
1 
 

  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة
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وال &قاء ل�ي , هي أن �ل حي س
��ت , زل
ة األب��ة ال�ي تقّ� بها ال��ل�قات �افة ال�ق
قة ال�امغة األ
ت9اه8 &ال�فا6 على �
�0ن�ه ال�اد�ة ال�ي ت�01ه م- , إال وفقا ل�ا ف
ه م- ,اقات وق�رات &ای�ل�ج
ة 

>�ن ال�اد? ال@? &��ج>ه ی��لل ال, وحال�ا ت��قف ال�فاعالت ال>ای�ل�ج
ة ��ل ال��ت , ال�فاعل مع م�
:ه 
 .وDع�د إلى ع0اص�ه ال��اب
ة األول
ة


ا , ولل��ت ح�Fر و,اقة فاعلة في ال��ج�دات ال�
ة GDعل- ع- نف9ه &غ�ة أو ت�ر�لH- , و01�Dه أن 
ون�
�Gه أن ال��ج�د ال@? �ان ی���ك و�Dفاعل یMول إلى اله��د وال���د , ح�Fره ی�أك� و�H�Dر و�0�Dع 

 .إلن�هاءوال�عف- وال��لل وال�ف9خ وا

وال��ت تT�Gة نف9
ة وفD�Hة وروح
ة وم�اجهة إن9ان
ة ذات إم��ادات مMث�ة في ال�اقع ال@اتي 
 .وال��ض�عي

 .وعلى ض�ء ه@ه ال�ع�فة ی���د ال9ل�ك وت�ت89 العادات وال�قال
�, و�ل حي �ع�ف &أنه س
��ت 

وDأتي على رأسها ال�0اسل  ,وال��ل�قات ت���Y ال��ت &أسال
X م��0عة لل�فا6 على &قائها وت�اصلها 

0ي ال�القGوال���د ال. 

 .وه@ه &ع_ ال�فاعالت ال��ت
ة ال�ي ر�Tا تق�ب ال[�رة وت\�Dنا وع
ا &آل
ات ال��ت و�0هه

 !!دغدغه الموت ولكن: أوال

, كأن ی�8 ت��dD أصا&ع ال
� على خاص�ة الa�b أو &ا,- ق�م
ه , ال�غ�غة &�ع0ى ال��اع>ة 
 . ه1@ا ت�9ع�ل في اللهGة ال9ام�ائ
ة, " غ�غ0يال ت�"ف
F�d و0Dاد? 

ال@? ذهX إلى ال�[�ف ل���Dل &ع_ ال�ال ل�bاء , وق� ت@��تها وأنا في ح�یf مع أح� ال\مالء 
 Xا&ة , ك��Hعلى الق�اءة وال -
 .&ع� أن إم�:ى ث�ان
ة عق�د م- ِسف� ال�
اة, فه� م- ال��م0

اب�ه ال�ض�ض وال�Hمات ونقل�ه إلى ال�b�9فى ه�Y على ال�ص
ف وأص, وحال خ�وجه م- ال�[�ف 
 .وD[ف مiه�ه &أنه صار م�
فا, 

�ق�ل &أنه وه� على س��D ال�b�9فى  , jاة ق� تالش
وأنه , راح ی�رك &أن ال�9افة ما ب
- ال��ت وال�

 
  
  
 
الحقيقة الدامغة األزلية األبدية  

,  التي تقّر بها المخلوقـات كافة
وال  , هي أن كل حي سيموت  

بقـاء لحي إال وفقـا لما فيه من  
طاقـات وقدرات بايولوجية  

 
  
  
 
 
للموت حضور وطاقة فـاعلة في  

ويمكنه أن  , الموجودات الحية  
, يعلن عن نفسه بغتة أو تدريجيا  

لكن حضوره يتأكد ويتكرر  
 ويتنوع

  
 
  
 
الموت تجربة نفسية وفكرية  
  وروحية ومواجهة إنسانية ذات
إمتدادات مؤثرة في الواقع  
 الذاتي والموضوعي

 
  
  
 
 

, كل حي يعرف بأنه سيموت  
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�
 . على وشd ال�ح
ل األك


� إل
ه , �ق�ل فj��H ذلd ع- زوج�ي b�ل ال��ت والغ
اب ل00Hي عjb ل�iات ت�m, وما أب�یj ما 
X
Gع ع�b�& لها jس�9ل�nو!! 


