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 مقدمة فرٌق التلخٌص التابع لمجموعة استروكافٌه

الكتب ونناقشها فً المجموعة الخاصة بنا على نحن االستروقارئات نقوم بتلخٌص 

والتابعة لمدونة استروجٌنات  تحت إشراف األستاذة خلود )استروكافٌه( التلٌجرام 

 .الغفري، مؤسسة المدونة

 روابط مهمة:

 مدونة استروجٌنات:

http://Www.estrogenat.com 

 ى التلٌجرام:قناة استروجٌنات عل

http://telegram.me/estrogenat 

 قناة استروكافٌه:

http://telegram.me/estrocafe 

 قناة االستشارات الخاصة بأستاذة خلود الغفري:

http://telegram.me/khulood_elghafri 
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 حمار يا ابتسم

 .. ناظرٌه أمام حدثت قصتٌن الكاتب ذكر

 التروق قد أوقات فً تصوٌرهم على عنوة أطفالنا نجبر عندما.. شتى وبصور القصص هذه تتكرر وقد بل

 .إجبار أو، عنف أو، (ٌاحمار ابتسم) شتم من الكوالٌس خلف ٌحدث قد وما.. لهم

 :  والنتٌجة

 !!المخبر سٌئة ولكنها إلٌهم نرسلها من أعٌن أو أعٌننا فً المنظر جمٌلة تكون قد صورة

 ألبوماتنا نودعها أو بها نتفاخر التً تلك صورة أي

 !!والشتائم القمع رحم من ولدت التً تلك ابتسامة أي بل

 ... ذلك على قس و

 وقد ..جًدا مؤسفة ستكون حتًما التعسف هذا فنتائج، عنوة مبلبس لبس عنوة، مدارس إدخال عنوة، إطعام

 ..األوان فوات بعد إال الندركها

 ؟!!سٌعٌش كٌف ...األكل تناول عدم أو المدرسة لىإ الذهاب ابنً رفض إذا تتسائل قد*

 نفسه مصلحة ٌعرف وال طفل إنه

 إختٌار حق نمنحهم وأن مبكًرا، أطفالنا نفوس فً المدرسة حب ننمً أن األجمل من سٌكون: الكاتب ٌجٌب

 من ٌسحبوننا سنجدهم بل الفرق سنلمس ذلك بعد ..مبكًرا الكامٌرا مع ٌتفاعلون نجعلهم أن بانضباط، طعامهم

 الدراسٌة، وفروضهم رسوماتهم فً سٌشركوننا المفضلة، أطباقهم إلعداد علٌنا سٌلحون !لنصورهم ثٌابنا

 ..دفاترهم فً تلمع التً بالنجوم بخٌبلء أمامنا سٌتباهون

 .. بعفوٌة مشاعرهم عن وٌعبرون وٌقررون ٌختارون نجعلهم أن علٌنا

 تبدأ أن ٌجب العبلقة وهذه.. مزدهرة صحٌة لعبلقه نصل حتى ، أطفالنا وبٌن بٌننا ةالعبلق توطٌد من البد

 !!أمهاتهم بطون فً وجودهم منذ جًدا مبكًرا
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 الدمام في فتــاة أتعس

  ، الطب كلٌة شقٌقته دخول بنبأ علم عندما ، وماج عبدالعزٌز صدٌقً ثار عام51 قبل

 ..مستطًٌرا  شًرا ٌعد الكلٌة بهذه التحاقها بأن والده ٌقنع أن حاول

 .. ورغبتها خطوتها البنته وبارك رأٌه عن ٌعدل لم والده لكن 

 .. الصغرى شقٌقتهم مسار لتغٌر إخوته تألٌب وواصل عبدالعزٌز ٌقنط لم

 ..بعًٌدا وغادر كتفه على وصغٌرته حقائبه حمل،  والدٌه منزل هجر سوى حبلً  ٌجد لم

 .  جدٌد ببل  أشهر ستة من أكثر ومر.. وأشقائه بأبوٌه عبلقته قطع 

 ..  مجدًدا األسرة شمل لم أجل من الكلٌة من وانسحبت وطموحها قلبها على الصغرى شقٌقته داست

 أٌامها تصرف.. وظٌفة على تحصل لم،  بمشقة جٌد بمعدل وتخرجت اآلداب بكلٌة مضض على التحقت

 ... الطب كلٌة مع ذهبت سعادة عن بحثاً  الكمبٌوتر شاشة أو.. التلفاز أمام

 بالسماح مؤخًرا عبدالعزٌز شقٌقها  اتخذه قراًرا تبتلع أن تستطع لم أنها بٌد، شدٌدة بمرارة األحزان تجرعت

 ..العام هذا الطب كلٌة دخول البنته

ا رأسه مطأطئً  جاء  ًٌ  أحبلمها ٌسلبها أن لنفسه سمح فقد.. عنه وتصفح ذنبه له تغفر لم لكنها ، عفوها راج

 .. كبده فلذة أجل من قناعاته عن تنازل المقابل فً وطموحاتها

 .. اآلوان فوات بعد ولكن حلمها من شقٌقته حرم النه الندم أشد نادم صدٌقً

 .. أحبلمهن من وبناتكن  شقٌقاتكن التحرموا

 ...توصدوها وال األبواب لهن افتحوا طموحاتهن وبٌن بٌنهن حائبلً  التقفوا

 ....التعٌسات أعداد ونخفض السعٌدات أعداد مًعا ولنرفع خطأه نفس التكرورا 
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 سعودية أخالق

 : مثل خاطئة سعودٌة سلوكٌات تجسد متعددة مواقف الكاتب ذكر

 من شخص لٌأتً أشخاص من بالطابور هم لمن احترام أدنى وجود وعدم الكاشٌر أمام الطوابٌر تجاوز •

 !!مشغول أنه بحجة المحاسب طاولة على بضاعته لٌعرض استئذان وببل أمامه من كل متجاوًزا الخلف

 فً كبٌر خلل وجود تجسد والتً غٌرنا وتجاه بعضنا تجاه نقترفها التً المواقف من الكثٌر ذلك على قس و

 .. سلوكٌاتنا

 ماله على سٌسطو ، قطًعا النهار وضح وفً الطابور فً جلدته ابن مكان على ٌسطو الذي فالشخص 

 .الظبلم فً وممتلكاته

 (وثوبه خبزه من لئلنسان أهم األخبلق: ) سقراط قال

ا تغًٌٌرا ستتطلب بالمواطنة وإحساسنا دٌننا علٌنا ٌفرضها  اجتماعٌة  مسؤلٌة ثمة ًٌ  تصرفاتنا فً جذر

 ..  وسلوكٌاتنا

 ..أمامنا تحدث وطنٌة أو إنسانٌة مخالفه ألٌة واإلحتجاج اإلنكار علٌنا وٌجب

 ..السلوكٌات تفاقم فً ٌساهم حولنا ٌجري ما تجاه وسلبٌتنا تهاوننا ألن

 قارعة على سٌجارة رمً أو إشارة كقطع السلوكٌة األخطاء من أي ونشاهد وطننا نغادر عندما لؤلسف

