
 

 الفیل و الخیط الرفیع

 
 فى یوم من االیام أراد مدرب من مدربى السرك 

 ان یفرض سیطرتھ على فیل صغیر حدیث
ھ الوالدة و ان یجعل ھذا الفیل یرضخ لرغبات

فى  حتى یصبح المدرب المتحكم االول و االخیر
سلسلة ب ھذا الفیل . فقام المدرب بربط قدم الفیل

ن حدیدیة قویة جدا و قام بربط الطرف االخر م
جزع شجرة ضخم و قوى . و كان السلسة فى 

الفیل المسكین كلما حاول الخالص من ھذة 
خریة السلسلة یعجز عن ذلك و یجد نفسھ محل س

حاولة المدرب و استھزائة فیتوقف الفیل عن الم
ا حزینا و عاجزا . و قد تكرر ھذا الموقف كثیر

اولة حتى شعر الفیل بشدة عجزة و كف عن المح
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طرة حدیدیة و من سیفى التحرر من السلسلة ال
 . المدرب

ر و وعندما اعلن الفیل عجزة و فشلة فى التحر
لة انصاع الوامر مدربة قام المدرب بفك السلس

 الحدیدیة عن الفیل و جعل الفیل یقوم معھ
لفیل بالفقرات فى السرك و بمرور االیام كبر ا

الصغیر و اصبح خاضعا لھذا المدرب الذى 
المسكین فرض سیطرتة كاملة على الفیل  . 

ا قائال ولكن فى یوم من االیام توقف الفیل مفكر
ثر فى نفسة : انا اكبر حجما من ھذا المدرب و اك
ن قوة بكثیر فكیف اكون خاضعا لھ و عاجزا ع

على  التمرد علیھ . و بالفعل اعلن الفیل تمردة
المدرب و عصیانة الوامرة . فما كان من 

لذى القدیم ا المدرب الى ان اخذ الفیل الى المكان
ربطة فیھ قدمھ عندما كان صغیرا الى جزع 

شجرة ضخم و لكن ھذة المرة استخدم المدرب 
جزع خیط ضعیف جدا ربط بھ قدم الفیل فى ال

 . بدال من السلسلة الحدیدیة الضخمة
من  و عندھا لم یقم الفیل بأى محاولة للتخلص

 الحبل و تحریر نفسة و لكنھ تذكر عجزة و



 

فیل و فشلت قدیما و لذلك یأس ال محاوالتھ التى
كان  لم یحاول حتى قطع ھذا الخیط الرفیع الذى
یطرة سیقطعھ بمنتھى السھولة اذا حاول و لكن س

شل قد االفكار السلبیة و االحساس بالعجز و الف
ر منع الفیل من المحاولة و من النجاح فى الحر

 . من المدرب
بل وھكذا فشل الفیل الضخم القوى فى قطع ح

دى و فیع جدا و ضعیف لیس بسبب ضعف جسر
ى الفیل انما بسبب ضعف نفسى داخلى سیطر عل

. ووقف المدرب فى خیالء و غرور یراقب 
الفیل و ھو یعلن یأسة و استسالمة و علم 

بدالمدرب ان الفیلم سیبقى خاضعا لھ الى اال  ! 
 العبرة من القصة : و ھكذا نحن بنى البشر ,

السیئة  لبیة و الذكریاتتؤثر علینا االفكار الس
دنى فنستسلم سریعا للفشل و االحباط دون ا

  محاولة حقیقیة للتحرر



 

قصة فرح والخاتم 
 الذھبي

 

مھا في یوم من األیام كانت ھناك فتاة جمیلة اس
 فرح تعیش مع أبیھا وأمھا في سعادة، وكانت

بة من فرح فتاة ذكیة متفوقة في دراستھا محبو
م أصدقائھا، ومرت األیام وكبرت فرح ولكن ل



 

لیھا، یتقدم لخطبتھا أحد مما جعل والداھا یقلقا ع
وفي یوم من األیام مرضت والدة فرح مرضا 

ا جعلھا ترقد في السریر لمدة أیامشدیدً  . 
اشتد المرض على والدة فرح وكانت فرح 

ترعاھا وتجلس دائًما بجوارھا حتى اشتدت 
المعاناة على والدة فرح وماتت، حزنت فرح 

 ووالدھا أشد الحزن على فقدان والدتھا، أصبح
ھا قبل األب قلقًا على ابنتھ ویرید االطمئنان علی

