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 كلنة أصدقاء الفقيد

 لدكتور عناد الصابوىيل

 
كًرٌة هٛ افٌوٜ وؿؾؽٞن رؤوي ثوؿبي وستؼؾٞن هبو معنومل ادسنتؼبٚ، ووٍُشنؿٞن ذم أذهنوهنٛ 

 وقن٘ رؤونتفٛ، وضنعٞن أهنًاؾً صٞرة مو وـبغ٠ أن وؽٞن: وكًرٌة هٛن افنٌوٜ وهبنٞا حقنومٛ فتحؼ

كو افؽبنر، افنًـتٞر ظبنً ا   ًُ دة، ووسَعٞن فؾٞصٞل إفقفنو احـؽني وحؽؿني: وؾؼقن ًّ وا٤حي وحم

ون ّٙ  وٓ - واث٘ صفقً،ـ  ًَ همٓ  - ص  .أح

ؾً اوفًـتٞر صفقً أول منٍة ذم خٍونٗ افعنوم أفنٗ وتسنعؿةي وواحنً وثامكنغ  ٍَّ تع

نَ افًرا7987 ـَ ٍَ افعنوم دٍ ًً . ـون هنٞ ادنًو منٜ  اشنوت وافبحنٞث افعؾؿقني، وــنً واحن

جمؿٞظي مٜ احلوئَوٜ اجلًد صفودَة افثوكٞوي افعومي، ممّٜ ـوكٞا وػؽٍون ذم دراشني افتِؼوكنوت 

 ًٓ مٜ افطِى،ـام وؼيض افتؼؾقً افسوئً! اجتؿٕ اـو افًـتٞر صفقً اـػسٝ، وراح  احلًوثي، اً

افٍوو٤نقوت وافػقَونو  وافعؾنٞم  حيًثـو ظٜ افعؾٛ وافعؿنٚ اجلنوّد: حنًثـو ظنٜ مجنول تعّؾنٛ

ًِ افنٌي ـنون  اهلـًشقي، وظٜ ؾٍص افًراشي ذم أؾضٚ جومعوت أورانو: حنًثـو ظنٜ ادعفن

ًِ افعويل فؾعؾنٞم افتطبقؼقني وافتؽـٞفٞجقنو، وذح فـنو شنبى إحنًاث  ؾتقًّو وؿً ذاك، ادعف

غ ذم ادسنتؼبٚ. هٌا ادعفً، ورشوفَتٝ افتعؾقؿقَي ذم اكتؼو  ادتػٞؿغ فقصبحٞا دارشغ واوحث

ْزِمقَّنني ٍِ ا٣ٔة افتنن٠ ولَفُػفننو ظننورؾٞه. ـثننرون  (*)ـننون وننتؽّؾٛ هبننًو  وثؼنني، اطٍوؼتننٝ افَؽ

احؾٞهنو  - وأر٤وهٛ ـالمنٝ، وخو٤نٞا اػضنؾٝ تؾنٙ افتجٍاني افطٞوؾني، افتن٠ ـوكنً حًؼن

هو ٍّ  دمٍاي ؾٍوًة! - وم

إلؿومني  أمه افًـتٞر صفقً ظؿٍه ذم خًمي افعؾنٛ وافبحنٌ افعؾؿن٠، وكنٌر كػسنٝ

مٍـَ افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي، وتطٞوٍ افبحٌ افعؾؿ٠ ذم شنٞروي، افنٌي آمنٜ الكنٝ 

                                                 

ة  (*)  )إدارة ادجؿٕ(. Charismaظٜ مٞهبي ؿقودوي تػٍض اهلقبي، مٜ ـؾؿي أي: ادعزِّ
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ًِ ظنذ افنٌات. وإػ جوكنى تـؿقني ادنٞارد افّتْؼـقني  ًُ أشُ اـو  ادجتؿٕ احلًوٌ، ادعتؿ أح