 .. الطرٌق

 ونبدأ بأنفسنا نبدأ عندما إال العكس ٌحدث ولن والتجاوزات بالمخالفات ارتبط ألنه سعودي أنهفوراً  سنتوقع

 ..السعودٌة باألخبلق ماٌوماً  المثل نضرب أن أردنا إن الٌوم من

 العالم في رجل أسعــد

 .. روشان السٌرالنكً من سعادة أكثر بشخٍص  حٌاتً فً ألتق لم

 .. العام مدار على ٌكررها قمصان ثبلثة سوى ٌملك ال انه من بالرغم الدوام على ٌبتسم فهو

 .. علٌها وما الدنٌا ٌملك بأنه ٌشعرك لكنه

 .غفٌر وتفاؤل واسعة بابتسامة حزن أي إطفاء على فائقة قدرة ٌملك
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 الهندسة فً دكتوراة فٌها ٌدرس التً سالفورد جامعة ٌغادر ال روشان

 ..وٌقرأ ٌكتب الدكتوراه غرفة فً تجده فإما

 وٌكنس ٌنظف.. الجامعة مٌاه دورات داخل تجده أو 

  شرٌف عمل بأي ٌقوم أن مستعد

 ..شقته وإٌجار الدراسٌة رسومه تسدٌد فً ٌساعده

 .. قط متذمًرا أره لم

  الصغٌرة باألشٌاء اإلحتفال فً تكمن استثنائٌة مٌزة روشان لدى

 بابتسامته  ثم هللا بفضل برٌطانٌا فً عاشها صعبة وظروف رأسه مسقط فً المدقع الفقر روشان تجاوز

 بل.. حذاءً  تملك ال النك تحزن ال:) صغًٌرا كان عندما امه كلمات دائًما أمامً ٌتذكر والدته من ورثها التً

 .(جورًبا لدٌك الن افرح

 .. روشان من تماًما النقٌض على

 .. الدوام على وقانط عابس صدٌق لدي

  قط مبتسًما اشاهده لم

 أنً سٌعتقد ٌسمعك من صوتك اخفض: قائبلً  صعقنً التخرج له باركت عندما أتراح إلى ٌقلبها األفراح كل

  ماالً  ورثت او وظٌفة على حصلت قد

 !!! وتبكً ٌوًما سٌجًء:  بقوله عاقبنً أمامه ابتسمت إذا

  شخصٌة حالة ٌمثل ال صدٌقً

 ، بتشاؤم للحٌاة ٌنظرون الذٌن العربً الوطن فً إخواننا من البعض واقع بل

 .. الكأس من الفارغ للنصف ٌنظرون

 .. والحزن والخٌبة االنهزامٌة من عارم جو لٌسود ألترابهم اإلحباط عدوى ٌنقلون

 كونت اوغست الفٌلسوف ٌقول...
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 ( اآلخرٌن مع تتقاسمها أن علٌك بالسعادة تحتفظ لكً)

  الدوام على حانق فأمسٌت جلدتً بأبناء إإل اختلط ال الغربة فً عدٌدة سنوات قضٌت

 المعٌشة وارتفاع المكافأة انتقد

 طوٌلة لسنوات الثقافٌة الملحقٌة وتجاهل 

 ...أكثر بها نتعلق أن تستحق الحٌاة أن أدركت روشان التقٌت عندما لكن.. ومتجهم مكفهر وأنا

  الشاي بكوب استمتع جعلنً..وأٌدٌنا بأقدامنا بها ونتشبث

 ... الجدٌد بقمٌصً ابتهج

 ..برسالة احتفل

 ..تقلٌدٌة لمحاضرة أٌطرب 

  أقل وأحزن أكثر افرح جعلنً

 اً كثٌر ابتسم جعلنً

 هً الصغٌرة األفراح أن ونسٌنا... البهجة عن وانصرفنا الفرح عن تخلٌنا ألننا مجتمعاتنا فً اإلحباط تفشً

 ...الكبٌرة لؤلفراح وقود

 

 تصحوا اكتبوا

 تحب من إلى رسائل ثبلث ٌومٌا اكتب

 ، اإلفطار بعد: ولهاأ • 

 الغداء، بعد: ثانٌها •

 . للنوم تخلد ان قبل:  وثالثها •

ا اإلكتئاب عنك وسٌزول ًٌ  تدرٌج
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 تعٌشها انك المهم. تقلٌدٌة أو إلٌكترونٌة رسائل تكون ان ٌهم ال

 .البهجة وٌشع القنوط علً ٌقضً عقار أعظم والتقدٌر واإلمتنان المحبة رسائل كتابة إن

 ، فحسب والمتعة بالسعادة فرًٌدا شعوًرا التمنحك الرسائل فكتابة

 .الحدٌد ،وتحطم الجلٌد  ،تكسر تحب ممن قرًبا اكثر تجعلك بل

 وتمدحه تشكره بأن تقدٌر من له تحفظه وما مشاعر من لآلخر تكنه عما تعبر ان تستطٌع الرسائل بكتابة

 .احد ٌقاطعك ان دون ونثًرا شعًرا

 ..تشاء حتى.. تشاء كما ، ماتشاء تكتب أن تستطٌع.. خاصة رسالة فً

  االفئدة تؤلف  والمودة، المحبة تعزز  الحجر، وحتى  ،البشر لدى العطاء روح تعزز.. الرسائل كتابة

 .الحواجز وتهدم المسافات، تقرب واألفكار،

 والتردد،  االكتئاب، وقاطعوا .ودمائكم وشراٌٌنكم،وقلوبكم،   ووجوهكم، وأفواهكم، بأصابعكم، اكتبوا

 .والخجل والكسل،

 ..للغد شًٌئا التدخروا. مباشرة وهمومكم وأخبلقكم، ، وانطباعتكم ، وأحساسٌكم ، تفشوامشاعركم أن جربوا

 

 األرض شعوب كسلأ

  ، أهدافنا الً بسرعة ٌقلنا شًء يأ عن نبحث العرب نحن

 . خطوة خطوة الصعود قٌمة نستشعر أن دون

 .عظٌم لشعور إنه

 ٌصعدون فهم. هناك الفرد حٌاة لطبٌعة طبٌعٌة نتٌجة حولنا من والشرق الغرب ٌحصده الذي النجاح إن

 .ثرواتهم بلغت ومهما انشغالهم حجم كان مهما بانفسهم حوائجهم ،وٌقضون باستمرار ،وٌمشون السبللم

 من ،نستقدم بالوقود سٌاراتنا ٌعبئ من نستقدم ،لنا والقهوة الشاي بإعداد ٌقوم من نستقدم بذلك النقوم نحن

 .بأطفالنا بالعناٌة ٌقوم

 .. آخر سباق أي او ماراثون فً مجاراتهم نستطٌع أال جًدا الطبٌعً فمن
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ا كان سواء ًٌ ا أو رٌاض ًٌ ا او علم ًٌ ا ثقاف ًٌ  .!اوفكر