 .وفاتھ فقد كبر في السن
ذات یوم طلب والد فرح أن یتحدث معھا؛ 

فجاءتھ مستفسرة عن الموضوع الھام الذي 
قد  سیحدثھا فیھ؛ قال األب أن ھناك خاتًما ذھبیًا
إذا  تركھ عند صدیق عزیز لدیھ وطلب من فرح
 حدث لھ شیئا أو توفاه اللھ أن تذھب لصدیق
یاة سلیم، وتأخذ منھ ذلك الخاتم فسیضمن لھا ح

 .سعیدة
ت فرح لكالم أبیھا وخافت علیھ أن یمو حزنت

یرة حتى ویتركھا وحیدة، وبالفعل لم تمر فترة كب
مرض األب ومات، تذكرت فرح وصیة أبیھا 

ین وذھبت تبحث عن سلیم صدیقھ، تناقلت ب
ده، الشوارع والمیادین تبحث عنھ ولكنھا لم تج



 

ت وفي یوم أثناء البحث مرت على غابة فجلس
الحر تحت ظلھا بجوار شجرة تستریح من . 

وإذا بشاب جمیل الطلعة حسن الوجھ یلبس 
 مالبس بیضاء، ویركب على حصان أبیض
تھ ظھر من بعید، وقفت فرح وذھبت إلیھ وسأل
ألتھ من یكون قال إنھ ابن سلیم، فرحت فرح وس
ھا عن مكان والده فھي تبحث عنھ منذ أیام، فدل

 .الشاب على أبیھ
ھبي، خاتم الذأخبرت فرح صدیق والدھا بقصة ال

ھا ما وبالفعل قال سلیم أنھ خاتم سحري یحقق ل
فرح  تتمناه، وسیعطیھ لھا بشرط واحد؛ تساءلت

 ماذا یكون ھذا الشرط یا ترى؟

قال سلیم أن ھناك وثیقة 
مطلیة باللون الذھبي 

موجودة في صندوق، من 
اء بین ثالثة صنادیق سود

ك وأنھا یجب أن تجلب لھ تل



 

م، الخاتالوثیقة لیعطي لھا 
لك سألتھ فرح كیف تجلب ت
الوثیقة من الصندوق؛ 

تاح فأخبرھا أنھ سیعطیھا مف
ق، واحد من مفاتیح الصنادی

ولكن صندوق منھما یحوي 
عقرب وصندوق آخر 

 یحوي ثعبان سام لذا یجب
علیھا اختیار الصندوق 

 .الصحیح
یح خافت فرح وأخذت المفات
وھي ترتجف خوفًا من 



 

لى إ العقرب والثعبان، ذھبت
منزلھا وأخذت تبحث 

ث وتبحث حتى وجدت الثال
عل صنادیق، احتارت ماذا تف

 كي تعرف الصندوق الذي
یحتوي على الوثیقة؛ 

فجاءتھا فكرة وھي أن 
تحاول وضع أذنھا على 
 الصندوق لتسمع الصوت
بداخلھ، وبالفعل نجحت 

 فكرتھا وعرفت الصندوق



 

الخالي من العقرب أو 
 .الثعبان

را فتحت الصندوق فو
ا وأخذت الوثیقة وذھبت بھ

إلى العم سلیم، وعندما 
ى أعطتھا لھ أثنى علیھا وعل

ذكائھا، وأعطاھا الخاتم 
ًرا الذھبي وفرحت فرح كثی

وعاشت بسعادة ھناء، 
وتزوجت شاب جمیل 

الورزقت بالعدید من األطف . 



 

قصة القطة لولي 
 المحتارة

 

اء في یوم من األیام كانت ھناك قطة جمیلة بیض
یر اللون اسمھا لولي كانت تلك القطة عنیدة غ



 

راضیة على حالھا، وتتمنى أن تكون مثل 
اآلخرین فھي ترى كل ما في أیدي غیرھا 
 .متمیًزا، وال ترى ما انعم اللھ علیھا بھ أبدًا

طة ذات یوم مر العصفور فوق رأسھا فأخذت الق
كانت مثل العصفور، تحلق  تفكر ماذا لو

 بجناحیھا في السماء، وتطیر من مكان لمكان
بدون قیود وحاولت القطة أن تطیر ولكنھا 

 .سقطت وجرحت رجلھا
أخذت القطة تمشي وھي تعرج على قدمھا، 
بسبب إصابتھا وإذا بھا ترى الخروف یمر 

