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تقدمي
الحيــة ،وانطالقــ ًا
لطالمــا
ّ
شــكلت اللغــة العربيــة ،شــأنها شــأن جميــع اللغــات ّ
ّ
ـوي
ممــا تم ّثلــه مــن قيــم تاريخيــة وثقافيــة ووجدانيــة ،نوع ـ ًا مــن
المؤشــر الحيـ ّ
ويجســد تطلعاتهــم وآمالهــم ،ومــن هنــا
الــذي يعكــس أحــوال الناطقيــن بهــا
ّ
تظــل هــذه اللغــة لســان حــال الشــباب ،والوســيلة
تنبــع األهميــة القصــوى ألن
ّ
التــي يســتطيعون مــن خاللهــا التعبيــر عــن أفكارهــم ومشــاعرهم ومشــاركتها
مــع اآلخريــن بوصفهــا جســراً للتواصــل مــع العالــم وجــزءاً أصي ـ ً
ا مــن هويّتهــم
وانتمائهــم الحضــاري.
«مدونــات الشــباب العربــي» التــي أطلقهــا
مــن هــذا المنطلــق ،تتخــذ سلســلة
ّ
مركــز الشــباب العربــي ،أهميــة خاصــة ،إذ تتيــح للشــباب المشــاركة فــي مختلــف
األمــور والقضايــا التــي تشــغلهم وتؤثــر علــى مصيرهــم ومســتقبلهم .وإذ
يشــارك مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة بدائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي،
مــن خــال شــراكته مــع مركــز الشــباب العربــي ،فــي هــذه النســخة الثانيــة
مــن السلســلة ،والتــي حملــت عنــوان «الشــباب العربــي :أحــام وطموحــات»،
ـكل مــا مــن شــأنه
فانطالقـ ًا مــن إيماننــا بضــرورة ســماع صــوت الشــباب ،ودعمـ ًا لـ ّ
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زيــادة انتشــار اللغــة العربيــة ،الســيما بيــن أهلهــا والناطقيــن بهــا ،وســعي ًا إلــى
اكتشــاف المواهــب والمهــارات الشــابة فــي مجــال الكتابــة اإلبداعيــة.
نتوجــه بالشــكر إلــى مركــز الشــباب العربــي ،وإلــى جميــع القائميــن علــى هــذه
ّ
المدونــات
ـن
ـ
م
ـخة
ـ
النس
ـذه
ـ
ه
ـاق
ـ
إط
ـن
ـ
يتزام
أن
ـعدنا
ـ
ويس
ـة،
ـ
المهم
ـلة
ـ
السلس
ّ
مــع قمــة اللغــة العربيــة التــي تعقــد فــي أكســبو دبــي  ،2020ومــع اليــوم
العالمــي للغــة العربيــة ،وكلنــا أمــل بــأن تســهم هــذه البــادرات الثقافيــة
الملهمــة فــي ترســيخ عالقــة الشــباب العــرب بلغتهــم األم حتــى يعــود لهــذه
اللغــة ألقهــا لغــد لإلبــداع والتفكيــر والعلم والخيــر والجمــال والتواصــل الحضاري.

مركز أبوظبي للغة العربية

إهداء
لكل ّ
يحو ُل األحالم إلى حقائق
ِّ
الشباب الذي ِّ
لكل ّ
الشباب الحريص على مستقبل األجيال القادمة
ِّ
لكل ّ
والبناء والتنمية
التطوع
الشباب الدؤوب في جهود
ِّ
ِ
ِّ
لكل ّ
وأهدافه
الشباب المعتز بهويته وطموحاته وتطلعاته
ِّ
ِ
لكل ّ
الشباب المنفتح على عالمه وعلومه ومهاراته وإبتكارا ِته
ِّ
لكل ّ
الشباب الذي يقرن الطموح بالجد واالجتهاد واألمل بالعمل
ِّ
لكل ّ
يعبر عن ذاته بالعلم والمعرفة واإلنجاز
ِّ
الشباب الذي اختار أن ّ
لكل ّ
بأن الغد أفضل وأجمل
الشباب العربي المتسلِّح بروح اإليجابية
ِّ
ِ
الموق ِن َّ
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مقدمة
الطموحــات واألحــام لغ ـ ٌة شــبابية لــكل مــكان وزمــان ،مهمــا اختلفــت األلســن
واإلنتمــاءات .واألمــل مــرادف الشــباب .بــه ينظــرون إلــى المســتقبل .وبعينــه
يــرون غــداً أفضــل .لكــن مــع األمــل تأتــي الحاجــة للعمــل لتحقيــق األحــام وإنجــاز
التط ُّلعــات وتحويلهــا مــن مجــرد فكــرة أو رؤيــة إلــى واقــع واضــح ملمــوس.
ومدونــات الشــباب العربــي؛ فــي هــذه الطبعــة الخاصــة ،المتزامنــة مــع احتفــال
َّ
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــبابها باليوبيــل الذهبــي لتأســيس اتحادهــا
بتتبــع أحــام الشــباب
فــي “عــام الخمســين” ،ترســم مالمــح المســتقبل ُّ
وتط ُّلعاتهــم ،تمام ـ ًا كمــا تتطلــع دولــة اإلمــارات إلــى الخمســين عام ـ ًا المقبلــة
بطمــوح ال حــدود لــه ومشــاريع إســتراتيجية تستشــرف مســتقب ً
ال واعــداً ،يطــوي
الزمــن ،ويح ِّقــق قفــزات غيــر مســبوقة تصنــع فرصــ ًا لألجيــال الشــابة الممكنــة
بالمهــارات المطلوبــة لقيــادة مســارات التنميــة.
وتتبعــت
وبعــد حزمــة أولــى رصــدت مشــاعر الشــباب فــي مرحلــة كوفيــدَّ ،-19
ناسـ ً
ـجة بكلماتهــم خيــوط لوحــة
أحــام الشــباب العربــي ،ورافقــت تطلعاتهــمِ ،
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يتحــدى الصعوبــات ويتغلــب
جماعيــة تعــرض لطمــوح الشــباب العربــي الــذي
َّ
علــى العقبــات ويســتفيد مــن كل الفــرص للمســاهمة فــي بنــاء مســتقبل
أفضــل لــه وللمجتمعــات العربيــة وللبشــرية ككل.
رات مبتكــرة
ـو ٍ
فــي هــذه المدونــات جمعنــا قصص ـ ًا ملهمــة وأفــكاراً ّ
نيــرة وتصـ ُّ
ـه آمــا ُل الشــباب وعملهــم الــدؤوب والجــاد .وســردنا نمــاذج
مبدعــة لغـ ٍـد عنوانـ ُ
وشــكلت نموذجــ ًا محليــ ًا وعالميــ ًا للشــباب
حولــت ال َّتحديــات إلــى فــرص،
َّ
نجــاح َّ
ـوالت بالفكــر اإليجابــي والــروح
ولقدرتــه ومرونتــه
وتكيفــه مــع المتغيِّــرات والتحـ ُّ
ُّ
الرياديــة.
وضمــن هــذا التوجــه ،أفســحنا فــي مركــز الشــباب العربــي المجــال لإلضــاءة
علــى المشــاريع الشــبابية العربيــة المســتقبلية الواعــدة ،وشــاركنا مــع الشــباب
ـم تكــون فيــه التنميــة للجميــع والحفــاظ
أحالمــه
فــي تقديــم صــورة
ِ
ورؤاه لعالـ ٍ
ُ
ً
ـؤولية مشــتركة.
علــى بيئــة الكوكــب ومــوارده مسـ
ســيالة ،والقصــص
وجــاءت الخواطــر الشــبابية ملهمــة ،واألفــكار متدفقــة
ّ
ـة بمالمــح عالميــة ِلمــا
الطيــف،
ـم معالـ َ
لترسـ َ
ـة عربيـ ٍ
ـم رؤيـ ٍ
متنوعــة بــكل ألــوان ّ
ُ
ِّ
شــباب هــذه المنطقــة.
ــع إليــه
يتط َّل ُ
ُ
ً
ً
ممتعة نتمناها لكم في مدونات الشباب العربي
قراءة
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»عدوى األمل«
لإلطالع على نتائج “استطالع الشباب العربي” ألتفقد
مطلع خريف كل عام ،أتوق ّ
ّ
وأحلل وأقترب أكثر من حال إخواني وأخواتي من الشباب العربي .وألنّني أدرك
وضعت يدي
حجم ال ّتحدي الذي مررنا به العام الماضي من تداعيات كوفيد ،19
ُ
س ِع ّدت عندما رأيت ما خبأه لي التقرير
على قلبي هذا العام خوف ًا وحب ًا .إلّا أنّني ُ
تحدثت األرقام بصراحة ووضوح“ :الشباب العربي هذا العام
من هدية مباركةّ ،
تأملت
مفعمون باألمل ،الشباب العربي
ّ
يتطلعون إلى القادم األفضل“ّ .
تمكنه من أن يخوض
أي إرادة هذه التي يتمتع بها شبابنا ،إراد ٌة
ِّ
األرقام مجدداًُّ ،
معركة شرسة مع وباء عالمي أرهقنا واستنزفنا إجتماعيا ونفسي ًا وإقتصاديا،
ليخرج منها آم ً
ال ،حالم ًا ،قوي ًا ،بل أقوى من ذي قبل.
توقفت حينها ألستحضر معنى األمل ،فوجدته أقرب إلى الشباب من أي فئة
ّ
أخرى ،فاألمل ال ينحصر فقط بالتفكير بإيجابية ،بل يقترن أيض ًا بالسعي والعمل.
واألمل ال يغيِّب التحديات قطع ًا ،بل يقترن دائم ًا بوجودها .فكما قال سيدي
وإن وعرت األرض يعجبني
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في بيت شعرهّ ”:
المشي فيها” .واألمل ال يتوقف عند حدود دولة ،أو مدينة أو شخص ،بل هو تمام ًا
أن يلحظه أحد.
كالعدوى يتنقل برشاقة مبهرة من قلب آلخر دون ّ
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عدوى األمل هذه لم تأت صدفة ،فهي نتاج سعي مستمر قدمتموه أنتم
وتحددوا غايتكم رغم الصعوبات وقرنتموها
وتجرأتم على أن تحلموا
ألوطانكم،
ِّ
ّ
بالسعي .وهي أيض ًا نتاج نهج قيادي يدرك ثقل اإلنصات إلى الشباب كفرسان
يحملون رايته نحو المستقبل.
في اإلمارات حظينا بقيادة تضع الشباب في قلب الدولة ونبضها ،تعلمنا من
مدرسة تنظر إلى التحدي بعين الشغف ،تروض الصعب وتربي األمل لتفيض عدواه
إلى كل من عرفها ،على مدى خمسين عام مضت ولمئات من السنين القادمة
إن شاء اهلل .فمن منا لم تصيبه عدوى األمل عندما شهدنا سوي ًا أول مسبار
عربي-،مسبار “األمل” -ينطلق ويصل إلى المريخ ،وعندما تابعنا سوي ًا استضافة
اإلمارات التاريخية إلكسبو دبي  ،2020أو عندما أطلقت اإلمارات أول مؤشر لقياس
توجت اإلمارات بوصفها البلد األكثر أما ًنا في
تمكين الشباب في العالم ،أو عندما ِّ
العالم لتجوال السكان لي ً
ال ،أو األكثر كرم ًا لسنتين متتاليتين لعطائها الالمحدود
لدعم جهود التنمية في مختلف دول العالم ،وأخيرا وليس آخراً ،من منا ال تصيبه
عدوى األمل عندما يستمع إلى حديث قادتنا وشغفهم بشعوبهم ومثابرتهم
له حدود وال
اإلستثنائية من أجل رفاهها اإلقتصادي واإلجتماعي.
ٌ
شغف ليس ُ
يتوقف عند حدود المستحيل لتصبح اإلمارات أيقونة األمل في العالم ..األمثلة
َّ
علي أن أحصيها في مدونة وال حتى في كتاب.
واإلنجازات كثيرة ،ويصعب
َّ
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أن “عدوى األمل” قد أصابتنا أخيراً في العالم
لدينا اليوم أرقام تثبت لنا جميع ًا ّ
العربي ،فبعد أن كان الفكر المتطرِّف على رأس مخاوفكم كشباب في السنوات
تمكنا من إزاحته تمام ًا عن القائمة ،كيف
ت اليوم عندما عرفت أننا
الماضية،
ّ
سعد ُ
ّ
تمك ّنا من هذا اإلنجاز؟ باألمل يا أصدقائي ،وبمزيد من األمل سنواجه مع ًا مخاوفنا
ّ
وتحدياتنا واحدة تلو األخرى.
رسالتي لكم اليوم هي أن تتمسكوا باألمل ،وتقرنوه بالسعي والعمل وأن
يحدد عالقتنا بالمستقبل،
تزرعوا عدواه في قلب كل من عرفكم ،ألن األمل هو ما ِّ
بأن أي تحد هو مجرد صدع يتسلل من
وهو ما يعيد لنا صوتنا الداخلي وثقتنا َّ
شجع الحكومات لتنصت إلينا ،واألمل هو
خالله النور إلى قلوبنا ،األمل هو ما
َّ
الذي يمنحنا الشجاعة بأن نحلم ،ونعمل بإخالص من أجل ما سنكونه في الغد
أبطال في حكايتنا ،بل نحن أيض ًا رواتُها”.
أل َّننا لسنا مج َّرد
ٍ

شما بنت سهيل المزروعي
وزيرة الدولة لشؤون الشباب
نائب رئيس مركز الشباب العربي
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كوني قوية
وسقطت فهذه مرحلة
ِ
كوني قوية كلما تعثرت قدماكي
وبريقا كونى
ً
تنتهي بخروحك وأنت أكثر تماسكً ا وقوة
واثقة بنفسك وابتعدي عن مسببات االكتئاب التى
ترجعك إلى الماضي وأنت بحاجة إلى المستقبل فهذا
يمنحك اإلنطالق نحو النجاح .ضعي هدفا تجدي فيه
نفسك بتحقيق التحدي واجتهدي لتجدي ما بذلتيه من
جهد وتمسكي باإلرادة إجعليها تالزمك في جميع مراحل
الحياة ،فإذا نجحت في تحقيق ذاتك كبرت إرادتك واتسع
صدرك للمستقبل .
أنت وحدك من يزيل العقبات التى امامك .تحدي الحياة
ِ
تحدى نفسك أنت أقوى من الظروف تذكرى ما تريدين
الوصول إليه دوم ًا فبعزيمتك وإرادتك القوية تستطيعين
الوصول إلى القمة وعليكى أن تكونى صبورة فإن الصبر

مفتاح األبواب المغلقة إخلقى لك هيئة تتحلي بالثقة
بالنفس وليس بالغرور والتكبر ال تجعلي الحزن واإلكتئاب
يسيطران على حياتك ويأخذان من استمتاعك بوقتك
ال تيأسى فالحياة كل يوم تقدم فرصة جديدة لك يجب
تغيري من روتين حياتك ،وتذكَّ رى
أن تقبلي عليها وأن ِّ
دوم ًا أنك نجمة ساطعة مليئة بالتفائل وتعلَّ مي أن
تكوني كالصخرة في مواجهة األزمات أنت دائما على
الطريق الصحيح حين تتبعين اإليجابية والنهوض دوم ًا
وعدم اإلستسالم وتعلّ مي أن أهدافك التي تحلمين بها
تستحق السعى إليها كي تكون حقيقة.
أنت
عزيزتي انتصري على عثراتك وتعلّ مي أن تكوني ِ
قائدة أفكارك وملهمة نجاحاتك فخلقنا الله خلفاء في
األرض وأعطي لنا طاقة لتحمل ما يصدر من سلبيات
في الحياة كي نتعايش معها .أنت طبيبة نفسك ومن
ينقذها من آالم الحياة ويعينها على تجاوزها .ومن آداب
الفطرة اإلنسانية التمسك باإليمان ،وعلى هذا اإليمان
للتغير .فحين نحقق
أن ال يتزعزع ،فالنفس البشرية عرضة
ّ
وأنت ،فهذا يعني كأننا بلغنا الجنّ ة ،ورضانا عن
ذاتنا أنا ِ
أنفسنا ،فحين نرى نجاحنا ونسعى لتطوير الذات فهذا
طريق ال يصل فيه لغايته ّإل صاحب عزيمة ،نحن خلقنا
في اختبار في الحياة ويجب أن نثبت ألنفسنا وللجميع
نتحمل
أنّ نا نستطيع أن نكون رائعين وأننا نستطيع أن
ّ
المسؤولية .

روان محمود أبو عقيل
 ٢٣عاماً  ،مصر
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جواز سفر العربي
ٌ
نعمة تقود العقل
والخيال
ُ
تخيل يا صديقي
البشري نحو اإلبداع واستكشاف أشياء جديدة،
والخيال صلة الوصل بين الحلم والحقيقة،
ُ
تخيل
َّ
تخيل فالخيال أمل الكادحين والحالمين والمبادرين
َّ
الساعين للمعالي
والسائرين في دروب العلمَّ ،
تخيل وأنت العربي
والمتمسكين بخيطه الرفيعَّ ،
ِّ
متميز فريد من
سفر
والحلم عربي ،أنك تحمل جواز
ِّ
نوعه ،جواز سفر عربي على غالفه خارطة تجمع
اثنان وعشرون دولة عربية ،عنوانه «جواز سفر
العربي» ،في قلبه ما يزيد عن أربعمائة مليون عربي،
تحزم حقيبتك وتحمل جوازك المفعم بالعروبة هناك
في نواكشوط في بالد شنقيط لتزور صديقا لك في
تونس الخضراء فتأبى إال أن تصل أخا لك في جبال
األطلس المغربية وابن عم في وهران في الجزائر
بلد المليون شهيد ،وآخر في ميناء مقديشو ينتظر
ضيفا قادما من جزر القمر ،يصل الضيف فيستقالن
حافلة إلى رأس سيان على ساحل جيبوتي الجميلة،
عبارة تعبر بهما باب المندب إلى اليمن
ثم تأخذهما َّ
السعيد ،يزوران صهاريج عدن وصنعاء القديمة،
يستقلن قطار الخضراء لينتهي بهما المطاف في
ّ
الطواف بالكعبة الشريفة هناك في مكة المكرمة،
ِّ
تطمئن على ابن لها في
تخيل سيدة من الخرطوم
َّ
اإلسكندرية ،تصلّ ي العشاء في القدس وتغدو إلى
أنسابها في عمان في المملكة األردنية الهاشمية،
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المشرقة
وشاب من حلب يدرس في الشارقةُ ،
بالعلم ،يقضي عطلة نهاية األسبوع رفقة صديق
الزين في العين ثم يتَّ فقان على أن
له من دار ّ
عطلة نهاية األسبوع القادمة ستكون في صاللة
جوهرة سلطنة عمان الساحرة بجمالها أعين الزائرين
تخيل حفل زفاف يقام في دوحة العرب،
والمقيمينَّ ،
يأتي الضيوف من كل حدب وصوب وتروح العروس
لزوجها في بغداد .ورجل أعمال لبناني يمتلك
مشروعا في الكويت يوقع صباحا على صفقة في
مساءا إلى
المنامة في مملكة بالبحرين ويعود
ً
تخيل أن كل هذه المرونة الخيالية
عائلته في بيروتّ ،
سببها جواز سفر العربي الذي أخبرتك عنه ،جواز
يوحد العالم العربي فال تحتاج لتأشيرة لدخول أي
بلد عربي ،جواز يضاهي في قوته جواز سفر دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،تسافر متى تشاء وإلى
أي وجهة تريد دون الحاجة لالنتظار في طوابير ال
ِّ
تنتهي للتقديم على تأشيرة قد تأتي وقد ال تأتي،
السفر العربي حلم عربي قيد الخيال يا صديقي،
جواز َّ
والقادم واقع مشرق جميل.

محمد مجواط

 ٣٣عاماً  ،المغرب

سالما مع اللحظة الحالية
اصنع
ً
رساما ،وألعب الكرة ،ال ألكون العب كرة
ألكون
أرسم ،ال
َ
ً
ُ
رياضيا،
قدم في المستقبل ،نعم أتسلق الجدران ال ألكون
ً
مهندسا لمجرد أنني أفكك
مضطرا ألن أكون
أنا لست
ً
ً
وأجمع األلعاب .يمكنني مثال أن أكون جميع ما ذكرت،
أو يمكنني في المستقبل أن اختار مهنة ال اسم لها
حاليا .العالم يتغير بسرعة ،من منا يعرف نموذج العالم
ً
الذي سنعيش فيه عندما أكبر أنا؟ قد تؤدي الروبوتات
مستقبل المهن الموجودة اليوم ،وستبرز مهن جديدة
ً
في هذا العالم المليئ بالمفاجأت.
في حالة عدم اليقين هذه ،فإن أكثر ما أطمح إليه هو
توظيف فضولي وحدسي ومهاراتي العاطفية لمعرفة
نفسي واستكشاف الحياة .فأنا كل صباح أنطلق في
التعرف على نفسي حتى يسهل علي تحديد ما
رحلة
ُّ
أعيد اكتشاف الحياة في كل تجربة وفي كل
أريده،
ُ
لحظة وأتذكر شغفي في المرات التي نجحت فيها ...
إذ دائما يتوجب على الشخص أن يفكر في األمور التي
يجيدها في الحياة ،واألشياء التي يشعر اتجاهها بالشغف
ويستمتع بها كثير ًا بحيث تجعله سعيد ًا وراضي ًا بشكل ما،
فقد يساعده ذلك على إكتشاف أهدافه وبالتالي يمكنه
إيجاد فرصة ممتازة لمعرفة توجهه في الحياة حتى يتأكد
أنه يسير على الطريق الصحيح.
كل شخص في هذه الحياة لديه أهداف يريد أن يصل
إليها ويحققها .لذلك ،كل يوم هو بمثابة هدية تمنحها
لك الحياة .كل يوم هو بداية جديدة وفرصة جديدة لك
لخلق شيء أفضل ،لتقديم قيمة أكبر للعالم من حولك،
وكشف المزيد عن نفسك لمن تحب .كل يوم هو حياة
ٌ
لحظة هي هدية ثمينة ،لذا استفد من كل
كل
جديدةُّ ،
جانبا وثق
يوم ولحظة بأقصى ما تستطيع .ضع شكوكك ً
في حكمة الحياة .ضع مصيرك بين يدي الحياة ،واسمح
للحياة أن ترشدك ليس للمكان الذي تعتقده أنّ ه األفضل
ولكن إلى المكان الذي من المفترض أن تذهب إليه .ثق
ألن الحياة تعرف الكثير عنك وعن مسار
بحكمة الحياةَّ ،
حياتك أكثر مما تعرفه أنت عن نفسك.

تقبل الموقف الذي تعيش فيه
عن مدى صعوبة األمرَّ ،
كما لو كنت قد اخترته .احتضن واقعك الحالي يا عزيزي
سالما مع اللحظة الحالية وستكون في سالم
واصنع
ً
طوال حياتك.
كن من تريد ،كن نفسك ،كن واقعك ،كن على ما كبرت
عليه وال تنكر ماضيك  .ال أحد منا يختار مكان أصله
وفصله أو ِّأمه وأبيه وال حتى أقاربه ،ولكن تستطيع
اختيار من ستكون وكيف ستكون  ...كل ما في األمر
تتقبل األخطاء التي صنعت منك
هو أن تتقبل ذاتك ،أن َّ
شخصا اخر .
وأخيرا  ،تصالح مع فكرة أن الحياة رحلة وليست وجهة
وأبدأ حياتك من جديد بالسير في طريق الروح وليس في
طريق األنا ...

شروق محمد العكل،
 ٢٧عاماً  ،األردن

مهما كانت اللحظة الحالية ،اقبلها كما لو كنت قد
اخترتها ،هذا سيغير حياتك كلها بأعجوبة .وبغض النظر

21

حلم مستدام
ٌ

تجول بخاطري دوماً تلك األسئلة الوجودية من
وميزني به؟
قبيل من أنا؟ وما الذي وهبني الخالق ّ
وكيف يمكنني خدمة مجتمعي والبشرية؟ .غالباً
إجابتي تأتي كأنّ ها حلم كبير صعب المنال ،ولكن
صوت يخبرني بأنني أستطيع أن أكون تلك
بداخلي
ٌ
الصورة التي أراها دوماً لنفسي .وأنّ ه يمكنني ترك
أثر وبصمة في العالم قبل رحيلي عنه؛ فأنا أؤمن بأن
إنسان منّ ا رسالة في الحياة ليؤديها وهي إعمار
لكل
ٍ
ِ
«كل ميسر لما خلق له» .منا من سيكسر
ٌ
األرض وأن
حلقة الخوف من التغيير والتوجه إلى عمل ما يحب
ويبرع فيه لخدمة البشرية ،ومنا من لن يكتشف
السر الذي ُخلق ألجله .وأعلم أنني من النوع األول!
لطالما شعرت بأنني أنتمي إلى كوكب األرض بكل
ما فيه من جمال وطبيعة ونقاء .أنتمي إلى التراب،
وإلى الطبيعة ،وإلى الكائنات الحية بشتى أنواعها،
وإلى كل ما ينبض بالحياة .ومؤخراً بدأت أشعر بنوع
من األمل بازدياد التركيز العالمي على «التنمية
المستدامة» .فإن لم نراعي حق الطبيعة واألجيال
علينا اآلن فمتى؟.
وبدأت تنتابني رغبة عارمة في نشر ثقافة االستدامة
بين الشباب العربي ،نظراً الستحداث مفهوم التنمية
المستدامة واستلهامه من الثقافة الغربية ،فنحن ما
زلنا حديثي العهد في تطبيق هذا التوجه العالمي،
وما زالت ثقافة الحفاظ على حق األجيال القادمة
في موارد الكون ضعيفة ،ونحتاج إلى المزيد من
الجهود والمبادرات والحمالت التوعوية بأهمية
االستدامة لنا ولمن يأتي بعدنا.
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أطمح بأن يكون تأثيري من خالل قلمي وأفكاري
واستخدامي لقنوات التواصل االجتماعي الخاصة
بي في نشر جزء من تلك التوعية .وأحلم أن يعود
أوجه وأن تزدهر الحياة فيه من
كوكب األرض إلى ِ
تموت
تختنق أو
ُ
جديد .أحلم بأال نرى يوماً حيوانات
ُ
من البالستيك ،وأال تمتلئ المحيطات بالمخلفات
الضارة القاتلة .أحلم بأال نرى الجليد يذوب والدببة
والحيوانات والطيور القطبية تتضور جوعاً وتنقرض،
وأال نرى قطعاً جارياً للغابات بحجة التعمير والتوسع
توسع عمراني نتحدث عنه يا سادة
العمراني ،فأي ُّ
إن كان على حساب أرواح بريئة ال نفهم لغتها
لنعرف ما تعانيه من فعل البشر؟! .وأحلم بأن
نعيش نحن البشر في سالم ،ال حروب ،ال أطماع،
ال سفك دماء ،ال فقر .قد تبدو األحالم كبيرة وغير
كل
واقعية ولكن يمكنها أن تغدو واقعاً إذا ما بدأ ٌ
منا بالتغيير من نفسه لألفضل .يمكن لفعل صغير
أن يكون له أكبر التأثير ولو على مستوى مجتمعنا
المحلي فقط ،فكم من فعل صغير إدى إلى تغيير
كبير على المدى البعيد.
أن نعيش وننعم ونسعد ذلك حق ونعمة ،ولكن
ّ
ما طعم النعمة والسعادة إذا لم نشاركها مع
اآلخرين؟ِ .عش واسعد واحلم ولكن بمسؤولية بال
إسراف وال استنزاف لطاقة كوكبنا الجميل ،فكيف
يمكننا التمتع بجمال األرض إن فنيت مواردها
واستُ ِنزفت طاقاتها؟ .وقد عاهدت نفسي بأن أكون
أول من يعيش بمسؤولية.

أسماء أحمد يوسف
 ٢٨عاماً  ،مصر

حظ سعيد
ماذا نقصد عندما نقول“ :حظاً سعيداً ”؟ فما هو
الحظ؟ الحظ بالمفهوم الغربي والجنوب شرقي
يقصد به الصدفة الحسنة أو اإليجابية .الصدفة
هي حدث يمر بك نتيجة اإلحتمالية البحتة .هكذا
قد يصفه لك المرء .سؤالي لك هو :لماذا ننظر
للصدفة كما لو كانت حدثاً عابراً ؟ مع أنّ ه للصدفة
وتغير األقدار.
أن تقلب الحال
ّ
الصدف يمكنها أن تصنع ما لم يكن ليخطر على
البال قط .حركة بسيطة ،أو فكرة عفوية ,إن
تتبعتها ,يمكن لها أن تقودك لقدر جميل ,أو لبداية
ّ
أو نهاية .وقد تولد النهاية البدايات ,فيقتل الصمت.
طيات حاضرنا الذي
هذه الحقيقة تظهر نفسها بين ّ
نعيشه .فأجدني أتساءل لو لم يكن ما كان ،هل كان
ليكن ما هو كائن اآلن؟
فكثيراً ما تقودك الصدف إلى أكثر األمور جنوناً .
ولها أن تقودك إلى ما لم تعرفه من قبل .لها
فكثر
أن تقودك إلرتكاب ما لم يمر بخاطرك قط.
ٌ
ُس ِجنوا إثر ضربة تسمى الصدفة .وهناك من جعلتها
ُ
أيضا.
أميرة ،ومن أصبح مشرداً بفعلها ً
ً
الصدفة
فإن للصدف هيمنة على مسار حياتك ،وتتحكم
عابرا يحدث ،وال
أمرا ً
به كذلك ،والزلت أنت تراها ً
أن للصدف
تملك عليك
حوال وال قوة .أنسيت؟ ّ
ً
قدرة تقودنا إلى الراحة في الغربة وألفة الغريب؟
ما قد يبدو لك للوهلة األولى أنّ ه والء في غير
إن
محلّ ه .والصدف هي ما يقودنا إلى المحبة .حتماً ّ ،
للمحبة سر عجيب ال يعلمه إال الخالق.
و قد يخيل إليك أن مشاعر المحبة تأتيك بسبب
الذكريات التي ارتبطت بمن تحب ،أو ما تحب.
فبرأيي ال تصنع الذكرى محبة ،فالذكرى السيئة
تصحب مشاعر البغض .ولكن المحبة وأخواتها
فال ،وكأنما أقسمن يميناً أال يجاورن أقرانهن من
عبد ولي ،ال ينسى
الذكريات .فالحب حر والبغض ٌ
وال يمل التكرار .إنك تعلم أنه يمكن للكلمة أن
السم ويمكن لها أن تنشر بداخلنا عبق
تحمل ّ
الورد .والكلمة يمكن أن تحدث “صدفة”؛ صدفة

مقدرة وحركة أخرى على لوح الشطرنج .فالحال
بثوان كما يمكن للكلمة أن تقلبه .إنه
قد ينقلب
ٍ
سالح ذو حدين .ومن يسممك اليوم قد يداوي
روحك في الغد .فهل تتسرع وتصنّ ف أحدهم في
غدا إلى خانة
ملفك األسود ،فمن يدري قد تعيده ّ
المحبين.
فهل لك أن تجد مكاناً للغفران في قلبك؟
فالمغفرة هي سالحك الماضي ضد البغض .فهال
مسحت بعض الملفات داخلك؟ ال يجدر بك أن
تترك الذكريات السيئة تتراكم في أرشيف ذكرياتك.
لتفسح الطريق لقصص المحبة .وما أدراك؟ قد
يحدث ما لم يخطر على البال .وقد تعود ترافق
المحبة وأخواتها الذكريات.

