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 إهداء

 إلى الذي لو أهدٌت له عمري هدٌة ما جزٌته شكرا

 أبً الحنون.......................

والى التً جعل هللا جنته تحت لدمها ...وحبً األزلً 

 السرمدي وزهرة بستان للبً ولؤلؤة بحر جنتً 

 أمً العزٌزة.............................

 و إلى من لو عاد ألصبح بلسما لفؤاد جرٌح صرٌخ 

 }}}أخً الراحل ضرغام سالم الحوالوي{{{

دهم أمً, واهدي لهم تحٌة وسبلما, لوالى إخوتً الذٌن لم ت

 وحب وتمدٌر وإكراما

 أخوتً لبل أن ٌكونوا أصدلائً..............

 وشكرا لكل من شجعنً لتألٌف هذا الكتاب ............
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 الممدمة

 

 إِلَى   َوَستَُردُّونَ  َواْلُمْؤِمنُونَ  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  اّلَلُ  فََسٌََرى اْعَملُوا َولُلِ  }}

ٌْبِ  َعاِلمِ   {{تَْعَملُونَ  ُكنتُمْ  بَِما فٌَُنَبِّئُُكم َوالَشَهادَةِ  اْلغَ

 

التؽٌٌر .  ةمسإولٌٌحمل على عاتمه  أنمجتمعنا الٌوم مجتمع ال ٌحب 

همه الوحٌد هو كٌؾ ٌحصل على لوة ٌومه ، دون النظر فً  الٌومفالفرد 

 مجتمعه .  أمر

البعض من شباب المجتمع الٌوم )وبالطبع إن لم ٌكن األؼلب منهم( عندما 

 : باالتًهدفه فً الحٌاة فؤنه سٌجٌبن  أوسؤله عن طموحه ت

 وٌصبح عندي بٌت وأتزوجواحصل على وضٌفة  أتخرجأنا أتمنى أن 

 !!وسٌارة !

عن هدفن  أسؤلنإال أن هذا الكبلم لٌس هدفاً بل أمنٌة ٌتمناها الجمٌع . أنا 

تفٌد به  أن، من اجل  أنتالذي لد خلمت ألجله . هدفن الذي ولدت ألجله 

 حتى العالم اجمع . أوالمجتمع 

تعد من أولبن العظماء  أنأٌن شتاٌن ، نٌوتن ، شٌكس بٌر ، وعد ما شبت 

 ذكرهم خالدا . وأصبحهم فً التؤرٌخ الذٌن لد سطروا أسماب

أن تحتوٌهم دابرة النسٌان ، فؤفرؼوا ما  رفضوابن العظماء أول باختصار

ومواهب ، شرٌطة أن ٌكون كل ذلن مصحوب  إبداعاتمن  أذهانهمفً 
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ملل . فعندما انطلموا نحو تحمٌك ؼاٌاتهم  أوبجهد وجد وعمل دون كلل 

 لبن المحبطٌن .أومواجهة  أهمهاحسبوا لكل شًء حساب و 

لكل إنسان على وجه البسٌطة وعندما ٌنطلك نحو مؽامرة تحمٌك حلمه أو 

العثور على هدفه الذي خلك من اجله ، البد وأن ٌواجه المعرلبلت 

 أن ٌجتازهم عله ضرب ٱرابهم بعرض الحابط . أرادما  وإذاوالمحبطٌن ، 

معن ( إال أننً اسمً هذا الكتاب ) كن نبٌبل فً مجت أردت أنعلما أنا 

) فجر الخلود ( أي مطلع أو بداٌة الخلود لكل  االسم وأسمٌتهعدلت عن هذا 

 أيإنسان ٌرٌد أن ٌترن بصمة أو اثر فً هذا العالم لبل خروجه منه )

 العالم( . بصمة أو اثر ٌذكر الناس بصاحبه .

 

 . ناحٌة المنار\ذي لار\ سجاد سالم الحوالوي
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 لطفولتن رجعتَ اذا لو م

 

من منا ال ٌمتلن ُحلماً ، بل من منا ال ٌتمنى شًء مختلؾ عن كل من حولِه 

ٌحصل علٌه ،حلما ٌختلؾ عن كل  أنمن الناس ، نعم الكل لدٌه حلم ٌتمنى 

 من حوله من الناس .

 أخرى بؤمنٌةمتؤكد أن كل البشرٌة الٌوم ٌشتركون  أنا أخرىومن ناحٌة 

ٌتمناها عامة الناس،  أخرى أمنٌة،  الخاصة به األمنٌةواحدة فمط ؼٌر  أمنٌة

رجعت لطفولتً ،  أوالصباح ووجُت نفسً فً بداٌة الصبا  أصبحوهً لو 

سإال  أسؤلن أن أرٌدلكن  . إال حلم، نعم مجرد حلموكل هذه السنٌن لٌست 

ٌا صدٌمً ، ماذا لو رجعت لطفولتن حما ؟ ماذا ستفعل ؟ ما الذي سٌتؽٌر ؟ 

عٌنٌن وتخٌل  وأؼمض أالنالكتاب  أؼلكحٌاتن  ستبدأوكٌؾ  أٌنمن  أو

 . شٌباذلن ثم عد بعدها ألخبرن 

عمرن اآلن هو  أنوهو  باتخٌلت كل هذا سؤُخبرَن شٌ أنحسنا من بعد 

، وبصورة  أالن+( من 33ُعمرن ) أصبحاألُمنٌة التً رجوتها عندما 

لتمنٌت انن لو رجعت  أخرىسنة  33عمرن الحالً  إلى أضٌؾلو  ضحأو

،  أالنواضح  أصبحهذا  أنعمرن الحالً وان تبدأ بداٌة جدٌدة، اعتمد ل

تكونها لو  أن أردت، البداٌة التً أالنبداٌة جدٌدة من  فلتبدألذلن ٌا عزٌزي 

فصاعدا ، ال  أالن، كون شخصٌتن من  أالنرجعت لطفولتن ،ابدأ حٌاتن 

 اإللؾن صعب ، نعم انه صعب ولكنه لٌس مستحٌبل ، ال ءهذا الشً أنتمل 

 أكثرالمستحٌل ٌا عزٌزي اخبرنً ، اهو  وما هبدأ بخطوة واحدة تمٌل 
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 حلممن  ةاستحال أكثر أم( مخترع الكهرباء أدٌسونمن حلم )  ةاستحال

صنعا الطابرة بعد محاوالت الفشل ، ال ٌا صدٌمً ال ٌوجد  ناللذا األخوٌن

شًء ٌا  أخبرناسمه مستحٌل حتى ، دعنً  ءشًصعب بل ال ٌوجد  ءشً

لرأت  أناجتماع النمٌضٌن بعد  باستحالةأُمن حتى ال أُ  أنًعزٌزي وهو 

، انهض  ألٌنتحرن فالعالم ٌحتاج  أرجونسٌر و نجاح العظماء ، تحرن 

لو تمدمت لثبلثٌن سنة  أمنٌتنهً  فً عمرن الحالً أالن أنتوانطلك ، 

نن ستواجه ابدأ ٌا عزٌزي ابدأ ، ولكن تذكر ا أالنمن  فلتبدلذلن  أخرى

واجهت ذلن الن كل ذلن دلٌل  نإالعمبات والصعوبات ولكن ال تخؾ 

 ءٍ شًلذلن ال تٌؤس وال تبالً بكل  . ومإشر على انن تتمدم نحو نجاحن

 بكل العثرات التً ستتعثر بها . أومحبط 

تمنوا لو رجعوا لطفولتهم لٌؽتنموا حٌاتهم التً  أٌضانعم العظماء  , العظماء

رجعوا لطفولتهم، ولكنهم لالوا لما ال  ..لو .. )لو( نعم , من جدٌد سٌبدإونها

 فنصنع حٌاتنا بكل جدٌة . أالننبدأ من اآلن ، نعم لما ال نبدأ من 

عندما ألبلت على مطالعة ولراءة الكتب و الرواٌات عضضت إصبعً  أنا

وللت ٌا وٌلً أٌن كنت عن هذه المراءة و المطالعة  شدٌدا ندماوندمت 

نٌت لو أنً ألبلت علٌها منذ الطفولة . فملت لٌس بالٌد حٌلة إال إذا بدأُت وتم

 .   األوانمن أالن فبل ٌوجد شًء اسمه فات 
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 خبلصة الكبلم

الكل ٌتمنى الٌوم أن ٌعود لطفولته لٌبدأ حٌاته من جدٌد ، والكل ال  -1

األمنٌة التً لطالما  حممت بالفعل ، ألن عمره الحالً هوٌعلم أن أمنٌته ت

 تمناها إذا بلػ األربعٌن من عمره ، لذا فلنبدأ من اآلن .

كل العلماء الذٌن تعرفهم واجهوا ما واجهوا من الصعاب ، لذلن ال   -2

 تؤبه لتلن الصعاب .

 "ال وجود للصعاب فً ساحة العزم واإلصرار" . -3

 وهذه من أهم النماط . ) تحرن فالعالم ٌحتاج إلٌن (   -4
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 الخٌمٌائً

 

 ماذا تعرؾ عن الخٌمٌابً ؟ 

 رواٌةٌ عالمٌةٌ رابعة بحك ، أنها

نشرت ألول مرة  من تؤلٌؾ )باولو كوٌلو( رمزٌة )الخٌمٌابً هً رواٌة

. وتحكً عن لصة الراعً اإلسبانً الشاب )سنتٌاؼو( فً 1988 عام

 رحلته لتحمٌك حلمه الذي تكرر أكثر من مرة و الذي تدور أحداثه حول كنز

مدفون فً األهرامات بمصر ووراء هذا الحلم ذهب سنتٌاؼو لٌمابل فً 

رحلته اإلثارة، الفرص، الذل، الحظ والحب. وٌفهم الحٌاة من منظور أخر 

 وهو روح الكون(

 

ال  أنا، كنزه ، سعادته ،  أمنٌتهلمد نجح الفتى بالعثور على هدفه ، حلمه ، 

 ثروته . الصد المال وإنما الصد هدفه بؽض النضر عن

الرواٌة هً أنن إذا  تلن الحكمة التً أخذتها من أوالؽرض من الرواٌة 

أردت أن تحمك هدفن ٌجب أن تضعه نُصب عٌنٌن ٌجب أن تسعى وتسعى 

تتؽلب  أنإلٌه ٌجب أن تماطل من اجله ٌجب أن ال تخشى الصعاب ٌجب 

الفتى )سنتٌاؼو( لد واجه كل مخاوفه واجه كل  إنعلى مخاوفن، نعم 

من مرة انتكس ألكثر من مرة، لكنه  أكثرلصعوبات والعمبات تعثر ا

 و ٌمول  وٌتفاءلسرعان ما ٌمؾ 

 " ال بؤس سؤُحمك ُحلمً " .
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 أشخاص" عندما تنطلك فً رحلة تحمٌك الهدؾ فبلبد من أن تتعرؾ على 

 فمط رفماء دربن الجدٌد" . أوجدد ربما ٌبمون معن 

 

السعادة فً كل خطوة تخطوها نحو تحمٌك هدفن والسعادة العظمى  ألذ"ما 

 هً عندما تحصل علٌة "

 

 أروعها.فً رواٌة الخٌمٌابً التباسات ما 

 وإلٌن بعٌض من االلتباسات التً لرأتها فً رواٌة الخٌمٌابً :

 

 "ٌحكمون على حٌاة اآلخرٌن ألنهم ؼٌر راضٌن عن حٌاتهم" -1

 

 )لٌاسا بنفسه(" أوحٌاة اآلخرٌن من زاوٌته من ٌحكم على  أكثر"وما 

 

 أن أذكر اسم الكتاب أرٌدكتب التؤرٌخ ) وال  كتاب منذات مرة لرأت 

( ألننً وجت فً ذلن الكتاب عدد ال ٌحصى ؼنً عن معرفتها أنتألسباب 

دل على أن مإلؾ ذلن الكتاب لد  ءشًمن التنالضات وهذا إن دل على 

 فخ التؤرٌخ المزٌؾ . ولع فً

وأنا لد رتبت رسالة لٌست بالمصٌرة وفٌها عدد من األدلة التً تدل على أن 

 التً ال تعد وال تحصى التنالضاتذلن الكتاب ٌحتوي على عدد من 
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وعندما رآنً احد الُمحبِطٌن الذٌن واجهتهم انبر  ذلن الكاتب , إلىألرسلها 

 لً لاببلً بكبلمِه الجارح

 "إنن تافه"

كشًٍء ؼرٌب بالنسبة  األمرعلى ذلن الكاتب كان هذا فؤنا عندما لمت بالرد 

 شٌباألنه لم ٌحمك  بالتفاهةفحكم علً  (بالتفاهةذلن الشخص الذي نعتنً )ل

 من هذه الناحٌة ،

 فحما 

 "ٌحكمون على حٌاة اآلخرٌن ألنهم ؼٌر راضٌن عن حٌاتهم"

 

"هنان على الدوام شخصا ما فً العالم ٌنتظر شخصا آخر، سواء أكان  -2

المدن الكبرى. وعندما ٌلتمً ذلن  أعماقذلن فً وسط الصحراء، أم فً 

ال  أهمٌة ، إذالشخصان، وتتعانك نظراتهما، ٌؽدو الماضً و المستمبل ببل 

لحب، والتً وجود إال لهذه اللحظة اللحظة الراهنة، ولد كتب بالٌد التً تلد ا

 "خلمت توأماً لروح كل كابن ٌعمل، أو ٌبحث عن الكنوز تحت نور الشمس 

 

 كما للت سابماً 

 

 أشخاص" عندما تنطلك فً رحلة تحمٌك الهدؾ فبلبد من أن تتعرؾ على 

 فمط رفماء دربن الجدٌد"  أو, جدد ربما ٌبمون معن
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جدد ،  أشخاصعندما تنطلك فً مهمة جدٌدة ال بد وأن تتعرؾ على 

عندما انطلك فً رحلته للعثور على هدفه للعثور على  (سنتٌاؼوؾ)

رفماء  اكانوالشخصٌة تعرؾ على عد ال بؤس به الناس الذٌن  أسطورته

المدر لد جعل سنتٌاؼو ٌلتمً  إندربه فً مؽامرة العثور على هدفه ، إال 

ته التً برفٌمة حٌاته ولٌس دربه فمط أن المدر لد جعل سنتٌاؼو ٌلتمً بحبٌب

تعرؾ علٌها من النظرة األولى حٌث تعانمت نظراتهما ونسٌا الماضً 

ال وجود إال لهذه  إذببل أهمٌة  أصبحاوالمستمبل، فالماضً والمستمبل 

 الراهنة لحظة )عناق نظرات العٌون( . ألحظة ألحظة

أن ٌنطلك بشوٍق  إلى األمرالتمى سنتٌاؼو بحب حٌاته دفعه هذا  أنفبعد 

 حلمه ، اكبر نحو 

 ؟ إن التمٌتما تعانمت نظراتكما ؟درب  أو رفٌمة ألن رفٌك أٌضا أنت

  