 .اإلستعمال قلة من وعقولنا وأعصابنا عضبلتنا تبلدت فقد

 ، أظافرنا نعومة منذ كهواًل  فنبدو اإلنجازات لحصد المطلوبة للٌاقة ٌفتقر معظمنا

  ، وتصرفاتنا سلوكٌاتنا وفً أعماقنا فً تبدو لكن ، وأطرافنا وجوهنا فً التبدو تجاعٌدنا

 .جًدا البطٌئة البطٌئة أفعالنا ردود فً

 !!، الحٌاة من للموت أقرب تجعلنا بعادات شٌوًخا نولد نحن

 ". الجسد قبل الروح فً الشٌخوخة تكمن: "_ بٌكون فرنسٌس االنجلٌزي الفٌلسوف ٌقول

 .شباًبا نعود أن نستطٌع ربما السلبٌة عاداتنا من أرواحنا تتحرر حٌن

 كما شباًبا لٌسوا الشباب ،فهؤالء مجتمعاتنا فً األكبر الشرٌحة ٌشكلون الشباب كون كثًٌرا نفرح أن الٌجب

 . أقنعة ٌرتدون كهول إنهم. نعتقد

 ، لحظة آخر حتً ٌعملون آسٌا وشرق وأوروبا امرٌكا فً هناك الشباب إن

 .لحظة آخر حتى ٌضحكون ٌمشون،

 . االمة عماد هم الشباب إن:  ٌقال

 ، الشباب نجد لم لكن األمة، اكتشفنا

 !مًعا لٌهمع فلنعثر

 تحبني أكيد

 اعتادت معلمة اللغة اإلنجلٌزٌة األربعٌنٌة مارٌا أن تتعامل مع طبلبها كأبنائها ..

 ..وتضحك معهم ..كانت تفعل كل ذلك معنا وأكثر..تأكل معهم ..وتقرأ معهم  

لكن زمٌلنا خالد القادم "طازًجا "من المملكة ٌصر على أنها تّكن له مشاعر خاصة وكان ٌعتقد أنها وجدت 

 فٌه ضالتها المنشودة 
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ن مارٌا ال أنسى عندما جاء خالد إلى شقتً دافًعا صدره إلى األمام وبٌده بطاقة برٌدٌة تعج بالورود تلقاها م

 حٌث كانت تقضى إجازتها فً إسبانٌا 

 وكتبت تمنٌت أن تكون معنا الرحلة ممتعة واألجواء خبلبة ...

 قال لً : "ألم أقل لك إنها تحبنً ؟؟" 

 حٌنها أخرجت من حقٌبتً بطاقة برٌدٌة بإسمً تلقٌتها من السٌدة مارٌا ،

 وأوهامه ..والتً أرسلت مثلها لكل طبلبها.  مما بّدد أحبلمه 

 تذكرت قصة خالد  وأنا أمام اإلستقبال فً أحد المستشفٌات الخاصة ..

 قطع حبل أفكاري أحدهم وسألنً بصوت خفٌف ""هل موظفة األستقبال تطالعنً ؟""

أجبته مازًحا  "بكل تأكٌد " ولم أكن أعلم أن جملة قصٌرة ستهز  هذا الشاب إال عندما اندلعت الموظفة  

 ه بعد أن عرض علٌها رقم جواله "أنت جئت هنا لتغازل أم لتتعالج " صراخاً فً وجه

مازلت أذكر جًٌدا ارتباكً أمام أول زمٌلة سعودٌة أعمل معها عندما عدت للمملكة فلم أعلم كٌف أتحدث 

 معها  ... 

 ابتسم وأنا اتحدث معها ألبدو طبٌعٌاً 

 أم أتجهم إلظهر غٌظاً ؟؟ 

عودي والمرأة تبرز خبلل أي لقاء ٌجمعهما واقعً أو افتراضً لم ٌعد بإمكان عبلقة ملتبسة بٌن الرجل الس

 أي منا التحكم فً تمدد تواصل الرجل والمرأة وعملهما معاً شئنا أم أبٌنا 

 فالكثٌر من شبابنا ال ٌفتئون ٌرددون فً الداخل مارّدده خالد 

 "أكٌد تحبنً " 

 ة مبٌعات أو حتى عاملة منزلٌة . عندما تبتسم أمامهم زمٌلة أو ممرضة أو مندوب

 علٌنا أن نزرع فً رأس كل ٌافع أن المرأة التً تقوم بتطبٌله بتمرٌضه بتدرٌسه بالعمل معه 

 "أكٌـــد مـاتحبـــه " 

 لكنها تحترمه ومن المفترض أن ٌقابل هذا اإلحترام بإحترام ٌدفع مجتمعنا إلى األمام.



 

 
 
 

 تلخٌص كتاب كخة ٌا بابا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلبينيين بال العالم تخيلوا 

 غٌرهم ٌجٌدها ال بأدوار ٌقومون العالم أنحاء فً ٌنتشرون إذ المملكة علً الفلبٌنٌن وتأثٌر وجود ٌقتصر ال

  ز.فارٌر السً أو البحارة من  ٪٠ٓ ٌقارب ما ٌشكلون هم، والجودة الدقة بذات

 مواهب تصقل مبّكرة صفوف فً فنً تدرٌب على وحصولهم  اإلنجلٌزٌة للغة إجادتهم هو الفلبٌنٌن ٌمٌز ما

 العالم دول من الكثٌر تتجاهلها تخصصات علً تركز أنها كما ، لبالعم المرتبط التدٌب أنواع بأفضل طلبتها

 .الرٌادة ٌتنبئون الفلبٌنٌن جعلت والتً

 .بأسره العالمً اإلقتصاد تشل أن بإستطاعتها.. مؤثرة دولة الخارطة علً تبدو ال التً الفلبٌن

 .واإلخبلص والدقة والتمرٌض والتخطٌط والناقبلت السفن وتشغٌل وصٌانة قٌادة أوالدنا ونعلم نتعلم أن علٌنا

 اسعيد   تصبح أن جرب

 ... صدٌقً والد هاتفت عندما شعرت كما طوٌل زمن منذ بسعادة أشعر لم

 ... دقٌقٌتٌن تتجاوز لم مكالمة معه تحدثت أن فور إجتاحتنً هائلة بسعادة شعرت

 ..بهجة كرنفال إلى ٌومً أحالت

 .. صدرك فً الفرح حقــول تزرع أن بوسعها للغاٌة صغٌرة أشٌاء ثمة

 .. والمال الجوائز طرٌق عن تأتً ال األبدٌة السعادة إن

 قلبك فً الفرح فتحصد ٌومك فً واإلمتنان الشكر رسائل تزرع عندما تدوم لكنها األٌام مرور مع تخفت فهً

  : واٌنر األلمانً الشاعر ٌقول

 )اآلخرٌن قلوب إلً السرور تدخل عندما ٌملؤك مذهل شعور السعادة(

 ..بها نشعر ال لكننا تماًما بجوارنا تعٌش السعادة إن

 ...وغٌرها والطعام السفر فً السعادة تختصر التً التقلٌدٌة األفكار من نتحرر أن علٌنا

 .. سرٌع إتصال أو قلم بجرة نقتنٌها أن نستطٌع عظٌمة سعادة هناك
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 .العطاء فً بل األخذ فً لٌست الحقٌقٌة السعادة إن

 .. والسكٌنة باإلرتٌاح لننعم المضمون هذا تكرٌس على فلنعمل 

 .. للنوم تخلدوا أن قبل تحبون لمن اكتبوا

 .األبد إلى مستٌقظة ستظل رسائلكم أن وتذكروا 

 جلدي... جلدي

 متحركة أٌنما ولى وجهه ..عاما( صٌدلٌة  63ترافق الهندي شرف الدٌن شمس الدٌن )

 تنبعث من جسده رائحة المرض ..