�0ا ه� على ه@ه ال�الة ال��
ق0ة &ال��ت Tق�ل, و�أهال �ا د���ر : إق��ب م0ه ,>
X وناداه &إس�ه وه� 
 !!فالن

 !هل تع�ف0ي؟: فأرجعه م- إنق:اعه ع- عال8 األح
اء وسأله

 !!ك
ف ال أع�فd وأنا أق�أ ما تX�H:  فقال

وأدرك &أنه حي ول- ی��1- , ته سعادة ف
اضة إن�bل�ه م- ب�t القs�0 والغ
اب غ�� , في تلd الل�iة 
 .م0ه ال��ت

�ق�ل شع�ت &أني م�ج�د  , X9ع0ي ال��ت ال�اد? وح�فاإلن9ان ال@? �ع:ي ما ه� , وأن ال��ت ال 

X ونافع ال �ق��ب م0ه ال��ت بل ��bاه وDأبى أن ی�اه�ه,!! 

فل- ی>قى في , أنه ���ت ح��ا و0Dق�ض وه� ��:� ف�ق ال��اب ف, أما ال@? �ق�م ما ه� ضار وس
ئ 
��انه8 &ال�ج�د ال�:لx, ال�
اة إال ما ی0فع ال0اس nد سعادته8 و�GDو. 

 وذ�� لي ب
j ال�Gاه�? ال@? قاله في ق[
�ته وه� یTM- الbاع� ال�[�? أح�� ش�قي


ل الف�H م�_ ت�اب"��9� "لغ\ ال�
اة وح
�ة األل>اب    أن 

لH- م��ثي �ع��ض على ه@ا ال>
j , ) أح�� ش�قي ول
z الف�H ب@اته(شاع�نا �ق[� &الف�H و�ان  

ل ت�ا&ا,  وال ی�فx معه ��9� .ألنه ی�Y أن الف�H ال��01ه أن 

ألنه أدرك , وه@ه ال�T�Gة م0��ه ,اقات إضاف
ة لل�
اة وال�G واإلج�هاد وال��اصل في ال�Hا&ة والق�اءة 
ورسالة إن9ان
ة , فق� وج� أن ل�
اته مع0ى , حقx إن�[ارا �>
�ا على ال��ت وه\مه ق� , أنه به@ا ال9ل�ك 

 . وت:لعاته اإلن9ان
ة ال[ادقة ال0ق
ة ال[اف
ة ال:اه�ة, عل
ه أن ی�ف�ها &أن�ار ف�Hه ورؤاه , م0
�ة 

ال�ي ته�?  ,فال�
اة ال ت�9ق
8 إال &ال�فاعالت ال[ال�ة ال0افعة ال�>0
ة على الق
8 وال�عاني ال9ام
ة 
وروعة اإلن��اء , الف
اضة &اآلمال وال�G واإلج�هاد , ال>D�bة إلى ,�xD اإلرتقاء ن�� آفاق اإلن9ان
ة ال�ح>ة 

xإلى ن>ع ال�ج�د ال�:ل. 

وقال &أن ال�
اة ت��لj إلى فل8 , عاش م��ثي �قiة ال��ت &m1اف�ها ال�ج�ان
ة والفD�Hة والعا,ف
ة 
ل8 تع� ال�
اة إال ل�iات ت�اه�0ي : "فه� �ق�ل , زم0
ة نق:�Dة األ&عاد ق[
� م1>�س في ل�iات أو بMرة 

 X
 !"فاس�
قjُi م- �ق�iي وع�ت إلى حل8 ال�
اة, ل0Hه ذّ��ني &أنها م��اصلة , ل�غ

, ال�ي ت�هاوY ف
ها األح
اء , تلd &ع_ حقائx إدراك ال��ت والغ�ص في م�لHة الغ
اب وأود�ة ال�ح
ل 
أو مفازات ال���ل , ال@? س
لقي بها ح��ا إلى خل
ج ال90
ان , 
ار ال�ج�د الهادر وهي ت�G? ف�ق أم�اج ت

 .إلى أحGار ذات أث� على قارعة ,�xD ال�وران في م�لHة ال�1ان

وعلى ضوء هذه المعرفة يتحدد  
السلوك وترتسم العادات  
 والتقـاليد

 
 
  
  
