سأكوف ع ّكا اًز لمف ال يقدر عمى الوقوؼ..
سأتابع خطواتي ،ميما كانت الصعوبات،
طأت ،سأكوف أوؿ مف
فإف
أصبت ،سأواصؿ ،واف أخ ُ
ُ
يعتذر..
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صادفت
صادفت في حياتي أشخاصاً يموتوف..
أشخاصاً عمى فراش الموت،
في البيوت ،وفي المستشفيات،
وىـ في الرمؽ األخير،
يمفظوف أنفاسيـ األخيرة..
كما صادفت في حياتي أشخاصاً قُتموا
في حوادث مؤسفة..
كـ كاف الحزف ينتابني ،واأللـ يعتصر قمبي
وأنا أعيش ىذه المحظات..
ّإنيا لحظات عصيبة في حياتي،

منا ساعتو..
ولكف أقوؿ :لكؿ واحد ّ

الكؿ سيغادر ىذه الدنيا الفانية عندما تحيف الساعة..
المأساة الكبرى ىي ،عندما أرى أناساً يتحركوف،
ولكف في حقيقة األمر ىـ موتى..

ٍ
وىماً وألماً..
عندئذ يقطر قمبي دماً ،ويفطر حزناً ّ
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بصُ ١غري شائً١
تجد البصمةَ عمى كؿ األوراؽ الرسمية،
ٍ
شخص إلى آخر..
وىي أنواع ،تختمؼ وتتبايف مف
ِ
جسمو (وشـ)..
ىناؾ مف يبصـ عمى
وىنالؾ مف يبصـ في فكره ذكرى ،أو عبرة،
يتأثر بيا ويعيش عمى ذكراىا..
أيضاً ،ىناؾ بصمة خاصة بالسيارة،
وبصمة خاصة بتشغيؿ األجيزة األلكترونية..
كمّيا بصمات قابمة لمتمؼ والعطب والتغيير،
كنت أنت بصمتو،
ولكف مف َ
كيؼ لو أف يمحي ذكراؾ؟

ىؿ يقدر عمى النسياف ،لكي ينسى؟
ىؿ يقدر عمى التحكـ بالنياية ،ويرتاح؟
ال..
يموت وىو يتذكرؾ..
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اخلامت:١
يًحٝا ٠قص١
الكؿ لو قصتو في الحياة..
وقد تكوف تمؾ القصة جميمة،
وخاتمتيا تكوف ىادئة ومفرحة،
أو قصة حزينة تكوف نيايتيا مأساوية..
وقد تكوف القصة مكتوبة بعرؽ الجبيف،
أو مكتوبة بدمع العيف،
أو مكتوبة بقطرات مف نزيؼ دـ القمب..
وىنالؾ مف القصص ،اختمط فييا عرؽ الجبيف بدمع
ِ
تفض إالّ لمزيد مف العرؽ،
العيف ودـ القمب ،ولـ
والدمع ،والدـ..
تذوؽ أبطاليا الشيد ،مف
وفي المقابؿ ىناؾ قصص ّ
دوف ّأية معاناة تُذ َكر..
ىذه ىي الحياة ،وتمؾ ىي قصصيا!
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ايفٗسس
ت

املٛضٛع

ايصفح١

ٕ

المقدمة "لمف يق أر أسطري"

بعض الكممات

ٚ
ٛ

ٗ

مف الناس

ٜ

ٙ

ال تيأس

ٔ
ٖ
٘

إىداء

٘

متى يخسر اإلنساف

ٓٔ

ٚ

المشاعر

عندما كنت

ٕٔ
ٖٔ

ٜ

الكرامة

ٗٔ

ٛ

ٔٔ

ٓٔ

نخطأ

العمؿ

ٔٙ

ٕٔ

معاف في غاية األىمية

صباح جديد ويوـ جديد

ٔٚ
ٔٛ

ٗٔ

في يومنا

ٜٔ

ٔٙ

عبرة

ٕٔ

ٔٔ
ٖٔ
٘ٔ
ٔٚ
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ٔٛ

تذكر

الناس أجناس

ٕٗ

ٕٓ

ال أخاؼ بؿ أخاؼ

ٕ٘

ٕٕ

الموت

ٕٚ

ٜٔ
ٕٔ
ٖٕ
ٕٗ

الحياة

لؾ ِ
ولؾ
حياتؾ َ
أشخاص في حياتنا

ٖٕ

ٕٙ
ٕٛ

ٕٜ

كيؼ لؾ أف تعرؼ األشخاص؟

مف ىو الخاسر؟

ٖٓ
ٖٔ

ٕٚ

ماذا يخشى اإلنساف؟

ٕٖ

ٕٜ

قيؿ في الدموع

ٖٗ

ٖٓ

سرؾ ىو ذاتؾ
ّ
الحياة عبارة

ٖ٘
ٖٙ

ٕٖ

الحياة اليومية

ٖٚ

ٖٗ

قوة اإلنساف

ٕ٘
ٕٙ
ٕٛ

ٖٔ
ٖٖ

في السذاجة

ٖٖ

ناس في عالمنا

ٖٛ

ٖ٘

ماذا تفعؿ؟

كممات معزية

ٓٗ
ٔٗ

ٖٚ

عندما نتألـ

ٕٗ

ٖٙ
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ٖٛ

رجاء!
قرر لحياتؾ
ً

ٖٗ

ٓٗ

إبحث عف السعادة

٘ٗ

ٕٗ

يمكنني وال يمكنني

ٗٚ

ٗٗ

أياـ

ٜٗ

ٖٜ
ٔٗ
ٖٗ

في الحياة
كبلـ

حضور

ٗٗ
ٗٙ
ٗٛ

٘ٗ

عممتني الحياة

ٓ٘

ٗٚ

صفحة جديدة

ٕ٘

ٜٗ

اإلدماف

ٗ٘

بيف الشجاعة وعدـ الحياء

ال تتحسؼ

٘٘
٘ٙ

ٕ٘

في بعض األحياف

٘ٚ

ٗ٘

في الصداقة والحب

ٜ٘

٘٘

مواصفات

مف ال يتعمـ

ٓٙ
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٘ٛ

اإلنساف باطنو وظاىره

ٖٙ

ٓٙ

الشعور

كبلـ في الحب

٘ٙ
ٙٙ

ٕٙ

أصعب إحساس

ٙٚ

ٗٙ

ُك ْف مستعداً
أسماء

ٜٙ
ٓٚ

ٙٚ

في الحب

ٕٚ

ٜٙ

لمشباب الناضج والواعي

ٗٚ

ٓٚ

الناجح والفاشؿ

في زمف الضباب

٘ٚ
ٚٙ

ٕٚ

بيف الخطأ والخطأ القاتؿ

ٚٚ

ٗٚ

بيف الماؿ واألخبلؽ

ٜٚ

٘ٚ

اإلنساف وحاالتو

ٓٛ

ٚٚ

ِ
بالناس
السوء
ال تظف
َ

ٕٛ

ٜ٘
ٔٙ
ٖٙ
٘ٙ

ٙٙ
ٙٛ

ٔٚ
ٖٚ
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ٚٛ

لف أُعاتبؾ يا دنيا
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ٓٛ

حرفاف "ح" و "ب"
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ٕٛ

مف ال يتعظ

ٜٛ

ٗٛ

ماذا تنتظر؟

ٜٚ
ٔٛ
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مف يريدؾ
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ٛٙ
ٛٛ
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