 ومن لسانه ٌفوح اإلحباط 

 سنوات دون أن ٌحصل على ٌوم إجازة .. 4ٌعمل شرف سائق شاحنة منذ 

 ٌقضً أوقاته سائًقا للشاحنة أو نائًما فٌها .. 

 ٌشعر أنه مرٌض لكن ال ٌعرف بماذا؟!!

رٌعة أن الشركة مرتبطة بمواعٌد صارمة مع عمبلئها التسمح كلما حاول زٌارة الطبٌب ٌرفض رئٌسه بذ

 بالتفرٌط  بدقٌقة فً عٌادة. 

ساعات قضٌتها بجوار شرف  وهو ٌقود شاحنته من الدمام إلى الرٌاض تلقى من رئٌسه السعودي  9خبلل 

 اتصاالت تقتصر  6نحو 

جلدي . . .جلدي . . )و أذنً: ذنهمرات بصوت عال تقصف أ 6باللغة الهندٌة ٌرددها   كلمة واحدة على

 ).جلدي 

 أي أسرع باللغة العربٌة. 

 كلم فً الساعة  .. 511تحض هذه اإلتصاالت  شرف على أن ٌركض بسرعة  تتجاوز ال 

 فً حٌن تهتز بنا  الشاحنة كأننا نركب قطار الموت. .



 

 
 
 

 تلخٌص كتاب كخة ٌا بابا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى أطراف الطرٌق أحس وهو ال ٌستبعد أن ٌلقى حتفه فً حادث مروري ٌقول أشاهد دوما جثًثا مسجاًة ع

 أننً سأكون منهم 

 لاير ٌوزعها بٌن أدوٌته وأبنائه الثبلثة فً الهند .. 011وٌتقاضى شرف شهرٌاً 

 بٌنما أمنٌته الوحٌدة أن ٌنام   لخمس ساعات متواصلة

معاناة كبٌرة تذرفها وجوه السائقٌن فً السعودٌة تنعكس على طرقنا السرٌعة هذه الطرق المتخمة 

 فات. .بالمخال

 هذه الطرق التً أصبحت مسرًحا للحوادث ومقبرة للموتى.

 سائقوا الشاحنات فً أغلب دول العالم ٌحصلون على رواتب كبٌرة نظًرا لصعوبة عملهم، 

 من المؤلم أن أعمال النقل فً القطاع الخاص تحقق أرقاًماً قٌاسًٌة ..

 م.فً حٌن أن حقوق السائقٌن تحقق أدنى مستوٌاتها حول العال

 أتمنى من مسؤول أن ٌستقل شاحنة لٌسمع بأم اذنه كم >جلدي< تنهمر ولٌرى بأم عٌنه كم كارثة تختمر. 

 الكراسي حراس

ٌقتحم موظفون فظون قاعة أي حفل رسمً أو مؤتمر قبل انعقاده بربع ساعة ٌنتزع أسماء المدعوٌن 

الموضوعة على الكراسً الفارغة وٌضعون أجسادهم مكانها إلى حٌن وصول أرباب عملهم وسط نظرات 

 استهجان واسعة ٌقابلونها بابتسامات فجة. 

الوزارات واألجهزة الحكومٌة والخاصة هدفها هو الموظفٌن تترعرع فً  حراس الكراسً سبللة من  

 جلوس

 رؤسائهم فً الصفوف األمامٌة فً االحتفاالت الرسمٌة .. 

 والمؤتمرات حتى لو كانوا أقل الحضور شأًنا ومكانة.

    ما ٌقوم به حراس الكراسً فً قاعات اإلحتفاالت والمناسبات العامة ٌعكس ما ٌقومون به فً الخفاء عندما 

 ن فرص وحقوق اآلخرٌن لمصلحة مدٌرٌهم مستغلٌن الطٌبة والتسامح اللذٌن ٌسكنان من حولهم.ٌنهبو

 فهؤالء سرعان ما ٌكبرون وٌتحولون خبلل فترة قٌاسٌة إلى وكبلء ومدٌرٌن نافذٌن ٌمارسون أدوارا أكبر 



 

 
 
 

 تلخٌص كتاب كخة ٌا بابا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واشنع.

 الدكتور صالح الفواز: 

المقاالت المنشورة وجدته حزٌنا وعندما سألته عن  كتب فً تخصصه والعدٌد من 3أستاذ علم االجتماع لدٌه 

 .(ال استطٌع أن أحمل مشلح رئٌسً)السبب أجابنً 

 غٌر أكادٌمٌة.  مه الوظٌفً ٌتطلب أن ٌقوم بأدوارفقد انصرف عن العمل ألنه ٌرى أن تقد

 لؤلسف حراس الكراسً وحاملوا البشوت  هم من ٌصلون إلى مواقع الصدارة بسرعة البرق.

مقابل ال ٌزال أحد أصدقائً ٌتذكر الموقف الذي تعرض له من رئٌسه المهندس الصٌنً فقد تعرض فً ال

 إلنذار شفهً ألنه حجز له جناًحا فً فندق خبلل رحلة عمل جمعتهما.   

الذنب الذي اقترفه صدٌقً ال ٌتحمله بمفرده فقاعة العمل لدٌنا هً المسؤولة عن هذه الثقافة  كما ٌلتقطها 

فً المدرسة عندما ٌرى اهتمام المدرس بابن مدٌر الجوازات كما ٌحصل ابن مدٌر المرور على الطالب 

 معاملة خاصة.

