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ِثُلُث ما يَدُور في  ،أمام الملأ  رأسك. تستطيع كفرد البَوْح ب

ُبما تُغامر بِالبَوح به وأنَت مُتخوف من أن يُسَاء فَهمُك. لث الثاني ر  الث ُّ

ل الاحتفاظ به لنفسك!  لث الأخير، فإنَك تُفض ِ   أما الث ُّ
  

 لث الأول. هذا ال كُتيب هو شذرات من الث ُّ 

د  أصداؤها هي تغاريد ظل َّت  لسنوات بداخلي،  تترد َّ

ها في أوراق دفا بعد أن هنأ بالي إل َّ فلا يَ  تري. اأُخط َّ

 وإلى حدود اليوم، لازال الس ؤال يُراودني: 

 هل هذه الت غاريد هي ثَمرة تفكيري؟ 

  ت تطوف برأسي،وظل َّ  تنيدَ اوَ رَ  منأم أنها هي 

ُ دو َّ وكل ما   لا يتجاوز التسجيل الأمين لما ترد د في مَسامعي؟  هنت
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 مِن العَبث أن تُؤج ل الاستمتاع بحياتك 
 إلى اليوم الذي ُتحَل  فيه جميع مشاكلك..  

 فذلك اليوم للأسف لا وُجود لهُ ِإل ا في خيالك!

 
 عندما تصل الأمور إلى حد النهاية، 

 فذلك هو أفضل وقت لبداية جديدة. 

 
 ! واقعًا ُصنِع بِغَباء َشديد إننا ُنحل ُِل بِذكاء َشديد

 
  .العَنِيد هُو َشخص لَا يَستسلِم بِسُهولة لِعِنَاد الآخرين

 
ِين  ال نقد البَن اء هو عندما ننتقدُ الآخر

 الن قد الهد ام هو عندما ينتقدُنا الآخرُون ! 

 
 في الحياة تحدُث أحيانا بعض الأمور التي تظن  في البداية أنها سي ئة.. 

 مرور الوقت تتأك د بأنها فعلا سي ئة!ومع 
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  هو ذلك الن وع من الأغاني الفن  الجميل
  أنها في غاية الجمال، التي يُقِر  معظم الناس

لون  سماع الأغاني الأقل  جمالاً !  ول كنهم في الواقع يُفض 

 
 ً ى َتخطِيطا ِمُواجهة الآخر يُسَم َّ  ..استعدادُكَ ل
ى مُؤامرة ِمُواجهتَك يُسَم َّ  ! واستعدادُ الآخر ل

 
 ابتداءا من اليوم لن آخذ أي قرار
 هذا هو القرار الذي أخذتُه اليوم !

 
ُخالفين لِرأيه الش خص الذي يَنزعج كثيرا  مِن سَماع ُحجَج الم

 ُحجَجا يُدافع بِها عن رأيه. الأرَجح أن ه لا يَملِك من الأساس

 
د في   غني ا مريضا أو فقيرا مُعافى الاختيار بَين أن تكُونقد تترد َّ

 أفضل من َكوْنك فقيرا مريضا!  ول كن الأكيد هو أن  َكوْنك غني ا مُعافى
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 من أغرب العبارات التي أسمعُها
 "َكتد ِير غِير الل ِي فرَاسك!"  

ف الإنسان ِنَاءا  وكََأن َّ الط بيعي هو أن يتصر َّ  على ما لَيس في رأسه !! ب

 
  كل يوم بقصة جديدة عندما يخرج إلينا بعض أصحاب الخيال الواسع

  إلا وتوجد من ورائه مؤامرة، لإقناعنا بأن كل ما يحدث وما لا يحدث
 أليست هذه أيضا مؤامرة ؟

 
 إنه الحوار الذي لا ينتهي بين الآباء والأطفال.

بة   على كل الأسئلة، كلما ظن الآباء أن لديهم أجو
 وجدوا أمامهم أطفالا لديهم أسئلة على كل الأجوبة ! 