بجوارھا، فتمنت أن تكون مثل الخروف ذو 
م نظرت الشتاء، ث الصوف الجمیل الذي یدفئھ في

إلى مظھرھا فرأت أنھا لن تكون مثل الخروف 
 .أبدًا

ا یقفز ولم تكتفي القطة لولي بذلك بل رأت أرنبً 
زر من مكان ألخر، ویقفز على السور ویأكل الج

حاولت ویتلذذ بھ؛ فتمنت أن تكون مثل األرنب و
أسھا القفز مثلھ ولكنھا سقطت من السور على ر

 .فتألمت بشدة
 طة لولي على بحیرة صغیرة، فرأتمرت الق

فتمنت  السمك یسبح وتجول في الماء بشكل رائع



 

لى أن تصبح سمكة لتسبح في الماء وتنزل إ
ة، األعماق فحاولت لولي أن تنزل في البحیر
 .لتسبح فكادت أن تغرق وخرجت مسرعة

 وذات یوم مرت القطة لولي على شجرة فاكھة،
جرة، فرأت الفاكھة اللذیذة تتدلى من الش

أن  ورائحتھا الطیبة تصل إلى أنفھا، فتمنت
ھ تصبح فاكھة وأخذت قشر الفاكھة، ووضعت

 .على ظھرھا واستلقت في النوم
، استیقظت القطة لولي على أصوات غریبة
ع من وحركات مریبة ففتحت عینھا فوجدت قطی

اكھة الخرفان سیأكلھا؛ حیث ظن أنھا قطع من الف
 على أنى قطة، ھربت مسرعة، وقالت أحمد اللھ

 .ولن أتمنى أي شيء آخر

 

قصة علي بابا 
 واألربعین حرامي
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یًرا كان ھناك رجال طیبًا اسمھ علي بابا وكان فق

یوم  یعیش مع زوجتھ في بیت صغیر یعمل كل
اب بالطعام والشرلیكسب بعض المال؛ لیأتي 

؛ ألسرتھ، وكان علي بابا عنده أخ اسمھ سلمان
وعلى العكس منھ كان غنیًا صاحب أموال 

 .وعقارات ومباني كثیرة
قطع  في یوم من األیام خرج علي بابا لیعمل في

ة األخشاب في الغابة؛ فسمع صوت رجال قادم
فاختبأ خلف الشجرة لیري من القادم، رأى 

ال یتوجھون ناحیة مجموعة كبیرة من الرج



 

ي مغارة مغلقة بحجارة كبیرة، وإذا بأحدھم یناد
ك قائال افتح یا سمسم، وبمجرد أن نطق بتل

 .العبارة فتح باب المغارة
دخل أولئك الرجال إلى المغارة ومعھم أكیاس 

ملوءة كبیرة، وبعد قلیل خرجوا وتلك األكیاس م
 بالذھب، اندھش علي بابا أشد االندھاش، وعلم

 ك المغارة ھي كنز ملئ بالذھب، ومفتاحأن تل
افتح یا سمسم“دخولھا ھو  ”. 

إلى  انتظر علي بابا بعد أن رحل الرجال، وتوجھ
ارة المغارة ونادي افتح یا سمسم، ففتحت المغ

فرح ودخل علي بابا؛ لیجد الذھب في كل مكان، ف
فرًحا شدیدًا وعاد مسرًعا إلى منزلھ لیخبر 

 .زوجتھ بذلك الكنز
یأتي لي بابا یذھب كل یوم إلى المغارة وأصبح ع

أصبح بالذھب لیبیعھ ویكسب النقود الكثیرة ف
ي غنیا، ولكنھ أخفي سره عن جمیع الناس، وف

ب یوم أراد علي بابا أن یزن بعض الذھب، فطل
 .من زوجتھ أن تأتي بمیزان لھ

ذھبت زوجة علي بابا إلى منزل أخیھ سلمان، 
بابا  زوجة عليففتحت لھا زوجتھ الباب، طلبت 

علي المیزان لكن زوجة سلمان تعجبت كثیًرا ف



 

نھ یا بابا فقیًرا ال یملك ما یزنھ فما الذي سیز
 ترى؟ صممت أن تعرف فوضعت العسل في

 .المیزان لیلتصق بھ الشيء الموزون
قام علي بابا بوزن الذھب، وأعطي المیزان 

 لزوجتھ لتعیده إلى أخیھ، وعندما أخذت زوجة
زان یزان، أخذت تتفحص في قاع المیسلمان الم

