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اإلنرتنت،  شبكة  أتصفح  وأان  اخلالبة  احلكمة  هذه  قرأت 
استوقفتين وجعلتين أأتمل صفحات التاريخ فوجدهتا تصف أهم 
مثن  احلياة  يف  شيء  فلكل  البشر.  وإجنازات  نكبات  حمطات 
متوسطي  تنهك  اليت  اخلصوصية  الدروس  املثال  سبيل  وعلى 
الدخل ولكن بنجاح أوالدهم يف االمتحاانت يتطلعون ملستقبل 
زاهر لفلذة أكبادهم. طبعا هذا أتويل سطحي هلذه املقولة ولكن 
اجملتمع وحتديدا من خالل  يغطي جماالت عديدة يف  تطبيقها 
التاريخ  تركوا بصماهتم على سجالت  الذين  العظماء  إجنازات 
من  أي  احلياة  جامعة  من  خترجوا  أبهنم  يفخرون  إهنم  حيث 
جامعة التجارب االجتماعية احلقة. فهؤالء تعلموا أن املتسلق 
اجليد يركز على هدفه وال ينظر إىل األسفل حيث املخاطر اليت 
دروس  لتلقي  دفعوه  الذي  الثمن  أن  وتعّلموا  الذهن.  تشتت 
احلياة هو أحسن استثمار أكسبهم الثقة يف النفس والرتكيز على 
اهلدف ولن يرتددوا حلظة واحدة يف دفع مثن دروس أخرى حيث 

إن شهادات جامعة احلياة ال هناية هلا.

خاطرة نفيس أمحد قمر، طالب بجلامعة األمحدية بربيطانيا
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َهفت ُرويح ورَقادي َجفا 

ملا اْرتَديُت ِداثر التُّقى 
وَجدهتا انمعة همفهفة، كذا 
كذا الفضُل والِنعمِة واجلدا

ِعبادُة هللا مسيي، وَجفين بََك 
لأين اْنرَصفت َعن هذا، وُهو يل دوا 

َفيا رَّبِ اْصِف بََدين وُمهَجيت 
تبِش َو�أشعر ابحليا واْجَعلين �أ�سْ

لَقد َجاء َمهدّيِ اإىل ادلنيا
الم واحملَبة والَثنا  َعليه من هللا ال�َّ

 MTA 1.  إشارة إىل قناة

خاطرة: حمسن لفاوي – تونس
     