 
يقول بأنه وهو على سرير  

راح يدرك بأن  , المستشفى  
المسافة ما بين الموت والحياة  

وأنه على وشك  , قد تالشت  
 الرحيل األكيد

 
  
  
 
 

وأن  , عرت بأني موجود  ش
الموت ال يعني الموت المادي  

فـاإلنسان الذي يعطي  , وحسب  
ما هو طيب ونافع ال يقترب منه  
الموت بل يخشاه ويأبى أن  

 !!يداهمه
 
 
  
  
 
أما الذي يقدم ما هو ضار  

فـأنه يموت حتما  , وسيئ  
وينقرض وهو يخطو فوق التراب  

 
 
  
  
 

ورسالة  , وجد أن لحياته معنى  
عليه أن يرفدها  , منيرة  إنسانية  

وتطلعاته  , بأنوار فكره ورؤاه  
اإلنسانية الصادقة النقية الصافية  
 الطاهرة
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 !!أت�0ى لd ال[�ة والع:اء الف�H? الغ\�D, سالمات : قلj ل���ثي

 !!وق� دفع�ها م- رص
� ذاتي, إنها ض�D>ة الmقافة وال�ع�فة : قال

 !!الع:اءات األص
لة ت>قى ح
ًة ال ت��ت: لjق

 س�X�H مقالة أم ق[
�ة؟: قال

jح��ا: قل dا&ه ذلb� !!س�ق�أ ما 

 !!"ال0اس ن
ام فإذا مات�ا ان�>ه�ا " وت@��ت أن 

 !!اإلنتصار على الموت: ثانيا

أص>�j فال@? ���ت ه� َم- ماتj روحه وتعف�ت &اآلثام وال�:ا�ا و , ال@? ���ت ب>�نه فق� ال ���ت 
 . نف9ه س
tة ق>
�ة م�H0ة


لة , هMالء ال@ی- �ع
�bن في أج9ام م- ال��اب وD@و�Tن في ال��اب Fة أب�انه8 م- ال�وح والفDال�او
أؤلdt ه8 ال�
��ن وما , والق�رة على رؤDة األن�ار وت@وق ,ع8 األمل وال��>ة واأللفة , وال�
� وال�ح�ة 

 .ن>�ة نافعة ع�ف�ا ال�
اة وزرع�ا ف
ها �ل�ة ,
>ة أو

فق� إن�[� األن>
اء وال�سل , وق� إن�[� اإلن9ان على ال��ت ب�وحه وأفHاره وأن�ار أفعاله الفاضلة 
ك�ا إن�[� جلGام� وغ
�ه م- ال@ی- عاش�ا &أفHاره8 وت9اؤالته8 وأرتق�ا ,  وال[ال��ن على ال��ت 

 .&أرواحه8 إلى ما ف�ق ال��اب

وال���Gعات ت�0[� عل
ه &ق�ة ال��d9 &ال�
اة ��ا , >قاء وال�ل�د فاإلن9ان ی�0[� على ال��ت &إرادة ال
ات واإلل�\ام &إرادة ال�
اة >واإلن�[ار �ع0ي الm, فعلj الع�ی� م- م��Gعات أورTا في ال��ب العال�
ة الmان
ة 

فال@? ی�0�x ه� , واإل��ان ال�:لx ب��ققها ود���م�ها رغ8 ما ت�اجهه م- ت���ات قاه�ة وماحقة 
��ان &1
�0نة أق�Y وأفFلال�9nه م- ,اقات وق�رات &قاء وت�اصل و
 .�9ل8 ال@? �ق�ل ما ف

وال�أرDخ ف
ه م- ال�bاه� والق[a ال�اض�ة ال�ي ُتعِل0�ُا &أس>اب ال>قاء واإلنق�اض و�
ف إن�هj أم8 
j ونهjF على أك�افها أخ�Y أكل�ها وت�mل�ها وnس���mت في ,اقاتها وnس��ل, وغابj لغات وحFارات 

ألن الغ
� ق� أوج� ما ی�ف� لها ق�رات إف��اسه وت�م
�ه , وهي ت9عى ن�� إّدعاء ما لغ
�ها ف
ها , عل
ها 
 .وnم�الكه