 14 

 خبلصة الكبلم

 ضع هدفن نصب عٌنٌن و ال تتهاون فً المضً لدما . -1

 )لٌاسا بنفسه(" أومن ٌحكم على حٌاة اآلخرٌن من زاوٌته  أكثر"وما  -2

" عندما تنطلك فً رحلة تحمٌك الهدؾ فبلبد من أن تتعرؾ على  -3

 فمط رفماء دربن الجدٌد"  أوجدد ربما ٌبمون معن  أشخاص
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 الخٌمٌائً)الجزء الثانً(

 

"إن الخوؾ من األلم هو أكثر سوءاً من األلم ذاته، وما من للب ٌعانً  -3

األلم وهو ٌبلحك أحبلمه، ألن كل لحظة سعً هً لحظة لماء مع هللا ومع 

 األبدٌة"

 

لماذا نخاؾ من اآلالم ؟ إن الخوؾ من األلم لهو حما األلم األول، وعندما 

هنان ألمان ، ألم الخوؾ  أصبحإذاً نمع فً األلم فعبلً فؤننا نتؤلم األلم الثانً ، 

 وألم الولوع فً األلم ذاته ،

 

 فمع فٌه" أمرا  "إن هبت 

 طلب علٌه السبلم( أبً)المولى الممدس علً بن 

 

ن فً مخاوفن ، ٌا سٌدي إن الجانب المشرق من األلم هو "فالتولع نفس

 التعلم"

 كٌؾ ذلن؟

 ألنه

 

 )مجهول( "إن لم تتؤلم لن تتعلم"
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تساهم بنجاحه  أنجٌدة من شؤنها  أفكارالذٌن لدٌهم  أولبنالبعض من 

 درجات النجاح ٌمول : أعلىإلى  به االرتماءو

 ً وٌنفع المجتمع ٌنفعن أنالذي من شؤنه  ءأنا ال افعل ذلن الشً -

 الذي من حولً !

 لماذا ؟

لً أو ٌنظرون  , منً ونخرساؾ أن ٌولعنً فً المتاعب ، فمد ٌألننً أخ

 !( أحمك) إنسانعلى أننً 

إذن هل ستبمى جامدا فً مكانن من دون حران ؟ هل حما ستسمح للفناء 

 إلىإلى عالم النسٌان؟ ، لم وارفع ٌدن اآلن  باسمنبؤن ٌحتوٌن وٌُذهب 

) أنا فبلن أنا ال ولن أسمح للعالم بؤن ٌنسانً ، ألنً  األتًالسماء ولل 

أٌها  وأنتبعون هللا سؤُخلد نفس بعمل أُذكر فٌه ،  أناسؤبحث عن هدفً، 

ر بٌن من لم ٌمبل الفناء شخص لم  ناألواأبشر فمد آن  التؤرٌخ لن ألن تسّطِ

 . ٌمبل أن ٌُنسى اسمه (

ً ألنن عنٌد ، تحدى آالمن اركض نحوها ، ال أنت اكبر من ذلن ٌا صدٌم

ال تؤبه للكبلم الذي ال ٌبادر على تشجٌعن ، أنا عندما خطوت الخطوة 

األولى واجهنً احدهم ولال لً )إنن تافه( ، لم استمع لكبلمه بل ابتسمت 

 الصحٌح . باالتجاه أسٌروللت هذا مإشر لً على أنً 

لو صببت علٌهم الذهب صبا  "ال تكترث لسخرٌة الناس منن ٌا سٌدي ألنن
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 لن ٌرضوا علٌن ، هذه طبٌعة بعض الناس وخاصةً من ال هدؾ له"

"حتى )نٌوتن( الذي ؼٌر العالم بؤفكاره كانوا ٌنادونه إنن مجنون والتؤرٌخ 

 الٌوم ها لد خلده لمد خلد نٌوتن ونسى من كانوا ٌنادونه إنن مجنون"

 

 بك طلوع الشمس"" أشد ساعات الٌوم ظلمة هً تلن التً تس-4

 

سورة الشرح اآلٌة ( لال تعالى ))فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا*إِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا(

 . ٙو ٘

 

ساطع، وما الحالكة نور  الظلمةنهار ابٌض، وما بعد  األسود ألٌلما بعد 

 .، وما بعد الكرب فرج  أمانبعد الخوؾ 

نٌا صدري ضٌماً كادت الد ل ، ذات مرة ولعت فً محنة، ولكونإالتفا

 ًّ وجهً  علىالهم والؽم وأصبح ذلن واضحا  بؤسرها أن ال تسعنً فبدا عل

الجلوس فٌه كلما شعرت بشًء  أعدتفً مكان  ، وفجؤة وعندما كنت جالساً 

ًَّ شخص أنا اعرفه، وللت فً نفسً لَم هذا الشخص  من الحزن  مر عل

التربت منه وجرى حدٌث بٌننا دابما فً ٌُسٍر من حٌاته وأنا ال ؟ وعندما 

ٌرثى لها ولد  تبٌن لً من حدٌثه أنه فً حالة اجتماعٌة أو صحٌة أو مادٌة

ًَّ األمر على كل  الذي كنت مهموماً بسببه ، وللت الحمد هلل , ذلن هان عل

 الذي ذلن الشخص من حاله، لكن رؼم ذلن ٌبدو أفضلحال ، الن حالً أنا 

 .ٌعرؾ أن ما بعد الكرب فرج  ألنه سعٌدا تحدثت معه
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فبل هم  من حٌاتهم وكؤنهم دابما فً ٌُسرٍ  أشخاصفً بعض األحٌان نرى 

لَم هذا  وتتساءلوال ضٌك ٌعتري صفَو حٌاتهم ، تراهم دابما مبتسمٌن ، 

 ٌكاد الهم أن ٌؤكل وجهً ، وأناالشخص مرتاح البال 

 ظهرونٌُ وال  لد ٌكون الهم أخذ منهم مؤخذا أشخاصال ٌا صدٌمً هنان 

لها ،  انمطاعذلن للناس حٌث إن الناضر إلٌهم ٌراهم وكؤنهم فً سعادة ال 

 ألنهم ٌعرفون أن هنان ))رباً(( هو من ٌدبر وٌٌُُسر وٌُسٌر األمور ، 

شرق ، وكؤن هللا لد ؼطتها الؽٌوم البد لها وأن ت"ٌعرفون إن الشمس مهما 

لن نحن مهما ؼطت وجوهنا سخر لها الهواء لٌجلً عنها تلن الؽٌوم ، كذ

ل وحسن الضن باهلل لتزٌح إؼٌوم الؽموم والهموم البد وأن تؤتً رٌاح التفا

 عنا كل ما ٌعكر صفو حٌاتنا"

 

 على وجه البسٌطة كنزا ٌنتظره" إنسان"إن لكل -5

 

ما تعرؾ عن لانون )الجذب األعظم( هذا المانون سؤتحدث عنه الحما ، 

( ،  إلٌنمن ولت ألخر فؤنه حتما سٌؤتً  وهو ٌنص على )إن ما تفكر فٌه

 فكر فً هدفن . إذاً 

إن فكرت بهدفن  إلٌهفكر ، فكر بهدفن اجعله نصب عٌنٌن تماما واسَع 

 العنان إلٌه فحتما ستلتمٌان ٌوماً . وأطلمتوسعٌت 

 

الحلم ؼذاء الروح كما  , مطلما أن ٌتولؾ عن الحلم اإلنسان"ال ٌستطٌع  -ٙ
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ؼذاء الجسم نرى ؼالبا خبلل وجودنا أحبلمنا تخٌب، ورؼباتنا  األطعمة إن

 ال ماتت الروح فٌنا !"إ تحبط، لكن ٌجب االستمرار فً الحلم و

 

الوالعً فهو  اإلنسانالذي ٌرٌد الخلود البد وأن ٌكون حالما ، أما  اإلنسان

 الذي ٌرٌد الخلود البد اإلنسانحتما ال ٌستطٌع أن ٌجنً ثماراً لمجتمعه ، 

الوالعً فهو  اإلنسانوأن ٌنطلك فً رحلة بٌن نجوم أحبلمه وتؤمبلته ، أما 

حتما دابما ٌنطلك بنفس الرحلة ، تلن الرحلة فً عالمه الوالعً الذي ال 

الذي ٌرٌد الخلود إنسان ٌمرأ الكتب والرواٌات وٌبحر  اإلنسانجدٌد فٌه ، 

على الجدٌد والمثٌر دابما ما تحتوي  (الكتب والرواٌات)بٌن طٌاتها ألنها 

اإلنسان الوالعً فهو ذلن اإلنسان الذي  أماوتجلب سعادة العمل والروح ، 

 جدٌد، أيدابما ما ٌبحر بٌن طٌات أٌامه فبل جدٌد ٌدركه وال ٌدرن 

 

 "فمن ال هدؾ له فهو حتما مٌت على هٌبة حً "

 

ا "كل كابن على هذه األرض ٌإدي دوًرا أساسًٌا فً كتابة تارٌخ هذ  -٧

 الكون، وهو بصورة طبٌعٌة ال ٌدرن شٌبًا من هذا الوالع"

 

 ! لو خرجت من هذا الكون فإن الكون حتما سٌتؽٌر ! ،أنت، نعم  أنت

 لماذا؟
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ألنن ما خلمت ِلبل شًء ، وإنما خلمت لهدؾ ما ، وهذا الهدؾ البد وأن 

 ل فً للوب ؼٌرن من الناس بسبب هدفن .إٌحً روح التفا

، شكسبٌر (  أٌدسونن العظماء نعم ) اٌنشتاٌن، نٌوتن ، كما فعلها ؼٌرن م

وؼٌرهم أولبن لد علموا أنهم لم ٌخلموا عبثا فانطلموا للبحث عن هدفهم 

 ل فً نفس كل إنسان ٌبحث عن حلمه .إألحٌاء روح التفا
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 -خبلصة الكبلم:

 إن لم تتؤلم لن تتعلم . الجانب المشرق من األلم لهو حما التعلم . -1

أمرا فمع فٌه بهذه الطرٌمة ستكتسب السرعة فً الوصول إن هبت  -2

 نحو هدفن فبل تخؾ من شًء .

 " أشد ساعات الٌوم ظلمة هً تلن التً تسبك طلوع الشمس"- -3

 لال تعالى ))فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا*إِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا((

 على وجه البسٌطة كنزا ٌنتظره" إنسان"إن لكل  -4
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 ث أبداال تكتر

 

 جبل تحت لدمٌن تعلو به" المحبط "اصنع من كبلمهم

 

فً وسط مجتمع ثلة منه ٌحاربون الناجح ، فإذا عبل احدهم مراتب المجد 

ال هم ٌشجعون حاربوه ألنهم ٌحسدونه على ذلن ، فبل هم ٌرٌدون النجاح و

كٌؾ بإمكاننا أن نعلوا رؼم سهام الؽٌرة والحسد ؟ ،  اإلنسان الناجح ، إذاً 

ننً أرٌد فعل هذا ارح المحبط رؼم كل من لو أخبرته أرؼم الكبلم الج

امتؤل ممتاً و عبس  , ٌنفعنً وٌنفعن وٌنفع المجتمع أنمن شؤنه  الشًء الذي

, ) وجهه ونضر لن نظرة المؽشً علٌه ولن ترى منه مبادرة التشجٌع ؟ 

 لمول لن ال ٌا صدٌمً لن تفلح فؤعدٌبعٌنه( ولد ٌزٌد الطٌن ببل وانه الحسد 

 عن هذه الفكرة !!! 

 مكاننا أن ال نكترث لكبلم ساخٍر من أي أحد ؟ولكن كٌؾ بإ

هون بهالة أنت تصنعها ، هالة تبعد عنن الكبلم مر مرأإن النجاح واالرتماء 

جٌد وتطرد الكبلم الذي لد ٌتؤثر به عملن الباطن ، هالة تستمبل الكبلم ال

 السٌا .
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أكثر الناس لدٌهم طموحات وأفكار لٌمة أفكار ناجحة أفكار جوهرٌة لكن ما 

للمصٌبة  إن سمعوا كلمة إحباط تجاههم حتى تهبط معنوٌاتهم شٌباً فشٌباً ٌا

 والعثرة .

م ذلن ؟ ببساطة ٌا سٌدي نحن نحن بحاجة لتحصٌن أنفسنا ، لكن كٌؾ ٌت

ثمة بالنفس ، الن الثمة بالنفس تصنع كرة كبٌرة تحٌط ن نفّعل هالة الٌجب أ

كسر ذلن المابد الذي بن وتبعد عنن كل ما من شؤنه أن ٌهز كٌانن أو ٌ

أٌها السٌدات والسادة نحن بحاجة لبناء الثمة بالنفس ، ألن الثمة  بداخلن ، إذاً 

بالنفس لهً حما الخطوة األول لرحلة النجاح لرحلة االرتماء لهً حما 

خطوة األولى لرحلة السمو فً السماء الزرلاء أٌها السٌدات والسادة إن ال

 … .الثمة بالنفس لهً حما بداٌة المضً لدما

 

كٌؾ ابنً ثمتً بنفس ؟ كٌؾ ال اكترث للكبلم الجارح ؟ كٌؾ اصنع كرة 

 عد عنً كل كبلم من شؤنه )لو تؤثرتكبٌرة من الثمة بالنفس تحٌط بً وتب

 به( أن ٌهز كٌانً وٌمتل اإلبداع ؟ 

 

لؽٌر البك باتجاهن ما هو إال علٌن أن تعرؾ أن من ٌطلك الكبلم ا -أوال:

نضره ال تضر وال تنفع ، فإذا سمعت كبلما بذيء ألجل إحباطن لل  وجهة

أو لل فً نفسن ٌا له من شخص  فً نفسن إنما أنا أنا ولٌس ما للت أنت ،

 . أنانً



 24 

نعم لد ٌكون هنان شخص أو  , ً ألي شخص لد ٌهدد هدوءنال تبال -ثانٌا:

أكثر من شخص دابم الضحن ودابم السخرٌة منن أو من الناس ألجل أن 

ٌَضحن أو ٌُضحن الناس الذٌن من حوله ، ال تؤبه لكبلمه فهو حتما تافه 

لٌس لدٌه ما ٌشؽل ولته المهدور سوى فً السخرٌة ، أمثال هإالء جدٌر بنا 

 مهم وال نُعٌَر أللوالهم أي أهمٌة ،أال نسمع كبل

 من الرد" ن الصمت والتجاهل فً بعض األحٌان اشد" ٌكو

"ثك بؤن البعض حتى وإن كنت تمثاال حجرٌا لن ٌكفوا عن إزعاجن  -ثالثاً:

 لذا تصرؾ كما ٌحلو لن وبالتً هً أحسن"

عندما نُخطؤ فً بعض األحٌان فؤن هنان من ٌموم بإلماء اللوم علٌنا 

دءون بإطبلق الكبلم الساخر ، هنا إٌان وأن تتؤثر بذلن الكبلم ، لكن وٌب

كٌؾ ؟ ُكن واثما من نفسن بؤنن أعلى شؤن من ذلن الكبلم ولن تتؤثر به ، 

 وبصورة أوضح فآلتكن ثمتن بنفسن اكبر .