هاله حيدر عليش
 ٢٦عاماً  ،السودان
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كرم المشاعر
أنا شاب عربي لدي أحالم وطموحات ،ربما خالل
أعبر عن رأيي بكل وضوح.
هذه المدونة أستطيع أن ِّ
مهال؛ فربما
حقاً ؟ إذن لماذا ال أغرد في التويتر ؟
ً
سمع
مسموع هنا أكثر  .لماذا يجب أن ُي
صوتي
َ
ٌ
صوتك؟ هل ألنّ ك ال تستطيع التحدث؟ كل هذه
األفكار وغيرها تمر علينا بصورة أو أخرى يومياً أو
أسبوعياً ؟ ربما نحن ال نملك إدارة حيال مشاعرنا
وأفكارنا التي يجب أن نتحكم بها بصورة أشمل؟
الهين؟ من
هل إدارة االفكار والمشاعر هي باألمر ِّ
هنا أتت فكرة مشاركتي بهذه المدونة  .الحياة
بطبيعتها تتغير والوجع فيها أمر حتمي ،عندما
تواجهني أزمة أحياناً أهدر وقتي في التفكير بها،
ربما ألنني كنت السبب في حدوثها ولكن لماذا
لم أفكر في الحل؟ لماذا أهدر وقتي في الشكوى
وفي كلمة لو؟ ثقتي بالله كبيرة وتجاوزي لهذا
األلم ممكن ،وذلك بتوفيق الله ثم الدعاء والصبر
بعدها والبحث عن الحل والتفكير في المستقبل
فالحياة ال تتوقف ،لذا استمتع في الرحلة وعش
الحياة كما أنت دون تكلِّ ف وال تفكر دائماً في ما
يقلق ،أعلم أن هذا األمر صعب ولكن حاول وستقدر
بإذن الله ،ويستوقفني قول الله تعالى »:التدري
لعل الله يحث بعد ذلك أمرا».
أرى أن اغلب ما يجعلنا نعاني هو استمرارنا في
السعي ألرضاء من حولنا ،ولكن لو تأملنا لرأينا أنه
أن نجد أناس تتفق أو
من الصحي والطبيعي جداً ّ
تختلف معنا ،نحن لسنا مضطرين بأن نرضي الجميع،
فمحاولة ارضاء جميع الناس مهمة صعبة وشبه
مستحيلة وتسبب المرض النفسي وتزيد من القلق
والتفكير في أمر ليس له أي قيمة.
من األمور التي استطيع أن أقول أنها تجدد مشاعر
اإلمتنان لدى اإلنسان هي كرم المشاعر ،نعم كرم
المشاعر فالكرم ال يقتصر على المال ،كرم المشاعر
يتبلور في نبل العطاء بالتعبير عن كل ما هو جميل،
فإن اعجبك إنجاز يمكنك مدحه والثناء عليه ،وإن
لقا متميزً ا فأشكر صاحبه ،وتشجيع الناس
رأيت ُخ ً
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على أي مبادرة جميلة هي عادة حسنة ولو بكلمات
بسيطة التكلفك شيء ،بل إن تأثيرها كبير جداً حتى
لو كانت ألشخاص ال نعرفهم ،وهذا ليس بالنفاق .
كرم المشاعر بالتعبير عن ما هو جميل بكل صراحة
وتعبير عن الحق بكل وضوح دون تصنُّ ع ،فثقافة
مثال ليست مقتصرة على من يقدم العطاء
الشكر ً
وهذه الثقافة ال تقلِّ ل من قيمة اإلنسان ومستواه
تغير حالهم إلى األفضل وحتماً
أبداً بل ترفعهم وقد ِّ
سيأتي اليوم الذي يرد إليك جميلك الذي قدمته.
مفتاح السعادة في الحياة هو الرضا
ختاماً،
ُ
والقناعة ،خصص وقتً ا لنفسك ،اكتشف نفسك
خصص جهدك لذلك
بماذا تحب وترتاح بأدائه؟ ِّ
وارضى بما قسم الله لك وكن صابراً وال تمد العين
وتقارن نفسك باآلخرين وتتابعهم ،حتماً ستشعر
بالرضا والسكينة ،واستمتع بكل تفاصيل الحياة،
سي ُمر،
وأن َّ
وتأكد أن رزقك لن يذهب لغيرك ّ
مر َ
كل ٍ
فقط احسن ظنك بالله ،فعليك بالسعي والتوكل
على الله.

سالم عيسى المسيفر
 ٣٥عاماً  ،البحرين

إنجازات نحو تحقيق الطموحات
لطالما انتظرت تلك اللحظة التي أحقق فيها هذا اإلنجاز
أو ذاك ،ولطالما تزامنت مع تحقيقه العديد من التحديات
بأن الساعي لتذليل العقبات ليس
الجسام ،وإيمانا منّ ي ّ
كالقابع ينتظر الفرج ،أشارككم قصتي المتواضعة ،أنا خليل
عاما.
شما فلسطيني مقيم في لبنان ،أبلغ من العمر ً 23

أحببت اللغة العربية منذ صغري ،أبدعت في نثر ونظم
للتفوق في اختباراتها
أبجديتها وتراكيبها ،وسعيت دائما
ّ
والتميز في نشاطاتها الصفية والخارجية،
المدرسية
ُّ
تفرعت في عدة
ومع الزمن ،تجلت أمامي فرص شتّ ىّ ،
مجاالت :ذاتية وأكاديمية واجتماعية.

تصب في المجال
أما الذاتية فقد اكتشفت مواهب عدة
ّ
اللغوي ،كاإللقاء والكتابة األدبية اإلبداعية والقراءة
والحوار والتواصل ،فصقلتها وبلورتها واستخدمتها
للهدف عينه .واألكاديمية حيث تيسر لي أن أتخصص في
الضاد –بعد التفوق في الثانوية العامة -فتابعت وبادرت
وتميزت فيها بحثا وحضورا ودراسة ومشاركات.
ونافست
ّ
أفوت ورشة عمل أو مؤتمرا
لم
اإلجتماعي،
المجال
وعن
ّ
أو ندوة أو عمال تطوعيا إال وغصت فيه فتبادلت
وطورت الكثير من العالقات
الخبرات ونهلت من المعارف
ّ
اإلجتماعية.

رغم التحديات العائلية والمادية واإلجتماعية التي
واجهتها إال أنها أثمرت عدة نجاحات وتطلعات ومبادرات،
فقد حزت على شهادات تقدير في اإللقاء الشعري
والنثري فضال عن تنويه من وزارة التربية والتعليم في
لبنان لكتاب قد ألّ فته في الثانوية ،ناهيك عن المشاركات
في ورش العمل المختصة بالتنمية البشرية واألمسيات
الشعرية والمؤتمرات اللغوية ،واألعظم واألروع هو
محبتي الكبيرة لدولة االمارات العربية المتحدة ،فأنا مولع
بتراثها وحضارتها وإنجازاتها منذ صغري كيف ال وهي
مصدر إلهامي وسر سعادتي رغم بعد المسافة عنها،
فاخترت أن أمثل دولة االمارات في نشاط القرية العالمية
في الثانوية ،كما أعددت كتابا متواضعا عنها في الثانوية
وحققت حلمي في لقاء سفير الدولة في لبنان فأهديته
الكتاب ،وشاركت في األعياد الوطنية في الثاني من
ديسمبر من كل عام حتى منحت درع عام التسامح من
سعادة السفير ،واستمرت اإلنجازات اإلماراتية واللغوية.
توقف العالم ،وتوقفت
وبعد قدوم جائحة (كوفيدَّ ،)-19

معه عجلة اإلنجازات ،ولكن
الطموح كان أكبر من هذا كلّ ه،
حولت العقبة إلى فرصة
فقد ّ
ألستكمل مسيرة اإلنجازات.

فشاركت في جلسة طرح أسئلة
على رواد الفضاء اإلماراتيين عن بعد،
كما شاركت في المخيم الصيفي اإلماراتي عن ُبعد،
وسجلت مشاركات عدة ،وعليه ،جمعت إنجازاتي
اإلماراتية البالغة أكثر من عشرين إنجازا في مؤلّ ف
أمده باإلنجازات تلو اإلنجازات إذ ال سقف
على أن ّ
للطموحات .أما إنجازاتي اللغوية ،فقد منحت عضوية
نادي اليونسكو في الجامعة اللبنانية التي استثمرتها
إلقامة احتفاالت اليوم العالمي للغة العربية فأحيينا
ثالثة أيام عالمية وخمسة لقاءات ومؤتمرات ذات
صلة.

تخرجت في الجامعة اللبنانية -وأتابع حاليا دراسة
الماجيستير -كما حصلت على عضوية اإلتحاد الدولي
للغة العربية ،فكان إنجازا عظيما ،أعطاني حافزا كما
كل اإلنجازات السابقة لتقديم المزيد ،فشاركت بكلمة
رسمية باليوم العالمي للغة العربية كما مثلت تراث دولة
اإلمارات في عدة إحتفاالت تلت عيدنا اللغوي.

فما كان ذلك سوى البداية ،فأنا اليوم أتطلّ ع للعديد
من اإلنجازات في الخمسين القادمة .أتطلع للغة عربية
متقدمة في التكنولوجيا واإلبتكار والبحث العلمي ،وأرى
ّأن بجهودنا سنصل باللغة العربية للفضاء ،ونؤسس مدينة
لغوية عريقة ،ونواجه التحديات .وأبدع قدوتي صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصيدته
«فخر اإلمارات» حيث قال:
كل يوم لنا مجد
{لنا الصدارة في علم وفي عمل في ّ
ومفتخر}

نعم فالمستقبل ينتظر منا الكثير ..لنضع بصماتنا التي
سيخلّ دها التاريخ ..ولنحلّ ق بالعمل واإلبداع..

خليل خالد شما

 ٢٦عاماً  ،فلسطين
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كورونا ونقطة التحول
تغير وتطور مستمر من جميع
منذ األزل والعالم في َّ
النواحي وذلك لعدة أسباب منها وجود مشكلة
أو عطل ما ويحتاج إلى حل استراتيجي ،أو وجود
أزمة تتطلب تغيير جذري في جانب ما ،أو وجود حل
قائم لكن يستدعي العمل أكثر على تطويره  .على
فته
سبيل المثال ,على الرغم من الدمار الذي خلّ ُ
الحرب العالمية الثانية ّإل أن هناك بعض الفوائد
واإلختراعات المفيدة واألساسية في العالم وهي
الطائرات ،فليس من الممكن استبدال الطائرة
جوا بين البالد المتباعدة.
بوسيلة نقل أخرى للسفر ً
والمثال األوضح في وقتنا الحالي ،جائحة كورونا
وأثرت
التي ساهمت في تغيير أسلوب حياة العالم ّ
على بعض البروتوكوالت واألساليب المتجذرة في
بعض الدول من الناحية التعليمية ،واإلجتماعية،
والطبية ،اإلقتصادية منها والتقنية .ففي الجانب
تحولت معظم المؤسسات التعليمية
التعليميّ ،
منصات تقدم خدماتها عن بعد
والثقافية إلى ّ
المنصات الكادر
عبر منصات إلكترونية ،أشركت
ّ
َ
التعليمي واألكاديمي مع الطالب والطالبات عبر
منصة واحدة دون حضور شخصي ،فيمكن للطلبة
تلقي المعلومات والدروس التعليمية من منازلهم
على األجهزة الذكية.
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في الجانب اإلجتماعي ،ساهمت الجائِ حة في تغيير
مثال:
منظور النّ اس في بعض العادات والتقاليدً .
تجنّ ب المصافحة لتقليل نسبة انتشار الفايروس،
استبدال القاعات والصاالت الكبيرة لألفراح بصاالت
نظرة
ُ
تغيرت
أصغر أو بالمنازل .من الناحية الطبيةّ ،
المجتمع للعاملين في القطاع الصحي وزاد
إحترامهم وتقديرهم لجهودهم العمالقة في
مكافحة تفشي الفايروس وتقديم الرعاية الصحية
للمرضى .ازدادت الفرص والمنح البحثية لألطباء
والباحثين إلكتشاف لقاح أو عالج للفايروس
لحل المشكلة.
والمساهمة بتقديم أفكار إبداعية ِّ
تغيرت مالمح العمل عن
من النَّ احية اإلقتصاديةّ ،
بعد وأصبح اإلعتماد عليها بشكل كبير مما قد
يساهم في خلق وظائف للباحثين عن عمل وطالب
الجامعات
أخيراً وليس آخراً  ،جائحة كورونا أثبتت صحة مقولة»
الحاجة أم اإلختراع» والذكي من يقتنص الفرص
حل.
ويصنع من المشكلة ً

أمين خالد مخدوم
 ٢٣عاماً  ،السعودية

طفلتي
في وسط المنزل المكركب ،ومن غرفه صغيرتي التي
يوما أطول
تصرخ ،وضغط العمل الذي جعلني احتاج ً
وقررت ترتيب هذه الفوضى.
من  24ساعة .تجاسرت ّ
إنطلقت إلى مديرتي في العمل ألخبرها عن احتياجي
أنا وجميع األمهات الموظفات في المبنى إلى الغرف
البالستيكية الخارجية ،لتحويلها لدار رعاية ألبنائنا
بمادون سن رياض األطفال ،فنحن ال نقوى أن نتركهم
بأيدي العاملة المنزلية وال نستطيع تحمل تكاليف دار
رعاية خارجية إلرتفاع األسعار ،ولكنّ ها رفضت لحجج
واهية ،وال تشير ألي اهتمام براحة الموظف ،الذي
بكل انضباط ،ثم قالت:
يقضي ثلث يومه في العمل ِّ
«إن لم تكوني قادرة فقدمي استقالتك من العمل»
فقدمت استقالتي دون تردد وأنا
وهذا ما حدث،
َّ
أعلم أن هناك أيام صعبة تنتظرني .وتساءلت :لماذا
يعاقبني المجتمع حينما أكون أم ويحاسبني عندما ال
أكون؟!
في األسبوع الثالث من تقديم استقالتي رأيت في
أحد مواقع التواصل االجتماعي تغطية عن حفل توديع
لموظفة متميزة في إحدى الشركات وأعلن المدير
بعدها ّأن كرسيها شاغر وأن هناك فرصة للتوظيف،
ومن باب المزاح قال «هذه المرة نرغب بموظفين
رجال لكثرة التزام الموظفات مع أبنائهن والمنزل».
انطلقت في اليوم التالي للشركة وطلبت مقابلة
المدير ،وقابلته في نهاية اليوم وأخبرني السكرتير أن
لدي  15دقيقة للمقابلة فقط .
َّ
جلست أمام المدير وأخبرته أني هنا لتقديم اقتراح،
فأنصت لي باهتمام وقلت»:بعد رؤيتي للتغطية
اإلعالمية لحفل توديع موظفتكم المميزة أخبرت
الجميع أنّ كم بحاجة هذه المرة لموظفين رجال ،لكثرة
التزامات الموظفات ،وأنا هنا لتقديم اقتراح عن فتح
دار رعاية ألطفال موظفي الشركة ،والبد وأن لديكم
مكان مناسب».
بقي ينظر إلي ،فأخبرته أنّ ه سيكسب إهتمام
الموظفين وحرصهم على الوظيفة ألنهم سيطمئنون

على أطفالهم ،وسينجزون أكثر ،بل وسيستفيد
من هذه الخدمة حتى الموظفين الكبار في السن
ألحفادهم.
وأخبرته أنّ ي سأعود للعمل بعد أن قدمت استقالتي،
وسأكون بجانب طفلتي التي يعاكس نشاطها وقت
ً
برهة ،وطلب مني أن أترك رقم هاتفي
صمت
عملي.
َ
عند السكرتير للتواصل بعد أن يعرض االقتراح على
برفض مسبق.
ٍ
مجلس اإلدارة ،تيقنت ما أشعرني
رن هاتفي عند ظهيرة اليوم التالي وأنا أعد وجبة
الغداء ،كان المتصل سكرتير المدير يخبرني عن
الموافقة المبدئية التي حظيت بها من اجتماع
علي تقديم عرض مختصر عن
مجلس اإلدارة وأن َّ
فكرة المشروع واالجتماع غدا الساعة السادسة .
قدمت العرض بكل شغف وحصلت على الموافقة
وخ ًصصت غرفتين من الطابق األرضي لهما
النهائيةُ ،
مدخل خارجي.
المفاجأة كانت إقبال الموظفين لتسجيل أطفالهم
توقعنا ،فاحتجنا
من ساعة إعالن الخبر .فاق العدد ّ
وتقدمت إحدى عضوات
أليدي عاملة إضافية،
ّ
مجلس اإلدارة بالدخول للمشروع بالشراكة للدعم
المادي فوافقت دون تردد .وبفضل الله تعالى
والعالقات الواسعة لشريكتي في المشروع استطعنا
الحصول على دعم حكومي أيضا وأصبح لدينا أفرع
لهن أحقية للتمتع بهذه
في المدارس ،فالمعلِّ مات َّ
الخدمة فكيف تعطي المعلمة أبناء الناس بما تشح
فيه عن أبنائها.
ولم أجد لمشروعي أي سلبيات إلى هذه اللحظة،
وبدأنا بحصد الجوائز وعندما سألوني في إحدى
اللقاءات عن اسم مشروعي فقلت اسمه« :طفلتي».

حوراء ناجي البحراني
 ٣١عاماً  ،الكويت
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قيمة السيرة الذاتية الفاشلة
ماذا لو إستبذلنا السير الذاتية الناجحة بأخرى
فاشلة؟ ،برأيكم هل يمكن أن ُيسمع إلخفاقاتنا
أن نحظى
التوظيف؟ وهل يمكن ّ
في مقابلة ّ
دائما أن
بفرصة للعمل هناك؟ لماذا يجب علينا
ً
نبحث عن الصورة المثالية ألنفسنا ونخفي ثغرات
تعرضنا لها ،أليس جوهر اإلنسان ونيته تجاه األمر
ّ
كافيان؟
واحد منا شارك سيرته الذاتية الفاشلة
ِ
لو كُ ل
المليئة بالتجارب والعثرات ،لما ظهر اآلن بتلك
فته بأكبر
السيرة الناجحة المتماسكة التي ّ
وظ ُ
الشركات ،لذلك خلف أي نجاح تقف العديد من
التضحيات والقصص المؤلمة.
عندما قرأت أحد السير الذاتية الفاشلة التي
حظيت بإهتمام الكثيرين كما القت الترحيب
بين األوساط األكاديمية في عام  ،2016لدرجة
أنه انتشر وسم « CV of failuresعبر وسائل
التواصل االجتماعي في ذلك الوقت .السيرة ل
«جوهانيس هاوشوفر»من جامعة برينستون في
الواليات المتحدة االمريكية ،عدد من اإلخفاقات
التي مرت بها قامت بمشاركتها في سيرتها
الذاتية ،حيث كتبت:
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في عام  2003لم أنجز برنامج الدراسات العليا
في «جامعة كامبريدج» لم أحصل على درجة
األستاذية من جامعة هارفارد» و»في عام 2003
لم أحصل على منحتي «فولبرايت وهانييل»،
في عام  2008لم ألتحق ببرنامج الدكتوراه في
االقتصاد في كلية «ستوكهولم لالقتصاد».
في بادئ األمر إستغربت من هذه السيرة ،لكن
بعدها أدركت بأن أي قصة ناجحة يقف وراءها
الكثير من المحاوالت والتضحيات ،السير الفاشلة
كما تسمى هي في حد ذاتها نجاح يستحق الثناء
بعدد التضحيات والتجارب التي لم يستسلم فيها
الفرد ،بل ناضل حتى ظهرت سيرته الحالية بتلك
ً
قيمة للسيرة الذاتية
أن نعطي
القوة .لذا البد ّ
منه واقعنا
الفاشلة كونها الجذع الذي أنشأنا ُ
طريق للنجاح
الناجح ،ولم تكن الخيبات سوى
ٍ
المزهر.

عفيفة حمزة
 ٢٣عاماً  ،الجزائر

تأمالت في المستقبل
كيف أرى المستقبل؟ وأنا ،شابة عربية ،ولدت على
ضفاف الفرات ،ونشأت بين أزقة البيوت القديمة في
منطقة المريجة بالشارقة ،أحمل أمواج الخليج في
قلبي ،وأغامر ،وأسافر ،وأبحث عن الجمال في كل
ويستقبل
ُ
يشرع ضفتيه
البقاع .أرى المستقبل وهو ِّ
المولودتين هذا العام ،أن يكون
طفلتي
بحبٍ
َ
ّ
الئقا وداعماً وحانياً على هذه القلوب
المستقبل ً
الكبيرة .أرى المستقبل في هدوء ميرا وحماس الرا.
هذا الهدوء الذي يستكين على ثقة طفلتي بالعهد
قبل أن أقرر إنجابها ،ثقتها بأن هذا الحب
قطعته َ
الذي
ُ
الفائض في قلبي وفي روحي سوف يمأل عالمها
وأيامها وسوف يطغى على سطوة األحداث .وهذا
الحماس النّ ابع من اإلحتماالت الالمحدودة للتجارب
األيام تحمل عهوداً ال تُ بنى على الورقة
والعطاء .أرى ّ
التي حملتها أثناء الوالدة وحددت جنسيتي وهويتي
وديانتي ،أنا ابنة هذا العالم وأنا أؤمن بالرب الواحد،
وهويتي هي أنا .أرى األيام تفتح على مصراعيها أمام
رغبتي العصية في استكشاف هذا العالم وخباياه،
تصنيفات .أرى األيام تحتفي بصوتي العربي،
ٍ
دون أي
وخامته الناعمة ،وأنا أغنّ ي تهويدة النَّ وم ،وتراتيل

الحياة ،دون ّأن أخشى أبي ،أو أخشى زوجي ،أو
وصم بالعار .أنا نور ،الشابة العربية ،كل رغبتي
ُأ َ
هي العطاء ،أن أعطي؛ أعطي خيراً  ،وأعطي حباً ،
وأمد يد العون ،لنفسي وللجميع .أرى المستقبل،
َّ
تنمر،
قب ًال لهذه العطايا ،دون مقاومة ،دون ُّ
مستَ ِ
ميزانيات
ٍ
دون تثبيط ،دون إجراءات معقدة ،أو
محددة .وأرى في المستقبل ،نظماً تعليمية
عهدته ،أنا اآلن ُأعلّ م نفسي فنون
مختلفة عما
ُ
إدارة النفس ،وفنون العالقات ،وفنون العيش،
وأبحث في أسرار اإلنجازات الكبيرة وكيفية
ً
خطة مالية ،أو فن إدارة
تحقيقها ،وكيف أضع
الوقت .ادرس اآلن رسالتي ،رسالتي في الحياة،
ماهي وكيف أحددها .اآلن ،بعد أن أنهيت دراستي
في المدرسة والبكالوريوس والماجستير ،أبدأ من
الصفوف األولى في علوم الحياة .أرى المستقبل
البنتي.
مختصراً هذه السنين
ّ
أنا نور ،ذات الثالثين عاماً  ،في قلبي ألف أمنية
للغد ،سبيلها الوحيد ،هو الحب فقط.

نور اسماعيل سليمان
 ٣٠عاماً  ،سوريا
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لكل زمن رجال ..ولهذا الزمن زايد
طرت
هكذا سيظل يردد التاريخ هذه الكلمات ُس ّ
تقديراً وامتناناً لرجل بأمة ،استطاع بناء دولة شهدت
انجازات لم يسبق لها مثيل في مدة زمنية قصيرة،
واكبت العهد وخلّ دت المجد حتى وصلت لتوفي
بالوعد ،واصلت نحو األمام وركّ زت مساعيها نحو
العال ،واتّ خذت من إسمه رمز الفخر الذي يحمل
ُ
تمتزج بالمفاهيم العظيمة،
معه معاني كريمة
ُ
الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه أثبت
للعالم ّأن الهمة عامل أساسي لبناء األمة،
الراسخة تسعى للقمم العالية
ّ
وأن القيم ّ
وأن العزائم تأتي على قدر أهلها
ّ
وعلى قدرهم تأتي المكارم.
أسس الشيخ زايد رحمه
فقد ّ
إماراتيا
إتحاديا
نهجا
ً
ً
الله ً
خلَّ د دولة اإلمارات
العربية المتحدة ضمن
األوائل عالمياً  ،مكانة
واستحقاقاً فألقت
أجياال تواكب
على دروب الخير معالم العطاء وأنتجت
ً
مساعي النماء ،وال حاجة لمزيد ألوثِّ ق اإلنجازات،
فدولة اإلمارات العربية المتحدة قد وثقها الشيخ
زايد طيب الله ثراه بفكره المنير ورؤيته المستمرة،
مكان وزمان،
وروحه الكريمة الحاضرة معنا في كل
ٍ
عندما يذكر إسم زايد فلسنا بحاجة إلى اإلبتذال
ألنّ ه اسم به معنى ساهم في خلق مجتمع له من
االزدهار نصيب ومن األصالة مبدأ ومن لم يتفق مع
ذلك ..فليس للتاريخ حاجة أيضاً أن يذكره فقد حمل
له التاريخ هذا اإلسم المخلد عبر الزمان .لذلك نعم..
عيال زايد يحق لهم الفخر والشموخ بإخاءٍ وتفاني،
قائد أنار الدروب
ٍ
يحق لهم تمجيد وتخليد ذكرى
المجاب،
والمس القلوب ،أزاح الصعاب لتسهيل ُ
وأحل األمان،
ّ
وطد األمن
التاريخ يشهد بأن زايد قد ّ
شيدت ولها المعالم اتضحت،
دارا لها األمجاد ّ
بنى ً
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قيادية فريدة ،إلتحاد
ٍ
بحنكة
ٍ
قاد هذا الوطن العظيم
وطن رجال
فلكل
ِّ
..
وإصراراً
تحدياً
راسخ ..إنجازاً وعطاءاً ..
ٍ
ٍ
ولهذا الوطن زايد.

مها عبدالله شاهر
 ٢٨عاماً  ،السعودية

ُكن أنت
عالم خاص
لكل منا معارك خيالية مع الحياة كذلك
ٍّ
ٌ
وقصة مختلفة ،فأنت ال تُ درك حجم الشعور الذى
يعيشه الشخص الذى بجانبك حتى ولو ُخ ِّيل لك
بأنك أعظم شخص في حياته ،فالحكم على الحياة
بأنها بائسة وليست تحت رضى الناس من شخص
عاش فيها بضع سنين وهو يبحث عن السعادة
بعيدا كل البعد عن أي طريق شاق .ال يمكن الحكم
على حياة موجودة من مليارات السنين على أنها

بال معنى ،فاإلنسان هو من يصنع تفاصيل حياته
ويقرر كيف ستكون .فالوعود التى يقطعونها على
الغد أجمل ،ال لن يكون أجمل،
أنّ فسهم بأن يكون
ُ
فليتغير الوعد وليصبح
بل سيكون كاليوم السابق.
ّ
يوما أجمل ،فال تغرق في تفاصيل
سأصنع من الغد ً
الحياة وتلهيك عن الهدف األساس لوجودك
كإنسان وال تطفو على سطحها كالميت.

ريڤا علي ناصر شميساني
 ١٩عاماً  ،لبنان
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لحظة
أجلس أمام نافذتي المطلة على السماء المزينة بالنجوم،
ُ
وبيدي قلم ،تحت ضوء الشمع الخافت أكتب عن رحلة
تغيرت فيها جذريا .كانت البداية من لحظة ،لحظة تقف
عندها كل مفاهيم الزمكان ،لطالما كنت أسمع تلك
الكلمات من قبيل« :كل شيء تغير في لحظة من
الزمن» ،لكن ما الذي يجعل لهذه الكلمة معنى؟
قررت أن أفهم المعنى العميق لهذا كله ،فلم يكن
لدي خيار غير التجربة فهي الحل الوحيد الممكن لفهم
المعنى ،سيرا على منهج الفلسفة التجريبية ،آه نسيت أن
أخبركم أنني من هواة الفلسفة ولكن ليس لدي منهج
معين بل على العكس أومن أن لكل منهج دور مهم
في حياتنا شريطة أن ندرك الطريقة األنسب لتطبيقه
الصمت غيرت كل
في الوقت والمكان المناسبين .تجربة
ّ
مفاهيمي ونظرتي للحياة.
في البداية كان يراودني ذلك السؤال  :ما فائدة الصمت
في تغيير نظرتنا للحياة؟
وكانت اإلجابة في الصمت نفسه .عندما كنا صغارا كنا
نملك القدرة الرهيبة على المكوث لساعات بل أليام
طبيعيا جدا يمر
أمرا
ً
بدون كالم  ،كان يبدو لنا أن هذا ً
به كل إنسان ،وفي تجربتي التي صمت فيها عن الكالم
اكتشفت الكثير من األشياء.
كانت البداية عندما أخذت حقيبتي وقررت أن اسافر،
لكن إلى أين ؟ لم تكن لدي أي فكرة ،اتجهت مباشرة
صوب القطار واخترت وجهة تغمرها األشجار من كل
جهة ،مدينة خضراء رائعة ،عندما وصلت شعرت وكأنني
في عالم آخر ،شعرت بطاقة رهيبة تحيطني من كل
جهة،جمال الطبيعة واألشجار الخضراء ،والسماء زرقاء
صافية تتخللها بعض اللمسات الذهبية ،صوت عصافير
عذب ،وهناك صوت آخر يتخلل يحمل على الراحة .
حياة طبيعية افتقدتها لزمن في هذا
شعرت أنني أعيش ً
باكرا على صوت الديك ،إلى
المكان ،فمن اإلستيقاظ ً
اإلستغناء عن استخدام الهاتف الجوال ،كل ذلك أعادني
للفطرة.
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باكرا
كان لهدفي باكتشاف سبب استيقاظ أهل الريف ً
باكرا ،ورغم
عدة فوائد ،منها أنني اعتدت اإلستيقاظ ً
كافيا لكل مهامي ،من
استيقاظي لم يكن الوقت
ً
تنظيف بيت الدجاج واألرانب والحمام ،وإطعام كلب
الحراسة ،وتنظيف أوراق الزيتون التي تساقطت وطبخ
آالت تعينك على مهامك
األكل .في البادية ما من ٍ
اليومية.
فال تبذير ،إذ كل شيءٍ يأتي من الطبيعة ويعود لها،
وهذا يختلف عن حياة المدن.
لذة اإلستمتاع بالوقت ،جعلتني في لحظة صمت
أغير كل مفاهيمي الكونية والوجودية
مع الطبيعة ّ
 .لطالما كنت في حياتي العادية ال أجد الوقت
لالستماع لذاتي ،ولكن في تلك اللحظة بين أحضان
الطبيعة كان كل شيء مختلف تماما ،حيث تصالحت
مع ذاتي ،وتحاورت معها ،وتعرفت عليها أكثر،
وأدركت أنني كنت مقصرة في حقها .في لحظة
صمت تعلمت أننا قد نغلب مصالح الناس على
مصالحنا ،ولكننا في نهاية المطاف نجد أنفسنا أننا
حقا استُ ِنزفنا من الداخل كليا ،نهمل راحتنا العقلية
والنفسية والجسدية والروحية ،ونسعى جاهدين
إلسعاد الناس  .جميل أن تحب الخير لآلخر ولكن يا
عزيزي ليس على حساب راحتك أنت ،وهذه ال تسمى
أنانية بل هي حق.
لألسف ،لقد إنتهى القلم من جديد ،وعلي أن أحضر
واحدا من الدكان غدا ألكمل لكم رحلتي مع لحظة
صمت.

فاطمة الزهراء حاكمي
 ٢٠عاماً  ،المغرب

تصنعك أم تصنعها؟
تفاؤل وابتسامة وتوقع األفضل و«عسى أن تكرهوا
شيئ ًا وهو خير لكم» (البقرة ... )2016 :كل ذلك هو ما
توصلت له بعد مناجاة نفسي ،شيء كشف عن خفايا
المستقبل.
انسدل الستار عن خطة توزيع البعثات الدراسية وجرت
األمور في سياقها المفروض لها ،فها هو اسمي يندرج
بدل من الهندسة أو
تحت نصاب تخصص اللغة العربية ً
أي تخصص من تخصصات علوم الحياة المناسب لمساري
نوعا ما)! ،ولكن ماذا
بالثانوية (وال أخفي ّأن ميولي أدبية َ
عن قضاء ثالث سنوات تحت أسقف المخابر العلمية؟
صراعا مع الذات،
ّإن ما أثار حفيظتي وجعلني أعيش
ً
ألوم حظي تارة وألعن مرارة القدر تارة أخرى ،هو ظني
َّأن الحياة هي الكفيلة بصنع تجربتي .تسير حسبما أشاء،
يتغير وال يتبدل وال من سنة إلهية
معين ال َّ
ولكل حدث َّ
للكون ،وحاشى ذلك لله!
وجدت نفسي في مركز لدائرة مغلقة ،إنني بعيدة عن
ُ
حدودها ومهما درت ودرت فيها ،فمصيري هو الدوران
حول نفسي دون «طائل جدوى» وال سبيل للمفر.
أيام فقط وانهالت
علي الشواغر الدراسية
ّ
وعروض التسجيل العلمي
لتخصصات مرموقة
برسوم رمزية تتالءم مع
مسار الثانوية والمعدل
الدراسي الذي نلته بعد
بذل مجهود عظيم ،ولكن
ً
شيئا ما يدفعني للتمسك
بالقدر المرسوم ،إنّ ه الخيار
المحتوم ،وال مناص منه.