 
ية أمرا رائعا.  عندما نُفكر فيما يُمكن أن نفعله، تبدو الحر

ية أمرا مخيفا.   عندما نفكر فيما يمكن أن يفعله الآخرون، تبدو الحر

 
 



8 
 

 ..أعرُف أن  اليَوم موجود.. أما الغَد فإن ِي أُشك ُّ في وُجوده
 !لِأن ِي كُل مرة َأِصُل إليه.. يُصبح هُو اليَوم

 
  مُبرهنة الأعذار 

 
  مَهما كانت الحماقة التي تَرغُب في ارتِكابِها،   

  يُوجد دائما عُذر تَستطيع من خلاله
  أن تُبر ر لِنفسك َسبب ارتكابك لتلك الحماقة ! 

 
  ..المرأة بالارتباط بهيُمضي الرجل سنة قبل الزواج في محاولة لإقناع 

 !ويُمضي ما تبَقى من عمره في محاولة لإقناعها بأنه لن يتخلى عنها

 
 ل كي تُقلل من شعورك بالإحباط، 

 اجعل توقعاتك من نفسك أكبر ما يمكن.. 
 وتوقعاتك من الناس أقل ما يمكن !
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 .الإثباتات التي تأتي بعد الاعتقادات لا تتجاوز سقف التبريرات

 
 لا تَسأل من يعيش بين الأزبال : لماذا رِجلك مُتسخة ؟ 

 
ِيدي، ثم اغضْب كما تشاء !  َأمسْك ب

 
 موقف الحياد تجاه الشر.. ما أعظمه من شر !

 
 يقع المرء أحيانا في موقف يَفرض عليه أن يكون في نظر الناس

 إما بطلا.. أو وغْدا!

 
 دخل أحدهم إلى الحمام العمومي. 

 استحم وهَم بِالخروج، رأى مجموعة دخلت للتو إلى الحمام،وبعد أن 
 فقال في نفسه : "يا لهم مِن وَِسخين !" 
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 الجبل جبل..  
 الجالس أسفله يراه عقبة.. والجالس فوقه يراه منحدرا. 

 
 إذا لم تأخذ العبرة من الذين جاؤوا قبلك،  

 فربما تكون عبرة لمن سيأتون بعدك.

 
ِجيَب عنه..    لا يكفي أن يكون السؤال قد أُّ

 الأهم هو أن يكون الجواب مُقنِعا.

 
 كل وقت يمر دون أن تستمتع به أو ُتحقق فيه إنجازا هو وقت ضائع.

 
 المُصدق في حاجة إلى دليل.. 
 المُكذب في حاجة إلى دليل.. 

 وحده المشكك في غنى عن أي دليل.
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 يعني أنك أقنعتَه.. لا تظُن أن إخراسك لشخص ما 
 ولا أن إقناعك لشخص ما يعني أنك على حق..

 ولا أن كونك على حق في شيء ما يعني أنك على حق في كل شيء! 

 
 أجل.. أنت صديقي وأخي وحبيبي.. 

 ل كني لسُت أبدا نسخة عنك كي أوافقك في كل شيء!

 
 الفلاح الذكي عندما يبدأ عمله الش اق في الحقل،

 الغِناء ثم يَقول في نفسه:يَشرعُ في 
غنِ ي.. وفي نفس الوقت أهتم  بالحقل«.   »أنا الآن أُّ

 
 هدف الحياة يكمُن في ال كماليات..  

يات فهي مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة من أجل  أما الضرور
 الاستمتاع بال كماليات. 
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 سبُب الخجل الحقيقي ليس في نزع الثياب بل في ارتدائها، 
 يرتد الإنسان البدائي أول ثوب يخفي جسده، إذ لو لم 

 ما اضطر للإحساس بالخجل كلما نزعه !

 
 أكرهُ ال كراهية!

 ول كن إذا كان لا بد من كراهية بعض الأشياء،
 فلتكُن كراهية مقيتةً للفقر.. الظلم .. والخرافة !

 
 كلما أحسسُت بكراهة أحد الأشخاص،

 تخيلتُه طفلا في سنته الأولى. 

 
 أن يمرِض مائةُ رجل بالزكام.. 

 هذا أفضُل من أن يموت رجٌُل واحد!

 
 الحياة مسرحية لم تُعط فيها أدوار جاهزة لهؤلاء الثلاثة :

 الحيوانات، الأطفال والمجانين !
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 كلما زاد حر الشمس.. زادت شعبية الظل. 

 
 يا من تَقتل الناس باسم إلهك.. لا أفهم ماذا تصنع !