عندما تخطا ال توبخ نفسن ، بل تعلم من ذلن الخطؤ أفضل بكثٌر  -رابعاً:

 لوم على نفسن ،من أن تبدأ بإلماء ال

من  ٌمللو من شؤن ذلن أن ٌمً إن لوم نفسن لد ٌهدد شخصٌتن ٌا صد

عندما  ن ) وهذه كارثة بحد ذاتها ، ألننإبداعن ، أو ٌتؤثر به عملن الباط

 تبدأ بتوبٌخ نفسن فإن ذلن جدٌر بؤن ٌُطبك على حٌاتن فالحذر الحذر( .
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مولؾ بشجاعة  تشجع لكل شً ، تحمس لكل شً ، تصرؾ مع كل-خامساً:

، عندما تواجه أشخاص لد تهابهم تصرؾ بشكل وكؤنهم هم من ٌهابون أو 

 أنن تبهرهم ،

أتعرؾ لماذا ؟ ألن ذلن لد ٌساعد على بناء شخصٌتن نحَو األفضل و ألنن 

 أهل لذلن ٌا سٌدي .

 

 هذه النماط الخمس من تفكٌري وتجاربً المتواضعٌن 

ت أفكاري ولكنها نتابج بحثً حول أما النماط التالٌة فهً لٌست من بنا

 محور الموضوع :

 

 الرضا عن الذات: -أوال:

ٌتؤثر أؼلب الناس بردود أفعال اآلخرٌن حتّى لو اتصؾ البعض منهم 

باالستمبللٌة، ولد ٌمومون بالبحث عن صورة إٌجابٌة ألنفسهم فً عٌون 

من  نبعاآلخرٌن ولد ٌشكون فً أنفسهم أحٌاناً، وفً الحمٌمة كّل ذلن ٌ

اآلخرون حولهم وللة تمدٌر الذات لدٌهم، لذا  اهتمامهم الزابد بما ٌفكر فٌه

ٌتوجب على الفرد التركٌز على التمٌٌم الذاتً وترن ردود أفعال اآلخرٌن 

والتً من المفٌد معرفتها فً بعض األحٌان بشرط أن ال ٌفمد الشخص 

من الجهد فً  إحساسه بنفسه وبمٌمته، كما علٌه أن ال ٌبذل لدراً كبٌراً 
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محاولة إرضاء اآلخرٌن على حساب نفسه، وٌفضل عدم تدخل الناس فً 

أمور الشخص الخاصة، باإلضافة إلى طلب المساعدة من المختصٌن عند 

 وجود مشكبلت معٌنة لدٌه .

 

عدم إعطاء الناس الكثٌر من االهتمام ال ٌعنً أن تستحمرهم بل تعنً  -ثانٌاً:

م، اجعل نفسن وسطٌاً للٌل من االهتمام وللٌل من ال تبالػ فً التعامل معه

 التجاهل

 

 التركٌز على الذات: -ثالثاً:

ٌُعدّ التركٌز على الذات والعمل باستمرار على تطوٌرها والثمة بالنفس من 

أكثر الطرق التً تدفع اإلنسان لٌصبح ألل للماً حول ما ٌعتمده اآلخرون 

كان لطٌفاً ومراعٌاً لهم لذا ال ٌجب  عنه ؛ ألّن الناس عادةً سٌعجبون به إذا

علٌه الملك بشؤنهم بشكل كبٌر، ألنّه إذا لام بشًٍء ما وتّم تفسٌر تصرفاته 

بطرٌمة سٌبة أو حتّى أدت إلى نتابج سلبٌة فستبمى فكرة األشخاص حوله 

أنّه طٌب الملب، وذلن ٌعطً العمل الحرٌة لكً ٌتحرر من سطوة اآلخرٌن 

 علٌه.
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الشخص فً الملك  ل الحٌاة رحلةً لصٌرةً، فٌجب أن ال ٌنفمهاتشك -رابعاً:

 بشؤن آراء الناس

من أهم النماط إذ أن الملك بشؤن آراء الناس سٌمٌد طموحن و  وأنا أراها )

إبداعن ، لذلن اضرب آراء الناس عرض الحابط وانطلك وتحول لشهاب 

 لتنٌر العالم (

 

التعامل مع الناس بصورة ٌحصد الشخص ما ٌزرعه من خبلل  -خامساً:

طٌبة، ولكن دون محاولة إثارة إعجابهم بشكٍل دابم األمر الذي ٌإدي فً 

 النهاٌة لعدم االكتراث من طرفهم.

 

ٌصعب على أّي شخص أن ٌرضً جمٌع األشخاص طوال الولت  -سادساً:

وأن ٌرلى لمستوى تولعات الجمٌع، لذا ال ٌجب علٌه إرهاق نفسه للوصول 

 أن ٌهتم بنفسه فمط .لذلن، علٌه 

و أكرر) ٌصعب على أّي شخص أن ٌُرضً جمٌع األشخاص طوال الولت 

وأن ٌرلى لمستوى تولعات الجمٌع، لذا ال ٌجب علٌه إرهاق نفسه للوصول 

 لذلن، علٌه أن ٌهتم بنفسه فمط ( .
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فتذكر دابماً ال تكترث أبدا . فالنبً نوح علٌه السبلم حٌنما كان ٌبنً بسفٌنته 

سط الصحراء كان أكثر لومه ٌسخرون من عمله . إال انه لم ٌكترث فً و

لهم أو لكبلمهم الجارح . إلى أن أتت اللحظة الحاسمة , تلن اللحظة التً 

عبل بها النبً نوح و أصبح ذكره من الخالدٌن و أصبح الذٌن كانوا 

 ٌسخرون منه من الؽابرٌن المنسٌٌن  ....
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 -خبلصة الكبلم :

االرتماء مرهون بهالة أنت تصنعها ، هالة تبعد عنن إن النجاح و -1

الكبلم الذي لد ٌتؤثر به عملن الباطن ، هالة تستمبل الكبلم الجٌد وتطرد 

 الكبلم السٌا .

 من الرد" ن الصمت فً بعض األحٌان اشد" ٌكو -2

عندما تخطا ال توبخ نفسن ، بل تعلم من ذلن الخطؤ أفضل بكثٌر من  -3

 لى نفسن ،أن تبدأ بإلماء اللوم ع

ٌصعب على أّي شخص أن ٌرضً جمٌع األشخاص طوال الولت  -4

وأن ٌرلى لمستوى تولعات الجمٌع، لذا ال ٌجب علٌه إرهاق نفسه للوصول 

  لذلن، علٌه أن ٌهتم بنفسه فمط .
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 ال تنكسر

 

 ً  … حسنا

 األعلىمن بعد بسمه تعالى . السبلم علٌكم ورحمةٌ من هللا من لدنِه العلً 

 وبركات علٌكم .

 

 تحت شعار

البد لها من أن تصبح جبل من  أملال تنكسر فما زالت هنان شرارة "

 "… !نار

 

. نعم  األصابعال ٌمكن عدهم على  أصدلاءنعم فمد كنُت سعٌدا مع مجموعة 

 لمد كانوا "شلة" رابعة بالنسبة لً .

جداً معً . ة على وجهً لمد كانوا طٌبٌن ماسكانوا ٌتسابمون على رسم االبت

طوٌبل  األمرمِلن بٌنهم . ولكن لم ٌدم  أنًضحكنا وكم ضحكنا وشعرت 

رٌؾ لو علمُت بؤنه ظرٌؾ لم استعد لمبللاته ، ظرٌؾ ما ، ظحتى جاءنً 

 األحمرلن افرش له السجاد  أتى إذا بؤنه وأخبرتهتصلُت به سٌؤتً ال

.  األصدلاء نأولبعلى االبتعاد عن  أجبرنًرؾ لد ظهذا ال إن.  ستمبالهال

عنهم  البتعاديانفطر للبً  أوالذٌن كاد  أولبنبهم .  أتؽنىالذٌن كنت  أولبن

 الدنٌا بعٌنً . اسودت. وال أُخفً علٌن ، فمد 

من الداخل ، كلً حزن ، مؽموٌم  اكتؤبكلً  وأناولد بدأ عاٌم دراسً جدٌد 
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ٌإثر ذلن على مستواي الدراسً كنت اعزل  أنمنكسر لفمدي إٌاهم خفت 

من للبً على شكل بكاٌء و عوٌٌل و  األلمنفسً بعٌدا عن الناس ألُخرج ذلن 

 . األلمفً ؼاٌِة  األمرصراٌخ نعم فمد كان 

 أن إلىالناس الذٌن من حولً .  أمامنفسً واضحن كذباً  أمامكنت ابكً 

 أندمة محاضرته ــ د.شاكر فمد كانت مملمحاضرة عند ا أولدخلت 

التلفاز الذي كان فً داخل الماعة الدراسٌة  شاشة إلى أنضر أننصحنً 

فً ذلن التلفاز . لمد كانت هنان  الظاهرةفً الصورة  أرىوان اخبره ماذا 

 xفمط عبلمة  أرى إنً أستاذيفً وسط شاشة بٌضاء! للت ٌا  xعبلمة 

مةً دافبة ، ابتسامةٌ مستؽرباً وبعد ذلن ارتسمت على شفتٌه ابتسا إلًنضر 

 أخذتالحنون لً فً ؼربتً الن الدنٌا لد  األبرأٌت من خبللها ذلن 

 أناوجعلتنً كؽرٌب مستوحش فً نوِر الشمس الذي  وأعزابً صحابًأ

 . ابًباكتبلما بسبب شدة ظ أراه

متؤكد . نظرت مجدداً  أنتفمط . فمال لً هل  xعبلمة  أرى إنًنعم للت له 

 أجدفلم  أخر جدوى عن شً أيشاشة التلفاز ، بحثت جٌدا ومن دون  إلى

 لنفسن ..!!! مٌ ظل بالجزم نعم . لال كفان أجبت، xسوى عبلمة 

على وجهً عبلمات تتدل على االستفهام والتعجب من كبلمه  ظهرت

 اتجاهً .

 إذن. لال  اأراه أن!؟ . للت له نعم األبٌضلال الم ترى ذلن العالم الفسٌح 

 . أالنإٌاه  علمن أنؤان درس ٌجب هن
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 لكم محاضرة ممتعة: أتمنىــ د.شاكر . لتبدأ محاضرة ا وأالن

 ــ د.شاكر :لا

وهً موجودة داخل عالم فسٌٌح  xعبلمة  إاللم ٌرى  أالنمعظم الطبلب 

 األشٌاء إالدل على شً فهو حتما ٌدل على انه ال ٌرى  أنابٌض . وهذا 

 السلبٌة فً حٌاته .

نمطة سوداء صؽٌرة اهتم فٌها اهتماماً مبالؽاً فٌه على الرؼم من  إالال ٌرى 

 وجودها داخل عالم جمٌل ابٌض .

 

 . باستمرارعبارة عن مؽناطٌس ٌجذب ما ٌفكر فٌه  اإلنسان إن

ال تفكر بالماضً فمد ولى ، ابِك عٌنٌن مفتوحتٌن على المستمبل فهو األهم 

آب بهو جمٌل . فكر باألكت ؤتٌن كل ماهو جمٌل فحتما سٌ ، فكر بكل ما

. وفكر بالسعادة باالبتهاج  األحزانفتؤتٌن  باألحزان، فكر  ابباكتفٌؤتٌن 

 من كل حدب وصوب . إلٌنبالفرح بل فكر بالنعٌم فسٌؤتً 

 كتاب "لوة عملن الباطن" بمراءةنصحنا  أنبعد  المحاضرةانتهت 

 

ــ د.شاكر . لفً لول ا ،وأفكر، وأفكر، أفكرالبٌت ، جلست  إلىذهبت 

 أفكارآب؟ ، هل لديَّ باألكت  إلًتُدخَل  أنمن شؤنها  أفكارهل لدي  وأتساءل

 أٌامًتشتت ٌومً بل تشتت  أفكارتجعلنً حزٌن طوال الولت؟ ، هل لديَّ 

أُخرى جٌدة تجاه  أفكارلد تُفسد  أفكارحٌاتً كلها . هل لديَّ  حتى بل

نعم . ابتسمت ونضرت للمرآة التً  وألؾبالجزم نعم  أجبتالمستمبل .
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وللت بصوت مرتفع نعم بصوت  إلٌهاننظر  أنــ د.شاكر للطالما نصحنا ا

...  أنااصرخ فً المرآة ) وأناٌتدفك فً جسدي  الٌنٌناألدر مرتفع جداً و

… السوداء من رأسً  األفكارفالتخرج تلن … أالننعم من … أالنومن 

شخص جدٌد بالفعل،  أناشخٌص جدٌد نعم  اأن...  مكتبباحزٌنا  أكونلن  أنا

 أستاذاسؤُصبح  أنافصاعدا سؤكون سعٌدا، دراستً ستتحسن،  أالنمن 

فٌه  أفكرسؤُحمك الحلم نعم الحلم الذي هو فً رأسً، الحلم الذي  أناناجحا، 

آب السعادة ستكون ب، الحلم الذي سٌخلدنً بعد مماتً ، ال للحزن ال لؤلكت

 نعم (  وألؾنعم نعم  كاريأفهً فً ذهنً هً كل 

 اعلم . أنفمد كنت اظلم نفس بؤفكاري من دون  أحوالًتحسنت  أٌاموبعد 

الٌوم فً ذهنً هدؾ البد وان  وأناوهلل الحمد لد ولفت على لدمً .  وأالن

ٌتجسد على ارض الوالع وهذا الهدؾ لد ٌطور شباب المجتمع من الناحٌة 

 الثمافٌة والعلمٌة .