نكبر ونحن نرى هذه المشاهد التً تجعل منا كائنات ناقمة ومستعدة للتنازل عن الكثٌر من القٌم لترى 

 وتصعد 

 .(ى سم طال عمركسو)كالبقٌة ندهس موهبتنا  وأحبلمنا ونتحول إلى مكائن ال تردد  

ا  ًٌ عندما ٌصل أحدنا إلى موقع المسؤولٌة ال ٌجب أن نسأله كم إنجاز ودورة تدرٌبٌة أحرزت بل كم كرس

 حجزت ومشلًحا حملت؟

 الطائرة في حرمة

 المهندس وصفه الذي الكومٌدي الفٌلم حدث الرٌاض إلى الدمام من المتجهة السعودٌة الخطوط طائرة متن على

 <مضحك إنه جواري الجالس الهندي

 سٌدة ٌشاهدون عندما هستٌرٌة بحالة ٌصابون فالمضٌفون ، الفوضى زادت الطائرة فً النساء عدد زاد كلما

 اخرى حٌانوأ األزواج تفرٌق اأحٌانً  ٌسبب مما بدٌل مقعد بعرض فٌسارعون رجل بجوار تجلس سعودٌة

 .فتاة بجانب األصلً مقعده غٌر مقعد له ٌجدوا حتى لمسن إرهاق

 ."تفاح؟ لدٌكم هل و "الطائرة قائد جنسٌة عن الغرٌبة سئلتهبأ المضٌفة رهقأ الذي الراكب وهذا
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 فً ووضعها  جواره الجالسة الفتاة تقرأها كانت مجلة صفحات على جواله رقم بكتابة قام الذي خراآل وهذا

 !!! حضنها

 ...تخلفنا تعكس التصرفات هذه كل

 تهماوحمام حماماتنا

 سنوات،،  الثمانً ذات ابنه بأن  صدٌقً اخبرنً

 .. للمدرسة ذهابه لعدم مبررات ٌذكر ٌعد ولم.. الٌها انتقل التً الجدٌدة مدرسته ٌحب صار 

 .. النشاط بقمة علٌها مقببًل  أصبح القدٌمة المدرسة فى ٌفعل كان مثلما 

 (  البحرٌن حمامات مثل حّمامتهم أن ٌكفى:)  لً قال السر عن سالته وعندما

 .. بنظافتها وتتمٌز البحرٌن فً تتوافر كالتً مٌاه دورات فٌها تتوافر أنها أي

 فً التسوق على المتزاٌد السٌاح إقبال عن تقرًٌرا النشرة وعرضت.. األخبار نشرة أشاهد كنت أسبوع قبل

 العدٌدة دبً مجمعات

 دبً فى رأٌهم عن السٌاح التلفزٌونً المراسل سأل وعندما

 ( عدٌدة بها الترفٌهٌة الخٌارات ألن ٌفضلها إنه: )  الفرنسً السائح  فأجاب 

 ( ربوعها داخل الدولٌة المطاعم إلنتشار:) قال الفنلندي أما

 (  نظٌفة مٌاهها ودورات وآمنه واسعة شوارعها ألن دبً أزور: ) فقال السعودي دور جاء وعندما

 المٌاه دورات مع االزلٌة السعودٌٌن معاناة تجسد السابقه اإلجابات

 !!  نموت أن حتى المدرسة ندخل أن منذ ترافقنا أضحت المعاناة هذه

 حاجاتهم ٌقضون وأطفالنا شبابنا ونشاهد منها الفرار وٌحاولوا المدرسة من ٌتقززون جعلتهم المعاناة هذه

 ..الرئٌسٌة الطرق ضفاف على

 لطبلب مٌاهها دورات صٌانة عهدت والتً الكورٌة هٌونداي لمدرسة زٌارتً اتذكر مازلت المقابل فى

 المدٌنة،، عمدة مع بالتصوٌر المتمٌزٌن الطلبة تكرم  المدرسة وكانت المتوسطة المرحلة
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ا ذلك انعكس مما ًٌ  ،، والحً المدرسة نظافة على اٌجاب

 ،، نظٌف شًء كل فأصبح 

 ..ومحٌطه منزله إلى المدرسة فى سلوكه الطالب نقل حٌث

 تحت السٌاحة تنشٌط أجل من المٌاه دورات وصٌانة..  العامة المرافق لتنمٌة مشروًعا فأقاموا  سنغافورة أما

 ( سنغافورة أجل من)  شعار

.. زهٌدة أجور مقابل ..شواطئها حول تتوزع التى المٌاه دورات بتنظٌف االبتدائٌة طبلب ٌقوم تاٌبلند وفى

 ..وطنك الى تعود حتى بها تحتفظ سوف وابتسامة والمنادٌل والصابون الماء لك ٌوفروا حٌث

  مدننا ٌتصفحوا أن قبل كثًٌرا ٌفكرو وجعلتهم السٌاح من الكثٌر طردت مٌاهنا دورات أن أجزم أكاد

 األموات من مرآ على الخبلء فً حاجته ٌقضً ان اعتاد شعًبا جعلتنا التً الرثة المٌاه دورات نكافح أن علٌنا

 ..واألحٌاء

 اإلحساء خالص أو القصيم سكري

 ..الدمام الى جدة من متجهة طائرة متن على حانق مسافر بجوار جلست

 ..الغضب فرط من رأسه من تففزان عٌناه تكاد

 ..أخته أو زوجته مع مؤذٍ  بصوت الطائرة إقبلع قبل الهاتف عبر ٌتحدث كان

 ..جٌبه فً ووضعه هاتفه أغلق أن فور علٌه عرضتها وكتاًبا صحٌفة معً أحمل وكنت

 !!!؟" الضغط ٌرفع العمل فً رئٌس ولدي استمتع أو أقرأ أن استطٌع هل: " متعذًرا رفضهما لكنه

 : المعري بٌت ٌردد حاله ولسان تدفق دون وانهمر

 تعوٌضا ٌعطٌك وال شًءٍ  تمنحه            أعز المٌت كقبر الرجال بعض

 ..رئٌسه رأس لمسقط وصل حتى هداوة دون اندالعه جاري واصل

 ".واألنانٌٌن بالبخبلء" المنطقة تلك أبناء وصف فقد. هجومه من ٌنجو فلم

 " بالمظالٌم ملًء ،؟؟فالسجن التعمٌم عن تتخلى ال لم:  " له فقلت
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 " معهم تعش ولم معهم تعمل لم حظك حسن من إنك: " بحدة فرد

 !؟؟؟"رئٌسك منطقة نفس من أننً لك قلت لو رأٌك وما:"  بصدق فأجبته

 .اللحظة هذه حتى ٌعد ولم المٌاه لدورة وذهب اعتذر حٌنها

 .. األحساء فً األصدقاء أحد منزل فً كنت السٌاق نفس فً

م الوصول وفور ا تمًرا المضٌف قّدّٓ ًٌ  تقّدم كٌف: " قال الذي الحضور أحد حفٌظة أثار مما.. القصٌم من سكر

 " األحساء ابن وأنت القصٌم تمر لنا

 .. جدوى دون ولكن اإلشتباك فضّ  حاولنا

 ...واألمصار األقطار كل فً تختبئ والطائفٌة والقبلٌة المناطقٌة أن تماًما أعلم إننً

 .. وفعال جدي نحو على وطننا فً لها نتصدى أن علٌنا ولكن

 .. مزدهًرا واقًعا نعٌش نحن

 . والحب المشترك العمل من مزٌد الى بحاجة لكنه

 .. المجاورة المنازل من تنتفض المنازل من الكثٌر زالت فما

 .البعض بعضنا تجاه االتهامات تسكننا ومازالت

 ..البعض بعضنا من والسخرٌة

 ... وإخواننا أطفالنا مع والتسامح والتكافل والمساواة، العدل، قٌم لترسٌخ الٌوم من ابتداءً  مًعا نعمل دعونا