 إذا كنَت تسعى لنشر الخير والفضيلة بين الناس على الأرض،
 فإني لا أراكَ تنشر بينهم سوى الخراب والدماء !

 وإن كنَت تسعى لخلاصهم الأبدي في فردوس السماء، 
 فإني لا أراكَ وأنت تُعجل بموتهم إلا حليفا للشيطان، 
يق نحو الجحيم !  َتحرِمهم من فرصة التوبة وتُعِد لهم الطر

 
 كل الناس يتحدثون باسم الحقيقة،

 ومع ذلك فالحقيقة هي أن معظمهم لا تهمهم الحقيقة 
 بقدر ما يهمهم إثبات حقيقة ما هم مطمئنون إليه !

 
ِيون وُخبَثاء..   مُعظمُ الناس يَعتقدون أن َّ مُعظمَ الناس هم أنان

هم لَيسُوا مثل مُعظِم الناس !  ول كن  مُعظمَ الناس يَعتقدون أيضاً أن َّ

 



14 
 

 عندما تقدم فكرة مختلفة،  
 سينشغل معظم الناس بتخمين نواياك السيئة من وراء تلك الفكرة، 
وسيبرعون في كشف الظروف والمصالح الشخصية التي دفعتك 

 للدفاع عنها،  
 بوهة. وسيستنكرون تاريخ الفكرة وأصولها المش

 سيتحدثون ويتحدثون ويتحدثون في كل شيء.. إلا في الفكرة ذاتها ! 

 
 مِن أخطر أعداء الحضارة 

ولئك الذين يَنشُرون أقدم الأفكار الخرافية   أُّ
 عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية !

 
 إذا عشَت في ُحضن قبيلة من آكلي لحوم البشر، 
 وقررَت في يوم من الأيام، لِدوافع أخلاقية نبيلة،  

 التوق ف عن هذا الس لوك البَشع، 
 سينظُر الآخرون إلى سلوكك على أن ه شاذ ..  
 خروج عن الجماعة.. وخيانة لِتقاليد الأجداد ! 
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 التعقيد.. انبش في البسيط يصير غاية في 
 اسأل القاعدة العامة تنبئك بالاستثناءات.. 

 ناقش الجواب الواحد يُصبح منبعا لعشرات الأسئلة!

 
 تكرار الباطل لا يجعل منه حقا،
 وتكرار الحق لا يجعل منه باطلا. 

 
ا بِال  والمنطق،  برهانلَو كان الناس لا يَقتنعون ِإل َّ

ياضيات أكثر   شعبية بينهم. الاهتمامات لَكانت الر

 
يا.  الِإحباط مَرض مُعْدِي يَنتقل َشفو

 لِهذا خُذ حَذَرَك مِن مُعَاشرة الأشخاص المُصابين بهذا المَرض!

 
بنا حزنا كبيرا بعد مَمَاتهم   الأشخاص الذين يَتركون في قلو

 هم الذين قد موا لنا فرحا كبيرا في حياتهم.
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بيا.. ال كثير  ى فُو  من الخوف يُسم َّ
ى ِحكمة.  القليل من الخوف يُسم َّ

 
 تقتضِي العقلانية َأمريْن اثنَين:

ا تَقبَل فكرة أو رأيا إلا في ُحضور الأدلة الكافية،  الأو ل أل َّ
ِ حُكم في غياب الأدلة.  وأن تَمتنع عن إصدار أي 

خلي عن فكرتك، مهما كانت  َلتزم بالت َّ  عزيزة عليك، الأمر الثاني أن ت
 إذا ثَبت لك بالدليل أنها خاطئة، 

 وأن تَقبل كل فكرة، مهما كانت مكروهة لديك، 
 إذا ثَبت لك بالدليل أنها صحيحة.

 
ثلاث عبارات سهلة وبسيطة أتمنى من أهل بلدي أن يُكثروا من 

 استعمالها: 
 "شكرا".. "آسف" و"لا أعرف" !
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ِيَدِك،عندما تَسألني عن رأيِي وأنَت   تُمِسك العََصا ب
 لَا تُصد ِقنِي إذا أخبَرتُك بأن  الحق  كل  الحق  معك!