 .فوجدت بعض الذھب فأخبرت زوجھا فوًرا
الذي  أخذ سلمان یتتبع علي بابا لیعرف السر

جعلھ یمتلك الذھب حتى وجده یدخل المغارة، 
إلى  وینادي افتح یا سمسم فقرر سلمان أن یذھب
عل المغارة ویدخلھا، وجھز أكیاسا كثیرة وبالف

األكیاس بالذھب دخل المغارة وأخذ یمأل . 
تى طمع سلمان جعلھ یتأخر في ملئ األكیاس ح

جاء الرجال، فلما رأوا سلمان بالداخل أغلقوا 
تحوا علیھ المغارة، أخذ سلمان یتوسل إلیھم أن یف

الباب وسیخبرھم من دلھ على مكان المغارة، 
 .فاستجابوا لھ وفتحوا المغارة

علم رجال العصابة أن علي بابا ھو من رآھم 
بیتھ  علم بالمغارة، فاتفقوا على أن یذھبوا إلىو

جال ویسرقوه واتفقوا على حیلة: أن یختبئ ر



 

 العصابة في أقدار كبیرة كأنھم زیت ویذھب
 .رئیس العصابة كأنھ تاجر للزیت

طرق ذھب رئیس العصابة إلى بیت علي بابا، و
صابة أنھ الباب فتح لھ علي بابا وأخبره رئیس الع

ح الطریق ویرید أن یستریتاجر زیت وضل 
 .عنده لیلة، فوافق علي بابا طیب القلب

طعام وفي اللیل كانت زوجة علي بابا تحضر ال
خبرت علي للضیف فلم تجد زیتا في البیت، فلما أ

قدر، بابا قال لھا أن تأتي بكوب من الزیت من ال
 فلما فتحت زوجة علي بابا القدر ورأت رجال

 لقت القدرعرفت الحیلة وأنھم لصوص فأغ
 .بسرعة، وذھبت إلى علي بابا لتخبره

ثم  أخذ علي بابا وزوجتھ یغلقون القدر جمیعًا،
أخذوھا ورموھا خارج البیت، وذھب علي بابا 
نھ لرئیس العصابة وواجھھ بما عرف؛ فاعتذر م

 .وطلب منھ العفو فسامحھ علي بابا

 



 

قصة السندریال 
 واألمیر

 
ندریال في یوم من األیام كانت ھناك فتاة تسمى س

ھا وھي كانت تلك الفتاة یتیمة األم توفت والدت



 

میلة صغیرة وتركتھا مع أبیھا، كانت سندریال ج
بھاتتمتع بوجھ بشوش طیب، وكل من یراھا یح . 

ولكن والد سندریال كان متزوًجا من امرأة 
 سلیطة اللسان، عابسة الوجھ یشع الشر من

ا، فھما ، ولدیھا ابنتان عكس سندریال تمامً عینیھا
یشبھان والدتھما ال یمتلكان جمال الوجھ أو 

 .جمال اللسان
وذات یوم بعث األمیر دعوات إلى المدینة، 
 لحضور حفل راقص؛ الختیار األمیرة التي

ل؛ فلما سیتزوج منھا وسیقوم بتتویجھا في الحف
نتان االبجاءت الدعوة إلى بیت سندریال، أخذتھا 

ال وفرحتا بالدعوة، وأخذتا یسخرن من سندری
ومن مالبسھا وحذائھا، وأنھا ال تصلح لتلك 

غسل الحفالت بل ستمكث في البیت تنظف وت
 .المالبس

س، أخذ الفتاتان تتزینان الرتداء أفخر المالب
وأفضل أنواع الزینة؛ لحضور الحفل فكل 
ھدفھما أن یعجب األمیر بإحداھما ویختار 

اتان ھ منھما، وفي یوم الحفل تزینت الفتزوجت
وتزینت والدتھما وخرجا للحفل، وجلست 

ا، وتتذكر سندریال المسكینة تبكي بجوار مكنستھ



 

 أمھا وتتمنى أن تذھب الحفل مثل باقي بنات
 .المدینة

ھا خرجت الساحرة الطیبة وقالت لسندریال أن
ع من ستحقق لھا ما تتمنى بشرط أن تأتي بقر

مجاورة للمنزل، على الفور ذھبت الحدیقة ال
سندریال وجاءت بأكبر ثمرة قرع؛ أخذتھا 
قرع الساحرة وضربت بھا بالعصا؛ فتحولت ال