ات واإل��ان m? وال��م0ها ال� Xن�ا ی�:لnع0ي أنها س�ف0ى و�وما تعان
ه م��Gعات0ا م0@ عق�د ال 
x م��
\ة مق��رة وس�\Dح ر�ام ال�:ام وت:�د وTأنها س��Hن وت��ق, &ق�راتها و,اقاتها ال�
ات
ة وال�FارDة 

 .غ
�م الiالم وأعاص
� ال�>ع
ة واإلذعان واإلس�9الم

 .وعل
ها أن ت�9لح &األمل والع\م واإلرادة ال��0ام
ة ال�ق�امة ذات ال��ثX وال�ف�ق على ال�0ائX وال�:�ب

 !!إبتسامة صديق في تابوت:ثالثا

, ع�0ما ذهX للف�ع األدبي وأنا للف�ع العل�ي , ال���س:ة  كان لي ص�یx رافق0ي م0@ اإلب��ائ
ة وح�ى

  
 
الحياة ال تستقيم إال بالتفـاعالت  
الصالحة النافعة المبنية على  

التي  , القيم والمعاني السامية  
تهدي البشرية إلى طريق  
اإلرتقـاء نحو آفـاق اإلنسانية  
الرحبة  

 
 
  
  
 

الناس نيام فـإذا  " أن    تذكرت
 !!"ماتوا انتبهوا  

 
 
  
  
 
الذي يموت ببدنه فقط ال  

فـالذي يموت هو َمن  , يموت  
ماتت روحه وتعفرت باآلثام  
والخطايا وأصبحت نفسه سيئة  
 قبيحة منكرة

 
 
 
  
  
  
قد إنتصر اإلنسان على الموت  
بروحه وأفكاره وأنوار أفعاله  

فقد إنتصر األنبياء  , الفـاضلة  
صالحون على الموت  والرسل وال

 
 
 
  
  
اإلنسان ينتصر على الموت  
, بإرادة البقـاء والخلود  

والمجتمعات تنتصر عليه بقوة  
التمسك بالحياة كما فعلت  
العديد من مجتمعات أوربا في  
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0ا أص�قاء ح�ى ال0ها�ة F0ا دائ�ا في صف واح� , ومHف ال@? ی>�أ &ه إس�ي ف��و�0ا إس�ه ی>�أ ب@ات ال
 .ومعا في ج�
ع الb0ا,ات ال��رس
ة, 

ن ش
tا أو �ع>� وDق�أ دائ�ا و�D�D أن ��1 , و�ان ص��قي ج�
ل ال:لعة ناصح ال89G م>��9ا &�bشا 
 .ع- ش
ئ ی��,0ه

بل أنها �انj م�حة صاف
ة صادقة م:ع�ة &العل8 وال�ع�فة , وما تع�1ت عالق�ي معه ی�ما م- األ�ام 
 .واإله��ام &الmقافة


لة الغ0اء آن@اك �Gم�ی0�0ا ال xًة في ح�ائDو�0ا نق�أ س� , X�Hوفي م�1>�ها العامة العام�ة &أمهات ال ,
ل0Hه ال , و�انj ح
�ته معي أنه ��ف� الX�H ال��رس
ة ع- �ه� قلX , م�رس�0ا و�0ا نلعX في ساحة 

" ال�راخ" بل �j0 ألق>ه , " أنj دراخ" وع�0ما ن��ازح أق�ل له , ��[ل على ال�رجات ال�ي أح[ل عل
ها 
�9
0ي , " العالمة"وه� یلق>0ي , � ".الف�اه
�?"وع�0ما ن�>ارY في اإلع�اب 

, ع له �ل ی�م وه� �ق�أ ع- �ه� قلX ال�ادة ال�ي عل
0ا أن ن��Fّها لل�رس و�ان �:لX م0ي اإلس��ا
و�أن0ي أق�أ ال�ادة م�ة أخ�Y وأخ�Y وه� ی�لفiها &[�ته الع@ب و,لع�ه , فه� ��ف� الX�H ال��رس
ة 


لة�Gال. 