  الشرٌعة، أباحته ما حدود فً باختبلفنا نتمتع دعونا

 ...ضرار وال ضرر ال وأنه

 .. وعملهم آدائهم صمٌم فً رؤساءنا ننتقد دعونا

ْلقهم فً ولٌس  . وجذورهم خّٓ

 " ..القصٌم سكري" و" المدٌنة عجوة" نلتهم دعونا

 !األحساء أبناء النخٌل، أبناء كنا لو حتى
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 وبصل عسل

فبل اإلنصراف عن  طرح الكاتب قصة لزمٌلٌن له فً الجامعة ٌؤكد من خبللها أن اآلراء المتطرفة ال تدوم، 

 وال تصوٌر الحٌاة الزوجٌة بالوردٌة أمر موفق. الزواج خٌار منطقً وموضوعً ..

حٌاته المقدم على الحٌاة الزوجٌة علٌه أال ٌفرط فً التفاؤل.. وال ٌدع المسؤولٌات واألطفال تسرق 

 ووزوجته منه والعكس صحٌح ...

 بالتالً الحٌاة الزوجٌة لٌست كلها عسبًل أو كلها بصبًل ..

 لكنها ال تخلو من اإلثنٌن.

 وبطوننا عقولهم

 ،،  المفرطة االستقبال حفاوة

 ..ود بكل حقٌبتً وحمل

  الفضٌة الرولكس وساعة 

  ٌرتدٌها كان التً االنٌقة والنظارة

ًّ  أوحت  3 قبل انجلوس لوس مطار فً ٌفاجئنً لم هذا كل تكسً سائق ولٌس مجوهرات بائع أمام أننً إل

 .. سنوات

  ، وتفاصٌلهم بمبلمحهم اإلنكلٌز القضاة تشبه لشخصٌة مقعدي أمام ضخمة شخصٌة صورة انتباهً شد ما

 فاتبعتها..  مورتون وٌلٌام التخدٌر لمخترع إنها السائق من اإلجابة فجاءت صاحبها عن للسؤال دفعتنً

 األجرة سٌارته فً التحدٌد وجه على الصورة وضعه سبب عن بسؤال

 : السؤال ٌنتظر كان وكأنه ببهجة فأجاب 

 اإلحساس لنفقد الجمجمة خلف بمطرقة بضربنا األطباء الستمر اإلختراع بهذا الرجل هذا ٌقم لو ألنه

 .. الجراحٌة العملٌات اجراء قبل والوعً

 أعطانً حتى وجهتً إلى وصلت إن وما..  الطرٌق طوال وإنجازه لمورتون بالمدح ٌلهث السائق لسان بقً

  دي سً شكل على مورتون وٌلٌام عن وفٌلما وهاتفه اسمه تحمل بطاقة
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 :  قائبل االجرة ٌأخذ أن بشدة رفض ثم

 وافق األجرة لدفع إصراري وأمام ٌشتهٌها كان التً والمكافأة ٌبتغٌها كان التً األجرة هو له إصغائً إن 

 ألعبر الفٌلم شاهدت أن بعد وهاتفته..  فقبلت إٌاه أهدانً الذي الفٌلم مشاهدة أنهً أن بعد به اتصل أن بشرط

 فً األمرٌكٌن غٌر عن أفتش إننً))  بعد تجف لم أذنً فً جملة فأودعنً ولمورتون له امتنانً عن

 .. ومؤله وبوش بنتاجون مجرد لٌست أمرٌكا إن لهم أقول لكً المطارات

 (( ذلك لمست أنك أرجو اإلكتشافات أعظم أنجبت بلد إنها 

  بل فحسب تكسً سائق ٌكن لم كرٌر جٌم

  ، مشهوًرا رساًما كان

 . وألوانه رٌشته بٌن مرسمه فً وقته جل ٌقضً

 .. الجنوبٌة كورٌا فً عامٌن قبل معً حدثت مشابهة قصة عندي

 ..سول شمال برج فً قمة أعلى على كنت عندما

 عن معً ومن وسألنً سول جامعة فً طب طالب بأنه نفسه عن عرف كوري شاب هناك استوقفنً حٌث 

 وجلسنا األرضً للدور معه ونزلنا معً ومن وافقت لمساعدتنا لحاجته معنا بها لٌتكلم وقتنا من دقائق 51

 معماري مهندس سٌرة لنسمع فقط أذاننا الى بحاجة انه فأخبرنا.. الساخنة مشروباتنا مع المقاهً أحد فً

 .. األقصى الشرق فً المعمارٌٌن أهم من كوري

  الكبٌرة، المعمارٌة إلنجازاته صوًرا علٌنا وعرض

 .. المهندس هذا أسسه الذي(الفضاء حب) مسرح إنتاج من مسرحٌات مجموعة نغادر أن قبل وأهدانا 

 (( به ونزهو نشٌعه أن ٌجب مجًدا نملك إننا..  عظماء اناًسا نملك إننا)) بكلماته الشاب هذا وودعنا

 عدة قبل دنفر جامعة فً الكبسة عن جلدتً ابناء أحد قدمه الذي العرض أتذكر حٌن أحزن المقابل فً

 .. االوسط الشرق أٌام معرض فً سنوات

 لباسنا حول المتركزة الوطنً الٌوم خبلل إخواننا ٌقدمها التً البرامج بعض تذكرت كلما الظبلم وٌسكننً

 ..التقلٌدٌة وأكبلتنا التقلٌدي
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 لهم نروج بأن جدٌرٌن ومبدعٌنا وثقافتنا الفرصة تأتٌنا حٌنما وتستعرض تروى أن جدٌرة معبرة لدٌنا فنحن

 .. بطون مجرد ولٌس عقول لدٌنا أن العالم لٌرى الكوري والشاب كرٌر جٌم ٌفعل كما

 فضيحة

 عبلقة السعودٌٌن بالسعودٌات التً ٌشوبها التربص ..عّبر الكاتب عن استٌائه من 

إذ أن الفتاة السعودٌة فً الخارج تتردد فً أحٌان كثٌرة فً التعاطً مع  وتحاصرها الشكوك والظنون ،

مواطنها خشٌة ردة فعله تجاه سؤالها، إلى قلقها من تفسٌره وتأوٌبلته، إلى القصص التً ورثتها عنه من 

 صدٌقاتها. 

 لكاتب إلى أن الفضٌحة أن ٌعودوا من الخارج وقد أنفقوا وقتهم وأموالهم فً مراقبة فبلنة وعبلنة وِأشار ا

 وٌرجعوا لببلدهم دون إنجازات وإمكانات ومهارات ٌجاروا بها األمم المتحضرة.