 
عي   أنا أقُول .. وأنت تد َّ
 أنا أنتقد.. وأنت تُهاجم 

قد م هدي ة.. وأنت تُعطي رشوة   أنا أُّ
 أنا واثق من نفسي.. وأنت مغرور عَنيد 

 أنا كريم.. وأنت مُبذ ر 
 ف القلوب أنا ذُو إحساس عالي.. وأنت من ِضعا

 أنا ُشجاع.. وأنت مُتهو ر 
 أنا أضحك معك.. وأنت تضحك علي !

يع الل غة لَِصاِلحِه  عجيبة هي قدرة الإنسان على تطوِ
 عبر استخدام كلمات مُختلفة لِوصف نفس الحالة! 

 
 المسرح نوعان: دراما وكوميديا

 أما الحياة فنوع واحد: دراما كوميدية !
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بين أي  إنسان.لا توجد مقارنة عادلة   بينَك و
 المقارنة الوحيدة العادلة  

 هي بين الإنسان الذي ُكنْتَهُ بالأمس.. 
 والإنسان الذي صِرْتَهُ الآن! 

 
 غريٌب أمر أولئك الناس الذين يُهاجمون آراء مُخالفِيهم 

ها لا يَقبلها العقل،    ِبحُج ة أن 
ُجَج التي يُثبتون بها آراءهم   وعندما تَسألهم عن الح

 ُيخبرونك بأن ه لا يَنبغي أن تُؤخَذ كل ُّ الأشياء بِالعقل!

 
 كُلما حاولُت التعرف على الأشياء،  

د لِي أن  الشيء الظاهر   كلما تأك َّ
ا هي عليه في الظاهر!   هو أن  الأشياء غالبا ما تختلُف عم َّ

 
 إيجاد أجوبة مُقنعة،إذا ُكنَت عاجزا عن 

 َ  ل أجوبة سخيفة ! فهذا ليس سببا وجيها لتَقب
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 إذا صعدَت إلى سطح ناطحة سحاب.. 
قَت مِن كل  قلبك بأن ه لن يُصيبَك أي  مَكروه إذا ما رميَت   وصد َّ

د  ُجر َّ بنفسَك من أعلاها.. فإن الطبيعة للأسف لن تُغير من قوانينها لِم
ية!  أن  رغبتَك قو

 
 لا تستطيع منع الأمطار من الس قوط.. 
 ول كن تستطيع وضع مِظل ة فوق رأسك. 

 لا تستطيع اختيار أبيك و أم ك..  
م ا لأطفالك.   ول كن تستطيع اختيار من َسيكون أبا أو أُّ

 تستطيع تغيير الأمس..    لا
 ول كن تستطيع التأثير في يومك و غَدك. 

 عندما تُركز تفكيرك وجهدك على الأمور التي يُمكنك تغييرها، 
 بدلا مِن تلك التي لا قُدرة لك على تغييرها،  

 َستتغي ر ال كثير من الأشياء حولك !
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 فرق كبير بين أن تسعى للحق
 وبين أن تسعى لإثبات أنك على حق! 

 
 النفاق هو حل وسط  

 بين خضوع الفرد لضغط المجتمع 
 منه التفكير في إطار بعض الحدود،   الذي يتوقع

 وبين القدرة الهائلة لنفس الفرد على التفكير بلا حدود!

 
 إن نا عاطفيُون وانفعاليُون جد ا 

بنا تحتكُر الد م ولا تُضخ  ما يكفي  لدرجة أن قُلو
 كي تشتغل أدمغتنا بالش كل المطلوب !

 
 رأيك. لا يهمني رأيك بقدر ما تهمني الحجج التي تدعم بها 
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 النجاح في الحياة مثل النجاح في المدرسة،
ر شرَطين اثنَيْن:   لابُد  لِتحقِيقِه مِن تَوَف ُّ

 أن َتحُصل على مُعد ل عام فوق المتوسط. 
ِية في أي َّة واحدة من المواد المُهمة في  ا َتحُصل على نقطة كارث أل َّ

 الحياة!

 
 الرأي بريئة وغير مشبوهة.يصعب على المرء قبول أن دوافع من يخالفه 

 
 ..ليس لدي َّ اليوم ما َأقُولُه

ريد أن أقُوله !  هذا كُل  ما أُّ
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