 .إلى عربة كبیرة كعربات األمراء
 ثم حولت بعصاھا السحریة بعض الفئران

ا والسحالي إلي خدم وحراس، وضربت بالعص
على سندریال فتحولت إلى أجمل األمیرات 

كریستال، نا أبیضا مزینا باللؤلؤ والترتدي فستا
ھا وشعرھا ناعم أسود طویل، ینسدل على كتف

 .ویزینھ تاج كاألمیرات
إلى  قالت الساحرة الطیبة لسندریال أنھا ستذھب

ة عشر، الحفل، بشرط أن تعود قبل الساعة الثانی
قت وإال سیرجع كل شيء إلى ما كان علیھ فواف

 .سندریال وذھبت إلى الحفل
ن، جمیع الحضور بجمال سندریال الفاتاندھش 

ن وفستانھا الساحر وذھب إلیھا األمیر، وطلب أ
 ترقص معھ، وأخذا یرقصان طوال الحفل حتى



 

سمعت دقات الساعة الثانیة عشر فھرولت 
قع مسرعة إلى البیت، وأثناء جري السندریال و

أن  منھا فردة حذائھا فالتقطھا األمیر؛ وأمر الخدم
لى نزل في المدینة لیعثروا عیذھبوا إلى كل م

توجھ  الفتاة التي یالءم مقاسھا الحذاء، وبالفعل
 .الخدم في الصباح إلى المنازل

ت عندما وصل الخدم إلى منزل السندریال فتح
، لھم الفتاتان الباب، وقاست كل منھما الحذاء

م ولكن لم یكن على مقاسھما، فطلب منھم الخد
 في المنزل أن یأتوھم بأي فتاة أخرى موجودة

اء، فخرجت السندریال من غرفتھا وقاست الحذ
ا واندھش الكل فقد جاء الحذاء على مقاس رجلھ

 .تماًما
حولت الساحرة الطیبة سندریال إلى أمیرة 
جمیلة، وذھبت مع الخدم إلى األمیر الذي 

 ینتظرھا، وعاشا في سعادة وسرور، وسامحت
ة بسندریال أخواتھا وزوجة أبیھا؛ فھي فتاة طی

 .تملك قلبا حنونا كأمھا
 
 
 



 

 الملك -1
 
 

 یحكى أن ملكاً كان یحكم دولة واسعة جداً 
 

 أراد ھذا الملك یوما القیام برحلة بریة طویلة
 وخالل عودتھ

وجد أن أقدامھ تورمت بسبب المشي في 
 الطرق الوعرة

 فأصدر مرسوماً یقضي
 بتغطیة كل شوارع مدینتھ بالجلد

 ولكن احد مستشاریھ أشار علیھ برأي أفضل
وھو عمل قطعة جلد صغیرة تحت قدمي الملك 

 فقط
 فكانت ھذه بدایة األحذیة

 
 

 إذاأردت أن تعیش سعیدا في العالم



 

 
 

 فال تحاول تغییر كل العالم
 
 

بل أعمل التغییر في نفسك ومن ثم حاول تغییر 
 العالم بأسره

 
 

اإلعالن  (2)
 واألعمى

 
 

 جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة
 
 

واضعا ً قبعتھ بین قدمیھ وبجانبھ لوحة مكتوب 
 :علیھا



 

 
 

 'أنا أعمى أرجوكم ساعدوني '
 
 

 فمر رجل إعالنات باألعمى
 
 

 ووقف لیرى أن قبعتھ ال تحوي
 
 

 سوى قروش قلیلة فوضع المزید فیھا
 
 

 دون أن یستأذن األعمى
 
 

 وأخذ لوحتھ وكتب علیھا عبارة أخرى
 
 
 



 

 
 
 

 .وأعادھا مكانھا ومضى في طریقھ
 
 

الحظ األعمى أن قبعتھ قد امتألت بالقروش 
 واألوراق النقدیة

 
 

 فعرف أن شیئاً قد تغیر وأدرك أن ما سمعھ
 
 

 من الكتابة ھو ذلك التغییر
 
 

فسأل أحد المارة عما ھو مكتوب علیھا فكانت 
 : اآلتي

 
 

نحن في فصل الربیع لكنني ال أستطیع رؤیة  '



 

 'جمالھ
 
 

 غیر وسائلك عندما ال تسیر األمور كما یجب
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 حكایة النسر (3)
 
 

 یُحكى أن نسراً كان یعیش في إحدى الجبال
 



 

