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الناس نوعان احدهما يناقش امور الحياة بمنطلق انها عدة احداث واخرين يتناولون الموضوع بشكل اشمل 
علي مستوي األفكار

األشخاص من ال يحب مناقشة وأرهاق العقل في اي من األموروبالتأآيد هناك ايضا من  ) )

علي آل في من األحوال السابقة فان الكل ينظر الي جانب واحد فقط من األمور ال اآثر ؛ هو الجانب المرئي 
الواضح امامهم

نها في تبقي طي الكتمان ربما يظهر شيء م، وتبقي الكثير من الجوانب األخري و الخلفيات شديدة األهمية 
شكل عدد من األستنتاجات و التوقعات السطحية ولكن الجانب الكبر منها ال يظهر ابدا

 التفاصيل التي ال يهتم  من هنا تأتي اهمية األشياء الصغيرة ، التفاصيل المهملة ، والوقائع عديمة القيمة ؛ تلك
ربما أن مناقشة تلك التفاصيل يبقي أحد بدراستها وتتبعها وبالتامل في ما وراء تلك التفاصيل من احداث ، 

موضوع غير مجد و ساذج الي ابعد الحدود بالنسبة للكثيرين ؛ تلك التفاصيل التي تظهر وآأنها ال شيء ، وهي 
في الحقيقة آل شيئ

 الشيْْْء األهم لة شخصيا  فاألنسان بطبعة يسعي دوما لفهم طبيعة األخر وفي اثناء ذلك يدرك الشخص تدريجيا
و طبيعة نفسهاأل وه

شرط اساسي للتعايش مع األخر هو فهم األخر أوال ، األحساس بأعماقة وتقبله بدون فرض اي احكام او 
تقييمات مطلقة

وبداية جوهرية للتغيير داخل اعماق ذاتك هي أن تتفهم طبيعة نفسك وتتقبلها

دا من الزمن متعايش مع اشخاص  ؛ فقد يقضي الألنسان عقو ويبدو ذلك الموضوع هاما جدا في حياة آل البشر
يعتقد انه يدرك آل شيء عنهم ، حتي يصطدم باحداث ما ، او حتي يصطدم باألشخاص انفسهم

هنا تبدأ نظرته في اخذ شكآل جديدآ ، ويجد بان خبرة التالمس والتعايش مع الشخص لعقود ال تساوي شيء 
بالمقارنة بالتصادم مرة واحدة فقط مع طبيعة الشخص نفسه

مرة واحدة من التصادم آانت آفيلة بمحو حياة آاملة من الخداع ومخزون من الذآريات في الماضي …
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في واقع األمر نتيجة التصادم تلك آانت ستبدو طبيعية ومقبولة له جدآ ، لو هو قام فقط بمراجعة عدد من 
الطرف األخرفقبل ان تظهر األشياء الصغيرة والتفاصيل غير ذات القيمة في مجمل العالقة طويلة األمد مع 

األحداث واضحة وآاملة آليا ؛ يسبقها الكثير جدآ من الدقائق والتفاصيل التي تتجمع معآ لتشكل الحدث 
األساسي الذي تنظر له األن وتندهش

و األسوأ من ذلك عندما يجد الشخص نفسه في اواخر ايام حياته غير متفهم لطبيعة وماهية شخصيتة التي 
ه جدا وتبدو حياته آلها غير واضحة المعالمتبدو مبهمة ل

األنسان نفسه عبارة عن عدد من التفاصيل الصفيرة التي تتجمع لتري شكل واضح للشخص ونهج محدد

وانا ال اعني باألهتمام باألشياء الصغيرة ان يراقب الشخص آل األمور داخله ومن حوله ورصد وتحليل آل ذلك 
 وراء ذلك، فهذا بعيد آل البعد عما اريدة وهذا يبقي دوما اسلوبا عقيمآ ال بل ووضع تصورات واستنتاجات لما

يؤدي لشيء علي األطالق

فليست آل الشياء الضغيرة بالضرورة ذات دالالت جوهرية ، فقط تجد بعض منها ، تجذبك ألن تتوقف عندها 
وتبعث في داخلك شعورا غريبآ ، تجدها آأنها نسيم هاديء سرعان ما يتسرب من بين اناملك

ه ، بجانب والشعور بتلك األشياء ينبع اصال من احساسك بالشخص الذي امامك وجزء من تفهمك لطبيعت …
دور العقل في استنتاج ما يتبع

اذا عدنا للتكلم عن آل شخص منا ، سنجد ان آل شخص يمر آثيرا بتلك األشياء الصغيرة ربما لم يشعر او يهتم 
 عمد بها ،ربما نسب األمور آلحداث اآبر ،او ربما حتي تجاهلها عن

 

فابتسامة صادقة من شخص يحبك تجدها تساوي عندك اآثر من آل آلمات الثناء والتقدير الممكنة

بارد يروي ظمأك اثمن بكثير من اغلي المشروبات* وآوب ماء

في تاثرها لديك من أالف الكتب والمواقفوآلمة صغيرة من احد األشخاص اعمق 

هذة األشياء الصغيرة تخفي في طياتها اعمق األحاسيس واسمي األفكار

فقط تحتاج الي من يشعر بذلك ويري األشياء علي هذا األساس

،فاألبتسامة الصادقة تعبر لك عن احاسيس نقية دون انتظار المقابل



. ك ما قد ال يفعلة االف الكلمات المتكلفةوالكلمة الصغيرة قد تصل مباشرة الي قلب

تفاصيل صغيرة جدا وتصرفات قد تجدها ساذجة في بعض األشخاص ؛ تفصح عن مدي نبل ونقاوة الشخصية

ونفس التفاصيل الصغيرة في اشخاص اخرين ؛ تظهر لك اعماق الشخص المظلمة ، مهما حاول الشخص ان .
لحوار العذب والمالبس البراقةيتخفي او يتجمل في شكل الكلمات الرنانة وا

انها حقيقة تفرضها علينا الحياة وهي انه مهما حاولت وجاهدت بكل السبل آلخفاء شخصيتك ؛ تجد تفاصيل 
مهملة تتسرب لتظهر آل ما في اعماقك

وعلي النقيض تجد اعماق القلب النقية تنضح علي شخصيتك بدون اي تعمد او قصد!!

 ستجد اجابات اآثر مما تريد ، ستجد فهم اوسع وشاملفقط انظر وتامل فيما حولك ،

لكل ما تراه من اشخاص وتعايشه من احداث وتناقشة من افكار.

آل ذلك ستجدة مخفيا في عدد من األشياء الصغيرة التي تحتاج فقط لمن يتفهم مدلولها ويقدر اهميتها.

غريبة علي تفهم وتقبل الحياةانها األشياء الصغيرة ، التي تعطي للحياة مدلول ومعني وقدرة 

“علي األشياء الصغيرة آلنا نحيا ونموت ”
_____________________________________________________________________

_________

 اُألولى آتقليد روحي وقد تطوَّر آأس الماء البارد في بالد  لقد شاع تقديم آأس الماء البارد بين الجماعات
حكى أنه منذ عهد قريب جدًا قبل الحرب العالمية الثانية آانت البالد األوروبية تستقبل الزوار السواح الغرب، فُي

 ولو  في محطات القطار بأآواب من اللبن الدافئ بأيدي أوالد وبنات البسين األزياء الوطنية لتحية الضيف
القادم يشعر في الحال آأنه في وطنه وفي يالحظ القارئ نتيجة هذا العمل المباشر يجده أن الزائر أو الغريب 

بيته تلك هي األشياء الصغيرة ذات المدلول الكبير
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