أسئلة أهلتني لدخول عالم اللغة العربية من أوسع
أبوابه! هل المعدل الدراسي ذو عالقة طردية شرسة
مع التخصص الجامعي؟ هل التخصصات الدراسية تصنف
الكوادر الوطنية لطبقات عليا وطبقات أقل شأنً ا ،لماذا
هذه النظرة الدونية لبعض التخصصات! فهناك المهم
واألهم منه ...هل المهم أن تنساق في تخصص ليس لك
فيه من ناقة وال جمل ،وال تفهم فيه حرف ًا واحد ًا وتنجح
بـ «العافية» أم اختيارك لتخصص تستطيع أن تعطي فيه
الكثير وتبدع فيه وتنتج وتطور فيه؟! لماذا اإلجحاف
في حق لغة القرآن ،والحط من قدر لغة كانت ومازالت
هي اللغة الرسمية في شتى الميادين .هي اللغة
المنطوقة والمسموعة والمصدوح بها في أشرف بقاع
األرض وأسماها ،هي اللغة المنطلقة من أفواه المآذن
والمعانقة للقباب.
شيء فقط من النخوة واإلعتزاز بالقومية واحتضان للغة
الوحيدة التي حافظت على نفسها من اإلندثار والتبدل
على مر السنين ،كفيل بعشقك لها.
تحولت نفسي من معاندة لعشيقة ،ذات دفاع
من هناّ ،
القومية العربية التي كانت اللغة عمادها
ُمستميت عن
ّ
جنبي في سنوات
األول .فمهاراتي األدبية التي دارت بين
ّ
ّ
ً
مبكرة من عمري أخذت تتطور ً
فشيئا ،ثقة
شيئا
بالنفس تتملَّ كني وقدوة صالحة واضعة إياها
عيني ،وطموح واسع ورؤية ثاقبة ورسم
نصب
ّ
خطوات المستقبل ،اعتزاز بالنفس وبما تصبو
إليه ،وتعزيز وصقل لمواهبي وانخراطي في
مجاالت اجتماعية وثقافية أخرى خارج نطاق
جدران الدراسة« ،كل ذلك كفيل بصنع تجربتي
في الحياة ...وال مجال أن اترك للحياة أن تصنع
تجربتي».

زينب سعيد سلمان
 ٢٩عاماً  ،البحرين
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الحضن اآلمن
صعب على شاب مثلي أن يفجر ما يخالجه من
أفكار وأنفاس اتجاه مستقبله ،ومستقبل أقرانه،
ومستقبل جيله الذي جثمت أنفاسه تحت وطأة
قيود الكراهية والعنف والبغض والتفرقة ،ووجد
مرت
طموحاته متكسرة أمام أصعب الفترات التي َّ
بها أمته من حروب طائفية ،ودمار باسم الدين،
وخطاب كراهية نتن في اإلعالم ،وصعود تيارات
دينية تفتك بالجمال والحب ،وتذبح حاضر الشباب،
وتغتال مستقبله ،وتصدم عقيدته.
أتحدث في مقالتي هذه ،وأمامي اآلن آالف
الشباب الذين زج بهم في براثن الدماء ،وأمامي
أيضا آالف الشباب الذي فضل الهروب والهجرة،
وأمامي كذلك آالف الشباب الذين خدعوا في
غيرتهم ،وسيق بهم لتنظيمات إرهابية ،وشباب
خربت كل شيء
ُغ ِّر َر بهم في مسيرات ومظاهرات َّ
جميل.
طموحاتي مثل طموحات هؤالء الشباب« ،حضن
آمن» يهدئ من روعنا ،حضن آمن يعيد لنا معنى
أولويات
الحب والجمال ،حضن آمن يعيد ترتيب
ّ
الشباب بالعالم العربي ،ويختار لهم مواقع حقيقية
وفعالة للتغيير ،ويؤمن بقدراتهم ومهاراتهم في
التأثير على أقرانهم.
توفر للشباب ما يلي:
وهذا الحضن سيتقد دفئا ،إذا ّ
اإلجابة على سؤال التمكين ،تمكينهم في مواقع
القرار ،المؤسسات المنتخبة والمعينة ،المجالس
البرلمانية والتشريعية
توفير الفرص للشباب في صناعة القرارت السياسية
واإلجتماعية
ومنصات تأهيلية لتفجير الطاقات
ٍ
خلق بيئة إبداعية
اإلبداعية
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اإلجابة على سؤال الدمج ،دمج الشباب في
المؤسسات الثقافية والرياضية
وهذه وسائل ،يتحقق بها نوع من طموحات
أن أول شروط اإلبداع
الشباب لتحقيق ذواتهم ،إذ ّ
والمبادرة هو تهيئة البيئة المالئمة إلستقبال
وإحتضان بعض األفكار لدى الشباب ،ونزع عامل
الخوف والتردد الذي يقابلهم ،وسؤال اإلبداع مع
التمكين ،سيحد بشكل طبيعي من كل اإلختراقات
الفكرية للشباب التي تهددهم وتوجه سلوكياتهم،
المتطرف الذي لعب
وحمايتهم من الخطاب
ِّ
بشريحة واسعة من الشباب وأثر على أولوياتهم.
شوق
متشوق أيما
ٌ
الشباب بالعالم العربي اليوم،
ٍ
لحضن آمن؛ وطن آمن ،أمة آمنة ،بيئة آمنة ،دين
آمن .يبدد الخوف الذي اعتراه طيلة هذه الفترة،
ليعود لمعركة البناء ،والعمل ،والجد من أجل
يعيد له
آمن
أمته ووطنه وحكّ امه وملوكه،
ُ
حضن ٍ
ٍ
الرسم ،الكاريكاتير.
الجمال؛ الفن ،المسارح ،السينماّ ،
ُحضن آمن يعيد له المالعب والكرة ،والمضرب
له القلم والقرطاس
والشبكة،
آمن يعيد ُ
حضن ٍ
ٍ
جديدا ليأخذ
أمل
والمصانع والمعامل ،ويحي فيه ً
ً
مكانه ،وليبدع ويحب ،ال ليقتل ويكره.

عبد الخالق بدري
 ٣٥عاماً  ،المغرب

سالما
نحو مستقبل أكثر
ً
في الدنيا نسير..
تتابع األيام ،تتصارع األفكار ،تُ ختبر المبادئ ،وقد تتغير
اإلتّ جاهات بين ليلة وضحاها .ننجح ونفشل ،نحب
ونفارق ،نفرح ونندم ،نتألم ونتعلم ،وبين كل هذا
وذاك تبقى أحالمنا هي األمل الوحيد بحياة أفضل.
في الطفولة نحلم بلعبة جديدة ،وعطلة مدرسية،
نتصور ّأن
وحلوى لذيذة ننسى بها أحزاننا البسيطة،
ّ
الكون يتمحور حولنا ،حول ألعابنا وعائلتنا واألصدقاء،
كثيرا من البيت
بعد آخر نكتشف ّأن العالم أكبر ً
عاما َ
ثم ً
والحي والمدرسة بل أكبر من المحافظة التي نقطنها
وحتى الدولة بأكملها؛ لذلك في المراهقة نحلم
بالحب ،والمال ،والنجاح ،والشهرة وما شابه من أحالم
عن ملذات الدنيا التي سرعان ما يبدلها النضج ألحالم
زهدا في الحياة وإنّ ما إدراكً ا
باألمان والسالم؛ ليس ً
إلنعدام قيمة كل إنجاز ال يصحبه الرضا واألمان.
إراديا تتسع األحالم
ومع إدراكنا إلتساع العالم ال
ً
لتشمله بأكمله ،تصبح سعادة اآلخرين واستقرارهم
جزء ال يتجزأ من أحالمنا؛ الستحالة الشعور باألمان
ً
الداخلي وسط عالم مليء بالحروب والخوف
والتعاسة.
أما عني ،اعتدت أن أغوص في بحور األحالم ،مررت
بكل المراحل التي سبق وذكرتها ،لكن اآلن -منذ
سنتين على األكثر -بدأت أولوياتي تتبدل ،فبات
إطالقا أنّ ي
ً
أهمها .ال أنكر
الرضا واألمان والسالم ّ
الزلت انجرف وراء بعض الرغبات الشخصية الدنيوية،
ُ
أبدا في المرتبة األولى ،بل حلّ ت محلها
لكنّ ها لم تعد ً
والسالم النفسي
رغبات داخلية دفينة في اإلستقرار
ّ
أتساءل
ُ
السعي لهدف بعينه
واألمان.
ُ
صرت قبل ّ
عن قدر الرضا والسالم اللذين سيجلبهم لي ،وكلّ ما
تقل معها رغبتي بتحقيقه .أتمنى
قلَّ ت اإلحتمالية ُّ

أن يحاوطني الحب اآلمن ،الصديق الوفي ،والعائلة
المستقرة ،أن تخلو كل عالقاتي من الصراعات ،وأن
ً
آثرا في
يتخللها حسن الظن ،أن أكون
آمنة ،وأن أترك ً
العالم.
وعلى ذكر العالم ،أتمنى أن تنتهي كل الحروبّ ،أن
وأن يأمن الجميع .أن ينتهي الفقر ،أن
يعم السالمّ ،
فعال
ً
عالجا
وأن نجد
تتوازن كل الطبقات االجتماعيةّ ،
ً
لكل األمراض المزمنة ،أن يخلو العالم من التعصب
عربيا
والعنصرية ،أن يتحد العرب ويشكلوا
اتحادا ً
ً
مشابه لإلتحاد األوروبي ،وأن تتحرر فلسطين.
أعلم أن كل أحالمي عن العالم طفولية وربما
مستحيلة ،لكني مع ذلك آمل في تحقيقها بشكل
جزئي على األقل ،فكل ما وصل إليه العالم اآلن من
أحالما بالماضي ،لذلك
تقدم وتكنولوجيا وانفتاح كان
ً
يوما حقيقة.
يصبح
ه
لعلّ
ال مانع من تمنّ ي المستحيل،
ً

منة ضياء الدين الحصري
 ٢٤عاماً  ،مصر
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إلهام
اسمي حصة البلوشي ،عمري أربعة
وعشرون عاما ،رائدة أعمال وخريجة
جامعية متخصصة في مجال أمن
المعلومات واألنظمة الجنائية.
بدأت في مجال األعمال حين كان
عمري يناهزُ اثنان وعشرون كان
حلمي منذ صغري أن أصبح رائدة
أعمال أدير شركة ريادية بقيادة
المرأة .رحلتي في ريادة األعمال
لم تكن سهلة وكانت رحلة جديدة
وصعبة ،لكن ال شيء مستحيل.
وط ِرحت في
اختيرت هذه الفكرة ُ
سبتمبر  ،2019كنقطة البداية لهذا
مت
وكر ُ
تخرج ِّ
المشروع ،كان مشروع ّ
عليه في كليات التقنية العليا للطالبات في دبي
في ديسمبر كأفضل فكرة .استثمرت الكثير من
الوقت في الدراسة والبحث عن أدوات التوعية
بأمن المعلومات في العالم من أجل صقل وتطوير
الفكرة لنشر التوعية باألمن السيبراني.
لقد بدأت بالشركة الناشئة في كلية دبي للطالب
حولنا الفكرة إلى شركة ريادية
في يناير ّ ،2020
وفي سايبر هيرو .تكفلت الكلية بنفقات المشروع،
تحديا لنفسي ألنني
األمر
اعتبرت
وفي هذا الوقت
ُ
ً
َ
ال أملك مهارة إعداد العرض التقديمي وأسلوب
اإلقناع ،لكن مع الممارسة وبعض التدريبات،
ً
سنة كاملة لم
جلست
تغلَّ بت على هذه الصعوبات.
ُ
واحدا لهذا المشروع ،في هذا الوقت
أدخر درهم
ً
أن الفشل علّ مني النجاح .جلست مع نفسي
ُ
أدركت ّ

وفكّ رت بأنّ ه يجب تطوير الخدمات وقمت بتطويرها.
عقدت اتفاقية مع شركة مختصة
وفي2021
ُ
باألمن السيبراني ،لتقديم محاضرات توعية لبعض
الشركات ونشر الوعي باألمن السيبراني.
أود أن أقول :الفكرة هي التي تخلق المستقبل،
حين يتعلم الشخص يمكن أن يفيد نفسه والمجتمع
معا .ال شيء مستحيل وسهل ،جميل حين يتحدى
الشخص نفسه ويثبت أنّ ه يستطيع تحقيق الكثير
من اإلنجازات .واألجمل أن يستثمر الشخص نفسه
في التعلُّ م ،اإلبتكار ،القراءة ،وتطوير الذات.

حصة جاسم البلوشي
 ٢٤عاماً  ،اإلمارات
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قصتي مع صوتي الداخلي..
أتخيل يوماً
قرأت كثيرا عن قصص النجاح ،ولم ّ
يوما ما
أن أكون أحد عناوينها وقصتي ستروى ّ
للمحبطين ،عانيت وتألّ مت كان مجمل شعوري هو
أحارب وسط عالم هائج ثائر كل قوانينه
أنّ ي كنت
ُ
فعال
ضدي ،لكني تيقنت أنه عالم
وقواعده كانت ّ
ً
ال مكان فيه للضعفاء والجبناء فالمقاومة هي
الخيار الوحيد.
ظل جائحة كورونا عام 2020م األسود،
في ّ
صبت بمرض على مستوى المخ وصاحبه ارتفاع
ُأ ّ
خلال في
لي
أحدث
ما
الدموي
للضغط
مفاجىء
ً
حركة الجسم ،وفقدت فيه خاصية المشي والحركة
والنطق السليم للحروف ،كان جسمي يقوم
بحركات ال إرادية ،لم أتعود على ذلك مطلقاً ،
غريبا وغير مألوف .نعم
كان كل شيء بالنسبة لي ً
ومر ُد
ت،
وأحبط
ّ
انهرت
تألمت ،نعم بكيت ،نعم
ّ
ذلك كلمات الشفقة التي سمعتها وكانت توجع
القلب أكثر من األلم الذي تجرعته ،فأنا فتاة ال أحب
المعالج
الشفقة بكل أنواعها ،كان طبيبي الخاص ُ
والمرافق لي على مدار سنة كاملة ُ ،يردد لي دوماً
ُ
«أنت فقط من يستطيع أن ينقذ نفسك ،ال
ِ
عبارة:
أحد سواك» ،كان ُيشير دوماً إلى أهمية الحديث
دوراً كبيراً في بناء
النفسي والمعنوي الذي يلعب ّ
اإلنسان وترميمه من ُحطامه .كانت عبارته هذه
مستفزة لي في البدايات لكنّ ها هي التي أعادت
ً
فقررت أن ُأشبع نفسي
هايات،
النّ
في
فقدته
لي ما
ُ
ُ
الظالم الذي كنت فيه ،هل
وسط ّ
َ
بالطاقة اإليجابية
نسيت األهداف
ِ
أنت من تتخلى عن طموحاتها؟ هل
ِ
ووطنك اللذان
ِ
والدك
ِ
سطرتها؟ وأهم شيء
التي ّ
شأن في المستقبل
إلسمك
ِ
وعدتهما بأن يكون
ٌ
فهل ستتخلين عن كل ذلك وتصبحين الشيء
سينقذك مما
ِ
أنت
من العدم؟ .فال أحد سوى ِ
وأصريت على
وقاومت
قاومت
أنت فيه وعليه،
ِ
ُ
ُ
ُ
استكمال العالج ،كانت األدوية تُ سبب لي الكثير

من اإلغماءات واأللم ألن جسمي ومخي لم يتعودا
أخيرا ونجوت بنفسي بعد منّ ة
عليها ،لكنّ ي فعلتها ً
علي وبفضل تلك األصوات التي كانت
من الله ّ
مرة نحو الحياة،
تنبعث من داخلي وتدفعني في كل ٍ
ُ
وأكثر عبارة
بد من مقاومتها بكل تفاصيلها،
ُ
حياة ال ّ
أرددها وسأظل أفعل بقية حياتي هي« :أنت
ما ُ
زلت ِّ
سواك».
ِ
نفسك ،ال أحد
ِ
فقط من يستطيع أن ينقذ
زلت فريدة روطان ذلك اإلسم
وها أنا اليوم ما ُ
الذي يأبى اإلستسالم وال يرضى سوى بالشموخ
والتحدي.
ّ

فريدة موسى روطان
 ٢٩عاماً  ،الجزائر.
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أحالمنا هي آمالنا
ﻣﻦ ذﻫﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إن لم يكن لي هدف عظيم،
اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ
ﻷن اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴة.
أﻗﻒ ﺑﺸﻤﻮخ وأواﺟﻪ واﻗﻌﻲ وأﺗﺼﺪى للعوائق
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻬﺪﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة أدرﻛﺖ ﻋﻨﺪ
أمام ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻲ .اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻐﺪ أﻓﻀﻞ أﻛﻮن ﻓﻴﻪ
إذ أن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﻧﺴﺨﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذاﺗﻲ ﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ
وﻋﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ .ﻓﺒﺪأت
أﺗﻌﻠﻢ ،وأﻗﺮأ ،وأدرس ،أﻧﺠﺢ وأﻓﺸﻞ،أﺳﻘﻂ وأﻧﻬﺾ ،أﻧﻨﻲ وﺟﺪت ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻋﻈﻴﻢ
َّ
أﺑﻜﻲ وأﻓﺮح ،أﺿﻌﻒ وأﻗﻮى ﻛﻲ أﺻﻞ لما أرﻳﺪ .ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺘﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن أﺧﺮج ﻣﻦ
اﻟﺮاﺣﺔ وأﻗﻮم ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ أﺷﻴﺎء ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف
ﻣﺤﺎوﻻﺗﻲ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ أن أﻧﺸﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻗﺮرت وﻗﺒﻞ حالة ّ
وأﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر اﻷﻣﺎن اﻟﺬي أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﻛﻞ ﺷﻲء اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻲ ،ﻷن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
بكل أﻣﻞ وﻋﺰم
اآلن أﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻲ ِّ
أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ دون ﻣﺤﺎولة اﻟﺨﺮوج ﻣﻨها وإﻳﺠﺎد
وﺻﺒﺮ ،ﻷن اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﺴﺖ وردﻳﺔ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ وردﻳﺔ ﻗﻂ ﻣﻊ
ﺣﻠﻮل ،ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﺪ ﻟﻠﺬات ﻻ ﻏﻴﺮ .ﻛﻨﺖ أﺣﺘﺎج إﻟﻰ
ﻟﻜﻦ اإلﺧﺘﻼف
داﻓﻊ ﻗﻮي ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اإلﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺮدون ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف واﻟﻮاﻗﻊَّ .
ﻧﻈﺮة ﻛﻞ ﻣﻨّ ﺎ ﻟﻬﺎ وﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل:
ِ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﻓﺒﺪأت ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ واﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ُ
أﻫﺪاﻓﻲ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻄﻠّ ﻌﺎﺗﻲ «ﻳﺮى اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔّ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ
أرﻳﺪ أن أرى نفسي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻴﺮى اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ».
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻛﻴﻒ ُ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إن ﻛﺘﺐ ﻟﻲ اﻟﻌﻴﺶ .ﻓﺘﺴﺎءﻟﺖ ﻣﺎ اﻟﻬﺪف
زهيرة دليلي
 ١٩عاماً  ،المغرب
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حق ًا تغيرت
تمر به في
التغيير والتجديد هو من أرقى ما ّ
الحياة ،الدمعة في عيني عندما اتذكر تلك األيام
والظروف التي مررت بها ،والحمد الله دائما وأبدا،
بدأت قصتي أو تجربتي مع حكاية التغيير الحقيقي
مع بداية فيروس كورونا التي أعطت الناس فرصة
لتجتمع بعائالتها عامة ومع أنفسهم خاصة وأظن
تغيروا إلى األفضل وأنا منهم،
اليوم الكثير منا ّ
فطرحت خالل هذه الفترة الكثير من التساؤالت
ُ
وبحثت عن رسالتي وشغفي في
على نفسي
ُ
سهل فأن تبحث عن
ً
هذه الدنيا .لم يكن األمر
نفسك من الداخل وأنت تركز دائما على المظاهر
يغي ُر
الخارجية وننسى عالمنا الداخلي ،وهو من ّ
حياتنا الخارجية ،وأحمد الله أنني في تلك الفترة
حاولت اإلبتعاد عن األشخاص السلبيين الذين كانوا
زت على نفسي فقط ،وأكرر أن األمر
في حياتي وركّ ُ
لم يكن سهال لكنني فعلتها .وأن تجد شيء مميز
فيك هذا أمر مذهل حقا ،الشيء الذي أعجبني
في نفسي أن كل العراقيل التي واجهتني في
مرحلة التغيير لم أستسلم لها وكافحت من أجل
األيام الجميلة التي تنتظرني وهل فكرت أن تعد
ّ
نفسك بالقيام بشيء ما وقمت به؟ إذا لم تفكر
فحان الوقت للتفكير! بعدما كنت تائهة وليس لي
أي هدف في الحياة وكنت من تلك الفئة التي
هدفها الوحيد هو أن هذا البلد ال يوجد فيه فرص
عمل أدرس أو ال تدرس كلهم نفس المستوى،
استخدمت أدوات كثيرة لمساعدتي في فهم السر
عن الناجحين الذين وصلوا للعالمية ،من الفيديوهات
التحفيزية لقراءة الكتب ،ومن هناك زاد حبي
ّ
للتغيير ،وقلت في نفسي من هم! ومن أنا! إذن
أنا أستطيع ،تعالوا معي نتمعن في القرآن الكريم
ونجد الكثير من المواضيع التي يكلمنا الله عنها،
وأننا لم نخلق عبثا وما فائدة الدنيا إن لم نترك
جميل ويقتدي بنا األجيال ،وال يكلف الله
ً
أثرا
فيها ً
نفسا إال وسعها ،وما أجمل التغيير حين نتغير إلى
وشيء جميل جدا أننا عندما نستيقظ في
األفضل،
ٌ

الصباح نعرف رسالتنا ونعرف لماذا خلقنا أصال ،لو
منحنا ألنفسنا ساعة فقط يوميا لمدة ثالثة أشهر
سنتعرف على أشياء غفلنا عنها منذ سنين عن
أنفسنا التي تحاسبنا يوم القيامة وتأكدوا أن الحياة
يوما ما بدون مشاكلها وألن
لن ولم تكن جميلة ً
حالوتها تكمن في عراقيلها التي تصيبنا ألن الله
يختبر مدى صبرنا ،أقول لك تغير جدد حياتك حقق
رسالتك في الحياة أنت ،هي ،هو ،نحن ،أنا جميعنا
نستطيع مادام األولون حققوا نجاحات إذن نحن
نحقق أكثر ،اترك شيء جميل تُ ذكر به .حقا تغيرت،
عرفت رسالتي في الحياة ،تحركوا ترزقوا،
حقا
ُ
اعقلها وتوكل ياصديقي ،وكل من قرأ كلماتي ،ال
تقف عند الباب المغلق ابحث عن الباب المفتوح
اجعل قصة نجاحك تكتبها بأحرف من ذهب ،وتذكّ ر
أن الله خلقك لشيء مهم يستحق أن تبذل طاقتك
ّ
وأن العمر يمضي كومضة برق اجعل سيناريو
فيهّ ،
حياتك يستحق المشاهدة وافتخر بأي مرحلة
وصلت إليها والتغيير من أفضل نعم الله ،وألنني
جربت شعور التغيير وشعور أن تجد رسالتك في
الحياة وأن تعمل عليها وأريدكم أن يكون لكم تجربة
وقصة خاصة وشعورمميز ،وفقكم الله وسدد
خطاكم يا جيل المستقبل.

رانية بن عكي
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مدينة الشموع
زُ عم أنه في مدينة بعيدة ،ال رأتها عين وال سمعت عنها
أذن ،لم يسكنها إال بعض الشموع ،لهذا أطلق عليها
ساكنتها والقليل ممن عرفوا بوجودها مدينة الشموع.
على غير العادة وعلى نقيض اسمها ،كانت مدينة
الشموع مظلمة .لم تكن ترى ولو بصيص شعاع من
نور في جميع أرجائِ ها .كانت سوداء قاتمة تبعث األسى
والكآبة وكان سكانها تعساء حزينين طوال الوقت.
يرض الشمع بواقعهم ،ولم يتجرؤوا كذلك على
لم َ
تغييره ،كانوا جبناء ،وباألصل كانوا يخشون التغيير ،رغم
أن ذلك ما كانوا يريدونه وبشدة ،كانوا يخافون إشعال
فتائلهم من أجل الحصول على قليل من النور والبهجة
كذلك ،فلم تشعل أبدا على مر عصور عدة.
مرت السنين ومدينة الشموع ال تزال مظلمة ،وال يزال
سكانها على حالهم ،إلى أن حصلت المعجزة .ففي أحد
ليالي البرد القارس المظلمة ،ازدادت شمعة صغيرة
بأحد عائالت المدينة .ما لبثت الفرحة بقدومها أن
تحولت إلى خوف ورهبة ،فعلى نقيض باقي سكان
المدينة لم تكن بائسة وال حزينة ،لقد كانت تبعث الفرح
والسرور ،كما كان فتيلها مشتعل ينير القليل من الظالم
الدامس .حاول والدا الشمعة الصغيرة إخماد نورها
بشتى الطرق واألساليب .لكن لم تجدي محاوالتهما
نفعا ولم يستطيعا إطفاء الشعلة الصغيرة .اضطر
ً
األبوان إلخفاء الصغيرة عن سكان المدينة ،فلم يريدا أن
يكشفا سرها أمام الجميع.
هكذا قضت شمعتنا الصغيرة طفولتها وحيدة،
بال أصدقاء ،لم تلعب ولم تمرح كالجميع .كانت
تجلس القرفصاء في غرفتها المظلمة إال من شعاع
فتيلها ،تفكر في عائلتها وتعاستهم .كانت تحلم
دوما باليوم الذي تنقشع فيه الظلمة عن المدينة،
كثيرا أن تساهم في تغيير عائلتها ثم
كانت تود ً
حلما بعيد
جيرانها فالمدينة أيضا ،لكن كان هذا ً
المنال ،فكيف يمكنها ذلك وهي بالكاد ما تغادر
وحرصا أن يراها أحدهم .حتى
غرفتها الخاصة خوفاً
ً
عندما صارت في عمر المدرسة لم تستطع الذهاب،
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واكتفت بالدراسة ذاتيا في منزلها .مرت السنين
وصارت شمعتنا مراهقة ،وجب عليها الذهاب
للمدرسة هذه المرة ،كانت متحمسة جدا لها ،لعلّ ها
فرصتها األمثل لرؤية الخارج ألول مرة وتكوين
صداقات وحتى تحقيق حلمها بتغيير عالمها ،ربما...
ها قد حان موعد اليوم األول من المدرسة ،وها
هي الشمعة الصغيرة متألقة كعادتها بنورها المشع
ً
تاركة نظرات
وطاقتها الجميلة .غادرت منزلها ألول مرة
والديها الخائفتين خلفها .تقدمت بخطى ثابتة وسط
ذهول ودهشة جميع الناظرين إليها.
على الرغم من أن الجميع يعتبرها غريبة عنهم،
إال أنها استطاعت تكوين بعض الصداقات  ،لوال
أنها ليست بالكثيرة ،وتمكنت أيضا من إقناع بعض
أصدقائها وزمالئها وكذا عائلتها بإشعال فتائلهم.
لكن شمعتنا الصغيرة
تعرضت لمضايقات كثيرةّ ،
ّ
لم تسمح لها بالتأثير عليها وعلى ُحلمها .وها هي
تزال إلى يومنا هذا تحاول تحقيق حلُ مها بتغيير
ال ّ
مدينتها وعالمها.
لعل قصة الشمعة الصغيرة تنطبق على العديد
َّ
ولعل
َّ
ممن يسعون لتغيير عالمهم نحو األفضل،
الشمعة مقتبسة من قصتي ،ولعلّ ي أنا والشمعة
كيان واحد.
ٌ

كوثر عبد الرحيم قلقازي
 ٢١عاماً  ،المغرب

نصائح للشباب العربي
ً
بداية ،أن أدون قصتي لكل شابة وشاب عربي
أود،
ُّ
قصتي كانت بسيطة بدأتها صغيرة من طفولة
في
بها طموحات وتحديات ،وإرادة قوية تبعث َّ
اإلرادة القوية لتحقيق المستحيل دراسة كلها تعب
وبحث بكتب عدة أدبية علمية وحتى اإلستفادة
من الرسومات ديكورات مناظر ودقة المالحظة
وفك األلغاز ،كل هذا جعل مني إنسانة لها ثقافة
واسعة ،وقدرة على التخيل كبيرة ،قوية الشخصية
ال شيء اسمه مستحيل حتى االستفادة من
المتحركة
األفالم المسلسالت البرامج والرسوم
ِّ
الرسوم
من
ألهمتني
أبدا الشخصية التي
ّ
ولن أنسى ً
المتحركة « سالي» بالفرنسية سارة كروي الطفلة
ِّ
اليتيمة التي تحملت صعوبة التحول المفاجئ الذي
طرأ في حياتها بوفاة والدتها أوال ثم بعد إدخالها
الداعم لها .أخيرا تعلّ مت
لمعهد داخلي وفاة والدها ّ
منها أن اإلنسان مهما كانت ظروفه يتوجب عليه
الصبر والحفاظ على اإلخالق واإلنسانية ولن أنسى
كابتن ماجد والتحدي عنده ليبلغ الفوز بالمباريات
مهما كانت قوة الفرق التي يلعب ضدها وهذا ما
جعلني اخوض التحدي أوال ألصل لتحصيل الدراسات
العليا رغم أنّ ني في بداية األمر كان حلمي أن أكون
شرطية أوعسكرية ولم استطع الوصول لذلك
بديل لخطتي المستقبلية
بابا آخر ً
ولكن طرقت ً
في دراسة الجامعة والتكنولوجيا الحديثة ومواكبة
العصر الحديث لكل إبداع  ،غير أني درست مجال
تقنيات الطبخ ،يا لها من تقنية تحمل الفن والخيال،
وتحتاج االجتهاد واإللهام ،وألصل لما أريد حصلت
على المخطط الثاني وعملت بمركز االتصال ثم
التدريس ،استطعت بهذه المجاالت أن أبرهن على
يتحول إلى واقع بفضل
أن الشخصية تبني من حلم
ّ
الله عز وجل ووالدتي ووالدي .استطعت أن أبدأ

مشروعي الصغير اليوم ،فأنا أستاذة برمجة تقنيات
التكنولوجيا ولدي لغات عديدة ،وصاحبة مكتبة
وكاتبة للمقاالت والعقود ،استطعت أن ابني
أن
شخصية ّ
مثقفة يستفيد منها المجتمع تعلمت ّ
أواكب العصر
اليوم
ذا
أنا
وها
إلهام،
لكل طريق
ِّ
ُ
بمخططي الثاني أي البديل الذي نجح ودائما عندما
اشاهد شرطي أو عسكري أفرح من داخلي وأراقب
عمله ألنه الحلم األول ولكن أنا سعيدة اليوم كون
عملي ومعامالتي بمراكز الشرطة وفي اإلدارات
العسكرية والمحاكم والقنصليات.
اليوم أقول للشباب العربي ليس إن فشلنا في
تحقيق حلم فمعنى ذلك ،أنّ نا لن نحرك ساكنا بعد
ذلك ،ضعوا خطط بديلة ،فقد تكون الخطط البديلة
هي األساس للحلم الرئيس ،كما انصحكم بالصبر
والمثابرة ،وبذل الجهد والتواضع.