اثوؿنى اصنرتٝ، أمهقنَي اـنو  ادنٞارد  ،وأوًضن وافّتؼوكقي افالزمي فنٌفٙ، رأى افنًـتٞر صنفقً

ي مٜ ادفـًشغ وافبنوحثغ، ورأى أّن ذفنٙ ٓ وؽنٞن إٓ انصنودة ممشسني تعؾقؿقني افبؼو

 ـنام–ظؾقو ممّقَة، تستطقٕ معوجلي كؼوئّ مـظٞمي افتعؾقٛ اهلـًد وافّتؼوين افسوئًة، ؾجنو  

 واػؽٍة إحًاث ادعفنً افعنويل فؾعؾنٞم افتطبقؼقني وافتؽـٞفٞجقنو، وآمنٜ إوامًكن -ذـٍت آكًػو

شوفتٝ، ظذ افٍؽٛ مٜ افعؼبوت وافتحًووت وآظسا٤وت افت٠ واجففو اودعفً ور وظؿقؼً 

َّٚ مو ـون ممّشُسٝ وصبٞ إفقٝ، ؾؼنً أدى هو. وإذا ـون ادعفً مل حيؼ٘ ـ ٍَ  ِمنٍا  وٓ - ومو أـث

، اؿنٜ حيتنوجٞن وذم رؾنً ادٍـنَ، وافعًونً منٜ ممّشسنوت افًوفني ٓحًؼن وجٞهٍوً  ادورً  –

ؤوي افًـتٞر صفقً ودؿَي حتؾقؾِٝ فؾؿشؽالت واختقوِره إفقفٛ مٜ خمتصغ، وأثبً صٞاب ر

 فؾحؾٞل ادـوشبي وتـػقٌهو.

 ًٍ ، ونننٍتبٓ اشنننؿٝ اودفواننني وؿنننٞة افشخصنننقي، وكوجًحننن اـنننون افنننًـتٞر صنننفقً منننًو

واوإلخالص وافـَاهي، واودتواعي احلثقثي فؾعؿٚ وادؼنوظوت. وؿنً أؾنوض منٜ شنبؼٞين 

افـنوإ منٜ إوامكنٝ افنًائٛ انام وػعنٚ: وأود أن اوحلًوٌ ظٜ مـوؿبٝ ذم افعؿٚ، وظٜ كجوحنٝ 

أ٤قٗ إػ ذفٙ اهتامَمٝ ادستؿٍ، ظذ ادسنتٞى اإلكسنوين افشخيصن، اجؿقنٕ افعنومؾغ ذم 

ؾعوت إوػ ظذ إؿٚ. ـنون وتنوإ افطنالب ذم  ًُ ادٍـَ، ومـفٛ ضالُب ادعفً افعول ذم اف

ومٛ افقٞمقني: انٚ ـنود هنٌا ظٜ احتقوجن -مٕ اكشغوفٝ افشًوً -حقومٛ افًراشقي، ووسلل 

إػ حنً افتنًخٚ ذم احلقنوة  ووصنٚ أحقوًكن - وإن ـون مٜ اوب احلنٍص إانٞي -آهتامم 

. «ظؾنقؽٛ دروَشنؽٛ، وظؾقـوافبؼقني»افشخصقي. مؼٞفتٝ افتن٠ ضودنو شنؿعـوهو مـنٝ ـوكنً: 

ّٚ مشنؽالمٛ: أحنً زمالئـنو  وثّؿي ؿصّ ـثرة ظٜ مسوظًتٝ فؾعنومؾغ وافطنالب ذم حن

ؾعوت إوػ ٓ وتؿّؽٜ مٜ تٞؾر افؽػوفي ادوفقي افؽبرة افت٠ ـوكً تضنعفو ادتػ ًُ ٞؿغ ذم اف