 بالدعاء لً . تتفضلوا أنالٌوم  أرجوو 

 

 .من لم ٌشكر المخلوق لم ٌشكر الخالك  أنخبلصة رسالتً هً ٌا سٌدي 

 فشكرا لن سٌدي وارفع المبعة لكم احتراما . إذن

 

Many God I will know  

  . {{هذه رسالة أرسلتها ألستاذ لً فً الجامعة التً كنت ادرس فٌها}}
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-خبلصة الكبلم :  

النماط السوداء فً حٌاته رؼم وجودها فً عالم  إالال ٌرى  معظمنا -1

 فسٌح ابٌض .

الن ما بعد العسر ٌسرا . تفاءل -2  

لها ٌعطٌن الدافع للمضً لدما . أناالنظر فً المرآة ولول كلمة  -3  

ما ٌفكر فٌه باستمرار  إلٌهٌجذب  اإلنسانإن حسب لوانٌن العمل الباطن  -4

. 
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 ابحث عن الخلود

 

تخؾ , فالذٌن صنعوا سفٌنة نوح كانوا من الهواة أما  جرب جرب و ال"

 "المحترفون فهم الذٌن صنعوا تٌتانن !

 

 "إبراهٌم الفمً"

 

كبٌرة بعٌن نفسن فبل تلوثها "بالشوابب"  أنهاتملن شخصٌة ٌكفً  أنت

تم  إن أفعالنتمدم له تبرٌر  أنوالصد بالشوابب التبرٌر لمن ال ٌستحك 

 فهمن بالخطؤ .

رضا الناس ؼاٌةً "كانت وما زالت ال ولن " تدرن هذه حمٌمةً  نإٌا سٌدي 

زوال لها فً محٌطن ومجتمعن الذي تعٌش فٌه ، فبل تمدم تبرٌراً لمن  ال

 خطؤً. وألوالن أفعالنفهم 

لو علمَت السرعة التً ٌنسان الناس بها بعد مماتن لندمت على اللحظة التً 

 عشَت من اجلها إلرضاء الناس .

التزمت به ستعرؾ ما معنى  إنء ألهمس لن شً الترب ٌا صدٌمً!

 . حما السعادة

 هللا و والدٌن فمط!"" إرضاء""فلٌكن همن الوحٌد هو 

 ال تبح بهذا السر ألحد.

 تهتمخالدا على هذه األرض ، وال  كنهذه ممدمة ألجل موضوع اسمه 
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 كبلم الناس فؤنت اكبر من ذلن ٌا عزٌزي .ل

 

المنان تبلحمن  أعٌنمن ال ٌستحك ذلن فستضل  إرضاءفعبل مهما حاولت 

، 

تفعل ) لكن بالتً هً  أنٌا سٌدي خذها منً نصٌحة افعل ما ٌحلو لن 

 تفعل  أنفعل ما تحب أ( و أحسن

  ءارعالش لال احدفكما 

 من همه الناس ما لالوا وما فعلوا ***أبدامراتب المجد ال ٌرلى لها 

 

التً سٌفنى من ال عمل  األرضٌجعلن خالدا على هذه  أنافعل ما من شؤنه 

 .له كً ٌخلده 

المخترع العظٌم ذلن الذي ولؾ بوجه العالم والعالم  أدٌسون إلى أنضر

 الٌوم ٌخلد ذكره كؤي عظٌم ألنه لم ٌؤبه بكبلم الناس المحبط والجارح .

 

 : أدٌسونلصة  إلٌكمو 

مرحلته االبتدابٌة وُطلب منه طالب فً  إلىرسالة  أعطٌت األٌامفً ٌوم من 

ٌا  األمرالرسالة وبكت فمال لها االبن ما  األمففتحت  . لوالدته ٌسلمها أن

تبمى فً البٌت  أنٌمولون عنن انن فتًى عبمري وٌجب  أنهمفمالت له  أُماه

 بتعلٌمن  أناأللوم 

 خلدهللعالم كً ٌ باٌمدم شٌ أن أرادٌواجه العالم،  أن أرادولما كبر هذا الفتى 



 37 

 أراد، األسودٌجلب النور للٌل  أن أراد جرأةالسادة إنه وبكل  أٌها، التؤرٌخ 

 المظلم بعبمرٌته ، ألٌلٌنٌر  أن

ــ ن لن تستطٌع( نوكعادة بعض البشر المحبطٌن لالوا له وبكل سخرٌة )إ 

. لكن هذا  !!!نور تتحدث؟ أيعن  أدٌسونتفعل ذلن ٌا  أنانن لن تستطٌع 

الرجل العبمري لم ٌؤبه للمال والمٌل فؤنه كان على الدوام ٌموم بجمع كبلم 

 الناس وٌصنع منه جبل كً ٌعلو علٌه .

ٌا سادة عمل لٌل نهار وبكل جد وجهد على اختراع  أدٌسوننعم إنه  أدٌسون

المصباح الكهربابً ولكنه فشل ثم عمل مجددا ولكنه فشل مجددا ، لمد فشل 

االختراع فمالوا له انن براءة مكتب  إلىمرة ،ثم كتب  (999)أدٌسون

ستفشل مجددا . و رد علٌهم رداً صاعماً و لال لهم كلكم ستمفون بالدور من 

ندفع فاتورة  أنالٌوم الذي نمؾ فٌه فً الدور ألجل  أتىاجل اختراعً ولد 

( 1333ــ)لبالمرة ا أدٌسونالسادة لمد نجح  أٌهاالكهرباء . ولد نجح نعم 

رؼم كل محاوالت الفشل التً تعرض لها لم  اإلحباطرؼم كل محاوالت 

ٌذكره العالم اجمع حتى عندما  أدٌسونٌستسلم لم ٌصػِ لكبلم الناس ، والٌوم 

هو ذلن  ألنه علٌهحداداً  أنوارهاالوالٌات المتحدة  أطفؤت أدٌسونتوفً 

 . العالم أنارالعظٌم الذي الرجل 

 ح بعبمرٌته .لد ٌمول البعض لمد نج

 الجواب هو "كبل"

 لماذا ؟
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 نفسه لد لال : أدٌسونالن 

 من الجهد" ةئبالما 99و من اإللهام ةئبالما 1"العبمرٌة 

 وإنما على العمل المتواصل . فمط فاألمر ٌا سادة ال ٌمتصر على الذكاء

للعالم وتنفع به مجتمعن لم ال ،  باتفعل شٌ أنٌا صدٌمً تستطٌع  أٌضا أنت

فشلت  وإذا،  مجتمعن وٌخلدن ، ال تبمى جالسافمط ابحث عن شً ٌفٌد 

العظماء لد فشلوا مرات ومرات حتى بلؽوا الممة والٌوم هم أسٌاد  أنفتذكر 

 العالم ٌا سٌدي" أسٌادمن  تكنفل" ٌا أخً ذلنولم ، العا

 

لطرٌك ،بل اذهب إلى المكان "ال تذهب فً االتجاه الذي لد ٌؤدي إلٌه ا

 الذي ال ٌؤدي أي طرٌك وال تتبع أحدا"

 )رالؾ والدواٌمرسون (

لوٌا( حول التباس رالؾ والدواٌمرسون  إبمىتمول دٌمً لوفاتو فً كتابها )

: 

فً بعض األحٌان ،ٌكون من األكثر سهولة و أمانا أن نتبع خطى اآلخرٌن "

فكار جدٌدة ما كنا لنحصل على ، ولكن إذا لم نسع للعثور على أماكن وأ

المخترعات الرابعة فً العصر الحالً .لو لم ٌإمن توماس أدٌسون 

بالكهرباء لم نكن لنحصل على اإلنارة فً الولت الحالً . ولو لم تساند 

روزا باركس ما تإمن به لم تكن لتلهم اآلخرٌن أن ٌحذوا حذوها. إننا نمتلن 
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لفنا عن االستماع للصوت الذي ٌمول ال المدرة على تؽٌٌر العالم إذا ما تو

 ٌمكنن هذا أو ال ٌجب علٌنا هذا .

ابتكر ، فكر بطرٌمة ؼٌر مؤلوفة  –انسحب وابدأ طرٌمن الخاص  -الهدؾ :

 . ". كل شًء ممكن التحمٌك

 إلى هنا تنتهً ممالة دٌمً لوفاتو .

زٌد أ إن طموحاتنا ، أهدافنا ، أحبلمنا ، ٌكون من األفضل لو آمنا بها و

فؤن تلن األهداؾ لهً سهلة من ناحٌة  دٌمً لوفاتو من الشعر بٌتٌن

 الحصول علٌها ولكن عندما نصدق حدوثها فعبل .

  



 43 

 -خبلصة الكبلم:

 هللا و والدٌن فمط!"" إرضاء""فلٌكن همن الوحٌد هو  -1

أهمٌة . وبذلن خلدهم  أيالعظماء لم ٌعٌروا لكبلم الناس السلبً   -2

التارٌخ الٌوم . فمد عملوا بما من شانه أن ٌخلدهم وضربوا كبلم الناس 

 عرض الحابط . "السلبً"

 ابتكر ، فكر بطرٌمة ؼٌر مؤلوفة .  –انسحب وابدأ طرٌمن الخاص  -3
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 ال تجرح أحدا

 

،  أطوارهمفً بعض األحٌان لد ٌتصرؾ البعض تصرؾ ؼرٌب عن 

من  أشخاصعدة  أوتصرؾ لم تره من لبل، سواء أكان هذا شخص واحد 

)التصرؾ( ولد نحرجهم من  األمربذلن  مبتنبٌههلرٌب أو بعٌد ، ولد نموم 

حرج ذلن ؼٌر لصد ، أو لد ٌموم شخص ما أمامنا بالسخرٌة منهم ولد ٌُ 

 . أكثرالشخص )الشخص الذي تصرؾ التصرؾ الؽرٌب( 

كم هو من الؽٌر البلبك أن نتصرؾ بؽلظة فنترن أثر سلبٌا تجاهنا فً للب 

وعنجهٌة . ٌا سٌدي كن نبٌبلً فً مجتمعن وتصرؾ  بلإممن تعاملنا معه 

 الحترامهمبعفوٌة وروح سٌد بنٌل لد حباه ))هللا(( للناس اجمع فؤصبح لبلة 

 بٌبلً محترماً .كن سٌداً ن إلٌن بؤصبعه وٌمول هذا هو . ، دع المجتمع ٌشٌر

هذا  إال إنمدة سفرة  دومزوال فهً لٌست إال لطار لن ت إلىهذه الدنٌا 

ونترن  منه نعلم متى هً الرب محطة لنا لننزلالمطار فرٌد من نوعه فبل 

هو اثٌر سًء أم اثر ٌعبر عن ما "األثر"أ، نعم  فً هذا المطار ذلن األثر

 .نفس  لسوةداخل للوبنا من 

 لن تتحدث عن التصرؾ النبٌل  اخترتهالصص ٌا صدٌمً إلٌن 

 

 السٌد ذو النفس الطٌبة:

 

انتهت إجازته وركب الطابرة عابداً إلى بلده .. بجانبه امرأة مسنة تدل 
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هٌبتها ولباسها بؤنها رٌفٌة .. فً الطابرة لاموا بتمدٌم وجبات الطعام ومع 

 كل وجبة لطعة حلوى بٌضاء ..

لحلوى ( و بدأت تؤكلها بمطعة خبز ظناً منها المرأة المسنة فتحت لطعة ) ا

 أنها لطعة جبنة بسبب لونها األبٌض ..

وعندما اكتشفت أنها ) حلوى ( شعرت بإحراج شدٌد ونظرت إلى الرجل 

 الذي بجانبها ، 

 فتظاهر بؤنه لم ٌَر ما حصل .. 

 ثوان للٌلة ،

المسنة تماماً  ولام بما لامت به المرأة الخاصة به لام بفتح لطعة ) الحلوى (

 فضحكْت المرأة .. فمال لها : 

 سٌدتً لماذا لم تخبرٌنً أنها حلوى ظننتها جبنة ... فمالت المرأة : 

 وأنا كذلن كنت أظنها جبنة مثلن !!

 بالتؤكٌد كان ٌعرؾ أنها لٌست جبنة ، وٌعرؾ أنها رحلة وتنتهً ،

 وٌعرؾ أنها مجرد امرأة مسنة وبسٌطة ...

 ٌمل أجرا عن أي عبادة "، مشاعر وللوب الناس ال"الحفاظ على 

 "مجهول" 

، سنرحل وٌبمى األثر  ، انتموا كلماتكم  اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر 

............. 

 

فبل بد أن  إذنهو لد علم بؤن الرحلة فً الطابرة ستنتهً عاجبلً أم آجبل ، 
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 ٌترن اثر طٌبا ٌُذكر .

 

 لصة لص الكعن:

 

مطار واشنطن جلست سٌدة تدعى جٌسً ، كانت تنتظر لفترة ذات لٌلة ب

طوٌلة إلبلع رحلتها إلى والٌة أخرى من والٌات أمرٌكا ، لذا لررت أن 

تذهب إلى مكتبة المطار وتشتري لنفسها كتابًا تتسلى فً لراءته خبلل فترة 

 انتظارها .

 

كان كما اشترت كًٌسا ملٌبًا بالكعن لتؤكله ، وأخذت جٌسً تبحث عن م

مناسب تجلس فٌه كً تمرأ كتابها الجدٌد ومعها كٌس الكعن الذي اشترته ، 

وعندما وجدت المكان المناسب جلست وبدأت تمرأ الكتاب وهً منؽمسة فٌه 

. 

 

عرت برجل ؼرٌب ٌجلس بجوارها فتعجبت كثًٌرا من جرأته لكن فجؤة شَ 

فحاولت ، وأكل بعضه  !!!حٌث مد ٌده إلى كٌس الكعن الموجود بجانبها

جٌسً تجاهل هذا المشهد على مضض ، ومضت تمرأ فً كتابها لعله 

ٌرتجع عما ٌفعله ، وكانت تنظر فً ساعتها كلما شاهدت هذا الرجل ٌؤكل 

 من الكٌس.

 بًوأخذت تمول لنفسها كم أنه جريء جدًا ، كٌؾ ٌؤكل من الكعن الخاص 
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ل ٌؤخذ مثلها ، دون إذن منً ، ومع كل مرة كانت تؤخذ فٌها كعكة كان الرج

 فتعجبت من فظاظته وكٌؾ ٌتصرؾ بهذا األسلوب مع شخص ال ٌعرفه ؟

 

ولما لم ٌتبمى سوى كعكة وحٌدة بالكٌس ، انتظرت جٌسً لترى ماذا سٌفعل 

هذا المتطفل ؟ فمد الرجل ٌده بابتسامة عرٌضة على وجهه وأخذ الكعكة 

خذ ٌؤكل فً األخٌرة وكسرها نصفٌن ثم أعطى لجٌسً النصؾ األول ، وأ

 النصؾ األخر ، وعلى وجهه كانت ال تزال نفس االبتسامة موجودة .