سارة زهراوي

 ٣٤عاماً  ،المغرب
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َمن أنا؟
أشغلت في
في إحدى األمسيات الهادئة التي
ْ
استعدادا لتلقي األفكار غير
أذهاننا موسيقى التفكير،
ً
سؤال من
ٌ
ستكشفة واألسئلة المجهولة ،استوقفني
َ
الم
ُ
العاب َر ِة:
األسئلة
ِ
بين
ِ
ِ
َمن أنا؟
فت عن نفسي لنفسي بالطريقة
عر ُ
في بداية األمر َّ
الجواب لم يكُ ن
لكن هذا
المعتادة باسمي وعمري؛ َّ
ُ
َ
ٌ
عديدة
ٌ
أسئلة
خلف هذا السؤال
ألن َ
الجواب المطلوب؛ َّ
تطفو في أذهاننا ولم يكن هذا الجواب الذي كنت
انتظره...
تقع
توقفت لوهلة
ُ
ُ
وجلست ُمفكّ َر ًة في األسئلة التي ُ
خلف هذا السؤال:
َ
َمن أنا؟
أريد؟
ماذا ُ
ما سبب وجودي؟
هذه أكثر األسئلة التي جذبت اهتمامي

كل
ألن َّ
ُ
قررت –حينهاْ -أن أسعى لمعرفة سبب وجودي؛ َّ
الكون ْلم ُيخلق عبثً ا ،بغض النظر عن لغته،
إنسان في هذا
ِ
ٍ
شخص ،حتى
ٍ
أي
أي وجه اختالف بينه وبين ِّ
وجنسيته أو ِّ
حطموها
عوائق؛ لكنَّ هم قد َّ
َ
(المثابرون) الذين تواجههم
بأنفسهم؛ ليحققوا ما تمنّ وا مهما كانت عوائقهم التي
ِ
قدما...
المضي ً
تمنعهم من ُ
ّ
كثيرة
ٍ
مواضع
أضع نفسي في
قررت ْأن
ُ
أجرب ْ
َ
بأن َ
َ
دون جدوى!
لكن
الكثير؛
بت
جر
ها،
أجد
وأين
لمعرفتها،
ّ ُ
َ
ُ
وجدت فيه نفسي ،وجدتُ ها
جاء ذلك اليوم الذي
ُ
حتى َ
تختبئ خلفها
أحرف
ٍ
خلف
هناك
ها
وجدتُ
وقلم،
ورقة
ٍ
بين
ُ
بالخيال .الكتابة والكتب
أشبه
وعالم
،
وحياة
ٌ
صص
ٌ
ِق ٌ
ِ
العديد من
قابلت
ها
خاللِ
فمن
وملجأي،
موطني
هي
ُ
َ
كتبته
أو
قرأته
حرف
ٍ
ل
ّ
كُ
فخلف
الملهمين،
األشخاص
ُ
ُ
صصا تروي نجاحات وإخفاقات عديدة،
حياة ِ
كنت أجد ً
وق ً
أبعد
مسافات
ٍ
في
ق
َ
أحلِّ
أن
استطعت
حرف
كل ٍ
وفي ِّ
ُ
أمضي في
أن
قررت
واحد
ٍ
موضع
في
وأنا
الخيال،
من
ُ
ٍ
َ
وجدت ِقصتي فيه؛ على الرغم من
ي
ألنّ
المسار،
هذا
ُ
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ألجعل
َ
لدي القوة
أنني
ُ
كثيرا؛ لكن كانت ّ
أخفقت فيه ً
أص َل فيه إلى مبتغاي.
استطيع أن ِ
طريقا
ً
من حطامي
ُ
ُ
وقصصي
مؤنسا لخيباتي ِ
ٍ
موطنً ا
الكتابة ِ
كانت ومازالت
كأعاصير
سهل؛ بل كانت
ً
عبورا
العابرة :لكنّ ها لم تعبر
َ
ً
ِ
الفصل األول
ُ
غيرت مجرى العديد ِم ْن األمور .هذا
ورياح ّ
اكتشاف
ألن
َ
الكتشافي نفسي -وكان أول انجازاتيَّ -
ناجحا.
النفس ومعرفتها هو الطريق األول
ِ
لتصبح انسانً ا ً
َ
لتحقيق ُحلمي
َ
قررت ْأن أسعى
أما الفصل الثاني فقد
ُ
أضع إلهامي وأحرفي؛
وإيصال رسائلي إلى العالم ،وأن َ
ِ
أحر ٍف
ألتجول بأفكاري،
وأضع مشاعري وأهدافي بين ُ
َ
أسعف نفسي
فحات .كانت الغاية في بادئ األمر ْأن
ٍ
وص
َ
َ
عند حاجتي للمواساة بكلماتي؛ ولكنّ ي فكّ رت إذا كانت
لهذه األحرف والكلمات القدرة على مساعدتي فال ُب َّد أن
أضع مع كل حرف وسطر
آخر؛ لذلك
تلهم
ُ
اصبحت ُ
شخصا َ
ً
َ
كل إنسان
رسائلي وآمالي لمستقبل أفضل ،فيه يعرف ُّ
ذاتَ ُه فيكتشفها ويقدرها ،مستقبل نتوقف فيه عن الحلم
ونبدأ في السعي ،فالتحقيق:
ٌ
ُ
نهاية
النجاح هو
وإن
بداية
الفشل
َ
بأن
ْأن ِ
النجاحَّ ،
نؤم َن َّ
َ
ِ
ٌ
جديد.
ٍ
لمسار
وبداية
لمسار
ٍ
ٍ

أن َ
وجلدها
ِ
صارعة أنفسنا
ِ
السالم الداخلي ونَ كُ َّف عن ُم
نعيش
َ
كرة قد تؤذيها
أي ِف ٍ
حارب َّ
أن ِّ
نقد َر ذاتَ نا ونُ َ
تقم ٍص
ِ
أن نتميزَ
باختالفنا بال ّ

فيد ذواتنا وتطويرها
نتعم َق في اكتشاف ما ُي ُ
أن ّ
بأنفسنا ومجتمعاتِ نا
ِ
للرقي
أن نسعى ُ

فرصة تساعدنا في مسيرتنا؛
ٍ
أن نسعى الستغالل أي
ألن للفرص تاريخ انتهاء إذا لم
؛
الفرص
نهدر
أي علينا ّأل
َّ
َ
َ
تأت
فستفسد ...أما اذا لم ِ
الصالحية
انتهاء
قبل
ستغل
تُ َ
َ
بهذه
ِ
واحدة فاألمر ليس
ً
نصنع
أن
فنستطيع
الفرص
َ
فارقا
سيشكل ً
ُ
مي ٍزة
ٍ
الصعوبة!! َّإن تَ َم ُيزَ كُ ُّل
شخص بأي ّ
بشكل عام.
مجتمعه
وعلى
خاص
بشكل
كبيرا على نفسه
ً
ٍ
سؤالَ :من أنت؟
ً
أسأل
َ
هذه الكلمات َأو ُّد ْأن
وبعد ِ

مارية عبد الفتاح صغير
 ١٥عاماً  ،العراق

مستقبلي حياتي
البد أن نعرف معنى كلمة المستقبل،
قبل أن أبدأ ّ
هو كل ما سيحدث فيما بعد .وأيضا تُ طلق كلمة
معروف
ٍ
غامض وغير
ٌ
المستقبل على كل ما هو
أحداث ومواقف،
َ
معلوم بالنسبة لإلنسان من
وال
ٍ
فتارة
ً
والتي يشعر تجاهها بالمشاعر المختلفة،
يترقبه بفارغ الصبر منتظراً األحداث السعيدة التي
وتارة أخرى
ً
تدخل البهجة على حياته لتحصل له،
يخافه ويصيبه شعور القلق والتوتر بخصوص ما
يمكن أن يكون قادماً والذي قد يكون سلبياً
وحزيناً ومؤلماً .وترتبط كلمة المستقبل لدى
الكثيرين باألحالم واإلنجازات والطموحات التي
قادم
تشغل بالهم ،فيعلّ قون آمالهم على ما هو
ٌ
ليكون جديداً ورائعاً ويحمل معه إمكانية تغيير
كل شيءٍ بمجرد قدومه ،فيحلم البعض بالسفر
ّ
والعمل والسياحة والدراسات العليا ،ويحلم آخرون
شركة أو مشروع،
ٍ
منزل أو إنشاء
سيارة أو
ٍ
بشراء
ٍ
ويضع الكثيرون الخطط التي تقضي بتحقيقهم
ألهداف نصب أعينهم ،باإلضافة إلى التفكير في
َ
رغبتهم فيما سيكونون عليه فيما بعد .والبد هنا
أن نركز على مستقبل الشباب فال بد من إيجاد
التكيف
البيئة المناسبة للشباب وتمكينهم من
ُّ
ومتغيراته وزيادة ثقتهم بأنفسهم
مع المجتمع
ّ
وتعزيز لغة الحوار اإليجابي الذي يستند إلى نتائج
تسعى إلى التغيير ،ودوما هناك أعداء لنجاح
الشباب وهم فئة أطلق عليهم علم النفس
مرت بتجارب قاسية من كافة
(أعداء النجاح ) التي ّ
النواحي ولكنّ ها لم تتعلم من هذه التجارب وال
حاربت من أجل مستقبلها ولكن استسلمت لها
ودمرت أحالمها ألنّ ه لم يؤمن بمستقبله وحلمه
ّ
مؤثرا
ساميا يسعى له لكي يكون
هدفا
ً
ولم يضع
ً
ً
في المجتمع فأصبح يشعر بداخله تجاه الشباب
الناجح بالغيرة والحقد والحسد ويتمنى له الفشل،
يتوقف عن
ّ
أن
فيبدأ
بالتقرب إليه لكي يبدأ بإقناعه ّ
ّ
صفات كثيرة ،منها :اإلنهزامية،
التطور .وهؤالء لهم
ٌ
ّ
العدائية ،لعدم القدرة على النّ جاح
الفشل ،السلبيةِ ،
والتجدد واإلبداع وتطوير الذات ،إضافة إلى أنّ هم
ُّ
ضارون ألنفسهم ومجتمعهم ،فال ُينجزون وال
ّ
يتركون غيرهم ينجز .فال يجب علينا نحن الشباب

االستسالم إلى هذه الفئة المنهزمة والضعيفة
جدا بل يجب علينا أن نحول كالمهم إلى طاقة أكبر
التقدم أكثر بكل عزيمة ،واإليمان
تساعدنا على
ّ
القوي بحلمي ومستقبلي وهنالك كلمة للكاتب
تمر في ذهني فيقول« :إذا قمت
مصط في أمين ُّ
بعمل ناجح وبدأ الناس يرمونك بالطوب فاعلم
وأن المدفعية ال تطلق
أنّ ك وصلت بالط المجدّ ،
احتفاء بقدومك» ،وأيضاً هنالك
في وجهك ،بل
ً
مقولة لجاللة الملك عبدلله الثاني ابن الحسين
إن دور الشباب يجب
يرددها للشباب على الدوامّ :
أن ال ينحصر داخل الجامعة والمؤسسات التعليمية
األخرى ،وإنّ ما يجب استثمار طاقاتهم ومواهبهم
في إحداث التغيير اإليجابي في كل ميادين العمل،
والمشاركة في الحياة السياسية التي تمكّ نهم من
المشاركة في صنع القرار لبناء المستقبل األفضل
لهم ولألجيال القادمة .وأنا من الشباب الذي واجه
ومازال أعداء النجاح من لحظة دخولي الجامعة،
طورت نفسي ووصلت لمراكز كثيرة بجهود كبيرة،
وحتى بعد تخرجي من الجامعة الزلت أواصل
التحدي والسعي لشغفي ،فكالمهم لم يعيقني بل
ّ
وإصرارا .ال تستسلم وال تيأس بل قاوم
قوة
ً
زادني
ً
وحارب من أجل مستقبلك .وفي الختام تذكّ ر أن
قلقا عليه باألمس.
اليوم هو الغد الذي كنت ً

غسان اديب العزام
 ٢٥عاماً  ،األردن
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عندما يصبح الدعاء السالح وحسن
الظن باهلل األمل؛ تُصنع المعجزات
بمواقف كثيرة ظننت فيها ّأن مشواري قد انتهى،
مررت
َ
يبق لي غير مشاهدة من
وأن قواي قد خارت؛ ولم َ
ّ
وأشجعهم للمضي قدما
حولي ينجحون ،فأفرح لفرحهم
ِّ
قدر
أحقق!
وتحقيق ما لم ّ
ّ
مدبر األمور – ّ
ولكن الله – ّ
تصورته ،ألجد كل
لي مستقبال أجمل بكثير من الذي ّ
بقوة ووضع بصمتي
مهيئة أمامي للعودة ّ
األسباب ّ
كما كنت أطمح منذ صغري .لكن ،هذه المرة ،ستكون
بصمة مختلفة ،بصمة يعكس الحلم من ورائها كل دروب
المستقبل التي من شأن أي إنسان أن يسلكها كي يصل
أتحرج من التأكيد على فقري
إلى الهدف المنشود .ولن ّ
وحاجتي إلى الله واستعانتي به للوصول إلى ما وصلت
إليه حتى اآلن؛ فهو رازقي ومستجيب دعائي ،والذي إذا
ففرج
نجحت حمدته فزادني ،وإذا فشلت صبرت ودعوته َّ
مخرجا من حيث ال أحتسب؛ بل وفتح لي
عنّ ي وجعل لي
ً
أصل.
بابا لم أعلم بوجوده ً
ً
وألن المستقبل بيده – سبحانه  ،-قررت أن أمضي في
ّ
طريقي بخطى ثابتة ونفسي مطمئنّ ة وكلّ ي إيمان بأن ما
هو لي لن يكون لغيري ،وما ليس من نصيبي لن أبلغه.
وما كان مني إال أن استسلمت لهذه الحقيقة ورضيت
بأن توكلي على الله وأخذي
بها تمام الرضا،
ُ
واقتنعت َّ
غنى عن
باألسباب يكفياني لبلوغ مقصدي .إذ
ُ
صرت في ً
أنافس نفسي ،ومقارنتي
المقارنات والمنافسات ،فأنا
ُ
وفق .ببساطة،
بنسختها القديمة فيما ُوفقت وفيما لم تُ ّ
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لم تعد طموحاتي اعتباطية وال هي تحاكي الطموحات
يهمني أن تعود هذه الطموحات
«الرائجة» في زمني؛ ما ّ
بالنفع علي وعلى غيري ،وال تتعارض مع ديني؛ فأكسب
يقربني إلى
من خاللها أجري الدنيا واآلخرة .وكل طموح ّ
سأتشبث به وأجاهد لتحقيقه،
ويثبتني هو الذي
ّ
الله ّ
وكل ما دونه سأتركه .وأعتقد أن أغلب الشابات العربيات
المسلمات يشاطرنني الرأي.
أطمح لمستقبل أكون فيه امرأة عربية مسلمة ليس
أثرها في
بالضرورة أن تُ عرف صورتها ،ولكن أن يوجد ُ
نفوس الشابات العربيات من خالل كتاباتها وأبحاثها.
وسأسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى رفع شعار «عش
أبدا مع
بما يرضي الله» ألؤكد أن تقوى الله ال تتعارض ً
النجاح ،بل من توكّ ل على الله فهو حسبه وكافيه وناصره.
لست مضطرة بأي حال من األحوال للتخلي
وعليه ،فإنّ ني
ُ
عن مبادئي كي أنجح وأرتقي .ويبقى المستقبل الحقيقي
األبدي الذي نحلُ م به جميعنا ،السعادة األبدية في جنة
ّ
الخلد بإذن الله ورحمته.

ريحان خويصات
 ٢٦عاماً  ،الجزائر

صوت حالم
أن نمتلك رؤى وأهدافا يعني أن نحلق كل يوم
ً
همة وعزما وإصرارا،
لم جديد ،يبث فينا
إلى ُح ٍ
فنبني صروحاً شامخة بالعلم ،ونبذل من فيض
المحاسن لمن حولنا ،ونشحذ الهمم ،فتتقد
شعلة وقودها األمل!نسير بأذهان تدرك حقيقة
أن األيادي المتماسكة اليوم هي درع الوطن في
الغد ،واألمنيات التي نسعى لها هي الواقع الذي
تقر به األعين ذات يوم! وال يعني ذلك أن يخلو
السير من التحديات ،بل ستزداد كل مرة صعوبة،
ولن تزيدنا إال يقيناً بالتجاوز ،والتخطي ،هذا ما
جنيناه من سابق التجارب وهذا ما عهدناه من رب
شكور أقالنا مرارا وبارك قليل جهودنا ،ثم إن هذا
العمر هو عمر البذر وال يليق به إال النضال ،والصبر،
حتى نصل إلى المرسى المأمول! مثقلين باألماني،
أذن صاغية،
والطموحات ،ويزيدها ثقال أال تكون ثَ َّم ٍ
ثقة سديدة ،تذلل لنا مناكب
عين متأملة ،أو ٍ
أو ٍ
األرض لنغرس فسائل خير ،ونجعل من مجالس العلم
فأكرم بمن
ونخط عليها المستقبل المشرق!
َّ
روضا،
ً
ِ
آمن أن للشباب شغف ال حد له ،وأنهم عتاد ليوم

غد ،وبأنهم البصمة التي ستوثق مخطوطة جمال
ٍ
تسر الناظرين! من حق القلب الصادق الذي لم يفتأ
يبث اإلشارات أن ُيرعى اهتماما ،فما أشد خذالن
ُّ
الحالمين حين يتكرر عليهم ذات المشهد ،مشهد أن
يمر صوت قلب دون أن يجد صداه!
فرب العباد وهبنا العقول ،لنضيء الدروب ،وننثر
ُ
نحن الشباب؛ ُجل أمانينا أن نكون
حد لمداهُ .
عبيرا ال َّ
ًّ
أن نضيء عتمات اآلخرين من نور هباتنا.
ً
منارة لألملّ ،
أن نقدم رسالتنا بسعي
وإنجاز،
حب
سفراء
نكون
أن
ّ
ّ
ألن
يكفي
ما
الهمة
من
لدينا
ه
بأنّ
(واثقين)
وإقدام،
ّ
نعطي ونبادر بعزم وإيمان .صادقين في السعي
ألحالمنا ما استطعنا لذلك سبيال .ننتصر ألمانينا،
ومارسمناه من أفكار تحيينا .ننشد السالم ،ونصنع
بالعطاء قصصا تبقينا على قيد اإلنسانية والوئام!
نود أن تبقى أرواحنا استثنائية بإيمانها بالمستقبل
ُّ
بفخر
برد الجميل للوطن
المشرق العظيم! ّ
أن نقوم ِّ
ٍ
لكل همة تنبع
كل حين! فكونوا ساعدا معينا ِّ
واعتزاز َّ
من قلوب الشباب المخلصين.

إيمان راشد حمد البطيني
 ٢٤عاماً ُ ،عمان
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الفجر القريب
ف
جد ُ
بينما ُيجدف الجميع نحو مرسى المستقبلُ ،أ ِّ
ولكنه
سعف النخيل ،
ِ
بقاربي الهزيل ،المصنوع من
ُ
نخل وطني
من
نع
ألنه ُص
األكثر تماسكا؛ ذلك ُ
ِ
وعاهدني وطني بأنّ ه لن يتركني في ُمنتصف البحر؛
بكل حب.
لذا
ُ
استجمعت قواي وصرت ُأ ِّ
جدف ِ
أجدف في بحر
كنت
في إحدى الليالي الشتوية بينما ُ
ُ
فجأة؛
ً
واألقالم سنداً لي،
تخذة من الكتبِ
ً
العلم ُم
ِ
ٌ
عاصفة اسمها «كورونا “
رعدت السماء بقوة وحلّ ت
ً
الالت عديدة ،فاضطرب
ٍ
ذات ُس
كانت
موجة ُمرعبة َ
بداية سنواتي
ِ
فكنت في
البحر مرتعباً منها ،أما أنا
ُ
ُ
َ
خبرة كافية تجعلني
ٍ
صاحبة
لست
الجامعية أي
ُ
أفكر
كنت
اتجاوزها بانسيابية .انتصف الليل ،حينما ُ
ُ
ُ
نور متوهج
وأناملي الرقيقة
ترتعش خوفاً  ،تسلل ٌ
مصدره اللؤلؤ المنثور في قاربي وصار يتوهج
ُ
كالشمس ،رفعت رأسي واتضح لي أن شراع قاربي
متماسك كفخار وطني ،أدركت حينها أنني ُمحاطة
ٌ
تارة
وانهمكت ً
فاستجمعت قواي
بقوى عديدة ،
ُ
ُ
وتارة أخرى في الدراسة ،وأخيراً بعد
ً
في التجديف
عامين تقريباً انقشع الجزء األكبر من تلك العاصفة
وبانت لي مالمح المرسى ،فمضت الرحلة األكبر من
حياتي الدراسية وما تبقى ال يقارن بما سبق فبقي
القليل على الوقوف عند عتبة الصفوف الدراسية
أن بداخلي طائر يرفرف،
ألكون معلمة.
ُ
شعرت َّ
رفعت رأسي فرأيت نورساً مر فوقي كان ُيمسك
وردة حمراء وما إن تالقت أعييننا حتى أسقطها على
ً
القلم
يدي .أتعلمون ما هذه الوردة الحمراء؟ إنَّ ها
ُ
األحمر الذي يمسكه كُ ُل معلم ُليسطر ِبه حقول
تنته رحلتي
صحيح أنه لم ِ
من الورد في دفاتر طلبته.
ٌ
رسمت الطريق لنفسي وبالطبع
حتى اآلن ،ولكنني
ُ
نفحات وطني كانت ترافقني
لم أكن وحدي ،بل
ُ
أن رفعة اإلنسان من رفعة وطنه.
ذلك ألنني أبصر َّ
تتطلع له رؤية البحرين اإلقتصادية
وتوافقاً مع ما
ُ
 2030في أن التعليم هو مستقبل البحرين ،لذا
صرح من المعرفة يكون محسوسا في
أطمح ببناء
ٍ
سد منيع قادر على مواجهة
نفوس أبنائنا بمثابة ٍ
البد
أي إعصار ،وللمضي في بحر العلم والمعرفة َّ
من نسج ذلك القارب من سعف النخيل فما أحلى
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قواربنا وهي تبحر في بحر األحرف العربية للتناسق
ً
بإبداع عربي أصيل.
مشكلة بركاناً يفور
معاً
ٍ
مالمح الفجر البعيد قد
أن
أما بعد ،فأرى اآلن َّ
َ
يحول دون
ُ
وأنه كُ شف ستار الظالم الذي
اقتربت ُ
وصولنا للقمة .فبمقدورنا أن نحيط دولنا العربية
متوهج من إبداع أبناء الوطن العربي،
منيع
بسد
ٍّ
ٍ
ٍ
جاعلين الدعامة األساسية هي ديننا اإلسالمي
وهويتنا العربية .نحن قادرين على بناء ذلك السد
المنيع بتكاتفنا وعزيمتنا وما إن يتم ذلك السد
سيبقى غير ملحوظ في خريطة العالمّ ،بيد أنه
سيبقى منحوتاً في قلوبنا إذ هو النور الذي
فسنتبعه لنجد أنفسنا
سيشرق عند كل ظلمة
ُ
ُ
إن طاقتنا هي
والرفعةَّ .
متجهين نحو مرسى التطور ُ
النفط الحقيقي الذي ال ينضب أبداً لذا يتهافت
نصيب من
أن يكون لهم
الجميع نحو مرسانا آملين ّ
ٌ
الفجر القريب.
أهل
ُ
فنحن
زهو عقولنا وإبداعنا
ُ
ِ

بشرى بدر العويناتي
 ٢١عاماً  ،البحرين

ِر ُ
المستق َبل
حلة ُ
يوم من ّأيام حياتنا دون انشغالنا بالتفكير في
ال يمضي ٌ
الساعة عن
دقات
تتوقف
وال
القادم،
المجهول
خبايا
ّ
تذكيرنا بمرور الوقت الذي ال َينتظر أحد .الكُ ّل َيسعى
الطموحات واألحالم.
ويجتهد لتحقيق ُ
ويحاولَ ،يعمل َ
ُ
عت الحكمة تقول :ال تَ سعى خلف المفقود،
ولكنَّ ني َس ِم ُ
ستقبل مجهول وال َيخضع
فالم
َ
فيذهب الموجود! ُ
لسيطرتنا ،وليس إال ِو ْج َه ًة علينا ُبلوغها ضمن رحلة العمر؛
ستقبل تبدأ اآلن! تبدأ من هذه اللحظة! اآلن
الم
َ
رحلة ُ
هو القوة التي نَ ملُ كها في أيدينا ،وهو نقطة البداية
للمستقبل الذي نَ طمح إليه ،والباقي هو مجرد أحالم
وشابةُ ،طموحي
نضرة
ً
تُ داعب مخيلتنا لتغذيها وتبقيها
َ
تطور في كل لحظة.
وي َّ
تجدد َ
يبدأ اآلنُ ،طموحي َي َّ
وقت مضى ،فلقد تجاوزت
ٍ
كأي
ُطموحي اليوم ليس ّ
تتوقف الحياة
الثالثين من عمري ،وحتّ ى هذه اللحظة لم َّ
والتحمل؛
تنته من تجارب قوة االحتمال
عن اختباري ،ولم ِ
ّ
لكل من اسمه نصيب والروح تأبى االستسالم.
ولكنٍّ ،
َّ
جرد كلمات بل هي
م
ليست
والتجدد،
والمرونة،
اإلبداع؛
ُ َّ

تخل من التعثّ ر
الوصف الدقيق لنتائج اختباراتي ،التي لم ُ
والضعف أحياناً ،وهي زادي لأليام القادمة .رحلتي نحو
ستقبل لم تكن ً
رحلة سهلة حتّ ى اآلن ،ولم تكن جميلة
الم
َ
ُ
في كُ ّل األوقات ،ولكنّ ها كانت ً
ميزة بكل
رحلة ُمميزةُ .م ٌ
التجارب واإلختبارات التي َصقلت شخصيتي وجعلتني
والمنح
ميزة بكل العطايا ِ
وم ٌ
إنسان ًا أقوى وأكثر حكمةُ ،
التي ساعدتني على النهوض والبدء من جديد بعد كل
المميزة ّأن ترتقي يوم ًا بعد
ٍ
بد لهذه الرحلة ُ
تحد .وال َّ
ميز الروح التي
تَ
ناسب
وي
ناسبها
ي
الذي
موح
الط
ُ
إلى
يوم
ّ
ُ
ُ
ستقبل تحتاج اآلن،
الم
َ
قامت بهذه الرحلة .رحلتنا نحو ُ
المميزة
ٍ
أي
وقت مضى ،إلى تكاتف كُ ّل األرواح ُ
وأكثر من ّ
ستقبل
الم
ذلك
األفضل،
ل
ستقب
الم
صنع
في
للمساهمة
َ
ُ
َ
ُ
مكافأة ُمجدية لكل ُمسافر َطموح.
ً
الذي َيضمن

إباء ياسين حبيب
 ٣٣عاماً  ،سوريا
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أيها الجيل القادم،
ال تنسوا أهمية الصبر
ثوان بإستطاعتنا
سهلت اإلنترنت حياتنا للغاية ،ففي
ٍ
أن ننهي معاملة أو نجدد رخصة بدون أن نتحرك
التطور
من مقاعدنا .ولكن في نفس الوقت ،هذا
ّ
جعل النفوس غير قادرةعلى الصبر .على سبيل
المثال ،قد نرى الكثير من الناس يضغطون على زر
المصعد باستمرار لكي يأتي بسرعة من غير إدراك
يسرع قدومه ،فالحل الوحيد في هذا
أن هذا الزر لن ِّ
الموقف هو الصبر .أو حتى إذا تأخرت صفحة الويب
يشعر الناس بالتوتر ،حتى إن كان التأخير
بالتحميل
ُ
ثوان .أنا ال أقول أن نترك التكنلوجيا كلياً لكي
عشر
ٍ
ال نفقد قيم الصبر ،ولكن ما اتمناه هو أن يتوازن
الجيل القادم في التفكير ،ألن في بعض المواقف،
التوتّ ر والعجلة لن يعالج الموضوع ،بل سيجعله أكثر
سوءاً  ،كالكعك إن رفعتي درجة حرارة الفرن ،لن
تسرعي في طهيها ،بل ستحرقيها من الخارج
وستكون ِّنيئة من الداخل.
الصبر مفتاح الفرج ،ففي هذه الحياة واجهت
الكثير من المواقف التي كانت تحتاج للصبر
كنت في الصف
واإلستمرار في المثابرة .عندما ُ
لت من منهج حكومي إلى خاص
الثالث نُ ِق ُ
وكنت ال أجيد اللغة اإلنجليزية إطالقاً وحتى
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في تحديد المستويات ،كان يتم تصنيفي بمستوى
اقل من أدنى مستوى .صبرت طوال السنوات
واستمريت بالعمل على تطوير نفسي حتى وصلت
للصف الحادي عشر وكنت بأعلى مستوى مع
أعلى مجموعة .في بعض األحيان ال تأتي النتيجة
المطلوبة بسرعة ولكن تعلمت أن ال شيء
مستحيل مع المثابرة.
أتمنى من الجيل القادم أن ال ينسى أهمية الصبر.
فإنّ ها من أبرز األخالق التي تم ذكرها في القرآن،
كما
ين َآمنُ وا
قال الله تعالى في سورة البقرة{َ :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ين}
الص ْب ِر َوالص َ
الص ِاب ِر َ
َّل ِة ِإ َّن اللَّ َه َم َع َّ
استَ ِعينُ وا ِب َّ
ْ

روضة راشد المقعودي
 ٢٢عاماً  ،اإلمارات

ُّ
الحل في محفظتك
ﺑت بمرض اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻓﻲما مضىِ ،
أﺻ ُ
ﻣﺮض ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﻜﺜﺮة وﻟﺴﺖ أﻧﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ
وﻫﻮ ٌ
أﺻﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻃﺒﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ  ،ﺣﻘﺎ
إﻧﻪ ﻣﺮض ﺷﺎق وﻣﺘﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ
أﻧّ ﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
أن اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻨﻪ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ،ﺑﻼ ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ
ﻳﻌﻨﻲ ّ
لله أﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ُﺷﻔﻴوا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺮض
اﻟﻠﻌﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻴﻨﺎ وﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻧﺤﺘﻀﺮ ﻓﻴﻪ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻧﺤﻦ أﺣﻴﺎء ،رﺑﻤﺎ
أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻨﺘﺎﺑﻚ اﻵن ﻓﻀﻮل ﻋﺎرم وﺗﻮد أن ﺗﻌﺮف
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﻟﻲ ﻃﺒﻴﺒﻲ وﺧﻠﺼﺘﻨﻲ
ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻲ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﻮﺻﻔﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻗﻠﻢ
اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺗﻤﻜّ ﻨﺖ ﻣﻦ
وورﻗﺔ ﺑﻴﻀﺎء ،أﺟﻞ ﺑﻬذﻳﻦ
ِّ

ﺳﻄﺮت أﻫﺪاﻓﻲ ،ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻐﻠُّ ﺐ ﻋلى اﻟﻤﺮض .ﺑﻬﻤﺎ َّ
ومنحت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﻔﺮاء
ﺗﺒﺪو ﻛﻤﺒﺎراة ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ُ
ﻟﻬﺬا وﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺮاء ﻟﺬاك ،ﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ بل اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺒﺎراة أو ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ،وﻻ
ً
إن ﺧﺴﺮت
ﺿﺪه ،ﻻ أﺣﺰن ّ
ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ إن ﺳﻘﻂ ﻻﻋﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺪي وﻛُ ِﺴ َﺮت ﻗﺪﻣﻪ،
ﻓﻔﻲ اﻷوﻟﻰ ﺳﺄﻋﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوراﻗﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
سأكون ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻣﺎﻫﺮة .

هند بالحوف

 ٢٠عاماً  ،المغرب
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نُ َوى األحالم
أجيال مختلفة ،والعلم يرفرف.
ٌ
صفوف منتظمة،
تعلوا أصواتنا مرددين :أقسمنا أن نبني نعمل ،وفي
داخل كل منّ ا حلم يراوده ،أقسم أن يبني ويعمل له،
حلم نضع النواة ألجله اليوم ،فتمر السنين ليحصد
زرعا .قصص كثيرة خلف هذه الصفوف،
كل منا ما ً
فهناك من ترى نفسها الطرف الحنون بين أجهزة
مفرحا عن مريضهم،
خبرا
ً
كثيرة وعيون تترقب ً
غارقا بين معادالت رياضية
ً
ومنا من يرى نفسه
مباني وناطحات
ويرى
رأسه
فيرفع
ورسومات كثيرة
َ
سحاب كانت على ورق .ذلك الذي رأى نفسه وسط
البحار يسابق أمواجها ،قبطان البحر البعيد عن
اليابسة ،الحامل معه حلمه ،والقسم الذي لطالما
األرض ألحالمها فاختارت
ُ
تتسع
ردده وتلك التي لم
ِ
أن تكون القائدة على متن الطائرة ،فتشهد الشروق
والذهاب واإلياب وتقول أقسمنا أن نبني
ِّ
والغروب،
نعمل ،وذلك الذي وهب روحه فداء لهذه األرض
«شهيدا» وتلك التي ترى
وخلّ د في ذاكرة الوطن
ً
وتهذب
ِّ
نفسها في ميادين العلم والتعلّ م ،فتصقل
أحالم الصغار الوردية ،فتَ خرج أجيال على يدها،
مرددين «خلف أحالمنا كانت هذه المعلمة».
تلك هي أحالمنا ذات الوجهة الواحدة ،التي

أقسمنا أن نخلص لهذا الوطن ثم لها .ينتهي النشيد
محملين
الوطني ،نعود للواقع ،نذهب لصفوفنا
َّ
بأحالم مختلفة وطموحات تعلو سقف المكان.
تمر الساعات ونحن نستقي العلم ،انتهى اليوم
ُّ
الدراسي ثم انتهت السنة الدراسية وبعدها المرحلة
الجامعية .تقف على المسرح ،تسمع اسمك ويتلوه
بعد ذلك تصفيق األحبة ،ودعم األهل ،وضحكة
األصدقاء ،وابتسامة الزمالء ،أولئك الذين كانوا
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يشاركونك رحلة الحلم .نعم اليوم حصدت ما
واقعا نعيشه
زرعت وأصبحت أحالم طابور الصباح
ً
وكل منا في قصته ،ولكن يبقى التساؤل هنا،
ٌّ
هل انتهى الحلم؟ هل وصلنا لسقف الطموح
ومانصبو إليه؟ اإلجابة ال.
األرض تتسع للكثير من النوى ،ومواسم الحصاد
والحلم ليس هو الضوء في آخر النَّ فق
كثيرة،
ُ
مثلما يخبرنا بعضهم ،بل الضوء في آخر النفق
هو أنت ،أن تعرف ذاتك ،وبعدها ستتوالى عليك
أحالمك التي زرعتها منذ ذلك اليوم الذي رددت
فيه النشيد بأعلى صوتك إلى اليوم الذي علّ قت
فيه أول مصابيح ماتحقق منها وحصدت فيه
أن
أولى حصادك ،الحصاد مستمر مادمت تؤمن ّ
وأن ما تسعى
على هذه األرض مايستحق الحياةّ ،
وأن الشباب الباني مثلما
إليه ،يسعى إليكّ ،
أسمانا والدنا زايد رحمه الله هم القوى واألمل
واسع وال تمل
والحصاد والعمل ،فسر وال تقف
َ
غدا
«فحصاد اليوم غراس األمس وغرس اليوم ً
يحصد».

ميره عبدالعزيز البلوشي
 ٢٦عاماً  ،اإلمارات

مكاشفة كورونية
سينقسم تاريخ العالم إلى ما قبل وبعد جائحة
كورونا ،لربما كالقسمة السابقة قبل وبعد نكبات
الحروب العالمية ،ولتراهنوا على كالمي يا سادة
وسيدات .إنه العالم بتاريخه المفجع المفاجئ عاد
ليذكرنا مرة أخرى بحقيقة نظام األشياء وطبيعتها،
يؤرخ هذه الحادثة ،ويتم إنشاء
إلى أن يأتي من ّ
المصطلحات األكاديمية التي تزخر بها الجامعات،
لتشغل علماء النفس والفالسفة في تفسير
َ
السلوكيات اإلنسانية الموحشة أحيانا وأخطار الوباء
على البشرية كنوع من التوعية ونوع من التنديد
والتحسر على ضياع حرية اإلرادة!
نذرا
على ّأية حال ،لعلّ ي ساستبق الزمن ،ألدون ً
يسيرا من قصتي مع كورونا .أذكر أنّ ي عدت إلى
ً
سفر طويل ،قبل أسبوع واحد من
عمان بعد
ّ
ٍ
اإلغالقات الشاملة للبالد والعباد واإلجراءات
المشددة على العائدين .فحمدت الله وافترضتها
َّ
أنّ ها ضربة حظ زاهرة ،صادفني فيها األفول المبكر،
أتجرع فيه
ً
بدل من الحظر ألسبوعين في فندق ّ
مرارة الوحدة.
أسبوع واحد فقط وستنقلب حياتي رأسا على
عقب .لم آخذ األمر بجدية ولم اعتقد قط ،أن
هذه اإلجراءات ستسمر بالمثول أمامي كل صباح
وليلة على عتبة المنزل وشبابيكه التي حفظتها
وحفظت في ظاللها مالمح وجهي الكسول .تمر
أيام واتصفح وسائل التواصل االجتماعي أو الرياء
االجتماعي -إن سمحتم  -فأرى مظاهر هستيريا
ويتغير مع نوائب
عالمية لم تخطر على البال يوما.
ّ
األيام روتيني ،الذي كان باألمس ضاجا بالحركة
واإلنتاج إلى سكون مطبق ممل ،ال يكسره إال زعيق
األطفال من الخارج ،تلك التي تصحو مع الصباح
الباكر حتى تخفت بعد منتصف الليل عند انطفاء
األراجيل من أسطح المنازل ،ونوم الشرفات التي
اعتادت االمتالء ليال بالموسيقى وأحيانا ببعض
الهتافات ،مشاركة ببناء أحداث يمر بها العالم.
ثم جاءتني بعد أشهر ،نفسي اللوامة الحائرة،

قائلة :إذا هي العزلة قد أرخت جدائلها عليك ،ونال
الخمول نصيبه منك في الحظر .فما أنت فاعلة؟
قلت :سأصنع مركباً بال أشرعة وسأبحر في دواخلي،
ألنفض ما فيها من أمور مركونة جانبا ،وأظهر من
بطونها كنوزا! إنها فرصتي ألتكدس وأتصوف في
فمم العجب؟
داخلي على داخلي.
ّ
وأردفت نفسي تقول :ستعرفين من هم أصدقائك،
ستتكشف النفوس المختبئة تحت الضغط النفسي،
وتلتفي وراء ما تركت ،لتعرفي أي إنسان أنت عند
الغضب ،أو الحزن ،أو الوحدة والضجر حتى تفقدين
صوابك في نهاية المطاف!
فأطبقت رأسي مجيبة :إنه لمن غير الطبيعي،
التصرف بشكل طبيعي دائما في ظرف مريض يعج
بالتباعد والريبة ،مخلخال صحيح المنطق .لكني أنا
هي أنا ،أحمل ما أراه صوابا معي وليكن قنديلي
المعرفة ،وأما ما صرنا إليه فهذا قضاء الله ال راد له.
خلوت بعدها مع نفسي ،خلوة مكاشفة ،رتبت
فيها مكتبتي ودفاتر حياتيُ .معيدة صياغة وترسيم
ً
كتبأ أكثر.
قارئة
األشياء مع الناس واألفكار،
بتعمن ً
ٍ
حتى انتقلت نقلة فكرية ،ازدهرت بها بصيرتي بفهم
ذاتي وقريحتي المعرفية مع اتساع ليال الصيف
الطويلة .ثم ما لبثت إال أن أدركتني صيحة سقراط
الشهيرة« :أيها اإلنسان اعرف نفسك ،بنفسك «.

هالة منذر طعمة
 ٢٦عاماً  ،األردن
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رحلتي
نمضي نحن البشر في سبل الحياة نلهث في
توقف اآلخرون فنكمل
نصل حيث ّ
ُ
ماراثونها علّ نا
المسير من بعدهم ،نتبع الخارطة التي ورثوها
لنا ولألجيال التي من بعدنا ،ثم فجأة نلحظ أننا
قطعنا مئات األشواط بخطى متثاقلة أكثر من
كونها بطولية ولم نصل بعد ،لم نصل للمكان الذي
سرقنا من أجله هواء العالم وتشققت في طريقه
أقدامنا .هل حقا كان ذاك الطريق طريقنا؟ أم أننا
أخطأنا الوجهة فمشينا في درب غير دربنا .هل
كل
ُبعثنا على هذه البسيطة بأحذية أبائنا أم ُج ّهز ٌ
منا بحذاء خاص يأخذه إلى موطن انتمائه؟ أسوأ
مطاردا
ما قد يعيشه المرء هو أن يعيش حياته
ً
ظالل اآلخرين ،أن يمر عمره في مطاردة شيء
لم يكن يعنيه حقا فتجرف به السبل حتى يفقد
الحس بما يرغب في أن يفعله في حياته ،أن يعيش
الحياة التي يتوقعها اآلخرون منه ال الحياة التي
يستحقها فيفوته مغزى الحياة بالكامل .فإذا ما
المسنا الواقع فإننا نجبر أحياناً  -أو باألصح كثيراً -
على القيام بما يحبذه المجتمع ال ما نحبذه نحن،
نجبر على االستيقاظ كل يوم لممارسة كل ما هو
متوقع من جميع البشر؛ لعيش ذات التفاصيل التي
ُ
واج ُه بالرفض ،نرفض
يعيشها اآلخرون .وإال فإننا نُ َ
حياة تفاصيلها
ً
حياة تشبهنا وال تشبههم،
ً
ألننا نريد

تخصهم ،نرفض ألننا نختار السير في
تخصنا وال ُّ
ُّ
الطريق الذي ُم ِّهد ألجلنا ،ولخدمة الرسالة التي
ألمر صعب أن تتخلَّ ف عن الطريق التي
ُخلقنا ألجلها.
ٌ
اعتاد البشر السير فيها ،وأن تمارس األشياء التي
يراها الكثير محض غرابة ،أن تعلن عن مبادئك التي
لطالما رفضوها من قبل ألنّ ها ال تنتمي لمبادئ
سهال أن
أسالفهم وعاداتهم وتقاليدهم .ليس
ً
تسير بمفردك ليبقى ظلّ ك هو صاحبك الوحيد ،أو
أن تدافع عن حياتك التي تحب وسط هجوم من
حولك ونعتك بالمتخلف أو الغبي الذي ال يدرك
مصلحته .لكن الحقيقة التي يجب علينا أن ندركها
جميعاً  ،أن األيام لن تنتظرنا قط لنعيشها بالشكل
الذي نريد إذا ما انتشلنا أنفسنا سريعاً وركضنا نحو
الطريق الذي ننتمي إليه ،الطريق الذي يمكننا
نجرب ونولّ د فيه ما نحن عليه
فيه ببساطة أن ِّ
وما يمكن أن نصبح عليه ،الطريق الذي نطارد
فيه صوتنا الخاص الذي يالمس شغاف قلوبنا،
أن نخوض غمار المعركة بأحذيتنا الخاصة ال حذاء
من سبقونا ،أن نترك األثر الذي ُيشبهنا وأن نعيش
الحياة التي نستحقها .وأول خطوة باتجاه رحلتك
لتأخرك في
الخاصة ،هي أن تتوقف عن لوم اآلخرين ُّ
تواجه نفسك ،تحاورها وتفهم
الوصول لوجهتك ،ثم
ُ
طبيعتها ،تفهم رغباتها ومتطلباتها لتعرف جيداً ما
الرضا بالمكان
الذي عليك فعله لجعلها تعيش حالة ِّ
الذي وصلت إليه والشعور باإلمتنان لك لكونك ّأول
تفردها وحافظ عليه ورسم لها الخارطة
من احترم ُّ
التي تأخذها للمكان الذي تستحق ال المكان الذي
وفرته لها الظروف.
ّ
يرسمون
و كما قال سيث جودين»:إننا نكافئ من ُ
الخرائِ ط ال من يتابعونها».

بثينة سيف البوسعيدية
 ٢٢عاماً ُ ،عمان
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الشباب...طموح وآمال
الشباب هم وقود كل أمه متقدمة ،وواعية،
وراقية ،وهم أغلى ثرواتها ،فإذا أردت تقييم
أي ّأمة عربية كانت أو غربية ،عليك بالبحث عن
شبابها ،بدءا من طريقة نشأتهم ،القيم التي تزرع
فيهم ويتوارثوها من أجدادهم ،وآبائهم ،وأقرانهم
في المنزل ،المدرسة بشكل مباشر أوغير مباشر
حتى طريقة تفكيرهم وفي السنوات األخيرة زاد
اهتمام العديد من الدول العربية بفئة الشباب
وتنمية قدراتهم واستثمار مهاراتهم في شتى
المجاالت.وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة
سباقة في هذا المجال من خالل تعيين أصغر
وزيرة لشؤون الشباب عام  2016وهي معالي
شما بنت سهيل المزروعي ،نائبة رئيس مركز
الشباب العربي ،التي حرصت منذ توليها هذا
المنصب الرفيع والصعب على خلق منبر للتواصل
ما بين الشباب والحكومة من خالل مجالس
الشباب في كافة إمارات الدولة ،التي ساهمت
بشكل فعال وملموس في تذليل الصعوبات
التي تواجه الشباب أمام تحقيق طموحاتهم،
باإلستثمار األمثل لمواهب وقدرات الشباب من
خالل تبادل الخبرات والتجارب ،بإبتكار لغة حوار
إيجابيفيما بينهم والنهوض باألمة من خالل إبراز
قدوات للشباب من الشباب أنفسهم وكما قال
الشيخ طنطاوي رحمه الله« :واعلموا أن مهمتكم
ليست ورقة تنالونها ،إنما أمة تنجونها» فجهود

دولة اإلمارات العربية المتحدة تشكل عالمة فارقة
التميز،
من هذا المنطلق وتضع خارطة الطريق نحو
ّ
النجاح واالستدامة من خالل التركيز على استثمار
طاقات ،قدرات وآمال الشباب لتصبح حقيقة وواقع
معاصر.
وكما قال الكاتب اإلماراتي واإلعالمي ياسر حارب:
«الفن يحتاج إلى وقت وهدوء ،فإن نجاح أمتنا
العربية يحتاج إلى قيادة حكيمة ،وعزيمة من فوالذ،
وإيمان ال يشوبه ذرة شك في الوصول للنجاح
بسواعد أبنائها الشباب المبدعين وبالطموحات
والوقت لترسوا سفينة االمل والطموح لمرفأ
األمان».

ايناس عبدالله علي
 ٣٢عاماً  ،مصر

53

طموحات المستقبل
ٌ
أوجه
ٍ
كبيرة وذات
ٌ
كلمة
المستقبل يا صديقي
فإن في النَّ اس من يرى
ٍ
مختلفة بين
ٍ
شخص وآخرَّ ،
قيمته بالعلم الَّ ذي يحوزه فيطمح أن يتزيد منه ما
استطاع ،ومنهم من يرى قدره يعلو بالبحث والتأمل
والتخطيط واألفعال اليومية الصغيرة التي تحدث
تغييراً كبيراً في الحياة ،فجد وقتاً باكراً لنفسك لن
يغير حياتك أحد سواك.
جد وقتاً لنفسك ،وقتاً لتبحث ،لتتأمل ،لتصنع،
ولتفكر فيما ستفعل في المستقبل .ارسم المشهد
صدقه ،اطمح ،واسع إليه ،ابدأ بما
الذي تحبهّ ،
يحقق تلك الطموح مهما كانت بعيدة فإن طريق
األلف ميل يبدأ بخطوة.
حلم وهدف وال
هذه الحياة ال قيمة لها دون ٍ
فإن
ٍ
سعادة فيها دون
غاية نسعى ونطمح إليهاَّ ،
الحياة هي خالصة محاوالتنا وعثراتنا وخطواتنا
وقيمة الفرد تتجلى في أحالمه ونظرته للحياة
لجعلها أفضل وأكثر سعادة.
قال َّ
الشاعر أحمد شوقي:
نيل المطالبِ بالتَّ منِّ ي
«وما ُ
الدنيا غالبا»
ولكن تؤخذ ُّ
من منّ ا لم يطمح ويتمنى؟ لكل منا الكثير من
األمنيات واآلمال التي تعتبر جرعة من األمل
والتفاؤل التي تُ ساهم في تحفيزك نحو تحقيق
حلمك وأهدافك في المستقبل ،يعتبر الطموح من
أهم الدوافع التي تساعدك على رفع عجلة التقدم
والنجاح ،ولكن البعض من الناس يتخطى طموحهم
كل الحدود ،وتراهم باستمرار وهم يشحذون
هممهم ويوجهون كل جهودهم باتجاه بوصلة
معينة لتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم.
فمن اآلن اجعل لك أهدافاً وشمر عن ساعديك
واسلك طريق الوصول نحوها ،واعلم أنك ستمر
بالصعاب لتحقيق ما تطمح به وستفشل مرات عدة

54

للوصول إليه ولكن ال تيأس ألن الفشل أول خطوة
في طريق النجاح ،وتذكر دائماً لذة وطعم النجاح
بعد تلك الصعوبات ،وال تتردد من خوض غمار
التجربة مهما بدت لك صعبة المنال ،فالحياة مليئة
بالحجارة فال تتعثر بها؛ بل اجمعها واصنع بها سلماً
تصعد به للنجاح.
لذة النجاح بعد الوصول من أجمل النعم التي
يحظى بها اإلنسان أن يصل إلى ما سعى إليه
وتمنّ اه وحلم به طوال الرحلة للوصول ،ألن النجاح ال
يحقق إال بالطموح وبالهمة العالية كما في قوله
ون} ()26
{و ِفي َذلِ َك َفلْ َيتَ نَ َاف ِس الْ ُمتَ نَ ِاف ُس َ
تعالىَ :
سورة المطففين.
ونختم بمقولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي
« أن تطور مجتمعنا العربي لن يكون إال بالبناء على
إنجازات األفراد وخبراتهم الواسعة التي اكتسبوها
بفضل عزيمتهم الالمحدودة وإصرارهم على تحقيق
النجاح وعدم التنحي عن الطريق إلى الحلم مهما
كانت الظروف»
أن الشباب العربي هم أمل المستقبل وبناة مسيرة
التقدم والرقي الحضاري ،وأن قصص نجاحهم
وتجاربهم الملهمة تبعث األمل في قدرة المجتمع
على مواجهة التحديات لتحقيق الطموحات
واألحالم لغد حافل باإلنجازات.

سالمه سيف المنصوري
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َ
عيد
ذاك
الس ُ
ُ
البعيد ّ
تالحقه
الغموض،
ِ
صفصف من
ٍ
قاع
ٍ
ُ
كحلم تَ دلّ ى في ٍ
ناعم
رسمته ٍ
اآلمال علّ ها تكون ،إن
أطياف
بريش ٍ
ُ
ُ
ِ
غادر
بشوك
ٍ
وخزته
البهية ،وإن
صورته
تسحرك
َ
ُ
ّ
ُ
ٍ
زخرفته األماني
الحاضر إن
الغيب ّية .هو
ته
إطاللَ
ترهبك
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
المناجاة شموخاً  ،والماضي
ِ
الباسقات في سماءِ
ِ
الحاضر
ضج نضوخاً  ،هو
ُ
ّ
بدرر التّ علّ ِم والنّ ِ
المرص ِع ٍ
العقول نبوغاً ،
َ
ويثري
يلهم
المنتظر
حباً ُ ،
القلوب ّ
ُ
ُ
َ
فس طموحاً ،
ً
الجسد
ِ
ويبعث في
ُ
نشوة ترتقي بها النّ ُ
والحياة نضوحاً .
ُ
والعطاء جموحاً ،
،
وضوحاً
والضمير
ُ
ُ
منشرحتين،
مبسوطتين
بيدين
بعيد
ٍ
يلو ُح من
ّ
ِ
ِ
ِ
مكر
وسالم
بأنس
حفاوته ٍ
فنختطف
َ
ِ
ُ
آمنين َ
ُ
ً
ته
جولة في ِأز ّق ِ
الصحابِ  ،يصطحبنا
األي ِام وتقلّ َب ّ
ّ
ين في خياالتنا
الفضفاضة
ِ
المشرقة ،ونتفتّ ُل مطمئنّ َ
ِ
الم،
يغدق علينا
ُ
اكنة،
الس ِ
الس ِ
الوهم أطناناً من ّ
ُ
ّ
َ
ٌ
لحظة
الحالم
يختطفها من ثغرنا
ِ
لثمة
وتُ سكِ رنا
ِ
وتارة
ً
المنتظر،
الحاضر
أحالم
فارس
نخاله
تارة
صفاءٍ ً ،
ِ
َ
ُ
ِ
ِ
فنبصره نعشاً ؛
المحتضر
َ
الحاضر
سقف
يضيق بنا
ُ
ُ
ُ
ِ
لترقد
األسود
التراب
جثمان أحالمنا فيواريها
ينقل
ُ
َ
َ
ُ
ُ
يعلم كم نَ ِح ُّن
أتراه
األبدي.
سيان
النّ
غيهبِ
في
ُ
ُ
ّ
ِ
بانتظاره!!
ِ
ونئن
حظات،
ِ
بإطاللة اللَ
ُّ
نذكره تبعاً  ،يراودنا
ئ
ُ
هر تعباً  ،وال نفتِ ُ
ُ
الد ُ
يطول بنا ّ
جذوته ِخ ً
ً
نتمخ ُض في
ّ
لسة،
وتنطفئ
بغتة،
الحماس
ُ
ُ
ُ
الحتوائه
ِ
قين
دائم،
وترقب
عاد ٍم،
ارتيابٍ ِ
نهرع محلّ َ
ٍ
ُ
ّ
الظروف،
وتكالبت عليها
الضغوط،
ُ
بروح أنهكتها
ْ
ْ
ٍ
تظفر باالنتصار.
االنتظار علّ ها
مشق ًة
ّ
دت
وتكب ْ
ُ
ّ
ِ
تاؤه
سهر سنوات،
وسينه
مناجاة،
ٌ
ميمه
مستقبل؛
ٌ
ُ
ُ
ُ
ُ
باؤه
،
غابر
وقادم
عابر
قرح
وقافه
ي،
وتمنّ
ترقب
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ٌّ
ٌ
ٌ
فاؤل.
بالتّ
دة
ٌ
متوق
ّ
لوعة
والمه
منتظرة،
بهجة
ُ
ِ
واهية من
ٍ
بخطوط
ٍ
ورسمه
انتظار المستقبل،
إن
ُ
َ
العدم
بانتظار
يكون
ما
أشبه
ة،
الوردي
ة
ِ
المثالي
ِ
ُ
َ
ّ
ّ
ِ
المحسوس
ِ
خي ِل
دو ِ
ُ
الوهم،
يرسمه
امة التّ ّ
نغرق في ّ
َ
ُ
فيتغي ُب عن
يوم ملموساً ،
نريده أن
لما
يغدو ذات ٍ
ّ
َ
ُ
شر ُحه على
مكمنه
األساس
أن
ِذهننا ّ
المساس؛ نُ ّ
َ
ُ
َ
المشعثّ ة،
ونمس ُد
الجرداء،
الحاضر
أرضي ِة
أطرافه ُ
ُ
ّ
ّ
ِ
َ
ونسق ُط
ِ
المنطقي،
ال
الفع
خطيط
ِ
بالتّ
ثراه
نروي
ّ
ُ
ِ
ّ
حريتها في
َ
آسرة
ٍ
بقيود
ٍ
المكبلة
ماضيه
ِ
أطراف
َ
لتنال ّ
ّ
قنطرة
ً
رات
المعثّ ِ
محط ِ
ّ
خذ من
سيان ،نتّ ُ
النّ
سماءِ
اته ُ
ِ

ممتد ،إن الله
أفق
ٍ
المضي قدماً
تخو ُل لنا
ّ
بثبات َ
ّ
نحو ٍ
ّ
ثابت
ً
للعمل
ات
ِ
سخر
الم
فوس
ِ
للنّ
جعل
قوة ،أصلها ٌ
ّ
ُ
ِ
قلبه
جيبه
حي على
وفرعها ٌ
ُ
العملُ ،ي ُ
ِ
نابت ،فمن قال ّ
وتزهر
فؤاد ُه،
وي ّربى
األملُ ،ي ّلبى
ْ
حي على
ُ
ُ
نداؤهُ ،
ُ
ّ
َ
عمل،
ٌ
يعقبه
ألمل ال
قيمة
فال
.
وعمال
زهراً
بساتينُ ه
ُ
ً
ِ
أمل.
يسبقه ٌ
عمل لم
خير في
ُ
وال َ
ٍ
بجد وإيخاءٍ  ،ونسمو في
ِ
نشمر عن
ذرونَ ا
سواعدنا ٍّ
ّ
نخض ُب طموحاتِ نا ،ونُ دثّ ُر إخفاقاتِ نا
العلياءِ بإيفاءٍ ّ ،
ونهمس
واجتهاد،
ٍ
نفة
عيد ُبأ ٍ
الس ِ
ِ
بإيحاءٍ  ،نغمزُ
ُ
للبعيد ّ
أبوابنا
نفتح
هاد،
العتيد ِبعزّ ٍة وامتِ ٍ
ِ
أذن القريبِ
َ
ُ
في ِ
المظلمات،
ِ
األنوار الثّ نايا
فتلج
المشرق
للقادم
ِ
ُ
ُ
ِ
ُ
صفحة
الباسقات ،وتنطوي
ِ
األي ِام
ُ
وتتفتّ ُح
أوراق ّ
بال
رات،
سخ ِ
الم ّ
َ
الحالكات،
ِ
الليالي
ومثل النّ ِ
جوم ُ
ّ
ِ
والج ِ
ّ
الصباحات
أسارير
نبلج
ِ
الس
ُ
امخات،
ِ
الش
ّ
ُ
ماوات ،تَ ُ
وعرض ّ
العصافير
غر ُد
ٍ
البذور
ثمر
شر ِ
ُ
ثمرات ،وتُ ّ
ُ
قات ،وتُ ُ
ُ
الم ِ
اللحظات المنتظرات.
بإطاللة
ِ
ات،
سيمفوني ٍ
ُ
ّ
جاح ،فإن ُق ّد صبرنا من ُق ُب ٍل قد
ْ
دعونَ ا
نستبق إلى بابِ النّ ِ
العمل ،وإن ُق َّد من
وفشلنا ولم نُ خلِ ص ّني ًة في
أخفقنَ ا ِ
ِ
قبل
القول َ
الني َة في
ُد ٍبر فقد ِ
عملنا واجتهدنا وأخلصنا ّ
ِ
شاهد
شه َد
َ
الم
ستقبل َ
ُ
ألفينا ُ
العمل ،وإذا ما ْ
خلف البابِ ِ ،
ِ
نفس ِه
وقلنا إن الماضي راودنَ ا عن ِ
والكد معناُ ،
الجد
ّ
ّ
اليد التّ ي
وتآمر مع
فاستعففنا،
الحاضر فتنزّ هنا ،ولم نخُ ِن َ
َ
ِ
شرا
حين تعثّ رنا ،وإن ُس َ
ُم ّدت إلينا َ
جزاء من أراد ِبه ّ
ئل عن َ
جهل،
فقرٌ ،
ِ
بع
أجاب :إنه من
ّ
الموبقات؛ ٌ
كيد ّ
كيدهن؛ ُ
َ
الس ِ
ٌ
أطالل
ُ
هن
وضياع
سفاهة،
رضوخ،
ٌ
فشل،
ٌ
خضوع،
تحجب ّ
ُ
ٌ
ٌ
نهن ُح ّب ّ
فس في
وي ِ
ِ
الش
ِ
خض َ
وي ّزي ّ
عن النّ َ
هواتُ ،
الهفواتُ ،
ويضيع
العزم،
ويتغي ُب
العقل،
ُ
فيثمل
ُ
هن للملذّ ات،
ِ
مخادع ّ
ُ
ُ
ّ
همس،
الخضوع
يبق في القلبِ مع توالي
الحزم ،وال َ
ٌ
ُ
ِ
ضميره
وأيقظ
َ
ره،
فؤاده
رحم الله
ُ
وبص ُ
فأحياه ّ
ُ
ُ
إال من َ
سجن
زجي في
مه،
وأوهج
وعد ُله،
َ
ودع ُ
عقله ّ
ُ
َ
ّ
ِ
فذاك وإن ُأ َ
يأتيه
حاضره أرق ًا وانتقاماًِ ،
وعذب ُه
ماضيه ظلم ًا وانكساراً،
ِ
ُ
ّ
المر
فيعيده ُمعزّ زاُ،
مستقبله حِ لم ًا واستبشار ًا
بعد ّ
ويذيقه َ
ُ
ُ
ُ
مقاال،
ولحياته مأمناً ،فيزهو
ِ
لروحه بلسماً،
ِ
يكون
شهداً،
ُ
ً
ويسمو مقاماً.

هاجر الدراز
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لذاتي التي أُحبها
لذاتي التي ُأحبها
تاة الثالثون عاماً ،
إلى َف ُ
حالك يا روحي؟
ِ
كيف
مرحباً يا فتاة الثالثون عاماً.
َ
بصحة جيدة؟
ٍ
أأنت بخير؟
ِ
أنت َسعيدة ؟
أكل شيءٍ على ما ُيرام؟ هل ِ
َّ
ُ
إال
ِ
آسفة ِجداً هل
ازعجتك باألسئلة ؟ لم أسأل َّ
حادثك وأنا
ِ
عليك يا روحي ألنني ها أنا ذا ُأ
ِ
لخوفي
مر به حالياً أعلم
في السن الواحد والعشرون وما ُأ ُ
ستقبال لم يبقى القليل على
بأنك ستجتازينه ُم
ِ
ً
أبذل ُقصارى ُجهدي ُألرضيك
ُ
وعد التخرج وها أنا ذا
َم ِ
ستقبال .
يا نفسي ُم
ً
أنجزت
ِ
أنك
منك يا فتاة الثالثون عاماً من ِ
ِ
أتمنى
مت به طيلة حياتك ولم تيأسي ولم تعجزي
ما َحلُ ِ
ٌ
لجميع
للوصول
قوية كفاية
بأنك
عن ُحلمك أعلم ِ
ِ
ِ
كنت
مكانة عالية كما ِ
ٍ
وأصبحت شخصاً ذو
ِ
أحالم ِك
ِ
المحبطين
بأقوال
تأخذي
ولم
السابق
في
تتمنين
َ
ُ
يوقفك
ِ
بشخصيتك القوية ولم
ِ
ولك أعلم
من َح ِ
ٌ
مررت
ِ
جميع اآلالم التي
آسفة يا نَ فسي على
شيء .
ُ
رب العالمين فأنت
سوى
يعلمها
ولم
ك
ِ
وحد
بها
َ
ُ
لك جيدا ويعلم ما
ينصت ِ
ولن
ك
ِ
يسمع
لن
تعلمين
َ
َ
بربك قوي .أما
ِ
رب العالمين فإيمانك
تُ خفين سوى ُ
صالة الضحى؟ فكنت تحاولين
ِ
زلت تواظبين على
ورد
لك في
جاهدة للمواظبة عليها .أأصبح ِ
ً
القرآن ٌ
ِ
يومي ؟ أتمنى ذلك فما من يسر يأتي إليك إال من
تقربك بربِ العالمين.
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ولكن هنالك سؤال يراودني كثيرا ..
بأنك فعلت
تنسي ِ
أ ما زلت تهتمين بكالمهم؟ ال
ّ
جميع
المستحيل من أجلهم ولكن لم يستحقوا
َ
ُ
درس
االشياء التي فعلتها لهم لكن ال بأس لعله ٌ
لك للمستقبل .
شهادة الماستر؟
ِ
ما هو شعورك عند استالم
فخورة جدا ؟ أعلم ذلك يا روحي نضالك نحو
ٌ
كنت أقوى من
لكنك ِ
ِ
أحالمك كان شبه مستحيل
المستحيل وكلمة المستحيل ليست في قاموسك
..
حبك يا ذاتي،
ُأ ِ
تاة الواحد والعشرون عاماً.
َف ُ

أسماء محمد البدواوي
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ما هو هدفك؟

كثيراً ما كانت تتردد علينا هذه األسئلة منذ
الصغر ،ما حلمك؟ وما هدفك؟ وأخرى على
الوتيرة نفسها ،تحفز شيئاً بداخل عقولنا
الصغيرة؛ لتدفعنا لالنطالق إلى رحلة الشغف،
رحلة البحث عن الذات ،نتعرف على قدراتنا،
ونطور مهاراتنا ،فنخوض تجارب شتى ،وننهل
من بحر العلم والمعرفة .تعلمنا أن نحلم كثيراً
وأن ننجز أكثر ،فاألحالم تظل أحالماً ما لم
تترجم إلى أفعال ،ونلتمسها على أرض الواقع،
لتصبح إنجازات نفخر بها.
نحط رحالنا في محطات عديدة ،نجول بين
ثناياها متخذين من العزيمة واإلصرار منهجاً ،
ومن التميز واإلرادة أسلوب حياة ،فنحن شباب
المستقبل الطامحون ،عازمون على صناعة
مستقبل مختلف ومتجدد ،عاشقون للقمم،
متسحلون بالعلوم الحديثة ،مستعدون لقيادة
دفة التغير ،بعقول نيرة ،متمسكين بجذورنا
األصيلة ،ومنطلقين نحو المستقبل برؤية
قيادتنا الثاقبة ،التي تمهد طريق التقدم في
مختلف القطاعات الحيوية.
كل يوم تتجدد التحديات التي تواجه شباب

وطننا العربي ،نحن بحاجة إلى روح شبابية تتحلى
بالمرونة والقدرة على االستجابة السريعة مع
تغيرات العصر ،فالتصدي لكل التحديات العربية
خيارا ،وسبل التنمية باتت
والعالمية لم يعد ً
متوافرة ومتعددة ،فلم يعد االبتكار والتطور
احتكارا ألحد ،ومن تحدي المستحيل أحرز قصب
ً
السبق ،فليس للنجاح أسرار وخفايا ،فقط علينا أن
نختصر المسافة بين القول والعمل.
نحن بيدنا فرصة استعادة مكانتنا العربية في
العلوم المختلفة من الفلك ،والفلسلفة ،والطب،
والهندسة وغيرها  ،فقد برع فيها علماء العرب
األوائل ،وخلّ دوا أسماءهم في التاريخ العلمي،
ليصبحوا رموزً ا المعة أضاءت عتمة البشرية،
فما هدفك؟ وما طموحك؟ لنعمل اليوم معاً ،
مستقبل أفضل
ً
ولنوحد جهود شبابنا ،ولنؤسس
بهمته التي تعانق السماء.
المستقبل يفتح مصراعيه للشباب العربي ،لخلق
تنافس عظيم على مسؤولية خدمة أوطانهم،
واالرتقاء بأمتنا العربية بمكانة تليق بعراقتها
وأصالتها االستثنائية ،مكانة بين القمم الشامخة،
وبين المجرات والنجوم العالية ،مكانة في الفضاء
الالمحدود آلمالنا وتطلعاتنا ،معاً كأمة عربية
ماضية نحو المستقبل.