 بابا يا كخة

  ، سنوات الخمس ذات وابنته األطباء أحد و الكاتب بٌن ساعة نصف استمر لقاء

 .. األب طرف من بالصمت ملٌئة الفترة كانت

 ..الصغٌرة طرف من الذكٌة وباألسئلة 

 مقارنة لسانها به ٌتمتع الذي والتدفق واللٌاقة الحٌوٌة هذه سر عن لوالدها الكاتب بسؤال اللقاء وانتهى 

 .. سنها فً األبناء ببعض

 منها؟ أكبر هم من حتى أو

  ، تكلمت اذا ٌقاطعانها ال وزوجته األب إن:  الجواب وكان

  ، خطأ من فٌه كان ما ٌقّومان ثم حدٌثها تنهً حتى ٌنتظرانها

 عبارات علٌها ٌرددان وال

 (ٌابابا كخة) 

 ( ٌاماما عٌب) 
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 ..الحدٌث الٌجٌدون األبناء تجعل التً الجمل من ونحوها

 الناقصة بالعبارات النطق و.. القمع وتعلمهم 

 فتحت اباب   كم

منً قصد بغٌر.. 

 به فارتطمت المجمع فً خلفً تسٌر كانت عجوز لسٌدة الباب فتح بعدم أمرٌكا فً جرٌمة ٌعد ما ارتكبت 

 .. أغراضها مع وتبعثرت ووقعت

أرّٓ  لم بأننً إجابتً وبعد  األسئلة، من وابل وبعد ، لغرفته موافاته منً الطلب إال األمن رجل من كان فما 

 عقلً فً الجملة تلك وضع خلفً كانت ألنها السٌدة

  ((من.. شمالك وعن ٌمٌنك وعن.. خلفك ومن..  أمامك من تراقب أن علٌك ٌتوجب سٌارتك تقود عندما 

 (( قدمٌك تقود عندما حرًصا أكثر تكون أن األحرى

بعض فً أصل حتى شمالً وعن ٌمٌنً وعن خلفً هم ومن أمامً هم لمن األبواب أفتح بعدها أصبحت 

  كومٌدي لمشهد األحٌان

الصدارة فً دائًما هم لذلك األول العالم دول فً نجدها الثقافة فهذه .. 

حٌاتنا فً بما تمر التً اإلفتراضٌة األبواب بل الفعلٌة األبواب فقط لٌس هنا والقصد، المؤخرة فً ونحن 

 .. وأعمالنا

ًاألبواب هذه مفاتٌح صاحب وٌهوى ماٌشاء حسب معٌنة لفئة إال التفتح والت ، 

لدٌهم التكون وربما.. أصحابها مع والشفاعة الحظ لهم لمن فقط مفتوحة فهً أمامها الموهوبون ٌسقط لذلك 

 ..  ٌستحقونها ألنهم لهم أبواب هكذا تفتح ألن وتساعدهم تؤهلهم التً اإلمكانات تلك

ببرٌطانٌا مانشستر جامعة فً ارتجلها التً القصٌرة الخرٌجٌن كلمة فً سودانً طالب لخصها الفكرة وتلك  

 باب فتحت ألنك شكًرا فرانك جون دكتور: )  بكلمته قال عندما الهندسة فً  الدكتوراه على حصوله بعد

 (. مرٌم جدتً صدر فً الفرح حقول وازرع الٌوم هنا أصعد جعلنً الذي الباب فهو لً وعقلك مكتبك

فرانك جون والدكتور كامل صبلح السودانً بٌن قرابة صلة أٌة التوجد قطًعا .. 
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 ودول وطنه فً بها اصطدم طالما أبواًبا له وشرع ومشروعه بأفكاره آمن من وحده هو فرانك جون أن إال

 .. عدٌدة عربٌة

الذات وحب باألنانٌة تحفل فمجتمعاتنا، له تصغً أذن ال حٌث .. 

((شًء كل تجفف إنها.... الصحراء كرٌح األنانٌة))  الروشفوكو الفرنسً المفكر ٌقول.. 

واإلبداع النجاح إلشاعة واحد طرٌق فهناك  : 

ا اإلنسان محبة وإعبلء..  الذات نكران ًٌ  .. معامبلتنا كل فً وتطبٌقها عال

النوم قبل  نفسه بسؤال أحدنا لٌبدأ .... 

؟.....الٌوم فتحت بابا كم!! 

؟؟ نتجه أٌن إلى تقودنا التً هً فإجاباتنا.. 

؟ األبواب التفتح مغلقة مجتمعات من ننتظره الذي فما....! 

السراب وراء تركض أنها الشك ... 

 مال  أ األلم يصبح كيف

 ٌغٌر هللا من حاٍل الى حال                        ما بٌن غمضة عٌٍن وانتباهتها

 

 كان هناك شخص لم ٌنجب لمدة طوٌلة، فصار محبًطا من األمر واعتزل الناس ..

 ..وذات ٌوم 

 بشروه بحمل زوجته ،فأقبل على الحٌاة بكل ٌملك .. أصبح ٌائًسا وأمسى فرًحا .. 

 ولذا ال ٌجب أن ٌقطن الٌأس فً صدورنا ..

 بوسعه أن ٌحٌل األلم الى أمل فً لحظات، -عزوجل-فاهلل 

ا وحاربنا ولم ٌنقلب فٌها حال اإلنسان  من قمة اإلحباط الى اإلقبال على الحٌاة بشغف ..وذلك متى ما قاتلن 

 نقنط من رحمته تعالى .



 

 
 
 

 تلخٌص كتاب كخة ٌا بابا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فمن الطبٌعً أن نحزن ونتضاٌق لكن الٌأس ال ٌجب أن ٌحرمنا الفوز الذي نستحقه حتى لو جاء متأخًرا ..

 فثمة مذاق خاص لؤلشٌاء التً تأتً متأخرة و

 ) المستحٌل ال ٌقٌم اال فً أحبلم العاجز ( كما ٌقول طاغور 

 .. فاإلنتصار ال ٌعانق من ٌنتحب بل من ٌتكبد وعثاء السفر فً سبٌله .  فلنقتلع المستحٌل من قاموسنا

 فحٌاتنا كالماراثون الطوٌل ال تخلو من آالم ومنغصات .. 

 وال فرق بٌن األلم واألمل سوى أن البلم تقدمت فً األولى وتأخرت فً الثانٌة ..

 الخلف حتى ٌصبح األلم أمبل ..فلندفعها بكل ما أوتٌنا من قوة مهما كان لتعود إلى مكانها فً 

 الموت قبل نموت لماذا

 :5993( عاًما الحائز على جائزة نوبل فً اإلقتصاد عام 06ٌقول الدكتور جٌمس مٌرلٌس )

 ) كلما كان ٌومً متخًما إزدادت بشرتً نصاعًة وإبتسامتً إتساًعا (  

 مستحضًرا فً ذلك كلمات الفٌلسوف االنجلٌزي باٌكون : ) الشٌخوخة فً الروح ولٌست فً الجسد ( 

فهو لدٌه روح متشبثة بالحٌاة بشدة وشهٌة مفتوحة إللتهام الكتب وممارسة الرٌاضة وبدأ مؤخًرا فً تعلم اللغ

 ة الصٌنٌة .