و�8 ,  وفاجأني &أنه ق� ذهX للعD�19ة, وأنه
0ا اإلع�اد�ة وذه>j للHل
ة ال:>
ة , ودارت ب0ا األ�ام 
ل0Hه �ان م[��ا وماض
ا في , أ�ه�ت له إن\عاجي م- ه@ا الق�ار و�
ف س
ه�ر عقله في ما ال ی0فع 


� , تق��D م�9ق>له Gا وصار ضا&:ا في ال<
<, j�<ن في , وأص�Hو�0ا نل�قي في ال�0اس>ات وع�0ما ن
 .ال��ی0ة

 -D�bات الق�ن الع
0

>ا خاف�ا في , ة م�9ع�ة وال��ب الع�اق
ة اإلی�ان
, وذات ی�م م- ث�ان<, j0ك
وراح , و�ان في قلx و�أنه م0ق:ع ع�ا ح�له , وnذا &ه �:ل علي ب>�ل�ه ورت>�ه العD�19ة , ال�b�9فى 

 ".إنها ش�سة وقاس
ة", وال �ع�ف ماذا س
�[ل , ���ث0ي ع- ال��ب وض�اوتها و�
ف أنه في ف8 ال��ت 

مألني , ال\واح ألنه ال �ع�ف &أ�ة ل�iة س
��ت وت��ث0ا ع- ال�ن
ا واأل�ام وقال لي &أنه ی�0? 
 Y9>�0ي ل- أراه م�ة أخ��ح�ى ل xوالقل zال��ج z
 .وودع�ه &أل8 وت�0
j له ال9المة وال9عادة, &أحاس

ج
ئ إلى ال�b�9فى ب�اب�ت وُ,لX م0ي أن أف��ه لل�أك� م- ه��Dه , وTع� أس>�ع
- وذات م9اء 
و�أنه , وه� ی>�89 , فق� �ان ه� ال�اق� في ال�اب�ت , صعق�ي و�8 �انj ده�bي و , وت9ل
�ه إلى ذوDه 

 j
�& z
وال أدر? �
ف أمb�& j19اع�? ودم�عي وده�bي , وأناد? إس�ه , و��ت أن أص�خ ب�جهه , ل
ل00Hي &1
j ألن ق�رتي على ت�اسd نف9ي ح:�ها س
ل ال@��Dات ال�افx , أمام ال��b ال��أجج الع�ا,ف 

 .الع�م�م

� &ه &�b كانj تلd اإل
��
>ة م�ح
ة ذات لغات م:لقة وف
ها م- ال�عاني ما ال G0ها , ب�9امة عHل
 .غامFة ومع>�ة ع- مأساة ذات إم��ادات في قلX ال�,- وال�ی-

وال>ع_ اآلخ� , فال>ع_ ��ف� الق�آن وال �فه�ه , تع0ي &اللهGة ال9ام�ائ
ة ال�ف� دون الفه8 :ال�ّراخ

>ة ل0Hه ل8 ی��1- م- تGاوز ال��حة و�ان , ��ف� ال�Hاب وال �فه�ه Gف� الع�ة الHع�0ه مل XDلي ق�

الحرب العالمية الثانية  
 
 
 
  
  
الذي ينمحق هو المستسلم الذي  
يقتل ما فيه من طاقـات وقدرات  

نونة  بقـاء وتواصل وإيمان بكي
 أقوى وأفضل

 
 
  
  
  
 
ما تعانيه مجتمعاتنا منذ عقود ال  
يعني أنها ستفنى وإنما يتطلب  
منها التحدي والثيات واإليمان  
بقدراتها وطاقـاتها الحياتية  

وبأنها ستكون  , والحضارية  
 
  
  
 
 

فهو قوة فـاعلة  , للموت عيون  
في الوجود وقدرة على التغيير  
والتدمير وعودة الموجودات  

صرها األولية  إلى عنا
 
  
  
 
 
عيون الموت واسعة محدقة  
تتكلم جميع اللغات التي  
, تختصرها بلغة واحدة واضحة  

يراها المتأمل الُمجرب الخبير  
 
  
  
 
 
كان الناس يتداولون في  
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 .ال���س:ة

 !!للموت عيون: رابعا


� وال��م
� وع�دة ال��ج�دات إلى ع0اص�ها , لل��ت ع
�ن 
فه� ق�ة فاعلة في ال�ج�د وق�رة على ال�غ
X ما ال ��1- ع�ه م- ذات ت�اب ی��لx ل
G0, ف�ق أرض م0ف
ة , في دائ�ة ال�D�H- ال�ف�غة , األول
ة 