فاطمة عبدالله سرور
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الحياة ..حواجز يجب تخطيها
والفشل بداية النجاح
وتحديات وحواجز ،يجب
الحياة عبارة عن مطبات
ّ
على المرء تخطيها حتى يتسنى له بلوغ ما يحلم
شخصيا كان قبل أكثر من 3
به .وأبرز حاجز واجهته
ً
سنوات ،وتحديدا في صيف  ،2018كنت حينها أجتاز
فترة تدريبي الصحفي بجريدة «األحداث المغربية»،
كنت أبتاع الصحف والجرائد في
وتزامنً ا مع ذلك ُ
كشك بالدار البيضاء .أفتخر دائما بعملي في
الكشك فبفضله بعد الله سبحانه وتعالى ،كنت
كنت لم أزل
أسدد واجباتي الدراسية ،بحكم أنني ُ
طالبا في مجال الصحافة والتواصل .أدرس وأتدرب
صباحاً  ،واشتغل مساء .في  29أوغست ،2018
كانت لي مهمة حضور مباراة فريق الرجاء الرياضي
ضد ادوانا ستارز الغاني عن آخر جولة من مرحلة
مجموعات كأس الكونفدرالية اإلفريقية.
المباراة ستقام مساء ،بمعنى تزامنها وعملي
ليح ّل مكاني.
اليومي في الكشك .طلبت صديقا ُ
وتوجهت إلى
فقبل مشكورا .ركبت دراجتي النارية
ّ
ملعب المباراة ،بعد أن شرحت لصديقي المطلوب
منه في الكشك .بدأت المباراة وانتهت بانتصار
الرجاء ( ،)0_6ركبت دراجتي النارية على أمل العودة
سريعا إلى الكشك .لكن حدث ما لم يكن في
الحسبانُ .صدمت دراجتي من دراجة الذ صاحبها
بالفرار ،ما تسبب في اصطدامي بدراجة أخرى
أمامي .حمداً لله الحادث لم يخلف أضرارا كبيرة
الدراجتين الناريتين ،لكنه تسبب
جسديا وال حتى في ّ
أن
في تأخري عن الكشكّ .
تأخرت في العودة .وبعد ّ
قررت أن أسلك طريق الكشك قبل الذهاب
عدتّ ،
إلى المنزل .يا الله ما الذي أراه .النيران تلتهم
الكشك والناس تقاومها بالمياه إلخماد لهيب
أسودا
نفعا .الكشك أصبح
ً
حريقها .لكن ذلك لم يجد ً
أبيضا.
بسبب النيران ،بعد أن كان ً
صدمتان في يوم واحد .بل في أقل من  3ساعات.
أسئلة كثيرة تبادرت إلى ذهني حينها .من الفاعل؟
سأتدبر أموري؟ واجباتي الدراسية؟
لماذا؟ كيف
ّ
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تبخرت.
شعرت لوهلة أنني انتهيت وكل األحالم ّ
لم أغمض عيناي تلك الليلة أذكر ذلك جيدا.
بعد شروق شمس اليوم الموالي وفي عزِّ األلم
والحسرة والهم .فتحت هاتفي فوجدت رسالة عبر
بريدي اإللكتروني من مركز الشباب العربي.
الرسالة مفادها قبولي للمشاركة في النسخة
الثانية من برنامج القيادات اإلعالمية العربية ّ
الشابة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة .سأكون كاذبا إن
قلت إنني لم أفرح .بالعكس كانت فرحة كبيرة.
منحتني حافزا كبيرا وطاقة إيجابية نفضت غبار
اليأس والتشاؤم وشحنت بطارية األمل والتفاؤل.
شمرت عن ساعدي وأصلحت الكشك من جديد.
ّ
واشتغلت مجددا إلى أن جاء موعد رحلتي إلى
اإلمارات .تركت أخي األصغر محلي .انطلقت رحلة
البعث واإلحياء إلى اإلمارات وسط مركز الشباب
العربي ،كانت فترة أقل ما يقال عنها «مذهلة»
مع الفريق «المتميز» الساهر على البرنامج،
واألشقاء المشاركين من مختلف أنحاء الوطن
العربي .انتهت الرحلة ،بعد أن تخرجت رفقة 99
شابة وشاب عرب كقيادات إعالمية عربية شابة.
عدت إلى إكمال حلمي في نيل شهادة الصحافة
والتواصل .وقد نلتها ولله الحمد .بعد أن أكملت
واجباتي ومستحقاتي الدراسية من الكشك الذي
التهمته النيران ،قبل أن أجعل ذلك حافزً ا إلعادة
إصالحه وإكمال طريقي نحو هدفي .بعد أن مرت
تلك اللحظات الصعبة من حياتي ،أفتخر كثيرا بكوني
اجتزتها ولم استسلم لتلك الحواجز ،بل جعلتها تحديا
وقد وفقني الله عز وجل في التغلب عليها.
اليوم ،وبعد مجموعة من محطات التدريب والعمل
في مجال الصحافة ،أجد نفسي صحافيا مهنيا
في المؤسسة المحترمة والرائدة «هسبريس»
وموقعها الرياضي «هسبورت» .طبعا فالحلم لم
ألن طموحي مازال كبيرا ومادام
ولن يتوقف هناّ ،

في العمر بقية فال مانع في مواصلة العمل على
تحقيق الحلم دون توقف أو استسالم لالخفاقات.
فمن منا لم يخفق في مرحلة من حياته؟ من منا
لم يرسم خطوات نجاحه افتراضيا قبل أن يتعرض
للفشل واقعيا؟ ليس العيب في أن تفشل ،بل
العيب في أن تخاف من الفشل ،ألنه سيجعلك
عاجزا عن المحاولة.
إن بلوغ النجاح يمر عبر نقطة انطالق اسمها
الفشل ،فبدون فشل لن تنجح ،شريطة أن تستخلص
العبر والدروس التي تسببت في فشلك حتى
تستفيد منها وتجتازها في المرة المقبلة .كن
تجرع
ّ
متفائال
وتيقن دائما أن التفوق ال يأتي دون ُّ
مرارة اإلخفاق ،واحرص على استغالل كل الفرص
التي تحظى بها في حياتك .ال تفقد األمل في كل

مرات
ٍ
مرة تفشل ،بل اعمل على إعادة المحاولة
ومرات فبابها مفتوح أمامك على مصراعيه .احرص
ّ
على تنمية خصال الثّ قة والتفاؤل والعزيمة بداخلك،
ألنّ ها اللبنة األساس في تخطي كل اإلخفاقات .وال
تسرب لنفسيتك الشعور باالستسالم ،فما النجاح
فشل إلى فشل دون خوف وفقدان
إال انتقال من
ٍ
جراء خوفك من
غاليا ّ
لألمل ،فال تدفع الثمن ً
وأن
الفشل .تأكّ د
أن الظالم هو بداية النورّ ،
دائما ّ
ً
بعد الضغوط ستأتي الراحة ،وأن الفشل هو بداية
النجاح.

يوسف العيرجي
 ٣٠عاماً  ،المغرب
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االستعداد للمستقبل
حب الوطن يدفعنا لتسخير كل جهودنا
لطالما ُّ
وإمكانياتنا والحرص على طلب العلم والسعي
ألجله ،فدولتي الحبيبة دولة اإلمارات دائماً في
صدارة دول العالم في تمكين ودعم الشباب
التخصصات عن طريق طرح العديد
في مختلف
ٌّ
من المبادرات والبرامج التي تدعم ملف الشباب
وبناء مستقبل أفضل .لذلك لم تتوقف رحلتي في
طلب العلم وتطوير مهاراتي التقنية والرقمية،
فبعد تخرجي من كليات التقنية العليا في تخصص
األمن واألنظمة الجنائية ،كانت محطتي األولى
هي المشاركة في برنامج الزمالة التّ قنية للشباب
العربي في نسخته األولى والذي نظمه مركز
الشباب العربي ويضم البرنامج حوالي  100شاب
وشابة من مختلف التخصصات التكنولوجية
َّ
والرقمية في العالم العربي إذ ربطنا البرنامج
معاً لتحقيق التبادل المعرفي والتغلٌّ ب على أبرز
التحديات التي تعاني منها منطقتنا العربية ،وكان
مشروعي في هذا البرنامج هو تكمين استخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي للجمع بين الطاقة
المستدامة وتحلية المياه والذي يهدف إلى
االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي  ANNو
 GAفي معالجة وتحلية المياه في الوطن العربي.

تغيرات
ُ
فنحن نعيش اليوم في عالم يشهد ّ
بالتحديات والفرص ،فليس
عالم مليء
متسارعة،
ّ
ٌ
أمامنا خيار سوى مواصلة مسيرتنا التعليمية
والتسلّ ح بالعلم والمعرفة ،لتسخير كل جهودنا
وإمكانياتنا في كافة المجاالت التكنولوجية
والرقمية لتوليد األفكار المبتكرة القادرة على
مواكبة المتغيرات المتسارعة ،واالستعداد
للمستقبل بكل جاهزية.

وبعد ذلك ،كانت محطتي الثانية هي انضمامي
لبرنامج مهارات المستقبل للمرأة والذي
يهدف إلى دعم المسارات المهنية وتزويد
الشابات اإلماراتيات بحزمة متنوعة من مهارات
المستقبل ،بما يسهم في تمكين وتعزيز مسيرتنا
المهنية ،وكما يعد البرنامج فرصة الكتساب
توجهاً
وتطوير مهارات المستقبل بحيث تعد ُّ
أساسياً لحكومة دولة اإلمارات وأولوية في
المتغيرات التي يشهدها العالم .باإلضافة
ظل
ّ

بحيث ال ترتقي األمم وال تنهض لتكّ ون حضارتها
وتطورها دون أن ترتكز على العلم ،فالعلم هو
ّ
سالح األمم للمضي قدماً نحو المستقبل ،فعند
بداية رحلتي في طلب العلم مررت بالعديد من
والصعاب ولم تكن الرحلة سهلة ،ولكن
التحديات
ّ
ّ
كان اإلصرار والعزيمة دافعي الستكمال هذه الرحلة
فما زلت في البداية ،فهناك العديد من محطات
العلم لم أطرق بابها بعد! ولكن سأفعل ذلك قريباً
بإذن الله.

إلى ذلك ،أن المرأة اإلماراتية في دولة اإلمارات
لها مكانتها ودعمها الدائم من قيادتنا الرشيدة،
وبالفعل التمست هذا الشعور عند حصولي على
خاصة من سمو ّ
الشيخة فاطمة بنت
رسالة تهنئة َّ
مبارك (أم اإلمارات)  -حفظها الله  -لتفوقي
األكاديمي ،حقاَّ تعجز الكلمات عن الوصف والتعبير
عن مدى سعادتي عند استالم هذه الرسالة
الجميلة ،فهي تعني لي الكثير وأعتبرها وساماً على
صدري ،وهذا الحافز دائماً يدفعني للتقدم لألمام
وأل أضع سقفاً
والتميز في كل عمل أقوم بهَّ ،
ألحالمي بل أن أسعى دائماً لتحقيق المستحيل.

مريم محمد الشحي
 ٢٣عاماً  ،اإلمارات
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ش مع ًا في دروب األمان
ل َن ْم ِ
وقدرنا أن
قدرها أن تعيش بخوف وعزلة وألم،
ُ
ُ
نمنحها من الحب ما نستطيع ..فاألمان واالستقرار
أمال
والسالم حلمها الذي آمنت به منذ سنينً ،
في أن يغدو واقعنا البشع حلواً وسعيداً  ..إنّ ها
اإلنسانية ..المبدأ السامي والنبيل.
وبالرغم من جمال مبدأ اإلنسانية وروعة
ولكن
ّ
معانيه ،إال أن هناك من يعتقد أن المآسي
والحروب والنزاعات ما هي إال أسباب كافية ونتائج
واعدة لحاضر كئيب ،ومستقبل مؤلم وحزين..
ترمم ،وألحالمنا أن
فكيف يمكن لجروحنا أن ّ
صم الموت بصوته اآلذان ،وأعمى
ّ
تحقق ،بعد أن ّ
بقسوته العظيمة القلوب ،حزناً على مصائر أفراد
أغلقت لهم الحروب كل الدروب المؤدية إلى
السالم واألمان واالستقرار؟
منطقياً لمن يرى
نعم ،قد يكون هذا االعتقاد
ّ
الحياة بنظرة الخوف واالستسالم ،ولكنه وبالرغم
أن
من واقعيته إال أنه غير صحيح ،والصحيح َّ
فإن قيم اإلنسانية
فوزه واقع ونصره مؤكَّ د ،لذا ّ

ومبدأها الثمين محال ّأل يجعال حاضرنا أفضل
وغدنا مشرقاَ وسعيداً.
فنحن  -شباب اليوم  -قادرون على جعل
مجتمعاتنا تعيش هادئة البال ،مطمئنّ ة القلب،
الرائد في
حين نؤمن تماماً بدور اإلنسانية َّ
مجتمعاتنا ونسعى جاهدين في تعزيزه وتقديمه
لمن هم بحاجة إليه ،ودورنا اليوم ال يقتصر أهمية
عن دور المؤسسات الفاعلة في مجال الشأن
اإلنساني ،فنحن من نصنع من الحزن سعادة ،ومن
ّ
الخوف أماناً واطمئناناً  ،ومهما قست الحياة علينا
وجزّ أت أحالمنا إلى قطع مختلفة في األحجام،
نولي اإلنسانية دبرنا
متساوية في اآلالم ،فإننا لن ّ
عازمين على المضي قدماً في دروب الحياة خائفين.
ال يزال بإمكاننا أن نجعل الخير حليفنا ،والمستقبل
الواعد قرارنا ..وأن نثبت أن الدنيا ال تزال بخير.
فهل وجدتم من هو أنقى من اإلنسانية ،يعيد إلينا
األمل الضائع الغريب؟

كندة مهند العظم
 ٣٠عاماً  ،سوريا
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نعم نستطيع
ولدت في إحدى القرى المصرية علمتني أسرتي
على قدر استطاعتها وقد الحظ المعلمين ذكائي
الصغر فقد حافظت على المرتبة األولى حتى
منذ ّ
وصولي المرحلة الثانوية وعندما كنت في الصف
مما دعاني للعمل
األول الثانوي فقد والدي بصره َّ
بدال منه لتستطيع أسرتي العيش ولو
في الحقول ً
بأقل القليل.
ّ
ومنذ الصغر وأنا أريد أن أصنع شيئا لنفسى وأسرتى
يحسن من مستقبلنا .أردت أن أثبت للجميع
وبالدى ّ
أننا نستطيع أن نفعل المستحيل ولألسف الشديد
كانت تقابل أحالمى وآمالى بالسخرية من الكثيرين
من األهل واألصدقاء واحد أو اثنين فقط هم من
ولكن سخريتهم زادتنى إصرار
يدعمون أحالمي
َّ
وعزيمة فسعيت في اللَّ يل والنَّ هار وأنهيت عملي
نفذ هذا
البحثى بنسبة نجاح عظيمة وبقي أن ُي َّ
البحث على أرض الواقع ولكن لسوء الحظ لم أكن
يموله
أمتلك المال لتنفيذ مشروعى ولم اجد من ّ
مما أحبطني كثيراً ودفعني للتخلي عن حلمي
َّ

62

لسنوات حتى كدت أن أنسى ذلك الحلم إلى أن
قابلت أحد أستاذتي الذين كانوا دائماً ما يدعمونني
في دراستي فسألني عن بحثي فأخبرته أنّ ي لم أعد
أعمل عليه وشرحت له أسبابي فقال لى :لو أن كل
إنسان ترك حلمه ألجل عقبه تكون أمامه ما كنا
كل
أن َّ
صنعنا الطائرة والمصباح وصاروخ وقال لي َّ
عقبات كثيرة والنَّ جاح
عمل عظيم دائما ما يقابله
ٌ
نحطم تلك الصعوبات تلك الكلمات زادت
هو أن ّ
حماسى عن ذى قبل فكنت أعمل ليل نهار ..وفي
النهار أعمل ألجل إطعام أسرتي ..وفي الليل ألجل
فلكل من أراد النجاح أعمل وثابر على عملك
ّ
حلمي.
وأن سقطت قم مرة أخرى ولكن قم أقوى من قبل
وستصل يوماً ما إلى ماتريد .............

محمد زين حلمى
 ٢١عاماً  ،مصر

 ...لم أفكر يوما أن
المعبرة عن مدى
الصورة
ّ
النجاح هو تلك ُّ
الصمود والصبر المتمثلّ ين في هيئة
ُّ
شخص له رؤية واضحة
وشاملة للحياة
تعددت التَّ جارب يظل للنجاح خلطة واحدة
و مهما َّ
هي هدف معين اإليمان به والتّ ركيز عليه وتحقيقه
بإذن الله وعن تجربة خاصة أرى أن للنجاح كذلك
مرجع واحد هو التوجيه الصحيح فأنا لم أفكر يوماً
أن أكون في كلية أدرس علوم الحياء بكل حب
وشغف فكانت احالمي عبارة عن طبيبة أو معلمة
أو مهندسة لم أفكر يوماً أن أكون وسط المختبرات
وفي محيط مليء بالميكروسكوبيات عالم مختلف
عن احالمي.
ملهما لي من خالل قصته
شخصا
موجهي كان
ً
ً
غير بالفعل نظرتي
المسجلة عبر موقع يوتيوب فقد ّ
وغير مساري الذي كان خالياً من الشغف
إلى الحياة َّ
إلى مسار مليء بالفضول واإلرادة من خالله اضفت

للنجاح مكونات أخرى غير الصمود والصبر والجد.
اضفت االحترام واالستماع والتفاهم مع اآلخرين
أن المجتمعات النامية والمجتمعات
وادركت حينها َّ
موجهين محنكين
العربية خاصة بحاجة إلى ملهمين
ّ
البر.
إلدراك النجاح فهم
فعال البوصلة للوصول إلى ّ
ً

نهيلة صالحي
 ١٩عاماً  ،المغرب
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نحو المستقبل
إلى تلك النسور التى تحلّ ق نحو األعالى تتطلَّ ع مع كل
التقدم واألمل والنجاح
إشراقة شمس إلى المزيد من
ُّ
بالهمة
الفواح
َّ
إلى زهور المستقبل وعطره َّ
وحب األوطان
والنَّ شاط
ُّ
إلينا نحن الشباب الذين ينسجون دائم ًا بأفكارهم الرائعة
وعقولهم المستنيرة مستقبل األوطان حاملين على
أكتافهم بناء مستقبل أفضل يتمتع بشتى أنواع التقدم
والرقى حافرين بقلوبهم حبهم ألوطانهم حاملين
ّ
فداء ألوطانهم...
أرواحهم
بأيديهم
ً
ولكن كيف للشباب أن يكونوا تلك الثمار اليافعة التى
تنفع مجتمعها العربي وتدفعه لبناء واقع من الحضارة
والتقدم واإلزدهار كيف لهم أن يجعلوا من أحالمهم
حقيقة على أرض الواقع فشباب بال أحالم كربيع بال
سبال لتحقيق
زهور كيف لهم حتى وإن لم يجدوا
ً
الصخر ليبنوا حضارة متكاملة
تلك األحالم أن ينحتوا َّ
األركان وتاريخ ًا مجيد ًا لوطننا العربى إن أهم ما يحقق
كل هذا هو اإلرادة فعندما تكون لديك إرادة صادقة
عند ٍإذ يحدث التغيير فاإلرادة هى نفسها العمل الذي
يحقق الهدف ويمحو ما قد يحول دون تحقيقه .فقد
خلقنا الله وجعلنا خالئف له في أرضه سبحانه وتعالى
لنعمرها وأعطانا نعم ًا ال تُ عد وال تُ حصى لتساعدنا في
ّ
إعمارها فقد خُ لق اإلنسان في أحسن تقويم وسوى
وعدل وركب في أروع صورة ووهب من الخواص
الذهنية ما ُيحيل به كل عنصر قى الطبيعة إلى خدمته
لذلك ُأمر اإلنسان بتعمير هذا الكون المسخر له لذلك
علينا نحن الشباب أن نستغل تلك المرحلة الذهبية من
حياتنا ونطور من أنفسنا وبالتالي نطور من أوطاننا.
ولكن هناك الكثير من العوائق التى تحول بيننا وبين
تحقيق أحالمنا بل إن هناك عدو أكبر قد ُيجلسك في
لتمر عليك االيام والسنون وتُ عد
مكانك طوال حياتك َّ
جالس ال تحرك ساكن ًا
أيامك أمامك عد ًا وأنت ٌ
واآلن هل عرفته ؟ انظر جيد ًا
عدوك الحقيقى:
تعال لتعرف من هو َّ

64

إنَّ ه نفسك تلك التي تدعوك دائم ًا إلى الكسل والمماطلة
وبل وتترك لتُ قطع بسيف الوقت قطع ًا فالوقت
ويعلى شأنك
كالسيف إن لم تقطعه وتشغله بما ينفعك ُ
قطعك هو.
لذلك إذا بدأت بنفسك وأبعدتها عن الكسل والتأجيل
والتَّ راخى وانتصرت على الحرب التي بداخلك تلك الحرب
المضى قدم ًا واللحاق بركب التقدم
التي تمنعك من ُ
والتطور والتى اذا لم تسحقها ستسحقق وتٌ نهى أحالمك
أوال وأال
قبل أن تبدأ لذلك عليك أن تنهى تلك الحرب ً
تنظر إلى الماضى وال تَ ُعد جوالت الفشل ولكن إبدأ ِبعد
وكبحك لجماحها
صوالت النجاح فانتصارك على نفسك
ُ
هو أولى خطوات وصولك إلى هدفك ولحاقك بقطار
التقدم لذلك علينا أن نبتعد عن المماطلة تلك التي
عطل مسيرتك للوصول إلى
تُ عد من أكبر العوائق التي تُ ّ
أحالمك حيث إن لدينا مهارة فائقة في إقناع أنفسنا بأن
الوقت المناسب لنتغير ليس هو الوقت الحاضر وأنه مازال
لدينا الكثير من الوقت في المستقبل لنحقق ما نريد هذا
سر
هو الخطأ تماما فإنجازُ ك ألعمالك في أوقاتها هو ُ
نجاحك فعمل اليوم هو لليوم وعمل الغد هو للغد لذلك
عليك َّأل تماطل وأن تمضى قدم ًا وتلحق بذلك الركب
تستغل ذلك التقدم
َّ
قدم والتكنواوجيا وأن
الملئ بالتَّ ُّ
سطر
الهائل والمتسارع وأن تجد وتجتهد وتصبر وتثابر لتُ ّ
يوصلك إلى أحالمك وطموحاتك ويرفع
لنفسك طريق ًا
َ
من شأنك ويعلى من شأن وطننا العربي الكبير.

أسماء رمضان عبد الحافظ
 ٢١عاماً  ،مصر

ماض تليد ..ومستقبل مجيد
ٍ
أشرقت األرض بنور ّربها ،وجيء بالصباح منفلقاً ،وصعدت
وضاحة ساطعة ،تتربص بالسماء رويد ًا رويداً.
السماء ّ
قضيت مناسكي الصباحية ،وتوجهت صوب المدرسة للتدريس.
ُ
فتحت الكتاب مقتفيا صفحة درس اليوم ،فوجدته ،فكان
موضوع النص« :نحو المستقبل :تطلعات وطموحات» .لوهلة
كانت جديرة بأن تُ ثير الذّ كرى في مخيلتي ،سلسلة ذكريات
مرت من أمامي وكأنها فيلم وثائقي ،وكأني أراها نُ صب عيني
الساعة ،لم تبرح من ذاكرتي قط.
فكان لزاما مني العودة إلى ذلك الطفل الذي في صدري،
الذي لم يفارقني في جل أطوار العمر ،ذلك الطفل الذي رسم
وحفز العزم في قلبي ،عشنا ّأيام ًا ُحفرت
لي معالم الطريقّ ،
في ذاكرتي ،ما تزال عالقة في تالفيف الذاكرة والقلب.
أثر.
مسها ٌ
عادت بي الذاكرة إلي زمن غابر ما يزال يطفو إليها كلما ّ
أذكر َّأن المدرسة كانت تنظم مسابقة لرسم معالم
علي
واجب
المستقبل ،انطالق ًا من تطلعات األطفال ،فكان
ّ
أوال.
األستاذ
في بادئ األمر أن اُلْ قي ما بجعبتي أمام
ً
أكملت ،قال:
فتلوتها عليه ،وحينما
ُ
 أنَّ ى لك هذا يا فتى؟!عند نفسي ،وتوجيه أمي.
 هو من ِالدهشة واكت في بالقول:
فبدت عليه َّ
 أحسنت!...فجاء يوم الحسم ،فنادى المنادي باسمي:
 أيا بالل تقدم.فبدأت في قراءة ما كتبت:
“ -أما قبل فإن األمر كلّ ه لله ،من قبل ومن بعد.

و َّأما بعد؛
لماض تليد،
فإن في النفس خطرات ،وفي الصدر زفراتٍ ،
ومستقبل مجيد .وإن النفس حبلى باألماني والتطلعات،
لرسم مستقبل زاهر.
كل أبناء هذه األمة ،يزهر قلبي نور ًا أن أرى أمتي
فإني ومثل ِّ
في قادة األمم ال في ذيلها ،أن تقود السفينة هي ال أن
ُيساق بها ،فأما آن األوان للهوان أن يندثر وينصرف عنها،
وللذل أن يضمحل بساحتها...؟!
وكما جرت به المقادير ،وسارت عليه السنن الكونية الثابتة ،ال
تقدم دون األخذ باألسباب.
ويصرف له ماله ،وتُ صاغ
حقه
وأن ُي ْعطى التعليم ّ
ومقوماتهُ ،
ّ
ويوعى أفراده.
برامجه ومناهجه،
ّ
درس
لدي ٌ
نسيت نفسي في زحمة تلك األيام الفائتة ،أن َّ
وتشوفت لها ،وما زالت
ألقيه .لقد هزّ ني الشوق لتلك األيام
ّ
متربعة على عرش فؤادي .الغريب أنَّ ه كان نص الموضوع،
نصي الذي تلوته في مسابقة المدرسة ُمذ  20عاماً ،بعد
فوزي والمصادقة عليه.
إحياء
إن الرجوع إلى التاريخ والماضي للتفاخر به وتذكره ،ليس ً
لأليام الخوالي التي مضت ،وإنما للتفكر وأخذ العبر ،للبناء من
جديد...
باح الطفل بما يخالج صدره ،في تلك المدرسة التي بنينا فيها
وسطرت بمداد الذكرى ،أننا سنبقى على
َّ
أحالمنا وأمنياتنا،
العهد والوفاء .وما نزال على تلك الذكرى نحيا ونأمل.
وهل على الطفل من حرج إذا باح بما يخالج صدره؟؟!!.

حاتم الفحصي
 ٢١عاماً  ،المغرب
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خرطَ فة نائم
نوم َك  ،يبدو
هناك وحي صوت يستقصدك في لحظة ِ
بعض الخوف ينادي :
يشوب ُه ُ
صوتُ ُه حازم ولكن
ُ
“يا هذا،

األصغر
براحة موتك
ِ
مالك
ِ

القشور تطفو على السطح دائم ّا  ،لكن سرعان ما تتخلص
منها الطبيعة
كالفقاعات تمام ًا مصيرها التالشي .

والعمر يمضي
ُ

أنت ورد

كب يسري
َّ
والر ُ

ال ال

قليل
ُ
والعتاد
ُ
عليل
والجواد ُ
ُ
األكبر”
موتك
نحو
َ
يجرك َ
ُ
ِ
مشغول الفؤاد
َ
محموم الرؤى
فتهرع
َ
ُ

فأيةُ
بكامل
تهبط على صدرك ِ
ُ
مجهولة هي هذه التي
ٍ
إرادة
ٍ
المضني لتوقظك من نومك؟
عنفوانها ُ
أهداف َك السامية،
ُ
إنه نداء
ُ
عرفه جيد ًا ..
تَ ُ
وي ِرغم روحك على أن تستفيق ..
يحث النُ َ
ُّ
بل َ
فيك ُ
كل ليلة:
يظل صوته يردد على مسامعك في ّ
“يا هذا ،أنت رسول القيمة المفقودة في األشياء ،بعثت
بمتثاقل عنها أو مهووس ُا بالظهور من
إلنعاشها لست
ٍ
خالل اعتالء كتفيها
أكس َب معاني األشياء قيمة
إن َهوس الظهوراليوم َ
هامشية ..
َّإل أنَّ ك تريد نصر القيمة وإظهارها ال تريد الظهور من
خاللها
بشدة
فماذا ُيمكن أن تصنع هذه الحياة التي نصبو إليها َّ
للمتثاقلين عن إكساب األشياء معاني قيمة ،المقتتلين
في سبيل إعالء ذاوتهم وتمجيدها فقط ؟
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الوصول للقمة؟

الطبيعة.
وإ ْن َأنكرتها َ
الوردة معطاءة دائم ًا حتى ِ
بل أرض طيبة،
حتى وإن استغرق حرثها وقتا أطول من المرجو.