فإلوػنود، ؾقؽػؾننٝ افنًـتٞر صننفقً اـػسنٝ، اننٚ ووبؼنٟ وتننوإ صنمون وافًوننٝ  واإلدارة ذًضن
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متؾٙ وشنقؾي كؼنٚ مالئؿني،  ادسـَّغ أثـو  شػٍه: إحًى زمقالتـو تؼطٜ ذم مـطؼي اعقًة وٓ

. وـون وتتّبنٕ اـػسنٝ أخبنور وـتٞر صفقً شقورتٝ فُتِؼؾَّفو إػ ادعفً جقةي وذهواً ؾرشٚ هلو افً

، ووسنلل، ٓ ظنٜ كتنوئجفٛ ؾؼنٓ، انٚ ظنٜ أحنٞاهلٛ ادعقشنقي اؾنٍدً  اادٞؾًوٜ إػ أوراو ؾٍدً 

 .ومثٚ ذفٙ ـثر.وأوًض 

فؼً ـون حى  افعؿٚ شؿًي أصقؾي ذم صخصقي افًـتٞر صفقً، هلٌا كنٍاه اعنً أن تنٍك 

ـَ  ًّ وافـشنوط ذاتنٝ ذم جمؿنٕ افؾغني افعٍاقني، مٍ َ افًراشوت وافبحٞث افعؿؾقي وعؿنٚ اوجِلن

 ًٍ ظذ افؼًوم إػ مؽتبٝ ؾقٝ حتنٟ آخنٍ حلظني، ظنذ افنٍؽٛ منٜ م٤ٍنٝ إخنر.  اؾبؼ٠ مثوا

ّٚ وعؿٚ ذم حؼنٚ افتعؾنقٛ افعنويل، وطّؾنً أؾؽنوره كنّرة وآراؤه شنًوًة حتنٟ افـفووني،  وط

 .ومثاًل  ؾؽون اٌفٙ فؾؽثروٜ ؿًوة

ٓ  ًً أشتوذكو افؽبر افًـتٞر صفقً،ؾؿًرشُتٝ مستّؿٍة ذم منٜ اؼن٠ منٜ  اأطــو كّٞدع أا

وذم تالمقٌه وضالاٝ. وإذا ـون جثامن ؾؼقنًكو ؿنً ُووري  - أضول ا  ظؿٍهٛ -رؾوق دراٝ 

. ومٜ ـون مثَؾٝ منٜ افٍجنول ٓ وٍحنٚ، انٚ وافثٍى، ؾسقظٚ إرُثٝ افعؾؿ٠ وإخالؿ٠ اوؿقً 

 ذاـٍة إمي، وذم ؿؾٞب حمبقٝ إوؾقو . وًوم ذم

إكننٝ فؼننف ظظننقٛ يل أن أكننٞب ظننٜ ضننالب افننًـتٞر ظبننً ا  واثنن٘ صننفقً وظننٜ 

 ٍِ أصًؿوئٝ ذم هٌا ادٞؿنٗ، ؾنلؿَٞل هنٌه افؽؾنقامت افؼؾقؾني افتن٠ ٓ تػقنٝ حّؼنٝ. وإّن فِشنوظ

أؾضنٚ تعبنر  افعٍب، أيب افطقى ادتـب٠، اقتغ أجًمهو مٜ أمجٚ افشعٍ، وإخنوهلام وعنّزان

 ظٜ مرثٍ راحؾـو افعظقٛ:

 ُٛ م تنل  افَعنَاِئ َْ ِٚ افَعن ِر أْهن ًْ  ظذ َؿ

 

ِر افؽِننٍاِم ادَؽننورمُ   ًْ  وتننل  ظننَذ َؿنن

ُٛ ذم َظننِغ افّصننغِر صننغوُرهو   وَتْعُظنن

 

  ُٛ ِٛ افَعظننوِئ ٍُ ذم َظننغ افَعظننق  وَتْصننُغ

  

     