 

استاءت جٌسً كثًٌرا مما فعله هذا الرجل الذي لم ٌظهر أي نوع من أنواع 

االمتنان حتى ، وكانت ؼاضبة جدًا من طرٌمته تلن ، ولكن لطع تفكٌرها 

اتها وتوجهت هذا صوت نداء المطار على رحلتها المادمة ، فجمعت متعلم

 إلى البوابة ولم تنظر إلى الوراء .

 

شدٌد مما فعله هذا اللص الجريء ، بعدها لامت  ومضت فً تذمر 

بالصعود إلى متن الطابرة وؼرلت فً ممعدها وأخذت تكمل لراءة كتابها 

 فً محاولة لنسٌان ذلن المولؾ الفظ الذي مرت به .

 

لكً تؤخذ أمتعتها ؼرلت  وعندما وصلت الرحلة ونزلت جٌسً من الطابرة

فً دهشة شدٌدة فمد كان وسط األمتعة كٌس الكعن ممتلبًا كما هو لم تنمص 

منه كعكة واحدة ، فؤدركت حٌنها أنها هً من كانت تؤكل كعن هذا الرجل 
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 وظنت أنه هو من تطفل علٌها ونعتته باللص .

 

عن أدركت جٌسً بحزن شدٌد أنها كانت فظة ، فحتى لو كانت حمٌبة الك

التً أكبل منها معًا هً حمٌبتها الخاصة ، فبل بؤس من مشاركتها مع الؽٌر 

مثلما فعل هذا الرجل الكرٌم معً بكل حب وعفوٌة دون تكلؾ ، فالبساطة 

 هً سر الحٌاة السعٌدة .

 

لهذا ٌجب علٌنا أن نعرؾ لٌمة الحٌاة وأن نتعلم فن التمتع ببساطة الحٌاة 

فالبساطة هً أن تكؾ عن التكلؾ فً كل وكٌفٌة التواصل مع األخر ، 

 . "كن بسًٌطا تكن أجمل"شًء ، والعٌش بمبدأ 
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 -خبلصة الكبلم:

هذا , و همدة سفر دومزوال فهً لٌست إال لطار لن ت إلىهذه الدنٌا  -1

ونترن  منه نعلم متى هً الرب محطة لنا لننزلالمطار فرٌد من نوعه فبل 

 أهو اثر سلبً أم اثر اٌجابً . ، فً هذا المطار ذلن األثر

 ٌمل أجرا عن أي عبادة"، "الحفاظ على مشاعر وللوب الناس ال -2

، سنرحل وٌبمى األثر  ، انتموا كلماتكم  اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر  

............. 

أدركت جٌسً بحزن شدٌد أنها كانت فظة ، فحتى لو كانت حمٌبة  -3

مٌبتها الخاصة ، فبل بؤس من مشاركتها مع الكعن التً أكبل منها معًا هً ح

الؽٌر مثلما فعل هذا الرجل الكرٌم معً بكل حب وعفوٌة دون تكلؾ ، 

 فالبساطة هً سر الحٌاة السعٌدة .
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رمضانحدثنً ٌا   

 

 من هو رمضان ؟

وٌعد من ابرز الرسامٌن فً  رسام شهٌر . هو رمضان ناصر الشامً)

نضرة واسعة تجاه المجتمع . ولد  أٌضاوله ثمافة فذة وله  الشرق األوسط .

ذي لار سنة  -ا )تحدٌدا فً العراقلتنكنلوجٌفً بٌبة منعزلة فً حٌنها لبل ا

 م (1966

هذا الموضوع هو كبلم لً مع أستاذي رمضان الشامً  , كنت كلما أرٌد 

أن أتعلم منه شً عن الحٌاة ألول له "علمنً مما علمت رشدا" فٌحدثنً 

 من المطالعة وخبرته فً الحٌاة .بخبرة خمسٌن سنة 

و أدناه رسابل دارت بٌنً وبٌنه فعندما اطلب منه أن ٌعلمنً حكما أو 

تجاربه فً الحٌاة . اخبره و ألول ٌا أستاذي حدثنً عن )واذكر له ما أرٌد 

 . أن ٌحدثنً عنه(

ي بالرمز وألستاذ( -بالرمز ) أتحدثعندما  سؤرمز لنفسً أناعلما 

 .العرالٌة باللهجةهذا الموضوع كبلم ٌتضمن  وأٌضا)=(

 ٌا أستاذي علمنً مما علمت رشدا .-
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شاب رفض أن ٌرحل ولم ٌترن أثرا أو بصمة فً الدنٌا أو التارٌخ  أنا

على ٌمٌن بانً  أنالٌذكر فٌه بعد )الممات كعظماء التارٌخ أو المخترعٌن و 

 لست بعٌدا عن ذلن المنال ( فؤول أولوٌاتً هً إفادة المجتمع .

 

عبارة عن رٌشة فً  وأنت ؤنا.ف الطموح مشروع لكن األمر لٌس بٌدن=

 مهب الرٌح لٌاسا بما تخفٌه الظروؾ.

ٌا سٌدي جاء شخص ألمٌر المإمنٌن ع وأخبره إن شرٌح الماضً اشترى =

درهم. فاستدعى شرٌح ولال .ٌا شرٌح بلؽنً انن اشترٌت  ألؾدار بثمانٌن  

حجة بالدار)السند(فمال  وأخذتدرهم. وشاهدت شهود  ألؾدارا بثمانٌن 

 سٌؤتٌن. أما وهللا ٌا شرٌح  اإلمامالمإمنٌن. فمال  أمٌرشرٌح كان ذلن  ٌا 

)السند( وسٌخرجن منها شاخصا إلى لبرن . فلو   أيحجتن  ٌسؤلنمن ال 

ً لبل شرابن.لكتبت لن كتابا ٌجعلن لم تشتري الدار بدرهم.فمال انن جبتن

ع .اشترى عبد دارا من دار الؽرور من عبد  اإلمام.فكتب  أالنشرٌح أكتبه 

منها فتركها للرحٌل .هذا العبد الذي اؼتر بؤموال لارون  أزعج

وكسرى.الركن األول للدار ٌنتهً به إلى اآلفات والمصٌبات.والركن الثانً 

بحٌث ارتعب  أخره إلى موطا الباب وموطا الشٌطان  ووووو حٌث

حٌاة  أخرالمإمنٌن ع .ولكن  أمٌربه وعاش كبٌت شرٌح وباعه وتصدق 

 شرٌح لم ٌكن على الطرٌك الصحٌح  حسب ما ٌنمله التارٌخ .
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 أخوٌة تسؤل نفسن وماذا بعد.....الن عندي حبٌبً و ٌا سٌدي ٌجب= 

 ٌر الوردي اخو علً الوردي..أُرسلد األمالكبٌر وصدٌمً المثمؾ حما.عب

بمرتب عالً إلى منطمة بٌن مكسٌكو وأمرٌكا منطمة منعزلة ٌصٌدون فً 

ٌصٌدون ؼٌر واحدة  كل بٌت .والسمن كثٌر لكنهم اللسمكة واحدة  ٌوم كل

تصٌدون أكثر من سمكة.فمالوا وماذا  .فمال لهم صدٌمً الكبٌر لماذا ال

بعد.لال لهم ستصبح لدٌكم نمود لالوا وماذا بعد لال بعدها ستصبح لكم 

محبلت لالوا وماذا بعد لال بالتدرٌج ستصبح لكم شركات أسمان لالوا 

وماذا بعد.لال بعدها ستصبحون أثرٌاء لالوا وماذا بعد لال عندها 

ٌستؽرق لذلن لال خمسة وعشرون  ستتفرؼون ألطفالكم ونسابكم.لالوا كم

ونساءنا ونلعب معهم  ألطفالنامتفرؼون  أالنعام .فضحكوا ولالوا نحن 

 أالن أناهإالء و بسبب ح ٌومٌا..فٌمول لً تركت الراتب المؽري والطمو

 .أطفالً ولهم الشكر الكبٌر بمرب

فً هذه كل المعرلبلت بؤنواعها  أوالعثرات  مجارات بإمكانًكٌؾ  إذن-

حلة , رحلة الخلود ) والصد بالخلود هذا كخلود العظماء ( فؤي حذو الر

 .للوصول لذلن الهدؾ  أحذوه

تحذوا حذوها .هذه النبتة حٌن  أن أتمنىاكو نبتة اسمها الخٌزران  ٌا بنً=

بها مبة ضربة وٌمتلعها بمدمه سٌضر شًءٌزرعها شخص ال ٌعرؾ عنها 

لها ال ٌتجاوز اإلصبع هذه النبتة تبمى بعد زراعتها خمس سنوات طو الن

 لاعدة جذور متٌنة لمماومة كل العواصؾ مستمببل وفً السنة لكنها تبنً
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الخامسة تطول بسرعة وتطول لتصبح أعلى شجرة بالعالم ولادرة على 

 االنحناء دون كسر فً كل الظروؾ الجوٌة الصعبة

 ً خٌرا كثٌرا(())ومن أإتً الحكمة فمد أإت

 علمنً مما ُعلمت رشدا . أستاذيٌا  -

 حدثنً عن الولت 

 فالذي لال 

 "الزمن كالسٌؾ إن لم تمطعه لطعن" 

 إذن هنان وسٌلة لمطعه لبل أن ٌمطعنا

 اإلنسانطبعا هنان أعمال تكون امتداد لعمر = 

 علً ع إمامناولى هللا علٌه واله و سلم( ص )مثبل .أوال .رسولنا الكرٌم

كما تعلم .فصل  أدٌسونفهنان رجل أضاء العالم . . نتكلم عن والعناللكن 

من المدرسة االبتدابٌة .لشدة ؼباءه. وحٌن جاء به المدٌر المه لال لها 

 بالرسالة احتفظت الرابعة األم لكنة بهذه الشد اتستوعب ؼباء المدرسة ال

كاء عبمري تستوعب ذ عبمري والمدرسة ال نأنالمدٌر ٌمول  إن ولالت له

حٌث  وصدق أدٌسون وبدء ٌفعل كما ٌفعل العبالرة بالمختبر األطفالبٌن 

وتسبب بحرق  ٌوما حٌن كان مسافر ومعه مختبره تسبب بحرق المطار

الساذجة وفجؤة  وكالة األنباء حٌن عمل بها مإلتا بسبب تجاربه العشوابٌة

 ولت تجاربه إلى تجارب ناضجة.تح
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المصباح فً واخترع استٌمظ أدٌسون الٌوم وٌرى العالم بؤكمله ,  إذا. هللا

 . العملٌة إلى ضوء الصباح ٌإجل أنالطبٌب  أرادلٌلة عملٌة لوالدته حٌث 

كان لشدة  من المدرسة أن سبب فصله وجد فً محتوٌاتها أمهوعندما توفت 

 ولذلن هؼباء

 جعلتنً عبمرٌا أمًلال 

 وراء كل رجل عظٌم امرأة -

 ا واحد من الذٌن تركوا الدنٌا تختلؾ عن ما كانت علٌه بعد والدتههذ =

 (أدٌسونلطع الولت هذا)

 وأمثال كثٌرة

 حما ؼٌر مسار العالم -

 رأىو  فً طابرة أدٌسونلو كان  أالن, رجل أضاء العالم=

سون سوؾ هو نفسه أدٌ و كٌؾ هً مضاءة بسبب اختراعه عواصم العالم

 ى علٌه .ٌؽم

 . اختراعه لٌصل لهذه المرحلة أنفعبل سٌؽمى علٌه حٌث ما كان ٌحسب  -
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 -خبلصة الكبلم :

 تحدى هذا العالم واترن بصمة فٌه لبل مؽادرتن لها العالم . -1

تعد من العظماء هإالء  أن, نٌوتن , أٌنشتاٌن , وعد ما ترٌد  أدٌسون -2

 تحتوٌهم دابرة النسٌان . أنرفضوا 

 , بترن ما سٌخلدن فً هذا العالم ,  بإعمالنالطع الولت  -3

 . "اإلنسانهً امتداد لعمر  اإلعمالالن "

 "رمضان ناصر الشامً"
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 التسرع بالحكم

 

التً لد ٌرتكبها الناس اجمع هً التسرع بالحكم  األخطاء أكثرمن  أن

 اآلخرٌن. فبعد التسرع بالحكم على  اآلخرٌناالٌجابً ( على  أو)السلبً 

الذي لد  الخطؤ, ولتها ٌعرؾ كل شخص ممدار األوراقسرعان ما تنكشؾ 

و ٌندم و ٌخجل ) وهذه من طٌبة نفس  سٌتؤلمولع فٌه . ولتها كل منا 

 األرضتنشك  أنالشخص الذي ندم على تسرعه ( ولد ٌتمنى البعض 

 الفادح الذي لد ولع فٌه . الخطؤ حجموتبتلعه ل

فمط( . فان لم ٌكن  المظاهر) المظاهر كل ذلن ٌا سٌدي بسبب الحكم على

ما  وفمط ( .  مظاهرهم)من مظاهرهمجمٌعنا فاؼلبنا ٌحكم على الناس من 

نكون  أن, إما  النتابجمسالة ولت فمط حتى تظهر  إالٌا سٌدي لٌس  األمر

نكون على خطا )و ما الرب هذا  أوعلى صواب )و ما ابعد هذا االحتمال( 

 االحتمال ( .

ً  لنمرأسٌداتً وسادتً  أالن أماو  ( فً فهٌمه رضاما كتبته السٌدة )  معا

 من ممالة . أروعهاممالة لمت بالبحث عنها باالنترنت و ما 

 -:فهٌمه رضا ممالة السٌدة  إلٌكم

 ذ٠ٍثحش ٚلضٝ ػٍٝ أق٩ُِٙ جٌٌٛو٠س ذمٓٛز، ٚوُ ٚأٌف وُ...؟.



 54 

ُ وٍّح ضصحوَ فٟ ٠َٛ ِح ٌذّح ٚلغ وػ١ٍْٚ فٟ ً٘ج جٌفم ٚقُْ ذؼى يٌه ٚضأٌ

ٔظٍٖ فٟ ٔظٍجش يٌه جٌشهص جًٌٞ ضٍٓع فٟ ئٌمحء جٌٍَٛ ػ١ٍٗ ٌُٚ ٠ٕطظٍ 

١ٌّٓغ أػًجٌٖ لرً ئٌصحق جٌطّٙس ذٗ، أق١حٔحً ٠مغ شهص ٚجقى فٟ شرحن 

ج٨ْطؼؿحي ٚأق١حٔحً ضمغ ؾّحػس ذأوٍّٙح فٟ ً٘ج جٌفم ٠َٚظٍّْٛ فٟ ئصىجٌ 

 جٌكىُ لرً أْ ٠ؼٍفٛج ذٛجطٓ ج٤ٌِٛ.