 .ال��ل�قات ال���0عة األش1ال واألص0اف

ی�اها ال��أمل , ع
�ن ال��ت واسعة م��قة ت�Hل8 ج�
ع اللغات ال�ي ت��[�ها بلغة واح�ة واض�ة 
 �

tا , األح
اء ت��Gع ,اقة خف
ة في ع
�نها  فق>ل م�ت, ال�G�ُب ال�>bا فt
وت�Hاثف ث8 تأخ@ &ال@وTان ش

وله@ا �ان ال0اس ی��اول�ن , وفي ال�
�انات �افة , وه@ا واضح في ال>�b ق>ل م�ته , ح�ى �أزف ال��ت 
ف
�ص�ن , و�9Dع�ون لل�ات�ة ب�[ف
ة ح9ا&اته8 في ال�ن
ا , " ح�Fر ال��ت" في ال9ابx م[:لح 

 .ن معال8 م[
� األش
اء ال�ي ت�[ه8و�Dس�� 

وما , وق� ضعفj ه@ه الق�رة على مع�فة ح�Fر ال��ت ع�0 ال0اس &X<9 اإلنغ�اس في زح�ة ال�ن
ا 
 .تف�ضه عل
ه8 م- نbا,ات وnنق:اعات ع- حق
قة ال�
اة

في فهي ت>�ح ع�ا �ف�عل , وع
�ن ال��ت �j0 أراها نا,قة في وج�ه الع�ی� م- ال��ضى ال@ی- أعای0ه8 
 �b<ة, أع�اق ال
�ات جل�G&1ي ق[ة &أ�وت. 

, وال@ی- ��ف به8 ال��ت &أن�اع أس>ا&ه , فال��0��ون تفbي ع
�نه8 ما س
فعل�نه وما ی��Dون الق
ام &ه 
 .فال��ت ی�Hل8 بلغات الع
�ن , ع
�نه8 تx:0 بلغ�ه 

حال�ا ن�iت إلى و , وق� أرسل إلي ص�یx ص�رة ألح� ال\مالء ق>ل &Fعة أ�ام , ت@��ت ع
�ن ال��ت 
فقلj له إسأله ع- &ع_ األم�ر ال�ي أر�D مع�ف�ها &�[�ص ال�االت , ال[�رة قلj أنها ع
�ن ال��ت 

لH- ص��قي &اغ�0ي &أنه ق� ت�فى , وتأملj أن أح[ل على ج�اب , ال�ي عا�bها وال�Gارب ال�ي م� بها 
 !!ال
�م

 -
لل���ضة أح
انا &ع� معای�0ي ل��D_  و�j0 أق�ل, وذات زمان �j0 أعای- ال��ضى في دور ال�09
ك
ف تق�ل ه@ا �ا , ف�هX ب�جهي م�تع>ة , أشع� &أن فالن أو فالنة ل- ت�ع�Y األس>�ع , أو م�FDة 

ال أدر? لH- ع
�نها تق�ل ش
tا آخ� : فأج
>ها , د���ر وهي ت�bي وت�ارس نbا,اتها ال
�م
ة &ال م9اع�ة 

ف قلj ذلd وت�قx ما قلj؟وع�0ما ت��ت تأتي إلي ال���ضة م�0هbة , �!! 

وتعل�0ا &أن ال@? أمام0ا ی��او,ه ال��ت , وت��ث0ا &[�j ع0ه , ال�اقع أن الع
�ن ت�>�نا ع- ال��ت 
 .ول- �فلj م- ق>�Fه, وس
��1- م0ه 

ع
�ن ال��ت وج�تها م���ثة في وج�ه األ,فال وال�09
- والb>اب وفي الع�ی� م- ال�
�انات ال�ي 
 .ت9عى ف�ق ال��اب

�ات ت>�ح بها الع
�ن , نع8 إن لل��ت ع
�ن �G&ولل��ت أ!! 