أن الموت ٌهرب منهم كلما وجدهم سعداء فهناك من ٌتمعتون بحٌاتهم حتى آخر قطرة فٌرى السنغافورٌون 

فالمسنون فً العالم ٌركضون وٌستمتعون وٌرون أنهم تحرروا من كثٌر من اإللتزامات وتفرغوا لهواٌاتهم و

 سعادتهم ..

 فاإلقبال على الحٌاة ٌطٌل العمر .. 

 ولكن أقرانهم فً الدول العربٌة مرضى حزٌنون مكتئبون  .. 

مهاتنا وأقاربنا على ممارسة ما ٌحبون فاإلنجاز واإلبداع ال ٌرتبطان بعمر او مرحلفعلٌنا أن نشجع أباءنا وأ

 ة معٌنة .. 

 وإذا لم نغٌر عاداتنا وسلوكنا فلن نكون أوفر حًظا منهم  .. 

 وسوف نموت قبل الموت مثلهم ...
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 الهنود أم نحن أفضل من

 غضب أحد زمبلئً من نادل برٌطانً ألنه سأله: هل أنت هندي؟

 فكان غضبه بدافع العنصرٌة ولٌس العتزازه بجنسٌته دون غٌرها.

وكذلك أنظمتنا، فبمجرد حصول الهندي على جواز سفر أمرٌكً مثبلً ٌحصل على أربع أضعاف راتبه فً 

 حال عدم حصوله على الجواز.

 للهنود نجاحات عظٌمة:

 عربٌة مجتمعة، مثل:ففً المملكة المتحدة وحدها احرزوا نجاحات لم تحرز ربعها دولنا ال

 هٌنال راٌتشورا: أصغر طبٌبة بالمملكة الحاصلة على عدة جوائز.•  

 البرٌطانً من أصل هندي سارفادامان تشوال عالم الرٌاضٌات.•  

 العالم فٌنكاترامان راماكرٌشنان الحاصل على جائزة نوبل للكٌمٌاء.•  

 العنصرٌة. العالم المتحضر ٌنظر إلى الهنود نظرة إٌجابٌة تخلو من

 علٌنا أن نسأل أنفسنا لم ال ٌحرز الهنود هذه اإلنجازات فً ببلدنا؟

 إنه المناخ غٌر الصحً الذي ٌحرمنا من استثمارهم. 

ٌجب أن نغرس فً نفوس أطفالنا محبة اآلخرٌن دون النظر إلى أصولهم أو ألوانهم، كما ٌجب علٌنا أن نؤم

 ن بأن ال أحد أفضل من 

إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، أال ال فضل لعربً    : " ٌا أٌها الناس أال   ملسو هيلع هللا ىلصنا الكرٌم  أحد، كما قال رسول

 لعجمً على عربً وال ألحمر على أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى"   على أعجمً وال 

 والكلب نيشيكاوا

سخر أحد الشابٌن من األمرٌكً و فً أحد الوالٌات األمرٌكٌة،  وأمرٌكٌاً، جمعنً مصعد وشابٌن سعودٌٌن 

 هٌئته بالعربٌة، 

 فألتفت لنا األمرٌكً بإبتسامته قائبلً بالعربٌة: لٌس كل أشقر ال ٌفهم العربٌة!!

ا فً بٌت مضٌفنا نٌشٌكاوا الٌابانً،  51وفً أمرٌكا إًٌضا اجتمعت مع  ًٌ  طالًبا أجنب

 



 

 
 
 

 تلخٌص كتاب كخة ٌا بابا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائبلً:وقام أحد السعودٌٌن بإلقاء بٌت شعري للسخرٌة بنٌشٌكاوا 

 وفً وجوه الكبلب طولُ                   وجهك ٌا نٌشٌكاوا فٌه طوُل  

 

 وسأله عن معنى البٌت فقال : أن وجهه فٌه جمال كالشمس ..

ًٌا طوال حٌاته.  ولكنه أدرك المعنى الحقٌقً من أحد الزمبلء فغضب منا جمًٌعا وعاهد نفسه أال ٌصدق عرب

 سلوكٌاتنا.هذه المواقف وغٌرها تعكس خلل فً 

فً المدارس وٌدرسون ا "good manners and right conduct" فً دول العالم ٌتعلمون السلوكٌات " 

 ""values and ethicsلقٌم واألخبلق 

 نحن لم ندرس هذه األبجدٌات.

 ٌمٌز المغتربون األطفال السعودٌٌن من سلوكٌاتهم السٌئة مع اآلخرٌن فهم ٌعاملوهم كالخدم.

 دبٌاتها باكًراً.مال تقوٌم سلوكٌاتنا وعدم تدرٌس آا الشعور السلبً تجاهنا إذا استمررنا فً إهسٌتفاقم هذ

 هياط

كادٌمً السعودي الذي حضر مناسبة بأحد الفنادق وكان ٌحرص على الحصول على كرٌسٌٌن فً القاإنه األ

 عة وصالة الطعام.

اإلستقبال لكً ٌنقله إلى غرفة بدالً من جناح قائبلً: ماذا أفوفً المقابل األكادٌمً الكندي الذي توسل لموظف 

 عل بجناح وأنا وحدي؟

 والنفاق، ففً األعٌاد ننفق آالف الرٌاالت فٌما ال ٌفٌد. مجتمعنا غارق فً اإلستعراض

 إننا ندمر كل المعانً الجمٌلة بالمبالغة فً اإلنفاق.

المادٌة ال تدوم أبًدا. بالعكس هً كالمخدر المؤقت أو الٌقول آدم خو أصغر ملٌونٌر فً سنغافورة: "السعادة 

 حل السرٌع. بعد حٌن

، فتسعى لشراء السلعة التالٌة التً تعتقد بأنها ستجعرس مرة أخرى وفً حاجة إلى مخدر آختشعر بأنك تعٌ 

 ".لك سعًٌدا

لمجتمع إستهبلكً، وأن نهتم ٌجب أن نكون قدوًة حسنة لؤلجٌال الجدٌدة لندحر هذا الغزو المادي الذي حولنا 

 .تلهم أطفالنا ًلٌمٌة الممٌزة التبالكتب الساحرة والبرامج التع
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 قالوا عن الكتاب
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:شارك بالتلخيص  

 آية

 أسماء عبد الرحمن

 أماني الشيخ

 أميمة السيلي

 إيمان األنصاري

 بثينة عبد هللا

 دعاء فتحي

أيوبديانا   

 شيماء الخطيب

 عزة محمد سودان

 فاتن الزهراني

الغامدي نوف  

 