ؿّحػس جٌطٟ وحْ أػضحؤ٘ح ٠ٓطمٍْٛ قحفٍس ٚأػٍٕٛج ضؿٍُ٘ وّح قىظ ٌطٍه جٌ

ؾٍٙج ٌّح ٠كىظ، وحْ ج٨ْط١حء ٚجٌضؿٍ ٠ظٍٙجْ فٟ ٩ِِف جٌؿ١ّغ، ٚفٟ 

جٌؿحٔد ج٢نٍ وحْ ج٤طفحي ِٓطأ١ٓٔٓ ذأٌؼحذُٙ جٌر٠ٍثس ٠ٍٚوضْٛ ِٓ ذىج٠س 

ل ضٓررص ذاَػحؼ ؾ١ّغ جٌٍوحخ، جٌكحفٍس ئٌٝ ٔٙح٠طٙح، وػٍز جٌكٍوس ٚجٌصٍج

شهص ٠طّطُ ِغ ٔفٓٗ ٠ٚهرٍ ِٓ ٠ؿٍّ ذؿحٔرٗ ػٓ ْٛء ضٍذ١س  وً ٌٚصح

٘إ٨ء ج٤طفحي ٚجٌٍّفص ٌٍٕظٍ أْ يٌه جٌٍؾً جٌػ٩غ١ٕٟ جًٌٞ ذىش ػٍٝ 

٩ِِكٗ آغحٌ جٌطؼد ٚج٤ٌُ وحْ ٠ٕظٍ ئ١ٌُٙ ذحْطغٍجخ وأٔٗ ٌُ ٠ىٓ ذحْططحػطٗ 

وأٔٗ ؾػس ذ٩ ٌٚـ، ٚوحْ  , جٌطىٍُ، ٚلى ظٍٙ ػ١ٍٗ ئٔٗ ٠ؼحٟٔ ِٓ شٟء ِح

 ٠ىّٓ ٌٚجء ٚؾٙٗ جٌىث١د أٌف ٌغُ ٚقىح٠س.

جٌٍوحخ وحٔٛج ِٕشغ١ٍٓ ذحٌى٩َ ػٓ ٘إ٨ء ج٤طفحي ٚػىَ ج٘طّحَ ٚجٌىُ٘ ذُٙ، 

ٚوحْ جٌرؼض ٠طىٍُ ػُٕٙ ذٓٛء ٚآنٍْٚ وحٔٛج ٠طٓحءٌْٛ، ً٘ ٘إ٨ء أطفحي 

 أَ ِحيج؟ ٚضٍه وحٔص ضٓأي ِح ًٖ٘ جٌطٍذ١س؟؟.

، ٌٍشهص جًٌٞ ٠ؿٍّ ذؿحٔرٗ، ئْ ٚجٌىز بطفحي ذصٛش ٘حوفؿأز لحي ٚجٌى ج٤

ج٤طفحي ٚوػص جٌك١حز لرً ل١ًٍ ًٌٌه ٨ أْطط١غ أْ ألٓٛ ػ١ٍُٙ، ذؼى يٌه 
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جٔطمً جٌهرٍ ِٓ جٌشهص جًٌٞ وحْ ٠ؿٍّ ذمٍخ ج٤خ ئٌٝ ذحلٟ ٌوحخ 

جٌكحفٍس ئٌٝ أْ ػٍف جٌؿ١ّغ قم١مس ج٤ٍِ ٚأوٌوٛج ْرد ْىٛش ٚجٌى ج٤طفحي 

كىُ ػ١ٍٗ، ئٔٗ ٌُ ٠ًّٙ ضٍذ١س أطفحٌٗ، ذً وحْ ٠طؼحطف ِؼُٙ ٚأنطثٛج فٟ جٌ

٤ْ جٌى١ٔح لٓص ػ١ٍُٙ ذّٛش أُِٙ، ًٌٌه ٌُ ٠ىٓ ج٤خ ٠ٍوػُٙ وٟ ٨ ٠مٓٛ 

ػ١ٍُٙ، ٥ّ٠ٚ جٌفٍجؽ فٟ وجنٍُٙ ٠ٚؼٛضُٙ ذحٌكٕحْ جًٌٞ ُقٍِٛج ِٕٗ لرً 

 ٌكظحش ذؼى جٌٍق١ً جٌّفحؾة ٤ُِٙ.

فؿأز ضغ١ٍش جٌٕظٍجش ٚجٌىٍّحش جٌّٛذَّهس ئٌٝ أنٍٜ ؾ١ٍّس، فًجن ذىأ ٠مرًّ 

ج٤طفحي ٚج٢نٍ لىَ ٌُٙ جٌكٍٜٛ ٚضٍه ْأٌطُٙ ػٓ أّْحتُٙ ٚذىأش ض٩ػرُٙ، 

ٚ٘ىًج ضغ١ٍ ؾ١ّغ جٌٍوحخ فٟ ضؼحٍُِٙ ٚٔظٍضُٙ ٥ٌطفحي، ٚأوٌوٛج ئُٔٙ 

شهح  فٟ جٌكىُ ػ١ٍُٙ، ٌذّح ٠ؿؼً ً٘ج جٌّٛلف وػ١ٍج ِٓ ج٤ أنطثٛج

٠ٓطغٍذْٛ أٞ ضصٍف نحطة ٠كىظ أِحُِٙ لرً أْ ٠ؼٍفٛج ِح ٘ٛ ْرد يٌه 

 جٌطصٍف.

ًٌٌه ٨ ٠ّىٓ ٧ٌٔٓحْ أْ ٠كىُ ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ ِّح ٠ٍجٖ ذحٌؼ١ٓ جٌّؿٍوز أٚ 

قٓد ظٕٗ ٤ٔٗ ٌذّح ٠ىْٛ أذؼى وً جٌرؼى ِّح أٌجو يٌه جٌشهص، ٚوحْ 

أْ ج٦ٔٓحْ  ئي ٠هطظ ٌٗ، ًٌج ٠ؿد أْ ٠ىٌن قم١مس جٌّٛلف ِٚىٜ قٓح١ْطٗ

أ٠ٓ ٠ٕطٟٙ؟. ئ٠ٌٝىْٛ فٟ ًٖ٘ جٌكحٌس أِحَ ط٠ٍك ِٕكىٌ ٨ ٠ّىٓ ِؼٍفس   

ِٚٓ جٌصؼد قمح جٌكىُ ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ ٤ٔه ٨ ضٓطط١غ أْ ض١ُّ ذ١ٓ جٌٕحِ 

ٚأفؼحٌُٙ، وّح ٘ٛ جٌكحي ذ١ٓ جٌٍّف ٚجٌٓىٍ، ٌىٕه ْطؼٍف جٌفٍق ذؼى 
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ٍ٘ح ذط٠ٍمس ِؼ١ٕس، ج٨ْطؼّحي، وًٌه ٌذّح ضرىٚ وػ١ٍ ِٓ جٌطصٍفحش فٟ ظح٘

 ٌىٕٙح ضكًّ فٟ ذحطٕٙح أش١حء أنٍٜ.

وّح قىظ ًٌٌه جٌشحخ جٌؼش٠ٍٕٟ جًٌٞ جُٔػؽ جٌؿ١ّغ ِٓ ضصٍفحضٗ جٌغ٠ٍرس، 

فمى وحْ ٠طأًِ جٌّٕحظٍ جٌه٩ذس فٟ جٌطر١ؼس ِٓ ٔحفًز جٌمطحٌ ذٓؼحوز ٚوحْ 

٠صٍل ذشغف، أذٟ أٔظٍ ضٍه جٌٓكحذس ئٔٙح ض٩قمٕح، ف١رطُٓ ج٤خ ٠ٕٚظٍ ئٌٝ 

٠ٚمٛي: ٔؼُ ئٕٟٔ أٌج٘ح ِح أؾٍّٙح. ِٚٓ غُ  ٌٟجٌطفٛشحخ يٚ جٌطصٍف جٌ

٠صٍل ج٨ذٓ ٍِز أنٍٜ ٠ٚمٛي: أذٟ ئْ ج٤شؿحٌ ض١ٍٓ ِؼٕح. ٌُ ٠ٓططغ 

جٌٍؾً ِمحِٚس فضٌٛٗ ذؼى أْ ظٍٙش ٩ِِف ج٨ْطغٍجخ ػٍٝ ٚؾٙٗ فمحي 

جٌٛجٌى ٚأؾحخ  أذطٌٍُٓٛجٌى ٌذّح ِٓ ج٤فضً أْ ضً٘د ذٗ ئٌٝ جٌطر١د ق١ٕثً، 

كٓ ػحتىْٚ ئٌٝ جٌُّٕي ِٓ جٌّٓطشفٝ ٤ْ ٌٚىٞ وحْ ِصحذحً ذحٌؼّٝ ٌفطٍز ٔ

 ط٠ٍٛس ًٚ٘ج أٚي ٠َٛ ٠ؼٛو ف١ٗ جٌرصٍ ئ١ٌٗ.

٠مٛي أْٚىحٌ ٚج٠ٍى: جٌٓطك١ْٛ ٚقىُ٘ ُ٘ ِٓ ٠كىّْٛ ػٍٝ جٌٕحِ ِٓ 

ِظٍُٙ٘ جٌهحٌؾٟ ٌٚذّح ِٓ أصؼد جٌّؼحٌن ٟ٘ جٌّؼٍوس جٌطٟ ضىفؼه 

حٔص جنط١حٌجضُٙ ػٕى نٛضٙح، ًٌٌه وجتّح ٌطكىُ ػٍٝ لٍجٌجش ٌُ ضؼٍف ِحيج و

جٌشهص١س جٌّطٍٓػس فٟ جٌكىُ ضمغ فٟ قٍؼ جي ئٔٙح ضهطة فٟ جٌظٓ ِٚٓ غُ 

٠ؿد أْ ضؼطًٌ ٚضصرف ِٓ وػ١ٍٞ ج٨ػطًجٌ ٣ٌن٠ٍٓ ٚلى ٔٙص ج٤قحو٠ع 

 جٌش٠ٍفس ػٓ ً٘ج )ئ٠حن ِٚح ٠ُؼطًٌ ِٕٗ(.

هرٍ، لى ؾى٠ٍ ذحًٌوٍ ئْ ضؼف ضطر١ك جٌطٛؾ١ٗ جٌشٍػٟ ِٓ لرً ٔحلً جٌ

فٟ  -ػُ ٚؾً  -، فمى ٔٙٝ هللا ج٢ن٠ٓ٠ٍإوٞ ئٌٝ جٌطٍٓع فٟ جٌكىُ ػٍٝ 
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وطحذٗ جٌؼ٠ُُ ػٓ جٌطٍٓع فٟ جٌكىُ وْٚ جٌطىل١ك ف١ٗ ًٌٌه ٠ؿد أْ ضىْٛ 

قًٌجً ؾىج ػٕى جٌكىُ ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ ٨ٚ ضكىُ ػٍٝ ِٛلف ِح ِٓ ن٩ي 

ٌٝ ج٨ْطّحع ٌطٍف ٚجقى فٟ لض١س ِح، ئْ ؾحءن ِطًٍِجً ذً جْطّغ ئ

جٌطٍف١ٓ ٤ْ وً شهص ٠ٍٜ ج٤ٌِٛ ِٓ ِٕظحٌٖ ٚضرمٝ أٔص ٚقىن ضؿٍ 

 أػرحء قىّه جٌّطٍٓع ػٍٝ ػحضمه.

 ألٛجي فٟ جٌطٍٓع

 جٌطٍٓع ػىٚ جٌطّؼٓ وّح ٠ؼطمى غحٌد جٌٕحِ، فّحيج لحي ػٕٗ جٌؼظّحء:

ٓطَؼِؿً ذِّح  ُِ  ٓ ِِ  ُْ وٗ.. ج٦ِحَ ػٍٟ ػ١ٍٗ ج٩ٌَٓ. أوٌوٗ ئَْو ٌِ ُْ ٠ُى ٌَ ُ وَّ جََّٔٗ َٚ  

ْٛططضف ٚضطؿٍٝ وً ج٤ٌِٛ ٌٍٍؾً جًٌٞ ٨ ٠طٍٓع، فحٌطٍٓع أػّٝ.. ض١ط 

 ١ٍْف١ِٛ.