 !!فهل ت[�ق�ن؟

" حضور الموت" السابق مصطلح  
ويستعدون للخاتمة بتصفية  , 

فيوصون  , حساباتهم في الدنيا  
  ويرسمون معالم مصير األشياء
 .التي تخصهم

 
  
 
 
ضعفت هذه القدرة على معرفة  
حضور الموت عند الناس بسبب  

وما  , اإلنغماس في زحمة الدنيا  
تفرضه عليهم من نشاطات  
 وإنقطاعات عن حقيقة الحياة

  
 
 
 
عيون الموت كنت أراها ناطقة  
في وجوه العديد من المرضى  

فهي تبوح عما  , الذين أعاينهم  
وتحكي  , يفتعل في أعماق البشر  

 قصة بأبجديات جلية
  
  
 
 
 
الواقع أن العيون تخبرنا عن  

, وتحدثنا بصمت عنه  , الموت  
وتعلمنا بأن الذي أمامنا يتحاوطه  

ولن  , الموت وسيتمكن منه  
 يفـلت من قبضته

 
  
  
 
 

, النهر يجري بتوثب وتجدد  
والبشر أمواج تعلو وتهبط  

أو تذوب في بدن  , وتغيب  
الوجود الدوار  
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 !!موج البشر: خامسا

 �ُb<ه ال
ه1@ا ت�اءت ص�رة ال�ن
ا ع�0ما هاتف0ي زم
لي ل
0>أني ب�فاة , نه� ال�
اة ی�وم جارDا وال��ج ف
 Yعات األخ���Gان في ب�دقة ال�Tل في &الد اإلغ��اب وال@و
 .زم

&ع� ألقj &ه ال[�اعات ال9
اس
ة في غ
اهX ال�ه�G م0@ أك�m م- ن[ف , األس>اب  زم
ل تق:عj &ه
و�ان م�س�ع�0ا ال��اث
ة ع- &الد ال�اف�ی- وخ[�صا ال��صل ال��&اء ال�ي �ان ���لها &قل>ه وروحه , ق�ن 

الع�اق وم���ثا ب��اث , و�ان دی�انا شع�Dا نا,قا , و�D@��ها &ال�فاص
ل ال�ق
قة ح�ى ل�iة مغادرتها 
 .ال9
اسي بل>اقة وف:0ة وم�عة

&[�j ور�Tا ق� أصا&ه &�ق�ل ما ج�Y لل��صل م- وDالت وه�Gات على , غادر زم
ل0ا أو ش
�0ا 
 .وج�دها ال�Fار? &إس8 ال�ی-

, و�ه� ف
ها أس�اذنا ال@? ذ�� &أنه ق� غادر ال�
اة , وق>ل أ�ام ن�b ص��قي ص�رة على الف
z ب�ك 
و��D\ن , ی���ع &89G مف��ل الع[الت وروح رDاض
ة م�حة وثقافة إن9ان
ة واسعة أس�اذنا ال�Dاضي ال@? 

 .أرش
فا ح
ا ل��ی0�0ا

, أو ت@وب في ب�ن ال�ج�د ال�وار , وال>�b أم�اج تعل� وته>� وتغ
X , وال0ه� ��G? ب��ثX وت�Gد 
فHل , �ال�م
_  ل�عل- أن ال��ل�قات, وت0ه_ ال�
اة &�Gه� حق
ق�ها ومعان
ها وما ف
ها م- ن\عات 

و�G�Tع ال�مFات ی��قx وم
_ , م�ج�د ومFة ت>f م���اها وت0:فئ وتأتي أخ�Y &ع�ها ل�0
� وت�>� 
وه1@ا , ألنه في حالة ت�ازن تفاعلي ما ب
- ال��ق� وال�0:فئ , ال�
اة األك>� ال@? ال نbع� &إن:فائه 

 !!�ةح�ى ی0:فئ وم
_ ال�اح� ف
0ا &غ, ن�Fي وال نb�9ع� دب
X الغ
اب 

, وما وج�ته ی�ما نائ�ا , ل�ا ی���ع &ه م- ق�ة ب�ن
ة وص�ة , في ,ف�ل�ي �j0 أ�- أن أبي ل- ���ت 
ل00Hي فGأة وج�ت ال��ت ی�Hل8 , وما ح9>�ه س
��ض , بل في �ق:ة ونbاs وتفاعل مع مف�دات ال�
اة 

وأن الق�? ال , ����م ح�ث0ي ع- األجل ال, وع�0ما سأل�ه ما األم� , على ل9ان ق�9اته وح��ات ی��ه 
 !!وال>�b &الغ
اب م��1م, ی�وم 

و�ان , و�j0 في جل9ة معها وnب- خال�ي ال@? �ان &ع��ها , غادر أبي وTع�ه &عق�د غادرت أمي 
 .فغادر ال�ن
ا ق>لها &عام, ال�جل ی>�ح &��ته وه� ی���ث معها 