حاول
إال أنَّ ها ستزهر ال محالة ،فال
تثريب عليك ما ُد َ
َ
مت تُ ِ
حمل نفسك جريرة التأخير فإن حرث األرض الطيبة يا
 ..وال تُ ّ
يورث إال الخير.
ال
أنه
إال
ا
ً
وأعوام
ا
ً
سنون
يستغرق
صديقي
ِ
العظماء كما يأخذ العظماء
فالتاريخ يأخذ وقته في صناعة ُ
وقتهم في صناعة التاريخ.
مت تمضي
وأنت عظيم
وغني عن تصفيق الجمهور ما ُد َ
َ
ّ
في خِ َّضم الحياة محتضن ًا غايتك النبيلة تلك.
تك أمام عيناي الظروف
كنت معكّ ،
أنا أعرفك جيداًُ ،
شظ َ
زخم
فأهديتُ ك النسيان في كتاب ألحالم مستغانمي ،كان ُ
المفردات فيه أكبر منك إال أنّ ُه مكّ نك من استئناف سيرك
ِ
يشد انتباهك
عما من شأنه أن ّ
رغم الوهن باحث ًا مجدد ًا ّ
فوجدتك تبحث في ذكريات مصط في محمود عن رحلته
من اإللحاد إلى اإليمان حتى جعلتك تعتقد بإمكانية التغيير
الجذري الذي كنت تجزم باستحالته .أصبحت جامح األحالم
ولكن قلبك مازال قلب طير فقررت الهجرة معك للشمال
حيث نهلت علما من حنكة وجرأة الطيب صالح ،فعدت
بعنفوان صاخب  ،وفي عينيك غضب يشبه الذي في عيني
محمود درويش حين قال :كيف تحيا غداً؟

جواهر محمد حربي العامري
 ٢٥عاماً  ،اإلمارات

من معاني المستقبل
كل مرة
ربما عنت كلمة المستقبل الكثير ،في ّ
بشكل مختلف .إنها تعنى للمزارع البسيط ميعاد
بزوغ الثمرة من التربة الصلبة ،وربما تحمل له تحدياً
أكبر إن كانت التربة بور .وهي تعني للعالم مفتاح
لبحث علمي طويل يشغله ،وللكاتب نهاية روايته،
وللطالب استالم شهادته.
ومع بزوغ التكنولوجيا وانتشار أداتها في أيدي
السنين
الناس ،صار المستقبل الذي يعني عشرات ّ
فالطائرة لها أن تأخذك من
ّ
هو ما تعنيه الثانية،
مكان إلى مكان تبعده القارات في سويعات قليلة،
والزر في الجهاز النقال له أن ينقلك إلى أسرع
من هذا دون حراك .وللمرة الثانية ،تغير شكل
لما تغير إدراك الزمن عند جمهور الناس
المستقبلَّ ،
من العامة ال عند الخاصة من العلماء وحدهم.
التدفق الطبيعي السائر للمستقبل ال يزال في
ُّ
لكن
طبيعته كالنهر الدافق إذ البد له أن تواجهه عقبات
في مساره ،فكان للكوارث الطبيعية والحروب
واألمراض التي شهدتها أماكن مختلفة حول العالم
على مدار التاريخ تأثيرها في صياغة كلمته ،آخرها
وباء كورونا الذي أجل آمال الكثير من البشر ،لكن
تلك العقبات سرعان ما تنجلي لينفتح الطريق أمام
المستقبل ممهداً من ثانية.
عرف الفالسفة والعلماء المستقبل بشكله
وقد َّ
كل ما سيحدث بعد الوقت الحاضر،
البسيط على أنه ّ

بحتمية ال يمكن الفرار منها لوجود الزمان المحكوم
بالمنطقية في علوم الفيزياء كصيغة خطية ناتجة
عن الزمن الماضي ،وهو الشغف الذي سكن
علماء الفلسفة منذ قديم األزل ،ومن قبلهم كان
المستقبل في الماضي في أيدي العرافين وأصحاب
الدجل ،ثم شغل موضوعه المفكرين والعلماء إلى
أن تم صياغة “علم المستقبل” والذي يهدف إلى
مستقبال في
مواجهة التحديات التي قد تظهر
ً
المجاالت المختلفة كالمجال االقتصادي والعلمي
على سبيل المثال عبر قراءة مفردات الماضي
والحاضر.
على أنَّ ه وإن تعددت اآلراء وظهرت المصطلحات
يبقى العلم هو كلمة السر لكل مستقبل آت،
فقديماً كان النظر للقمر وحده للشعراء إلى أن
بحثه العلماء ،ويوماً يحل وسيأتي البشر بالعمران
للفضاء ،ووحده الخيال هو من يضاهي ما قد يأتي
به المستقبل.

ساره علي نويجي
 ٢٥عاماً  ،مصر
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الغد المنشود
األمس قد مضى وطويت صفحته ،واليوم قد
يتم مهمته ،والغد قد الح وكُ شفت
أوشك أن ّ
سريرتُ ه ،فمن عاش على ركام الماضي كسرت
حجته ،ومن بنى
طعت ّ
فرحته ،ومن أضاع حاضره ُق َ
مستقبله ُرفعت درجته ،فمهما طالت مخالب البالء
معالم أرواحنا ،وغرزت أظافرها في زوايا أفراحنا ،ال
بد أن نعلم أن حياتنا سفر من األسفار ،وأن نتعلم
أن نضيء بدل القمر أقمار ،وأن نهجر الحزن ونتغنى
باألشعار ،وأن أظلمت بقاع المكان قشعنا األستار،
وأن انطفأت شمعة األمل أوقدنا شعلة األفكار.
السجين يا صاحبي ليس من حبسته أربعة جدران،
والعليل ليس من أقعدته األسقام دونما طيران،
بل من خاف العال وحبس خياله دون أن يطلق له
العنان ،هو مرتعش اإلرادة الهزيل الجبان ،فالعلم
سالح األوطان ،واألمل سالح اإلنسان ،والتخطيط
سالح عتي على الزمان ،والكلمة أقوى من كل
الفرسان ،فال جحافل تعلو سلطتها على سلطة
أشد على المرء من فقدان
الكالم ،وال أهوال
ُّ
السالم ،وال يصل المرء لبر السالم دونما أن تبتلعه
حقبات من الظالم.
افهم أن من أراد بلوغ القمم شد الرحال ،وصبر على
األهوال ،وعبر كل الجبال ،ثم ارتقى ُسلَّ ًما بال حبال،
صحيحا ،وأن يكون
يدعو في كل حين أن يكون قراره
ً
رجيحا ،ويحرص على أن يواصل السعي وإن
عقله
ً
كسيحا ،وال تغريه الراحة وأن كان القاع
كان جسده
ً
قبيحا ،وطالما كان
فسيحا ،فال طالما كان الندم
ً
ً
مليحا.
النجاح
ً
ثق يا صاحبي أننا كلنا عبرنا قيعان األحزان ،وتعثَّ رنا
في غابر األزمان ،وفقدنا ً
شيئا من أشكال األمان،
معا عجز
وشهدنا
األحضان،
وافتقدنا لمن غادروا
ً
اإلنسان ،وكيف أنه مخلوق من ماء مهان ،فال هو
طول ،لوال أن يجتبيه
ً
بالغ الجبال
بخارق األرض وال ٍ
ربه برحمة منه تبارك وتعالى ،فإن العبد دون الله ما
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هو إال طين يتغالى.
يا صاحبي ،جميعنا اليوم معمرين في الوجود ،فقد
مرت خالل األزمة أزمنة وعقود ،حفرت فينا الدرس
كاألخدود ،فبينت لنا كيف هي عواقب الركود،
فالبقاء لمن شد ساعده وبذل أقصى مجهود،
والدوام لمن حارب اليأس والكنود ،ووضع خطة
لمستقبله وباشر بالصعود .المستقبل يا صاحبي
يقوده من عرف متطلباته وواءم معايير الصمود،
بتفوقه على شتى الحشود ،بل أن
تميز
ُّ
ومن َّ
المستقبل هو لمن عاش ال يخشى السقوط ،هو
للمحترفين المعتادين على الهبوط ،لمن كابدوا
األمرين بال يأس وقنوط ،وأدركوا أن الحياة ما
هي َّإل رحلة بين شديد ومبسوط ،فإنك لن تنال
الراحة َّإل بعد الضغوط ،ولن ترى العلياء ما لم تعبر
الخطوط.
يا صاحبي ،إن التاريخ فيه مبتغى السائل ،ومليئ
بإجابات المستقبل والوسائل ،ومفعم بحكم
األلباب والرسائل ،فليس الغد بحادث جديد وليس
به دخائل ،إن المستقبل مرآة للماضي مختلف
الفسائل ،فزرع األمس المثمر ال يليق بما هو للغد
من فصائل ،وإذا اكتفيت بعلمك كيف تضمن أن
ال يكون له بدائل؟ فنحن في عصر التقدم الهائل،
ال شيء ثابت فيه سوى الفضائل والرذائل ،جدد
ثوب علمك كل حين لتكن من األوائل ،وحافظ على
مبادئك فإنك بدونها زائل ،وأدم نعمك بالشكر وعد
لكل الخصائل.
تاج ّ
والرضا ٌ
الجمائل ،فإن القناعة ّ

نوف نبيل محمد
 ٢٠عاماً  ،اليمن

معزوفة خواطر األمل
الصحراء
بمطر ،يقلب
نطرق أبواب السماء ،ليغيثنا الله
ٍ
ُ
بستاناً ،تزهر قلوبنا وتبقى الذكرى أسيرة عقولنا.

تحت نجوم الليل ،ووسط غيوم الحياة ،تأخذنا تلك األفكار
آملين
لعالم تمتلكه أحالمنا ،كالنجوم نضيئ في َد ْجن الليل،
َ
تحقيقه.

وفي خفايا الحياة ،انطوت تلك األحالم ،أحالمآ ذبلت ،ومع
ِ
كل خطوة في طريق الحياة نزفت حزن ًا لمن تركها واستسلم،
ّ
لمن أدار ظهره لها متعذر ًا بكلمة مستحيل.

يالمس السعد قلوبنا ،ليخلق من الغصن زهوراً ،ومن هاوية
الشجن نسقط لتبدأ الحكاية من بداية السطر ،وعلى حبر
األحداث نمضي ومن بدابة سطر النجاح تبدأ حكاية األمل.

يا من سرت في طريق الحياة يا من يحمل على ظهره حزن
الحياة يا من يستنجد بصمت ،ويا من يعزف معزوفة الندم،
لم ينتهي الوقت فأنت مازلت هنا وحلمك هناك.

ضمور ،تغلبها ُيمن
الدموع
آلت أحزان الماضي تمضي ،وفي بحر
ٌ
ُ
مروج المسرات ،لتخلق من
األيام ،ومن يابسة الشجن ،تبعثرت
ُ
الماضي ذكرى ،ومن الحاضر فرصة ،ومن الغد آمال.

يدق جرس األمل باب األحزان ،يضيئها
على وتر الحياةُّ ،
كالشمعة في إحدى ليالي الوحدة ،ليحدث فوضى ويغير
حالنا إلى حال.

كلمات باتت حبيسة
عواصف أبجديات ،تتدافع
ومن الصمت
ٌ
َ
في فجوات الحقيقة ،ومن سهوك رياح الحروف ،انتهت
عاصفةُ

النفس يوماً ،ويسقط الندى من أغصان الماضي،
تشرق
ُ
تورد وجوهنا بقبالت كالورد
الغد،
آمال
تحمل
بحيرة
لتحدث
ِ
جماال أخفته الحياة حبيسةٌ بين الماضي
تضيف لوجوهنا
ً
والغد ،نرتوي بها بعد ملحمة أفكار.

مشاعر ،أفكار ٌباتت مقيدة بين سالسل الخوف ،لتحدث
ٌ
قصة انتصار.

تتشابك األفكار ،لتحدث عاصفة كلمات ،تتضارب في بئر
الكتمان ،تبحث عن مصدر الضوء الذي يلهمها من األعلى،
هيم في طرقات الحياة،
لتنقذ نفسها من تلك الزَّ وبعة .نَ ُ
يزدحم جدول يومنا ،ننسى تفاصيل الحياة تحت ُركام
األعمال.
تستوقفنا لحظات ،تأخذنا إلى عالم آخر ،عالم موازي لواقعنا،
تبدأ معزوفة األحالم ،وعلى لحنها نصنع من األحالم أمل.
عندما تتدافع األوهام ،عندما نستثقل األفكار ،عندما
يصرخ الكتمان ،لتحدث من الكلمات فوضى تعصف بنا إلى
سراديب الخوف،
لتصنعن من الخوف قوة.
وفي طرقات الحياة نمضي ،نمضي حاملين الماضي ،نمضي
حاضرنا.
مستقبل يصنعه ِ
مستقبل نرسم خطواته أمامنا،
إلى
ٍ
ٍ

أوهام ،باتت وراء قضبان
نضال
ُ
عندما يشرق القلب ،بعد
ٌ
علن انتصارها.
وبفعل من الحياة،
النصر،
تضيئ عتمة القلب تُ ُ
ُ
ٍ
يسقط
ُ
ومن سحاب األمل نمضي ،وعلى غيث مطر الحياة،
ندى األحالم ،ومن ندى البداية تبدأ حكاية النجاح.

وفي نهاية الطريق ،نسترجع كل ذكرى باتت على رفوف
النسيان ،نسترجع كل تفاصيل المشوار ،وإنه رغم جسور
التحديات ،ينتظرنا ذلك اإلنجاز ،لتدق طبول االنتصار ،تعلن
نهاية المشوار.
وعلى هاوية الشجن نتمسك بذلك األمل ،ليخبرنا وإنه رغم
اختالف حكايات االنتصار ،تنتهي دائم ًا بنقطة نجاح لتخلق
قصص
حلم
ٍ
سطور
إلهام بعد
ٍ
أحداث باتت ذكرى حكايةٌ نهايتها ٌ
ٍ
أصبح في سماء الواقع ُيحلق.

ميرة أحمد الحساني
 ١٩عاماً  ،اإلمارات
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أيّام الصمت :نحن واآلخر بعد كورونا
( ما ُمستقبل ُطموحاتنا؟ )
اكتشفنا أنفسنا حينما عانقنا الصمت ،ابتعدنا عن
ألمر رائع أن ننتبه
ومراقبة بعضنا البعض ،إنّ ه
ٌ
الثرثرة ُ
أال
للتفاصيل البسيطة التي تمأل يومنا ونتمنى ّ
تأملها،
نخسرها ،نعم مضت
ٌ
سنون طويلة بعيداً عن ّ
ميز شيئاً وسط ما وصفناه سابقاً بالروتين
لم نُ ِّ
بالم ِمل.
وأحياناً نظلِ مه عندما ننعته ُ
كل
نحن كمن يصف يومياته وسط رائحة الموتّ ،
يتلبسنا ،إنّ ها
يوم ّ
نترقب عدد الموتىٌ ،
حزن عميق ّ
كورونا أو أميكرون نعم تتعدد تسمياته والخوف
للترقب.
ّ
واألمل والتناقض كلها وجه
صفارات
أكثر صوت نسمعه خالل النهار واللّ يل ّ
سيارات اإلسعاف ،في بعض األحيان مصحوبة
ّ
بسيارات ُ
موكبٍ لنقل المرضى إلى
ِ
الشرطة في
ّ
ببعيد عنّ ا إذا
ٍ
كل هذا وذاك ليس
المستشفياتّ ،
ُ
كل االحتياطات قد
ورغم ّ
نلتزم إجراءات األمانُ ،
لم ِ
كل شيء.
نمرض بالنهاية هي أقدار ،والله من بيده ّ
سألني أحد أساتذتي في الجامعة ذات يوم :كيف
تستطيعين الكتابة في مدينة األشباح؟ إنّ ها المدينة
التي تُ قيم فيها عائلتي منذ انتقالنا من منزلنا
القديم ،يصفها البعض بالغرابة ،ربما ألنّ ها تضم
عدداً كبيراً من السكّ ان الذين انتقلوا من أحيائهم
القديمة إلى المدينة الجديدة المليئة باألخبار،
أكثرها أخبار الشغب ،حوادث خطف األطفال،
الشجارات العنيفة ،قد يقول البعض هذه
المخدراتِ ،
ُ
كل مكان ،لكن في مدينتنا
نتشرة في ّ
الظواهر ُم ِ
ِ
شبهها بمدينة أو والية نيويورك
مرات ُأ ِّ
بنسب أكثرّ ،
نتشر فيها.
الم ِ
األمريكية لكن من حيث الشغب ُ
ماذا فعلت بنا كورونا؟ إنّ ه سؤال يحمل الكثير من
المجلدات عن احتوائها:
المشاعر التي ستعجز ُ
1/مشاعر غامضة :ربما هي ّأول تجربة للكثيرين،
االجتماعي
كورونا نقلتنا من الحديث عن اإلنسان
ّ
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بطبعه ،إلى ّأيام االنعزال المفروضة فرضاً  ،التي
االجتماعي ،قد
قد تدفع بالكثيرين لتطليق صفة
ّ
يحم حولها الطب
تظهر أمراض
نفسية جديدة لم ُ
ّ
تعرينا
قديما ،نعم هي مشاعر غامضة ،حتى نحن ّ
ً
نعرفها ،لن
نكن
لم
ا
عنّ
أشياء
اكتشفنا
أنفسنا
أمام
ِ
ً
أقول بأنّ نا قد عرفناها وانتهى األمر ،ال بل ما تزال
ضبابية جداً ربما نحتاج إلى ُعزلة أعمق حتى لو كانت
ّ
حس
ٍ
وسط
حشد من الناس ،كيف لنا أن نصف ما نُ ّ
نتقصى عن عدد الوفيات ،آخر إحصائيات
به حينما
ّ
المرضى في أوطاننا وعبر العالم ،في البداية غرقنا
في الدموع ،لكن بعد أشهر غرقنا في الصمت،
فجر قنوات
ِ
شيء
يكتسح هدوءنا بهدوءٍ ُمضاعف ُي ِّ
الوساوس ،الحذر الزائد ،األرق،
أعماقنا،
في
الفوضى
ِ
استرجاع أقدم ُ
أوج عطائها
األمنيات ،الذاكرة في ّ
بأدق التفاصيل ،ثم وسط تلك الغمامة
ّ
تُ ذكِّ رنا
حقها ،صديق لم
نسترجع أوقات بهجة لم نُ عطها ّ
ِ
نتكلّ م معه منذ فترة طويلة ،ثم يصفعنا الوسواس
سأتلقى الخبر يا ترى؟ ّربما ما يزال
ّ
ربما مات كيف
العالمي،
الفزع
هذا
وسط
رني
يتذكّ
يعد
حيا لكنّ ه لم
ًّ
ّ
كلّ ها مشاعر غامضة تتحكّ م فينا بمنتهى اإلتقان.
مرات نهرب من التفكير
2/الخوف من
الخارجّ :
ِ
بأول
بأنفسنا وسط هذه الجائحة ،نسرح بخيالنا ّ
ثم فجأة نتذكّ ر الشوارع ،الناس،
يوم بعد كوروناّ ،
االكتظاظ ،التواصل مع اآلخرين ،آه يا لها من ورطة!
سنتصرف مع هذه األمور
التعجب ،كيف
يصفعنا
ّ
ّ
أحد ما من
إذ لم نُ مارسها ُمذ فترة طويلة ،معاناة ٍ
سببات
فوبيا االكتظاظ ً
مثل ،هو اآلن بعيد عن ُم ّ
خوفه ،سيجد صعوبة في الخروج من المنزل بعد
مرور هذه األزمة أو شخص آخر كان ُمدمن عالقات

اجتماعية أي مجموعة يجلس فيها يتأقلم معها ،ثم
فتعود أمراً ُمختلفاً  :كيف سيكون
فجأة ُح ِجر بالمنزل
ّ
يتلعثم لسانه،
ِ
بعدئذ؟ ربما
ٍ
رد فعله
سيرتعد أو ّ
ّ
تقبله
أو قد يرفض الخروج من المنزل خوفاً من ّ
لفقدان شخصيته القديمة ،نحن كمن يعيش في
عالمين ُمختلفين في ذات الوقت ،قد يبدو األمر
عقدة أحياناً .
بسيطاً  ،نعم حتى البساطة ُم ّ
طموحاتنا؟ ليس الجميع ُمتشابهون،
3/كيف حال ُ
الصحي لتطوير
استغل فترة الحجر
ّ
فهناك من
ّ
ُقدراته أو تعلّ م مهارات جديدة ،لكن هناك في
المقابل من فقد موهبته ،ربما هذا األمر في حد
ُ
ذاته يفتح المجال للحديث عن ُمشكلة االهتمام
يتنفسون
بالرأي اآلخر فالبعض ِطوال فترات طويلة ّ
مدح اآلخرين لمواهبهم لكن فجأة اخت في
التصفيق فوجد الموهوب أوقات فراغ تعجز
سدها ،حان الوقت لكشف حقائقه
موهبته عن ّ
مع ذاته فربما هذه الموهبة ال تعنيه ،نعم عليه
اكتشاف نفسه أكثر ،أو العكس تماماً وجب
عليه تجريد مواهبه من اآلخرين ،تعلّ م االستمتاع
ِب َم يملكه من وجهة نظره هو ،عدم اإلنسياق
كثيرا فكورونا علّ متنا فن اإلنصات
للمجامالت ً
كل شيء إعطاء قيمة أكبر لِ ما
لدواخلنا ،وقبل ّ
نملكه.
نحن في فترة نزاع مع الذات ،إذ أنّ نا قد نصحو في
يوم آخر
تمسكين بأهدافنا ،وفي ٍ
يوم ُمشرقين ُم ّ
قرر خالله التخلّ ي عن طموحاتنا
المزاج ُمتقلّ ب نُ ّ
ألنّ نا نعتقد بعدم جدواها ،فهذه الفترة من الوباء
وضحت عدم مقدرتنا على الوصول إلى ما نبتغيه
ّ
كل هذا التضارب
ستحيال ! ّ
م
يكون
قد
ببساطة
ً
ً
بد
والتناقض نابعان من لقاءات
تخبطة ال ّ
نفسية ُم ِّ
ّ
منها إلعادة برمجة أنّ فسنا ،من يدري ربما بعض
جرد أوهام ال
الطموحات ليست مستحيلة وإنما ُم ّ

كل شيء نُ فكّ ر فيه وسط الضجيج هو
تليق بنا ،ليس ّ
تكشف عن الكثير الذي
ما نرنو إليه ،ففترات الصمت ِ
كُ نّ ا نجهله ،أو نتجاهله ،فنحن لسنا كما نبدو دائماً ،
أيضا.
ليس فقط أمام العالم ،بل أمام أنفسنا ً
بقية
قد نُ ِ
صادف بعد كورونا إن كان ألعمارنا ّ
نفسية جديدة ،قد يتخلّ ون عنّ ا
بمالمح
ِ
أشخاصاً
ّ
خارج
أو يبتعدون .كورونا لم تفرض مسافات أمان ِ
سنتأمل نتائجها حينما تعود حركة
المنزل فقط ،بل
ّ
الشارع إلى سابق عهدها ،لكن كيف ستكون
النفسية بين الناس؟
مسافات األمان
ّ
عمم
مالمح ِ
ِ
كورونا ِمحنة أخذت
المنحة أيضاً  ،لن ُأ ّ
الحب
ق،
الصاد
ِ
االشتياق
متنا
علّ
لكن سأقول بأنّ ها
ّ
بعيداً عن المصلحة فالحياة مثلما هي مبنية على
تستحق اإلهتمام،
ِ
ماديات فهناك معنويات أيضاً
جرب
نُ
لم
ما
رب
تنا،
أناني
ّ
ّ
نجحنا نوعاً ما في تهذيب ّ
جميعنا هذا ،لكنّ نا نسعى دائما للبحث عن المشاعر
الجميلة ،الدفء ُ
سري ،تحقيق طموحاتنا ،هذه
األ ّ
نتخبط فيها حالياً عبارة عن ّأيام
الدوامة التي
ّ
ّ
قدرة ،دورة من دورات حيواتِ نا ،لن ننساها أبداً ،
ُم ّ
سيرويها الناجون ألطفالهم وأحفادهم ،لن نكون
أشهر وسنوات لكن قد تكون
جميعنا هنا بعد
ٍ
كلماتنا موجودة لتشرح لآلخرين ما أحسسنا به في
ترقب
الترقبّ ،
ُّ
سهال أبداً
األيام الصعبة ،ليس
هذه ّ
ً
الموت أو الحياة ،المرض أو ِّ
الشفاء ،قلت في بداية
تعم األرجاء لكنّ ني سأتفاءل
المقال رائحة الموت ّ
في النهاية برائحة العودة إلى الحياة فالعبرة
بالخواتيم ،والقادم أجمل بإذن الله.

ليندة طرودي
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إن لم تبادر فمن سيبادر؟
مسابقة ما،
ٍ
بكأس في
ٍ
لطالما كان حلمي الفوز
وتحقق هذا الحلم عندما فزّ ت بالمركز األول على
مستوى دولة اإلمارات في مسابقة “قصتي”
كنت
للقصة القصيرة .يومها
تذكرت اللحظة التي ُ
ُ
وقلت لنفسي :هناك من
سأتردد فيها بالمشاركة
ُ
لست كاتبة وال أتقن العربية
هم أفضل مني وأنا
ُ
جيدا وأمامي وقت طويل حتى اتعلّ م ،فأنا ال أدري
ً
اإلبحار بما امتلكه من أحرف،
إذا ما كان بإمكاني
ُ
ولكن في نفس الوقت تساءلت :لِ ماذا انتظر
المستقبل حتى أحقق طموحاتي فأنا ال أعرف متى
أغيب عن هذه الحياة؟ لذا قررت المجازفة واإلبحار
البحار الشجاع ،وكانت هذه الرحلة هي
كما يفعل
ُ
فبعد فوزي
حياتي،
فيها
رت
تغي
التي
النّ قطة
َ
ّ
نشرت القصة التي كتبتها وهذا األمر
بالمسابقة
ُ
أحسن من
دفعني لكتابة المزيد وقررت يومها أن ِّ
لغتي العربية .وأثناء مشواري في محاولة إتقان
أدركت أهمية تعلّ م هذه اللغة كونها لغتي
العربية
ُ
فاستشعرت مسؤولية
ووقعت في غرامها،
األم
ُ
ُ
تعزيز التواصل بها ومشاركة الجمال الذي رأيته
وقلت
ومرة أخرى زارتني مشاعر التردد
ً
مع الناس،
ُ
أنت ال تتقنين العربية فكيف ستشجعين
لنفسيِ :
وقلت:
غيرك على تعلُّ مها؟ ولكنني لم أرضخ لها
ِ
ُ
مبادرات على مواقع
ٍ
لن انتظر! وبدأت في طرح
كبيرا من قبل
التواصل االجتماعي القت
إعجابا ً
ً
علي لقب :سفيرة اللغة العربية،
الناس ،فأطلقوا ّ
على الرغم من أنني ال أمتلك مهارات لغوية كما
كثير من
يمتلكها أساتذة اللغة .وقد استلهم ٌ
ً
العربية مني وبدأوا
ِ
حب
الناس
وخاصة الطالب َّ
باإلهتمام بها ،وشاركوني قصصهم وكيف جعلهم
اهتمامي بالعربية يتوقون إلتقانها .وعلى الرغم من
قررت دراسة تخصص
ولعي بالكتابة وباللغة ،فلقد َّ
علمي وهو علوم البيئة واإلستدامة على الرغم
ولكن التجارب السابقة أثبتت لي أن
من ترددي،
ّ
اتبع ما يؤمن به قلبي .والحمد لله مضت سنوات
جت بامتياز مع مرتبة الشرف وأصبحت
الدراسة
وتخر ُ
ّ
قدوة في نظر أقراني وخريجي الثانوية الذين قرروا
اإلنضمام إلى نفس البرنامج .وطموحي في مجال
البيئة هو أن أسهم في توعية األجيال القادمة
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بأهمية المحافظة على البيئة ،ولن انتظر حتى أصبح
أستاذة ألفعل ذلك ،فال يهم من أكون أنا ،ولكن
فعل هو ما أفعله وما أقدمه لمجتمعي.
ما يهم ً
واحد منكم :إذا أردت أن تحدث
ونصيحتي لكل ٍ
أول بأنك تستطيع،
فرقا في العالم عليك أن تؤمن ً
ً
وعندما تؤمن بذلك ستتيسر لك األمور بإذن الله
وستشعر كما لو أن الكون كله قد تسخر لخدمتك.
أول حتى وإن افتقرت إلى الخبرة ،فإنك مع
بادر ً
األيام ستكتسبها وتتفوق على غيرك .ال تجعل
مجال بأن يوقفك عن تحقيق ذلك .بادر وال
ً
للشك
تنتظر غيرك حتى يبادر ،بادر وسيتبعك اآلخرون،فإن
كنت
لم تبادر فمن سيبادر؟ وإن لم تكن أنت فمن؟ ُ
علي االنتظار،
دائما أفكِّ ُر في المستقبل وما إذا كان ّ
أعيشه اآلن ،فإن كانت
أنتظر ما
أدركت أنني
ولكنني
ُ
ُ
ُ
ُ
ماضيا
ستصبح
حاضرا فعندما تمضي
الدقيقة
هذه
ً
ُ
ً
مستقبل ،والسؤال
ً
والدقيقة التي بعدها ستكون
ُ
االنتظار؟
نعيشه اآلن؟ لِ َم
شوقا لما
ً
التحر ُق
هو :لِ َم
ُ
ُّ
تعيشون
فأنتم
أنفسكُ م هذا السؤال،
ِ
اطرحوا على
َ
ْ
المستقبل دون أن تدركوا ذلك .ال تنتظروا ُمضي
َ
كم ،بل باشروا اآلن!
ِ
السنوات حتى
ِ
تحققوا طموحاتِ ْ
وكما يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم“ :دع
ترددك وانطلق نحو النجاح ،فال نجاح مع التردد وال
تردد مع النجاح”.