 ١ٌٓ. نً ٚلطه فٟ وً شٟء، فحٌطٍٓع ٠إوٞ ئٌٝ جٌض١حع.. ذ١ٕح١ِٓ فٍجٔه  

 وحفىح. ضٕرغ وً جٌهطح٠ح ِٓ نط١ثط١ٓ أْح١ْط١ٓ، جٌطٍٓع ٚجٌىًٓ.. فٍجٔطّ  

 ج٢غحٌ جٌٍٓر١س ٌٍطٍٓع

 ئض٩ف جٌٛلص ٚجٌطحلحش. -1  

 ج١ٌأِ ٚجٌٕىَ. -2  
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 جٌكُْ ٚجٌغُ. -2  

 ٠َحوز ج٤نطحء. -5  

ٌٚىٟ ٨ ضمغ فٟ فم جٌّظحٍ٘ ٨ ضطٍٓع، ضًّٙ ٚضّؼٓ ٚجوٌِ جٌّٛجلف ؾ١ىجً 

وٟ ضطضف ٌه ج٤ٌِٛ، فحٌؼؿٍس فٟ جٌكىُ ضؼىّ ط٠ٍمس ضفى١ٍ صحقرٙح 

ٚٔف١ٓطٗ، ٚوُ ِٓ قر١د ظٍُ ذٓرد جٌمٍجٌ جٌهطأ ٚوُ ِٓ نحتٓ ضٍذغ ػٍٝ 

س ذٓرد جٌمٍجٌ جٌهطأ ٚوُ لٍجٌ أنً وْٚ ضىل١ك ٚأصرف ػحًِ وٍْٟ ج١ٌٓحْ

، ٨ٚ ضطٍٓع فٟ جٌكىُ ػٍٝ جً ًٌه ٌفمحً ذحٌمٍجٌجش ئيوِحٌ ٌٍؼ٩لحش ٚج٤ّْ، ٌ

ج٢ن٠ٍٓ، فمى ضظٍُ ذ٠ٍثح ٚضرٍب ظحٌّحً وّح ل١ً ْحذمح: )جٌفٍجشس ٌغُ ؾّحٌٙح 

 قشٍز ٚجٌصرحٌ ٌغُ لٓٛضٗ ٍَ٘ز( ف٩ ضكىُ ػٍٝ جٌٕحِ ِٓ أشىحٌُٙ

 ٚأّْحتُٙ ذً ذّح ضكط٠ٛٗ لٍٛذُٙ.
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-خالصة الكالم :  

 . جٌطٍٓع ػىٚ جٌطّؼٓ -1

جٌطٟ لى ٠ٍضىرٙح جٌٕحِ جؾّغ ٟ٘ جٌطٍٓع ذحٌكىُ  ج٤نطحء أوػٍِٓ  أْ -2

 ٓ .ج٢ن٠ٍج٠٨ؿحذٟ ( ػٍٝ  أٚ)جٌٍٓرٟ 

فٟ ٠َٛ ِح ٌذّح ٚلغ وػ١ٍْٚ فٟ ً٘ج جٌفم ٚقُْ ذؼى يٌه ٚضأٌُ وٍّح  -3

ٔظٍجش يٌه جٌشهص جًٌٞ ضٍٓع فٟ ئٌمحء جٌٍَٛ ػ١ٍٗ ٌُٚ ضصحوَ ٔظٍٖ فٟ 

 . ٠ٕطظٍ ١ٌّٓغ أػًجٌٖ لرً ئٌصحق جٌطّٙس ذٗ

ٓطَؼِؿً ذِّح  -4 ُِ  ٓ ِِ  ُْ وٗ.. ج٦ِحَ ػٍٟ ػ١ٍٗ ج٩ٌَٓ. أوٌوٗ ئَْو ٌِ ُْ ٠ُى ٌَ ُ وَّ جََّٔٗ َٚ 

ٌٚىٟ ٨ ضمغ فٟ فم جٌّظحٍ٘ ٨ ضطٍٓع، ضًّٙ ٚضّؼٓ ٚجوٌِ جٌّٛجلف  -5

ف ٌه ج٤ٌِٛ، فحٌؼؿٍس فٟ جٌكىُ ضؼىّ ط٠ٍمس ضفى١ٍ صحقرٙح ؾ١ىجً وٟ ضطض

 . ٚٔف١ٓطٗ
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 إرشادات الحٌاة

 

كتاب إرشادات الحٌاة المصٌرة  تؤلٌؾ جاكسون براون، جاكسون براون 

مثله مثل كل اآلباء لم ٌستطع كبح نفسه عن إلماء النصابح واإلرشادات 

ٌستطع فٌها النوم  حتى حٌن شارؾ ابنه على دخول الجامعة...وفً لٌلة لم

نزل إلى المطبخ وسحب ورلة وللما وجلس ٌكتب إرشادات صؽٌرة كً 

ابنه( معه إلى الجامعة، فً البداٌة كان ٌتصور أنه سٌكتب  أيٌؤخذها )

 0651ورلة أو ورلتٌن ولكنه بمً ٌكتب وٌكتب و ٌكتب حتى وصل إلى 

ابلته نصٌحة، ورؼم أنه سلمها إلى ابنه آدم كهدٌة إال أن إعجاب ع

وأصدلابه بها جعله ٌنشرها فً هذا الكتاب الذي حمك أفضل المبٌعات لعدة 

 سنوات بمابمة نٌوٌورن تاٌمز,

بسٌط إلى كاتب  أمرٌكًمن مواطن ”   جاكسون براون” لمد تحول 

الذي كان ” إرشادات الحٌاة المصٌرة ” معروؾ و ذلن بفضل تؤلٌفه لكتاب 

ح التً أراد تلمٌنها ألبنه لبل دخوله فً البداٌة مجرد مجموعة من النصاب

الجامعة ، لٌصبح بعد ذلن كتاباً لٌّماً ٌصل لمبات الصفحات و ٌحمك أحد 

 أعلى المبٌعات فً العالم .

” الحٌاة المصٌرة  إرشادات” وأدناه أهم نصابح جاكسون براون من كتاب  

: 

 مصافحة اآلخرٌن بثبات و لوة  . –



 61 

 اإلكثار من لول كلمة شكراً . –

 لتحلًّ بالتسامح سواء مع اآلخرٌن أو مع النفس  .ا –

 النظر فً عٌون األشخاص عند مخاطبتهم . –

 مدح على األلل ثبلثة أشخاص ٌومٌاً . –

 تعلُّم أصول المهنة بدالً من تضٌٌع الولت فً تعلُّم حٌل المهنة . –

 المدامى . األصدلاءتكوٌن صدالات جدٌدة مع الحفاظ على  –

 لٌها .صون األسرار و الحفاظ ع –

 تعلُّم هواٌات جدٌدة و مفٌدة . –

 التحلًّ بالشجاعة أو حتى التظاهر بها . –

 ببعض الهداٌا الؽٌر متولعة . اآلخرٌنمفاجؤة  –

 التحكم فً الؽضب أللصى درجة ممكنة . –

 االستفادة من الموالؾ السٌبة و التعلُّم منها . –

 العظٌمة .االستمتاع باألشٌاء البسٌطة ، مع التفكٌر فً األهداؾ  –

 اختٌار شرٌكة الحٌاة بحرص شدٌد . –

 منح األمل لآلخرٌن و عدم حرمانهم منه . –

 معاملة الناس بلطؾ و لكن عدم السماح ألحد باستؽبلل ذلن . –

 إعطاء اآلخرٌن أكثر مما ٌتولعونه . –

 عدم تضٌٌع الفرصة و استثمارها لحظة مجٌبها . –

 السفر و مشاهدة أماكن مختلفة و جدٌدة . –

 اد عن المناطك السٌبة السمعة لتجنُّب األحداث السٌبة .االبتع –

 % من الدخل . 13ادخار على األلل  –
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 تجنُّب المخاوؾ من خبلل التعلُّم من التجارب المختلفة . –

 الحفاظ على السمعة ألنها أؼلى ما ٌملكه اإلنسان . –

 شراء الكتب الجٌدة فور رإٌتها . –

 م بعمل جمٌل .تحوٌل األعداء إلى أصدلاء من خبلل المٌا –

 تعلُّم األشٌاء الممٌزة الموجودة فً اآلخرٌن . –

 الرضا بالموجود حالٌاً ، مع العمل المتبلن األفضل . –

 عدم مشاركة الشخص الذي فشل أكثر من مرتٌن . –

 كسر بعض المواعد بما ال ٌإثر على سمعة الشخص . –

 االبتسام بشكل دابم و عدم العبوس . –

 خبلل لدرته على العطاء .تحدٌد مدى النجاح الشخص من  –

 إظهار االحترام و التولٌر للمعلمٌن . –

 االعتراؾ باألخطاء و عدم تجاهلها . –

 من معالبتهم . االنتهاءمعانمة األطفال بعد  –

ل عوالبه . –  السعً وراء التمٌّز و تحمُّ

 بناء العبللات مع اآلخرٌن على أساس الثمة . –

 أو الجٌران . عدم ممارنة النفس باآلخرٌن سواء مع األلارب –

 عدم االهتمام بشراء األشٌاء المرتفعة الثمن . –

 تجاهل النمد السلبً و عدم الرد على المنتمدٌن . –

 أي لرار أثناء الشعور بالؽضب . اتخاذتجنب  –

 عدم السماح للهاتؾ بمطع اللحظات الهامة فً حٌاة الشخص . –

 دفع ثمن العمل بعد إنجازه و لٌس لبل ذلن . –
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 د و الوفاء بها .الحفاظ على الوعو –

 إظهار الحماس و البهجة فً كل األولات . –

 عدم االستهانة بمدرة الشخص على تؽٌٌر نفسه . –

 تجنُّب الحسد ألنه ٌإدي إلى التعاسة . –

 المبادرة بالعمل على تنفٌذ األفكار الجدٌدة . –

 الحسم فً اتخاذ المرارات و إبداء اآلراء . –

 .بث الحماس فً اآلخرٌن أللصى لدر ممكن  –

 تحدٌد األهداؾ و السلوكٌات بدون تؤثٌر من الناس . –

 تمدٌم المساعدة لكل من ٌحتاجها . –

 تبدٌل كلمة مشكلة إلى كلمة فرصة . –

 التحلًّ باللبالة و عدم مضاٌمة اآلخرٌن عن عمد . –

 عدم إزعاج الناس بالمشكبلت الشخصٌة . –

 و األلم و عدم الٌؤس . اإلحاطاتتمبُّل  –

 بدون أهانتهم .االختبلؾ مع اآلخرٌن  –

 عدم التخلًّ عن األفكار المبدعة بسبب آراء الناس فٌها . –

 التزام الصمت فً الولت المناسب . –

 سماع كل األطراؾ لبل إطبلق الحكم على أحد . –

 حسن إدارة الولت و عدم تضٌٌعه . –

 عدم ربط المال بالسعادة فهذا اعتماد خاطا . –

 ألهداؾ .تجنُّب التفكٌر فً الفشل و السعً لتحمٌك ا –

 إظهار المحبة لؤلسرة سواء بالكلمات أو المعاملة الطٌبة . –
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حتى التظاهر بها . أوالتحلً بالشجاعة  -1  

اختٌار شرٌكة الحٌاة بحرص شدٌد . -2  
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 كن نبٌبل فً مجتمعن

 

ما أكثر تلن األشٌاء التً تعكر صفَو حٌاتنا والتً نراها فً نفس الولت 

صؽٌرة وال نكترث لها ،لكنها وكما للت لكم تعكر صفَو حٌاتنا ومزاجنا و 

أٌامنا من حٌث لم نحسب لها حساباً مسبماً إن تعثرنا بها . هذه األشٌاء هً 

بصور متعددة لد تصٌبنا أو تصٌب  تظهرنفسها عبارة عن مشاكل لد 

 المجتمع الذي من حولنا .

و لنمم بحلها ، فالنحل مشاكلنا ومشاكل  عظماء خالدٌنمن أنفسنا  لنصنع

سٌدي لدر المستطاع . ما  طرلاً لذلن ٌا لنبتكرالمجتمع الذي من حولنا ، 

أجمل ذلن الشعور ، ذلن الشعور الذي نشعر به عندما نفّرج بعض الهموم 

ٌا له من  اكتؤبذهنه بتلن الهموم و صار وجهه ذا  أشتؽلكل من  عن

 مسكٌن .

تلن المشكبلت التً لد نراها فً بعض األحٌان  مواضٌع بعض من أدناه

صؽٌرة وال نكترث لها وال نحسب لها حساباً ، لكننا سننتبه لها عندما نمع 

 الم صعوبتها علٌنا شٌباً فشٌبا .و تتف المشكبلتنحن فً هذه 

 . ربما تفٌدن ٌوما اخترت لكم بعض من المواضٌع التً لد ً هذا الممال ف

 

 

 

 -:أوال
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 توبخ نفسن؟ ال

 

 باتجاهنالذي ٌكون صادرا  إن الكبلم السلبًحسب لوانٌن العمل الباطن ف

فإنه حتما سٌإثر فً شخصٌتن ولد ٌملل من نشاطن . سواء كان هذا الكبلم 

 .  باتجاهننفسن أو من أي شخص أخر  إلىصادرا منن 

ال و موضوع سابك أ من الناس أنفسهم فمد ذكرناه فًأما الكبلم الذي ٌصدر 

 فٌذكرنً بممولة : إلٌنال تكترث أبدا( ، أما الكبلم الذي ٌصدر منن هو )

 لم تتألم لن تتعلم " إن"

بن اإلنسان خطاء ودابما ما ٌمع فً الخطؤ . فعندما تخطا وتتعلم من خط

، فتنهال على نفسن  أخرىخطؤ أخر مرة  أيفهذا ال ٌعنً أنن لد ال تمع فً 

 أكثرأو  73إلى  أعمارهموالعتب .حتى كبار السن الذٌن لد وصلت  باللوم

ن من الخطؤ على أساس أن لدٌهم ما ٌكفٌهم من صومٌحتى هم لٌسوا مع

مهما  الخبرة البلزمة التً تساعدهم دون ولوعهم فً األخطاء ، أي أنن

 ال توبخ امبل على الولوع بؤخطاء أخرى . لذتعلمت من األخطاء فإنن م

 … .وتعلم من خطؤن نفسن و تزد الطٌن ببل

عتاب النفس ضروري جدا بل ومحاسبتها  إال عند معصٌة هللا عز وجل فان

 كذلن .

 -ثانٌا :

 ال تزدهم ثمبل  
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شخص  ٌطلب شخص ما من أنتكون هنان احتمالٌة  األحٌانفً بعض 

 مثبل أخر

 والعكس صحٌح أوالدهاألب و 

 أو األم و أوالدها والعكس صحٌح

 أو الزوج والزوجة والعكس صحٌح

 أو الصدٌك و صدٌمه

 أو بٌن األخوة

 ؼٌر ذلن  أو

تكون هنان عوارض ال ٌستطٌع الطرؾ الذي ُطلب منه ذلن  لؤلسؾولكن 

 ألسبابلدٌه عوارض ال ٌمكنه البوح بها لد تكون  أنٌنفذه بسبب  أنالطلب 

لدا  اجتماعٌة أوة نفسٌ اتما شابه ذلن مما ٌسبب ذلن ضؽوط أوشخصٌة 

 . الشخص الذي طلب منه ذلن الطلب( أيهذا الشخص ) 

 األحٌانفً بعض  ألنناالجسد  أوة الوجوه اءنحاول لر أنٌا صدٌمً البد  إذا

 شعر بسبب ما نطلبه من الممابل .احدهم من حٌث ال نكاهل لد نثمل 

كما فً المثل  ألنهنحاول فهم الممابل بكل حسن ضن  أنولكن علٌنا دابما 

نتسرع  أالتم رفض الطلب ٌجب  أذاانه  أيوٌاه( ،  عذه الشعبً ) الؽاٌب

فحسب ،نعم فلٌكن لدٌن حسن ضن ال  للٌبل ترٌضن أن علٌنا أن أيبالحكم 

الدنٌا ماهً  أنوان تحاول فهمه ولتتذكر دابما  الممابلسوء ضن بالشخص 

 . أنفسنا"دوالب"دوار ستجعلنا نفهم رؼما عن  إال

 الحمٌمة لد ذكرنً هذا الموضوع بمصة ال اعرؾ لمن تعود وهً :
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مدٌر شركة ناجح . احدهم كان ؼنً ألنه كان ابن  أصدلاءكان هنان ثبلثة 