 
 ویضع عشھ على قمة إحدى األشجار

 
 

 وكان عش النسر یحتوي على 4 بیضات
 
 

 ثم حدث أن ھز زلزال عنیف األرض
 
 

 فسقطت بیضة من عش النسر
 
 

 وتدحرجت إلى أناستقرت في قن للدجاج
 
 

 وظنت الدجاجات بأن علیھا
 
 

 أن تحمي وتعتني ببیضة النسر ھذه
 



 

 
وتطوعت دجاجة كبیرة في السن للعنایة 

 بالبیضة إلى أن تفقس
 
 

وفي أحد األیام فقست البیضة وخرج منھا نسر 
 صغیر جمیل

 
 

 ولكن ھذا النسر
 
 

 بدأ یتربى على أنھ دجاجة وأصبح یعرف
 
 

 أنھ لیس إال دجاجة
 
 

وفي أحد األیام وفیما كان یلعب في ساحة قن 
 الدجاج

 



 

 
شاھد مجموعة من النسور تحلق عالیاً في 

 السماء
 
 

 تمنى ھذا النسر
 
 

 لو یستطیع التحلیق عالیاً مثل ھؤالء النسور
 
 

 لكنھ قوبل بضحكات االستھزاء
 
 

 :من الدجاج قائلین لھ
 
 

ما أنت سوى دجاجة ولن تستطیع التحلیق 
 عالیاً مثل النسور

 
 



 

وبعدھا توقف النسر عن حلم التحلیق في 
 األعالي

 
 

 وآلمھ الیأس ولم یلبث
 
 

 . أن مات بعدأن عاش حیاة طویلة مثل الدجاج
 
 
 
 
 

 إنك إن ركنت إلى واقعك السلبي
 
 

 تصبح أسیراً وفقاً لما تؤمن بھ
 
 

 فإذا كنت نسرا
 



 

 
 وتحلم لكي تحلق عالیاً في سماء النجاح

 
 

 فتابع أحالمك وال تستمع لكلمات الدجاج
 
 

 (! الخاذلین لطموحك ممن حولك )
 
 

 حیث أن القدرة والطاقة
 
 

على تحقیق ذلك متواجدتین لدیك بعد مشیئة 
 اللھ سبحانھ وتعالى

 
 

 واعلم بأن نظرتك الشخصیة لذاتك وطموحك
 
 

 ! ھما اللذان یحددان نجاحك من فشلك



 

 
 

 لذا فاسع أن تصقل نفسك
 
 

 وأن ترفع من احترامك ونظرتك
 
 

لذاتك فھي السبیل لنجاحك ورافق من یقوي 
 . عزیمتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غاندي و فردة الحذاء (4)
 



 

 
 لو سقطت منك فردة حذاءك

 
 

 .. واحدة فقط ..
 
 

 أو مثال ضاعت فردة حذاء
 
 

 واحدة فقط ..؟؟ ..
 
 

 مــــاذا ستفعل باألخرى ؟
 
 
 
 
 

 یُحكى أن غانـدي
 



 

 
 ... كان یجري بسرعة للحاق بقطار

 
 

 وقد بدأ القطار بالسیر
 وعند صعوده القطار سقطت من قدمـھ

 
 
 

 إحدى فردتي حذائھ
 فما كان منھ إال خلع الفردة الثانیة

وبسرعة رماھا بجوارالفردة األولى على سكة 
 القطار

 
 
 

 فتعجب أصدقاؤه !!!!؟
 وسألوه

 ماحملك على مافعلت؟
 لماذا رمیت فردة الحذاء األخرى؟

 فقال غاندي الحكیم



 

 أحببت للفقیر الذي یجد الحذاء
 
 
 

 أن یجد فردتین فیستطیع اإلنتفاع بھما
فلو وجد فردة واحدة فلن تفیده ولن أستفید 

 أنــا منھا أیضا
 
 
 

 نریـد أن نعلم انفسنا من ھذا الدرس
 أنــھ إذا فاتنــا شيء فقد یذھب إلى غیرنــا

 
 
 

 ویحمل لھ السعادة
فــلـنــفــرح لـفـرحــھ وال نــحــزن على 

 مــافــاتــنــا
 
 
 



 

 فھل یعید الحزن ما فــات؟
 
 
 

كم ھو جمیل أن نحول المحن التي تعترض 
 حیاتنا إلى منح وعطاء

 وننظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس
 
 
 
 

 تحیاتي
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