فاطمة علي الحمادي
 ٢٢عاماً  ،اإلمارات

ومستقبل القراءة
حاضر ُ
اج ِس ُّي ْ َ
ال َّو ِل،
لطالَ َما كَ انَ ْت َق ِض َّي ُة الْ ِق َر ِ
َ
اءة ِهي َه ِ
َق َض ْيتِ ي الَّ تِ ي َأ ْخ َشى َأ ْن تُ ْسلَ َب َو تُ َب ْع ُثر َو تُ ْم َحى ِفي
يل َل َي ْملِ ُك الْ َو ْق ِت
يل ُّ
الس ْر َع ِة َوالتِّ كْ نُ ولُ ِ
وج َياِ ،في ِج ٍ
ِج ِ
وص َأد ِب َّي ِة َو ِدينِ َّية َو َم ْع ِر ِف َّية َوثَ َق ِاف َّيةَ ،ب ْل
اءة نُ ُص ِ
لِ ِق َر ِ
وج َيا
تَ ِج ُد لَ َد ْيه الْ َو ِف َير ِم َن الْ َو ْق ِت لِ ُي ْه ُد ِفي التِّ كْ نُ ولُ ِ
الَّ تِ ي تَ َض ُّخ ِبالْ َو َسائِ ِل َوالْ َب َر ِام ِج الَّ تِ ي َل َطائِ ٌل ِمنْ َها.
َولَ كِ ن ْأعلَ َم َي ِقينً ا َأ َّن َعزم َو ِإ ْص َر ِار الْ ُم ْجتَ َم ِع ِإ َّن اِ تَّ َح َد
اح َد َة َف ُه َو َق ِاد ٌر َعلَ ى
رو ٌح َواحدة َو َو ْج َه َة َو ِ
ِب َه َد ٍف َو ْ
وحاتِ ي
ج
الْ
ا
ذ
َ
ه
لِ
اءة
ِ
ر
ق
ِ
الْ
ة
ِ
لَّ
ق
ِ
ة
ِ
آف
اج َه ِة َ
يلَ ،و َط ُم َ
َ
َ
ُم َو َ
ِ ِ
ْ
َ
ً
يح َم َس ِار ُمنْ َح ِر ِف
ح
ِ
ص
تَ
ي
ف
ِ
ر
م
ال
ْ
ي
تِ
أ
ي
ا
م
د
نْ
ع
،
ة
ع
اس
َو ِ
ْ
ُ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
ِ
الر ْغ َب ِة َيتَ َطلَّ ُب ْ َ
كر
ق
ِ
ح
تَ
لِ
،
ل
ام
ِ
كَ
يل
ال ْم ُر ِف ٌ
يق َه ِذ ِه َّ
ْ
ِ
ِ
لِ ِج ِ
اك ُب
َح ِاذ ُق َو ُم ْب ِدع َو ُم ْبتَ كَ رِ ،ب ُخ َط ِط واستراتيجيات تُ َو ِ
ِجيلُ نَ ا.
لِ َذلِ َك َأ َط َم َح َي ْو ًما َأ ْن َأتَ َر َّأ َس ُمنْ ِص ًبا ِإ َد ِار ًّيا تَ ْعلِ يميا
يل َوالتَّ ْغ ِي ِير
ُيتِ ُ
ول ِإلَ ى َه َذا الْ ِج ِ
يح لِ ي َص َ َل ِح َي ُة الْ ُو ُص ِ
ات
اءة ونَ ْه ُج الْ ِح َو َار ِ
اه ِج ِه لِ َد َّع َم ِمنْ َه ُج الْ ِق َر ِ
ِفي َمنَ ِ
اءة ،لِ َي ْح َظى َه َذا
اط َّي ِة الْ ُمكْ تَ َس َب ِة ِم َن الْ ِق َر ِ
الس ْق َر ِ
ُّ
ُ
ال نَ ِاد َر ٍة
ص
خ
ِ
وب
ق
ل
َ
خ
َ
ر
كْ
ف
ِ
وب
ار
و
ح
ِ
لوب
س
أ
ب
يل
ُ
ج
َ
َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ِ
ِ
وب َخ ِزينَ ِة لُ َغ ِو َّي ِة ُم ْب ِه َر ِة َ
عميقاَ ،ل
ً
وأ ْن ُي ْص ِب َح ِج َيل
ِ
فريدا َل ُمكَ َّر ًراُ ،م ْختَ لِ ًفا َل
َس ْطحياُ ،م ْب ِه ًرا َل ُم ِم َّل،
ً
ُم َش ِاب ًهاُ ،ق ْد َو ًة َل َع ْب َر ٌة.
اسن
اءة للمرء ِم ْن َم َح ِ
كُ َّل َه َذا َو َأكْ ثَ َر تَ ْمنَ ُح ُه الْ ِق َر ُ
أط َم َح َأ ْن نُ َعزِّ زَ َه َذا الْ ُح ِّب َو َّ
اءة لِ َه َذا
الش َغ ِف لِ لْ ِق َر ِ
َ
اءة
عو َد ُه َعلَ ى الْ ِق َر ِ
اد ٌةَ ،أ ْن نُ ِّ
يل َحتَّ ى ُي ْص ِب ُح َع َ
الْ ِج ِ

صب َح َش َغ ًفا
ِب ُخ َط ِط ُم ْبتَ كَ َر ِة َو ُم َو ِ
اك َب ٍة َل ُم ِملَّ ٌةَ ،حتَّ ى ُي ِ
لَ َد ْي ِه ْم.
يل َق ِار ِئ ُملِ ّم ِبالْ َم ْع ِر َف ِة
َو ِب َذلِ َك نَ كُ ُ
ون حظينَ ا ِ
بج ِ
َ
اءة ِفي
ال َف َضائِ َل الْ ِق َر ِ
ي
ج
ال
ْ
ن
م
ِ
ه
ِ
ر
ي
غ
َ
لِ
ل
ُ
ق
ُ
والثَّ َق َاف ُةَ ،ينْ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
اه ِب ِه ْم
َبنَّ اءِ َش ْخ ِص َّياتِ ِه ْم َو َص ْق ِل َم َه َاراتِ ِه ْم َو ِإ ْب َر ِاز َم َو ِ
أخ َل ِق ِه ْم،
وتَ ْح ِسين َأنَ ْف ِس ِه ْم َوتَ ْه ِذيبِ ِخ َصالِ ِه ْم َو ْ
اد َة َي ْو ِم َّي ٍة َل ُيستغنى َعنْ ها.
َوتَ ْغ ُدو الْ ِق َر ُ
اءة َع َ

عائشة خميس السعدي
 ٢١عاماً  ،اإلمارات
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شغف األحالم
لكل منا حكايات ،أثّ رت به في مرحلة من مراحل
حياته .قصص ألهمته ،فيها من التجارب الكثير،
تجارب عملت على صقل شخصيته ومهاراته
لمواجهة تحديات الحياة .تلك القصص والتجارب
لهم” يتوق إليصال جميل األثر .
التي ُخ َّطت
ٍ
“بقلم ُم ِ
برسالة
ٍ
وإيصال رسالة اإللهام للشعوب واألمم،
تحول الحلم
مغزاها :كيف يمكن لهمة الشباب أن ِّ
إلى واقع ،والشغف والطموح إلى إنجاز ونجاح.
تحول ذلك إلى واقع .
ومن ثم بقوة العزائمّ ،
تجارب صعبة مررنا بها ،إلى خبرات ومهارات
ومن ِ
أن نكمل طريقنا
تعلمناها واكتسبناها“ .فأعانتنا ّ
بهمة وعزيمة ال تتراجع
ٍ
نحو الشغف والطموح
للوراء حتى نكون على ما نحن عليه اليوم ،هنا
وبعبق الكلمات “نتنفس” .وبشغف تحقيق األحالم
“نطمح” .وبهمم الشباب “نتطلع ““ .لنكون خير
ممثلين لدولة قدمت لشبابها كل شيء ،فكان
من شبابها رد الجميل بالتواجد في جميع الميادين
واألرجاء ،هنا؛ أسرد بحبر الكلمات،
حلم ،وبعفوية بساطته بدأ؛ وبشغف تحقيقه
رسالة ٍ
على أرض الواقع تحقق وكبر.
حلم شغف قلم؛ لم يستسلم يوماً لصعوبات
الطريق ،وال لعوائق الوصول لتحقيق الغايات
والطموحات.
ألن كلماته صيغت بشغف إيصال الرسالة ،ليبعث
اإللهام لقلب كل من يبحث عن السبيل للوصول
لتحقيق الغايات والطموحات ،ويرسل رسالة أن
النجاح ال بد له أن يبلغ المنال ،مهما كانت التحديات
ومهما واجهنا من عثرات؛ إذاً إن كنت من الباحثين
عن الطريق لتلك الرحلة ،إليك تلك الكلمات؛
وطوقها بشغفك لتحقيق
تمعنها ،اغرسها بقلبك،
ِّ
حلمك ومبتغاك ،ومن ثم اسقها وأرويها بسعيك
له حتى يكبر بقلبك مع األيام .من الضروري جدا أن
تشعر بقيمة نفسك وذاتك،
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وبأهمية التخطيط ألهدافك والسعي لتحقيق
انجازاتك وطموحاتك ،وإن كانت هذه اإلنجازات
صغيرة؛ تأكَّ د مع الوقت ستكبر بقلبك وأمام عزيمة
خطواتك.
ابدأ بخطوات صغيرة ،وأفعال بسيطة ،حاول ،ابحث،
والرسام
اكتشف مواهبك .كن أنت الملهم لنفسكّ ،
الذي يتفنَّ ن برسم خطوط ومالمح حلمه على لوحة
تحدى
األيام ،لتكون على أرض الواقع؛ خطط لتنجز؛ َّ
لتصل؛ “وتأكد “ كلما كبرت عزيمتك ،زادت قدرتك
على مقاومة تحدياتك،
عندها ستصبح أكثر قدرة على تخطيها مهما
صعبت ،ولتعلم أنّ ه خالل مسيرك برحلة اإلنجاز
وأنت تسابق األيام لتحقق أحالمك ال بد وأن
تواجه صعوبات وأنّ ك بوجود التحديات ستتعثر حيناً
وتنهض حيناً أخرى.
فأحط نفسك دائماً بالداعمين لشغفك وحلمك،
وبمن يعزِّ ز نفسيتك في اإلقبال على الحياة
والسعي لتحقيق النجاح“ ،لكن ضروري جداً مع كل
أن التعزيز األكبر واألعمق ينبع من
ذلك أن تدرك ّ
داخلك أنت من أعماق قلبك وشعورك.

فاطمة علي البلوشي
 ٣٠عاماً  ،اإلمارات

زاد المستقبل
مقاال لألديب
اذكر خالل أيام مراهقتي أنّ ي قرأت
ً
علي الطنطاوي يتحدث فيه عن المستقبل ،وكيف
وه وهو طفل على دراسة االمرحلة البتدائية
حثّ ُ
أتمها قالوا له أتبعها
وعندما
المستقبل،
ألجل
ّ
بالمتوسطة ألجل المستقبل ،وتكرر األمر حتى أتم
تزوج ألجل “ المستقبل”
البكالوريوس ،وبعدها قالوا ّ
ً
ذرية ألجل المستقبل ،ثم يضيف:
ثم قالوا أنجب
“ وها أنا اليوم أكتب هذا المقال وعمري سبعة
وسبعين عاماً  ،وال زلت أنتظر هذا المستقبل” ،وقد
“أن المستقبل ما هو إال خرقة حمراء
ختم بقولهّ :
ألن
يصلها،
وال
بها
يلحق
ثور
رأس
وضعت على
ّ
المستقبل إذا وصلت إليه يصبح حاضراً  ،والحاضر
ً
جديدأ”.
مستقبال
يصبح ماضياً ثم تستقبل
ً
ثقيال
أن هذا االختزال لسنوات العمر كان
ال أنكر ّ
ً
فعال هذه
هل
مر،
الع
مقتبل
في
كنت
وقد
علي
ُ
ُ
ً
ّ
هي الحياة ؟ أيام تمر نلهث فيها وراء سراب! لكن
أدركت أن المستقبل هو ما جنيناه في
بعد سنوات
ُ
سنوات سابقة من أفكار وأعمال تنعكس على األيام
القادمة ،فمن لم يتعلَّ م ويعمل ويكتسب مهارات
يكون كمن لم يفعل ،وهنا بدأت أعي
وخبرات لن
َ
مقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان
عندما قال“ :من ليس له ماضي ليس له حاضر”.
في المرحلة العمرية التي تليها بدأت تطفو في
منطقتنا الحروب والفوضى ونوبات اللجوء ،بعبارة
أخرى كانت المنطقة في حالة ( غليان ) ،وما إن
جنحت الحال نحو االستقرار حتى تبعتها األوبئة
واألمراض بالظهور ،كانت هذه الزالزل البشرية
لتغير نظرتي تجاه مفهوم الحياة والمستقبل
كافية ِّ
والماضي والحاضروكل هذه المتاهات التي قد
أن هذه هي الحياة،
تقود للجنونُ ،
رأيت بكل بساطة ّ
صعوبات وتحديات وطريق وعرة ،قد نتعثّ ر ونسقط
أحياناً بل كثيراً وحتى غالباَ  ،فنكون أمام خيارين،
أن نحاول
أن نظل متعثرين نُ ناكد حظنا العاثر ،أو ّ

فالسر يكمن في التعاطي مع
النّ هوض مراراً وتكراراً ،
ُّ
الظروف.
وبعد ،في طريقنا نحو المستقبل نحتاج لنبراس
بت أبحث عن
نضيء به الطريق ونلتمس به نوراً  ،لذا ُّ
يمدني بالطاقة ويعطيني جرعات من األمل،
مثال ّ
فنزلت إلى سرداب الذاكرة بصحبة قنديل كاز ألتناول
زادي ،فوجدت فيه ما يفطر القلب ويستعصي على
الرؤية فصرفت نظري عنه ،ألجد على الجهة المقابلة
شمساً ساطعة أقوى من ضوء قنديلي دفعتني
إلطفائه ،وجدت شمساً عابرة لجدران التاريخ تصل
آلفاق الحاضر والمستقبل ،وقبل شروعي بالسؤال
عنها بادرتني هي باإلجابة قائلة :أنا خمسون عاماً
من اإليمان واإلتحاد والعمل المضني ،قادت
لنجاحات سابقت الزمن وحياة رغيدة ملؤها األمن
والرخاء ،خمسون عاماً من الطموح وال
واإلستقرار ّ
أزال ،اسمي  :اإلمارات ،سألتها وكيف كسبتي هذا
النور الساطع ،أجابتني :باجتماع “ عيالي” تحت مظلة
فذرات النّ ور ال معنى لها إذا ظلت متناثرة
واحدة،
ُ
في الجو ولم تتكتل وتعمل في مدارات متناسقة،
فاإلتحاد قوة ونور ،انفرجت أسراري بذكرها ووجهها
وضمنت لي خمسين عاماً
تفاؤال،
المشرق ومألتني
ْ
ً
أخرى زاداً للمستقبل.
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 ٢٨عاماً  ،سوريا

75

الفلسفة والحلم
العيش رغم
ِ
الحياة بمطباتِ ها وحالوتِ ها إلى
ُ
تدعونا
ضيف راحل .في
كل شيء ،فالحياة ليست سوى
ِّ
ٌ
شهادة “البكالوريا” بعد
ِ
صيف  2016حصلت على
ِ
َ
فرحة النجاح والتفوق قد مسحت
أن
إال َّ
ٍ
عام متعبَّ ،
موسم شاق ،نجحت في الثانوية،
غبار التعب .فبعد
ٍ
َ
سبق اإلصرار
رأسي مع
ليبدأ سؤال الجامعة يقرع
ِ
ّ
والحيرة تتملكني في اختيار الشعبة
ُ
والترصد،
متاهات عميقة.
ٍ
المناسبة ،الحسرة تأخذني إلى
كثيرا في الفلسفة وما يربطني بها من
رت
فكَّ ُ
ً
مثيل لها .لم يكن االختيار
َ
حب وعشق ال
عالقة
ِ
ٍّ
أن الكلية
صائبا لمجموعة من اإلعتبارات ،أبرزها َّ
ً
ٌ
شعبة
أقطن فيها ال توجد فيه
القريبة للمكان الذي
ُ
اسمها “الفلسفة”.
ً
يمر ً
وقلت
مليا،
شيئا
ُ
فشيئا ،فكَّ ُ
ُ
رت ً
الصيف ُّ
سأضحي بالغالي والنَ فيس من أجل
لنفسي”:
ِّ
وسأبتعد عن عائلتي ،لكي أحقق ما
الفلسفة،
ُ
أطمح إليه”.
ُ
رسميا في الكلية،
فعلت ما َخ َطر ببالي ،سجلت
ً
وانتقلت من منطقتي إلى الدار البيضاء ،وقطعت
ُ
المسافة الشاسعة ،التي تصل إلى حوالي “560
أجل الفلسفة.
كم” ،كل شيءٍ كان
ً
جميال من ِ
األول أمامي هو اجتيازي المتحان
كان العائق ّ
األول ،واإلمتحان الثاني الشفهي ،وإذا لم
القبول ّ
انجح فيهما فسأنسى هذا الحلم ،ولكن فرحتي
وقبلت.
كانت عارمة حين نجحت ّ
أنحدر
عيد األضحى ،وألنني
تزامنت هذه الفترة مع ِ
ُ
كل
يخيم على ِّ
المدقع
الفقر
فكان
عائلة فقيرة؛
ٍ
من
َ
ُ
ُ
أعمل في الحقول ،وعندما أعود إلى
ُ
شيء .كنت
المنزل ،أطالع بعض النصوص الفلسفية ،رغم التعب
المعرفة كان ُينسيني
ِ
أن ُح َّب
الذي
إال َّ
ُ
ينخر جسديَّ ،
دائما“ :قاتل ،فال شيء
لي
يقول
ُ
ضميري
شيء.
كل
َّ
ً
أمام المعرفة”.
ا
عائق
ً
لك
يقف
ُ
َ
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الدراسي على األبواب،
انتهى الصيف ،والموسم
ّ
معارضا
ً
الكل كان
ُّ
بدأت بترتيبِ مالبسي وأغراضي،
ُ
صغيرا،
لذلك اإلنتقال ،ألنّ ني في نظرهم الزلت
ً
عيني
ذهبت وبين
يقولونه،
أكترث لما
ْ
ولكنني لم
ُ
ُ
ّ
أهدافا سأحققها مهما كلف األمر.
ً
وألن
جئت إلى الدار البيضاء من أجل ُح ِّب الدراسة،
ُ
َّ
العيش في هذه المدينة الكبيرة يتطلَّ ُب
ِ
تكاليف
عائلة غنية ومالها ال
ٍ
منحدرا من
تكون
أن
َ
ِمنك ْ
ً
وقت الفراغ ،ال
ِ
للعمل في
خرجت
يعد وال ُيحصى.
ُ
ُّ
ِ
تكون
أن
صديق وال
ٌ
َ
رحيم في هذه البالد ،سوى ْ
ٌ
السنون.
أنْ َت ومن أنْ َت وما
ستشاء لك ِّ
ُ
كرارا،
ِ
قمت
لقد
ُ
مرارا وتِ ً
بالتقاط “سيلفي” مع الفقر ً
تعب العمل ازدادت
ازداد
كلما
األمر
بي
وصل
َ
بل
ُ
ُ
ُ
وإن أردتَ هم
فالفقر
ابتسامتي،
والدراسة ال يلتقيانْ ،
ُ
وجني المال.
أن يلتقوا عليك بالعمل
ْ
ّ

حالوة الحياة في الفلسفة،
َ
وجدت
بدأت الدراسة،
ِ
ُ
لدي
تكن
لم
أشياء
في
والتعمق
التحليل
اإلبداع،
َّ
َ
ُ
ٌ
الفلسفة كانت وال زالت ضرورية
معرفة بها.
فرحا عندما أعلم
أكون
ا
دائم
اليومية.
الحياة
ِ
في
ً
ً
لدي حصة في الفلسفة ،استمتعت
اليوم
أن
َّ
ّ
وتطرقنا ألشياء كنت أجهلها ،عرفت بعص
ا،
كثير
ّ
ً
الفالسفة ممن لم يسبق لي أن عرفتهم من قبل.
الفلسفة منحتني ً
مهما وهو أنني لم أعد أقبل
شيئا
ً
ُ
لذ وطاب من
وأقرأ ما ّ
أبحث
ُ
فكرة مسبقة ،بل
ٍ
أي
ُ
أساتذة أجالء،
ٍ
تأطير
تحت
الفلسفة
دراسة
الكتب.
ِ
فكر
المعرفة ،كفاءات عالية ،فكرهم هو ٌ
يعطوننا َ
الكثير والكثير.
منهم
استفدنا
جميل،
َ
أدرت دراستها عليك بقراءة الكتبِ
إن
َ
الفلسفة ْ
بدء بأفالطون ،أرسطو،
العظماء،
للفالسفة
ً
ديكارت ،كانط ،هيغل ،نيتشه ،هايدغر ،فوكو،
حالوة الفلسفة ،كل هؤالءِ
ُ
تكمن
جيل دولوز .هنا
ُ
خيط ناظم رغم االختالف في
الفالسفة يجمعهم ٌ
إال “الميتافيزيقا” جمعتهم من
ِ
الحقبِ الزمنيةَّ ،
َّ
ودشنها أرسطو،
إرهاصاتها األولى مع أفالطون،
وأراد ديكارت االنقالب عليها دون جدوى ،إلى
الفيلسوف الجدلي هيغل الذي تحولت معه إلى
تاريخ .هذا ما جعل نيتشه يعلن اإلنقالب على
يريد مجاوزة الميتافيزيقا ،شأنُ ه
األفالطونية أي أنَّ ه ُ
كشأن هايدغر وميشيل فوكو وجيل دولوز وجاك

ديريدا .لكنّ هم لم يستطيعوا مجاوزة الميتافيزيقا
ألنّ ها تحولت إلى تقنية.
تحقيق
َ
استطعت
إال أنني قد
ُ
رغم مصاعب الحياةَّ ،
جمعت بين
أطمح إليه وهو دراسة الفلسفة.
ما
ُ
ُ
نتائج مرضية ونقطاً
حققت
وقد
والدراسة،
العمل
ُ
َ
ألف حساب .ال تكترث
وأصبح
مميزة،
يحسب لي ُ
َ
ُ
ألعداء النجاح ،ثابر ،وغامر ،واجتهد من أجل أحالمك،
تطمح إليه ،إلى
كنت
ُ
وذات يوم
ستصل إلى ما َ
َ
ُ
ُ
دراسة الفلسفة ،دفعتني
جانبِ حلمي الذي هو
“حرب
نحت لها عنوان
كتابة روايتي التي
ِ
الحياة إلى
ُ
ُ
البقاءِ ”.
َ
ُ
ُ
أعيش مع الفلسفة
والفلسفة مترادفان،
الحياة
ُ
ُ
ُ
أجد َمن يساندني ،بل
والفلسفة
تعيش معي .لم ْ
ابتعدت عن
ساندت نفسي بنفسي .هذه قصتي،
ُ
ُ
لت
العطلة الصيفيةِ ،
ِ
إال في
عم ُ
عائلتي ال أراهم َّ
وحفظت دروسي من
اجتهدت
صباح مساء؛
كثيرا،
ُ
ُ
َ
ً
شيء سيمنعك يا
يوجد
وال
أحالمي.
تحقيق
أجل
ُ
ِ
ٌ
تحقيق أحالمك التي راودتك
صديقي الطالب من
ِ
نعومة أظافرك.
ِ
منذ
ُ

سفيان البراق
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طموحاتي
عندما نبدأ بالحديث عن من أنا ،فأول ما نبدأ به هو
يوما أن نبدأ
تعريف عن النفس ،ولكن هل فكرنا ً
بالتعرف عن طموحاتنا أو تطلُّ عاتنا من خالل اسمنا،
ّ
فكما نعرف أنَّ نا أفضل َّأم ٍة أخرجت للناس وأفضل
أمة بلغتها .لذلك عندما نبدأ بالحديث عن طموحاتنا
ٍ
أو تطلعاتنا البد أن نقول:
سبقك ،ال
حتى لو َظننت أنّ ك ّ
تأخرت وغيرك قد َ
ٰ
حقق
المهم أنّ ك بطريقك لتُ ّ
متى ِ
تصلُ ،
ّ
يهمك ٰ
قدر
الوقت
على
ز
تركّ
ال
حلمك،
وتنسى ّ
أن اللّٰ ه ّ
ٰ
ٰ
وسعادة في
ّ
ورزق ونَ صيب َ
كل شؤونك من نَ جاح ِ
كل إنسان له َوقته الذي
التوقيت الذي ُيناسبكّ ،
ُيشرق فيه من َبعد ُغروب.
ما تفكِّ ر فيه وتركِّ ز عليه ينمو عندما تفكر في كل
ما تفقد وتتحسر عليه وتركز على تلك السلبيات
الموجودة في حياتك وبطبيعة الحال الحياة ليست
مثالية فمن المؤكد سوف ينمو لديك الشعور
بسوداوية الحياه وعدم إنصافها لك ،وعندما تركِّ ز
على مواهبك ونعمك والفرص التي حولك ستجد
السعادة تحيط بك .
أن نقول
وعندما نبدأ بالحديث عن أنفسنا فالبد ّ
بدأت مسيرتي الكتابية في عام  2012عندما طلب
ألول مرة المشاركه في مسابقة قطار المعرفة
منّ ا َّ
بتلخيص  ١٥٠كتاب؛ من هنا بدأت فكرة الكتابة.
وبعد تفكير بأن الكتب والمعلومات التي قرأت
البد أن نأخذ منها بداية للهدف أو المشوار نفسه
ليصل هدفنا السامي للعالم اجمع ،نشر ّأول نص
لنا عندما أقدمنا على الحياة الجامعية فبفضل الله
نُ ِشرت عدد من النصوص في مجالت وصحف عربية
الجماعية
وأجنبية وتمت المشاركة بعدد من الكتب
ّ
لعدد من الكتّ اب العرب واألجانب منها الكتب
الورقية واإللكترونية ووصلت ل  ٢٠٠كتاب.
نخبة
ٍ
وحاليا اعمل على كتاب تحت إشرافي ويضم
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وأشرف الكتاب ليرى النور ،وكان عنوانه”
من الكتّ اب
َ
في ذاكرتي أحالم”.
نعم نتعرض لصعوبات لكن ال تدع نفسك دائماً
في دائرة الخوف من الفشل ستحقق ما تريد ولو
أن الفشل
واجهتك صعوبات العالم أجمع وتذكّ ر ّ
كل مرة تنصت بها لآلخرين
هو خطوة للنجاح وفي ِّ
سوف تبتعد عن تحقيق حلمك خطوة فتفاءل وكن
لنفسك كل شيء؛ أعد تنظيم أفكارك تجاه الحياة،
واستعد ابتسامتك المشرقة ،مهما كان ماضيك
ً
مليئا بالمشاكل والصعوبات ،فإن المستقبل
مفعم باألمل وعامر بالفرص بإذن الله .اتبع حلمك،
شغفك ،ورسالتك في الحياة؛ أنت تحمل في
داخلك ً
فريدا اكتشفه واجعله بوصلتك نحو
شيئا
ً
دروب النُّ ور فإنسان بال شغف لم يعرف الحياة بعد.
السماوية
وكل منّ ا له رسالة منذ والدته ،فرسالتنا
ّ
أمة في
هي إعمار األرض وتطوير الذات وأنّ نا أفضل ٍ
الكون .نتعلّ م وندرس ونذاكر ألن المستقبل سوف
ُيبنى بأيدينا.
فنحن ال نقدر أن نكتب حياتنا فحياتنا مكتوبة .تذكّ ر
تتعرض فيها للفشل ،فأنت في الواقع
مرة
ّ
في كل ّ
تعرضت لخبرة ثرية ناجحة ،ليس من حيث النتائج
بل من حيث التعلّ م ،هذا التعلّ م سيقودك لنجاح
لم تكن لتصل إليه لوال فشلك ،ال تقل أبداً هذه
هي النهاية ،بل قد تكون البداية نحو عالم جديد
آخر وواسع بعيداً عن عالمك المحدود السابق.
التحدث التحفيزي في عام ٢٠١٧
فأنا بدأت مجال
ّ
واليوم أصبحت مدرب دولي معتمد في التنمية
وتطويرالذات وتحليل الشخصية .بدأت من الصفر
واليوم احصل إنجازاتي ومع األيام دخلت مجال
الكتابة وحصدت إنجازاتي وجهودي.

وجيه محمد غزال
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بداية س ّلم النجاح
أنهيت مسيرتي
تحقق ما كان باألمس ُحلماً !
ُ
لعيش هذه األيام ألفرح،
ِ
أتلهف
الجامعية،
ُ
وكنت ّ
بالوصول واإلنجاز .وبعد
الشعور
يضاهي
فالشيء
ِ
استقبالي لكل هذه المشاعر الجميلة ،حاصرني
وباإلنجاز من جديد لما فيه من
التفكير بالمستقبل
ِ
شعور لذيذ ،فمن طبيعة النّ فس أن تطمح وتطمع
ٍ
لإلنجاز بين الفينة واألخرى.
التحرك بسرعة على
عارمة في
ٍ
كنت أشعر
ُّ
برغبة ِ
أشهر ،أكتب وأكتب على
سلّ م النجاح ،وظللت لعدة
ُ
دوامة
أمل أن تنتشلني الكتابة وتُ لقي بي خارج ّ
التفكير الالمتناهية .استغرقت الكثير من الوقت وأنا
بالمرحلة المقبلة من حياتي
ِ
في هذه المعركة أفكر
ستطرق بابي وأنجز
والوظيفة التي ال أعلم متى
ُ
بها .وعلى الرغم من أنّ ني كنت في أوج التفكير
وتفطنت بأن كل
ّ
اعتزمت الفوز بالمعركة
إال أني
ُ
شيء سيأتي في وقته المناسب الذي وضعه الله
أيقنت أنني قد بدأت الحياة للتو ،قد
له .عندها
ُ
وضعت رجلي في بداية سلّ م النجاح للتو وأملت

سأخطها بإذن
ُّ
بأن هناك المزيد من اإلنجازات التي
نت
الصغيرة
ومعيته .أخذت بمذكرتي
الله
ودو ُ
ّ
ّ
إهتماماتي ،لكي أصنع شغفاً من هذه اإلهتمامات.
وأضفت في صفحة أخرى
كتبت أهدافي أيضاً ،
ُ
ُ
الطرق التي ستساعدني على تحقيق هذه
أود
األهداف.
ُ
مخيلتي الصورة التي ُّ
ووضعت في ّ
السلّ م ،وآمنت بأني
هذا
نهاية
في
عليها
أن أكون
ُ
“سأكون ما أريد ولو بعد حين”.
رسمت هذا الطريق من أجلي ،من أجل أحالمي
ُ
اآللية في البحث عن ذاتي
وأهدافي .أنقذتني هذه
ّ
قصتي التي ترونها
ِ
وشغفي في
الحياة ،أال وهي َّ
أتيقن بأن ما زال في
بين أيديكم .وهذا ما جعلني ّ
متاح للجميع وفي أي
متسع وأن ُسلَّ م النَّ جاح
الحياة
ٌ
ٌ
إنجاز وآخر.
بين
المرء
يستريح
ألن
بأس
فال
وقت
ٍ

عائشه عبدالله حسن الحوسني
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جنون العظمة  ...جنون الالمستحيل
قبل أعوام عديدة ،في نقاش مع إحدى الزميالت
في لحظة من لحظات الصفو والتصافي ،أخبرتني
تلك الزميلة شيئاً بقي عالقاً في ذاكرتي إلى هذه
اللحظة؛ فقالت لي ساخرة وبصريح العبارة“ :ضحى
إنتي عندج جنون العظمة”.
اعتدت منذ أيام المرحلة اإلبتدائية على المشاركة
في المسابقات والجوائز على اختالف مجاالتها،
ثقافية ،وأدبية ،وعلمية ،وفنّ ية ...إلخ؛ إن كانت
تناسب مهاراتي أم التناسب ،بموهبة أم بدونها،
جل ماكان يقنعني حينها هو
بمعرفة او عدمهاَّ ،
يحركني َّ
الشغف
الفوز،
وتحقيق
الرغبة بالمشاركة
ِّ
وخياالت باسمة تبصر دروب النهاية ولحظات
التتويج األثيرة.
فزت لمرات كثيرة ،ولكن األكثر منها كانت الخسارة
التي لم تكن سوى دافعاً لي لمزيد من التحدي نحو
المشاركة والتصدر ،في أن أكون أو أن ال أكون.
كانت أقصى أمنياتي أن أكون نفسي ،وأن ال أسمع
كلمة الرفض التي تكررت في حياتي كثيراً  .كنت
أرى ذاتي في التنافس وخوض التجارب والتحديات،
ظناً منّ ي أن هذا األمر سيعطيني القوة لمواجهة
المجتمع الذي كان بمثابة التحدي األعظم،
فالمجتمع كان العين التي نرى بها أنفسنا فؤاد
أرواحنا النابض.
لم تؤلمني سخرية اآلخرين بل كنت أسخر من نفسي
وأستميت في إشباعها ظاهرياً بما لم أؤمن
بنفسي
ُ
به يوماً سعياُ لرضى المجتمع ،وبأنني وأنني وأنني؛
في تناقض فريد لمقاومة تلك األنا التشاؤمية
بأمنيات صامدة ورغبة داخلية لم تؤمن يوماً
بالمستحيل وبالتحليق نحوأحالم رآها البعض سذاجة
التليق بكل مرحلة عمرية كنت
ُ
وردية
وعوالم
ّ
أعيشها في إدراك عميق يتزايد مع مرور األعوام
والسنين لفكرة واحدة فقط هي إيماننا بأنفسنا
وإيماننا بقدرتنا على إحداث التغيير نحو األفضل،
نغير المجتمعات وأن انتصاراتنا
وبأننا نحن من ِّ
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الداخلية على أنفسنا هي النصر األكيد لمجمعاتنا.
اليوم ولله الحمد وبعد مشوار طويل على دروب
جنون العظمة الذي لم ولن ينتهي وعلى نهايات
عمر الثالثين الذي كان استثنائياُ بكل المقاييس،
سهال وطريق التحديات
أن الدرب لم يكن
أعترف َّ
ً
فقد
ٍ
كان موجعاً في بعض المحطات بما يحمله من
وفقد لهدف
ٍ
وفقد لعزيز،
ٍ
وفقد للشعور،
ٍ
للذات،
وانهزامات وانتصارات ،دموع خيبة ودموع فرح،
كلّ ها كانت دروس وعبر وتجارب.
أن
البد ّ
تعلّ مت خوض دروب المستحيل وكيف أنّ نا َّ
أن
نصنع من كل نهاية بداية جديدة
ألحالم التنتهيّ ،
ٍ
َ
نتبنّ ى التغيير فكراً عظيماُ في داخلنا لبناء مستقبل
أن نبادر بما ننافس وأن نتحدى
أوطاننا وأجيالناّ ،
أن نكون نحن
للوصول إلى دروب الالمستحيلّ ،
اإلستثناء الفريد في زمان المتشابهات.

ضحى البشر مدني
 ٣٠عاماً  ،البحرين

ـك الشــباب العربــي ً
ال ينفـ ُّ
باحثــا عــن مســتقبل أفضــل ،مرتكـ ًـزا

ُ
شــيم كل مــن تــرك بصمــة فــي
علــى عزيمــة وإصــرار همــا

ّ
لمدونــات الشــباب
عالمنــا هــذا .نقــرأ فــي اإلصــدار الثانــي
ـأن هــذا الشــباب قـ ٌ
العربــي أمـ ًـا ال يخفــي نفســه ،بـ ّ
ـادر ليــس

علــى استشــراف المســتقبل فقــط؛ بــل علــى صنعــه وتشــكيله
ً
ً
ليكــون ّ
واقعــا وحقيقــة علــى أرض بلداننــا العربيــة
ورديــا
حلمــا

وليــس خارجهــا ،وهكــذا تفتـ ُـح دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
منصــة تحتفــي
للشــباب العربــي قلبهــا وذراعيهــا بوصفهــا

بالشــباب العربــي ،ليكــون للجميــع فرصــة بصناعــة المســتقبل
ّ
يتطلــع لــه أبنــاء الوطــن العربــي مــن المحيط إلــى الخليج.
الــذي

Arabyouthcenter
Website: Arabyouthcenter.org
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