 �b<م- ال j<Gفه أی�0ا حل أو رحل , تع��صار ال��ت ق�D>ا ج�ا م- ,  وفي عال8 ال
�م, وال��ت 
 �b<ع ال
فال>�b ق� إخ��ع آلة م�ته , وت�ف�ت له الف�ص وال�سائل ال�ي ل8 تH- مع�وفة في ال9ابx , ج�

1
ة ال�ي ��01ها أن ت��x ال�tات بل�iات , &ق�رات ف�اكة وس�Dعة 
وال�ي ���لها , وما األسل�ة األوت�مات

�ه ال�, ال>�b في ج
>ه أو حق
>�ه Fارته ال�عاص�ةإال قFوعة القادرة على إتالف وج�ده وح�. 

وال , وال�ول &أس�ها ت�[a مع8i م
\ان
اتها ل[0اعاته , و,�رنا ق�راته , ال��ت ال@? خ>�نا مهاراته 

ع ی�0ج و��9Dرد آلة ال��ت وع�ته , ف�ق ما ب
- دول م�ق�مة أو م�أخ�ة �Gفاألرض في ص�اعات , فال


ة ال ته�Tة وت:لعات ح�
 .أ ما دام ال��ت ه� ال9ل:انم�ت

ف9ل�ك ال��ت ه� ال@? ی��81 ب�ع
0ا وم�ار�0ا و�Dس8 خ�ائ� سل��0ا ال9
اسي واإلج��اعي والع�19? 

الحياة بجوهر حقيقتها    تنهض
, ومعانيها وما فيها من نزعات  
, لتعلن أن المخلوقـات كالوميض  

فكل موجود ومضة تبث محتواها  
وتنطفئ وتأتي أخرى بعدها  
لتنير وتخبو  

 
  
  
 
 
بتجمع الومضات يتحقق وميض  
الحياة األكبر الذي ال نشعر  

ألنه في حالة توازن  , بإنطفـائه  
نطفئ  تفـاعلي ما بين المتقد والم

 
  
  
 
في طفولتي كنت أظن أن أبي  

لما يتمتع به من قوة  , لن يموت  
وما وجدته يوما  , بدنية وصحة  

بل في يقطة ونشاط  , نائما  
وتفـاعل مع مفردات الحياة  

 
  
 
 

والموت يحفه  , تعجبت من البشر  
وفي عالم اليوم  , أينما حل أو رحل  

صار الموت قريبا جدا من  , 
الفرص    وتوفرت له, جميع البشر  

والوسائل التي لم تكن معروفة  
فـالبشر قد إخترع  , في السابق  

آلة موته بقدرات فتاكة وسريعة  
  
  
 
 
 
سلوك الموت هو الذي يتحكم  
بوعينا ومداركنا ويرسم خرائط  
سلوكنا السياسي واإلجتماعي  
والعسكري والفكري والثقـافي  
 والمعتقدي
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 .والف�H? والmقافي وال�ع�ق�?

�9عى ل��فه ب
ق�iه , ال��ت و�ل م0ا ف
ه م- سل�ك ال��ت ما ال ��1- ت[��قه وت[�ره  �b<فال
 !!و��D:ي �ه� الغ
اب, ق ی��ج8 إرادة ال�مFة وال0ه� ��G? و�ل م�ل� , ون�مه 

وما , تلd &ع_ ال��اقف واللق:ات ال�ي ح�F ال��ت ف
ها وتفاعل &إص�ار وألقى دروسا وخ:>ا 

فه &ع� , س�ع0اها ألن ال�H0ان وس
ل�0ا لل�فا6 على ال�
اة F�9�لH- حال�ا , فال>�b ی�H0 ال��ت مادام ال 

 .و�Dآلف معه &ق�رات ال ��1- ت[�رها في نه� ال�
اة,  �أت
ه ی@ع- وDغادر دوامة ال�H0ان

وD>قى ال��ت , وال ب� أن یه�أ ال>��ان وت��� ال0
�ان , وأج
ج ن
�ان , فال��ت سل:ان وال�
اة ب��ان 
              !!ه� القائ� وال�افع والع�0ان

  
  
 

, الموت سلطان والحياة بركان  
وال بد أن يهدأ  , ن  وأجيج نيرا

ويبقى  , البركان وتخمد النيران  
الموت هو القـائد والدافع  

 !!والعنوان
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