وهو  األصدلاءأولن  والن الزمان كان فً شهر رمضان فمد الترح احد

كل مساء فً بٌت احدهم . فكان الٌوم  اإلفطارولت ٌكون  أنالؽنً طبعا 

من الطعام .  األوانفً بٌت الفتى الؽنً حٌث كانت المابدة مختلؾ  األول

 أن والدته, حٌث اخبر عند الفتى اآلخر  ولت اإلفطاروفً الٌوم الثانً كان 

لٌس  ألنه األم, فاعترضت  عنده هذا المساء للفطور سٌؤتٌانصدٌمٌن له 

, فاخذ  أشخاصلتحضٌر مابدة طعام لثبلثة  األمواللدٌهم ما ٌكفٌهم من 

باءة بالفشل عملت  األممن  إلناعالفتى بالصٌاح والتنمر وبعد محاوالت 

ولدها . وفً الٌوم التالً جاء دور  أرادهاتعد تلن المابدة التً  أنجاهدة 

 فً بٌتهم لئلفطارٌمٌن له لادمٌن صد أن والدتهحٌث اخبر  ,الصدٌك الثالث 

ه لٌس لدٌنا ما ٌكفً من المال أنتعلم  أنتبالعتب ولالت  األم, فردة علٌه 

ضعً ما هو متوفر  أمً, فمال لها ال تحزنً ٌا  أشخاصلنعد مابدة لثبلثة 

تملمً و تتعبً نفسن فهما ٌعلمان بحالنا ) ٌا له من فتًى نبٌل حماً  أنلنا دون 

وولد بار ( . وعندما وصل صدٌماه وجدا مابدة الطعام لٌس على العادة التً 

لٌها فً الٌومٌن الماضٌٌن , حٌث البٌض المسلوق والحساء اعتادوا ع

 أكلمدة لم المابدة ولال ٌا للروعة منذ  إلىوالخبز , فانطلك الفتًى الؽنً 

 أمابٌض مسلوق كهذا البٌض )و بالطبع كان هذا تواضع من الفتى الؽنً( 

نزل وخرج من مهذه مابدة تسمً   أو اإلهانةلال ما هذه  اآلخرالفتى 

صدٌمه و هو ٌتنمر , حٌث لال الفتى الؽنً ال بؤس ٌا صدٌمً و ال تحزن 

طلب منً  أبً اختباركما الن أردتمن حالن . فؤنا  أفضلفؤن حاله لٌست 
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به , ال شرٌن ٌبٌعنً بمابدة  أثكمشروعا واحتجت لشرٌن معً , شرٌن 

 .االختباربهذا  أنتطعام , ولد نجحت 

الثانً كان الفتى صاحب اإلفطار  أنمن المصة لكم هو  إٌصاله أرٌدإن ما 

من كان نبٌل التصرؾ فٌه مثل  إال. وان المجتمع ال ٌحب  ؼلٌظفضا 

 الصدٌك الثالث .

كل منا لدٌه ما ٌكفٌه من الهموم ما تحول بٌنه وبٌن تنفٌذ ذلن  باختصار

 . اآلخر بظرؾٌعرؾ احدنا  أنالطلب دون 

 

 -ثالثا :

 تحكم بسرعةال 

 هذه المصة لد روٌتها لكم سابما و ال بؤس باإلعادة فمد ٌكون باإلعادة إفادة

 ع إن رجبلً عجوزاً كان جالسا م

 سنة فً 25ابن له ٌبلػ من العمر 

 المطار. وبدا الكثٌر من البهجة والفضول

 على وجه الشاب الذي كان ٌجلس بجانب النافذة.

 اخرج ٌدٌه من النافذة وشعر بمرور الهواء

 ”!!أبً انظر جمٌع األشجار تسٌر ورابنا“وصرخ 

… 

 .أبنهفتبسم الرجل العجوز متماشٌاً مع فرحة 
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 وكان ٌجلس بجانبهم زوجان وٌستمعون

 ور من حدٌث بٌن األب وابنه، وشعرواإلى ما ٌد

 بملٌل من اإلحراج فكٌؾ ٌتصرؾ

 سنة كالطفل!! 25شاب فً عمر 

 فجؤة صرخ الشاب مرة أخرى:

 أبً، انظر إلى البركة وما فٌها من حٌوانات،“

 واستمر تعجب الزوجٌن”.. أنظر..الؽٌوم تسٌر مع المطار

 من حدٌث الشاب مرة أخرى.

 رات الماء تتسالط، ولطاألمطارثم بدأ هطول 

 وجهه بالسعادة وصرخ مرة أخرى امتؤلعلى ٌد الشاب، الذي 

 ”.أبً إنها تمطر، والماء لمس ٌدي، انظر ٌا أبً: “

 وفً هذه اللحظة لم ٌستطع الزوجان

 لماذا ال تموم بزٌارة“السكوت وسؤلوا الرجل العجوز: 

 ”؟ألبننالطبٌب والحصول على عبلج 

 ننا لادمونإ” هنا لال الرجل العجوز:

 لد أصبح أبنًمن المستشفى حٌث أن 

 ”.مرة فً حٌاته ألولبصٌراً 

 تذكر دابماً:

 ”ال تستخلص النتابج حتى تعرؾ كل الحمابك“
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 -رابعا :

 الصدمة فً وضع المزاح 

 

له من فعل فض انتبه ٌا صدٌمً مثل هذه األفعال  هذا الفعل . ٌا ألبحو ما 

بؤنن ستخبره بعد بضع دلابك إال أنن لد  لد تكسر للوبا ، نعم ، و إن ٌكن

 لطعت نٌاط للبه ثم بعد ذلن تخبره وتمول ) ٌا صدٌمً كنت امزح معن (! .

أي شًء ثمٌن آخر ،  أوهاتفه النمال )األكثر شٌوعا(  أخفٌتبحجة المزاح 

فتجعله ٌبحث وٌبحث واألسوأ من ذلن أنت أٌضا تبحث معه حتى تبٌّن له 

 فه .أنن لست من أخفٌت هات

أو تمد تشاهد ثلة من الناس ) الشباب على وجه الخصوص ( ٌمومون 

على شخص ما أو ضحٌة ما وهذا الشخص  )فً موضوع ما(  بالكذب

ثم  اإلؼماءسٌحزن وٌكتؤب و لد ٌصاب بوعكة صحٌة أو ٌصل إلى حالة 

بعد ذلن ال ٌجدي النفع معه حتى لو أخبروه أنهم كانوا ) نعم كانوا !( 

 .!؟ . فهل هذا مزاح ٌا جماعة  ٌمزحون معه

 

و ابتعد عن ذلن المزاح الذي لٌس من شٌم  أصدلابنكن نبٌبل بٌن ف

 … .النببلء

 

 -خامسا:

 تمبل األشخاص كما هم 
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"كن عطوفا مع ؼرٌبً األطوار فمد ٌنتهً بن المطاؾ بؤن تعمل لدى 

 أحدهم" 

 )بٌل جٌتس(

 

لبن األشخاص فً أو لد ٌكون أو أشخاصفً بعض األحٌان لد نصادؾ 

حٌاتن ؼرٌبً األطوار لهم تصرفات )هً لٌست بؽٌر الصحٌحة إذ ما تمعنا 

ا الجمٌع إال أنت هورة أوضح أي أن تصرفاتهم لد ٌمبلالنظر بها ( وبص

.ألنها ال تتوافك مع مبادبن وهذه التصرفات لد تكون خاصة بهم هم . 

ونحن لد ال نتمبلهم كما هم . ولد نحاول أن نؽٌرهم وفك مبادبنا إال أن 

محاوالتنا سرٌعاً ما تبللً الفشل . فكم وجدت أشخاص وتعاملت معهم و 

اوالتً ما أسرع أن اللت كما أُرٌد إال أن محاولتً بل مح أؼٌرهمأردت أن 

فشلها . وأٌمنت أننً كما كنت أُرٌد منهم أن ٌتؽٌروا لؤلفضل من وجهة 

ل من وجهة نظرهم ، ضم أٌضا ٌرٌدون منً أن أتؽٌر لؤلفنظري علمت أنه

  هوعلمت أن

 "ال ٌوجد شخص كامل ٌمبل الجمٌع مبادبه" 

 … .لذا تمبل الجمٌع كما هم

 

 -:سادسا

 مجرد وجهات نظر
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نا لدٌه وجهة نظر ، فالكل لدٌهم الحك فً التعبٌر عن وجهة نظرهم و كل م

 بؤن ٌحكم على اآلخرٌن هذه حرٌة كل شخص . لكن لٌس ألحد الحك

نظري وعلٌن أن تحترم وجهة  وجهة تعصب وبعدها ٌمول ) وهللا هذهب

 نظري(! . 

أوالً وضع هذه النماط  هعلٌ نضره المحترمة وجهة احد ما بديٌفمبل أن 

 -: عٌنٌهصب ن

 مشاعر الناس ومٌولهم . -ٔ

 أحداً ما فً مولٍؾ صعب أو ما شابه ذلن . نضعأن ال  -ٕ

 أن نفهم جٌداً المحور الذي سنطرح وجهة النظر حوله . -ٖ

 . واطبلع  أن نطرح وجهة النظر بوعً وثمافة -ٗ

 

 . "هذه وجهة نظري !"أن نجرح مشاعر الناس ونمول  كالبلبفمن ؼٌر 

 

ما وجه لن أحدهم وجهة نظٍر ساذجة فاضربها عرض  إذاوأنت أٌضاً 

 الحابط و ال تكترث أبدا .

 

 -سابعا :

 الصراحة الولحة
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هنان فرق بٌن لٌس من األدب أن تجرح مشاعر الناس وتمول أنا صرٌح ف

 الصراحة و الولاحة 

 وتذكر أنه لٌس كل صامت ؼٌر لادر على الرد

 )مجهول(

م هو جمٌل أن ٌكون اإلنسان صرٌحاً . واألجمل أن الصراحة راحة ، فك

 ً  ون صرٌحاً مع الناس . كمع نفسه أوالً ثم فالٌجرب أن ٌ ٌكون صرٌحا

لكن هل تعرؾ شٌبا عن الصراحة الكاذبة تلن الصراحة الولحة ، فعندما 

ٌتحدث شخصاً ما وٌجرح الناس بكبلمه الفض فٌكسر للب هذا و ذان بعدها 

، ال ٌا عزٌزي بل هذه ولاحة  ةح (! ، وهذه هً الصراحا )أنا صرٌٌمول أن

 وتباً لهذه الصراحة .

و حاول أن تجامل مجاملة حسنة  . ال بد أن نراعً مشاعر الناس ٌا سٌدي

 ــف، 

 ٌحبها هللا" . العبادة أشكالشكل من مشاعر الناس  مراعاة"

 

 

 أما. الٌومٌةكما للت لكم إن المواضٌع أعبله هً جزء صؽٌر من مشاكلنا 

 مهمة البحث عنها . لحضرتكمفؤترن  األخرىالمشاكل 
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 خبلصة الكبلم

 . ال توبخ نفسن على كل شًء" لذا لم تتألم لن تتعلم  إن" -1

 ف٩ ضظٍُ أقىج .وٌاه(  عذه كما فً المثل الشعبً ) الؽاٌب -2

 ٨ ضكىُ ذٍٓػس . -3

و ابتعد عن ذلن المزاح الذي لٌس من شٌم  أصدلابنكن نبٌبل بٌن  -4

 … .النببلء

"كن عطوفا مع ؼرٌبً األطوار فمد ٌنتهً بن المطاؾ بؤن تعمل لدى  -5

 أحدهم" 

 ٚقحٚي ضمرً جٌؿ١ّغ وّح ُ٘ .

 ِؿٍو ٚؾٙس ٔظٍ . -6

هنان فرق لٌس من األدب أن تجرح مشاعر الناس وتمول أنا صرٌح ف -7

 الصراحة والولاحة بٌن

.نه لٌس كل صامت ؼٌر لادر على الردوتذكر أ
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 عسى أن تكرهوا شٌئا

 فهو خٌٌر لكم

 

 

 أي"عندما ٌكسر وعاء فً الٌابان ٌتم تجمٌعه وتركٌبه وملء الشروخ ) 

بالؽراء ذا اللون  أيبالذهب ) ٌتم ملبها الفواصل ما بٌن المطع المكسورة(

الذهبً( ، لتخلك خطوطاً جمٌلة . لتشدد على جمال شًء كان مكسوراً ، 

فهم ٌإمنون أنه عندما تتعرض األشٌاء للكسر وتتمتع بتؤرٌخ حافل فذلن 

ٌزٌدهم جماال وٌنطبك األمر ذاته على البشر . فكل ما ممرتم به وكل ما 

ؼم من أنه لد ٌبدو كذلن . على الر لتامة أكثرستمرون به ال ٌجعل حٌاتكم 

فاألمر ٌعود لكم لتلونوا معاناتكم بالذهب وتجملوها. أنتم لم تصلوا إلى 

درجة ال ٌمكنكم التعافً منها . ٌمكنكم أن تلملموا أجزابكم ، وتتعلموا من ما 

بسبب ما مررتم به ، وٌمكنكم أن تظهروا  أفضلحدث وتصبحوا أشخاص 

ام شرؾ ، لتخبروا العالم انظروا ما ندوب هذه المعانات وترددوها كوس

عمبة  أيمررت به ، وهذا ما جعلنً ما أنا علٌه الٌوم ٌمكننً أن أتخطى 

تضعها الحٌاة فً طرٌمً ال احد ٌعٌش حٌاة مثالٌة ، ولن ٌتمكن أي كان من 

ذلن فاألمر ٌعود لنا لنختار ما إذا كنا سنلون المطع المكسورة بالذهب 

ما مررتم به كل ما حدث لكم ، حدث لؽاٌة معٌنه  ونجملها . ال تخجلوا من

وكلما أنكرناه وكلما اشتكٌنا منه وكلما رفضنا تمبل ما حدث لنا فلن نستفٌد 

 اإلحداثو منه ، وعندما نتمبل ما حدث ونجد الجانب المفٌد لتلن المعانات
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التً مررنا بها ٌكون ذلن بمثابة تلوٌن الشروخ فً أجزابنا المكسورة 

 لئللهامشًء جمٌل ومصدر  إلىنحول شٌباً ٌمكن أن ٌكون لبٌحاً بالذهب ل

لآلخرٌن . فعندما ٌكون ذلن  إلٌهامبح ما مررتم به مصدر صوعندما ٌ

ٌستحك المعاناة التً مررتم بها لذا ال تتعلموا بالماضً سمعت ممولة جمٌله 

 تمول :

 "كل مستوًى جدٌد من حٌاتكم ، ٌتطلب نسخة جدٌدة منكم" 

 نسخة جدٌدة من أنفسنا " .  إلىاً ٌتطلب األمر أن نعانً لنتحول و أحٌان

 )شون بورانٌهان(

 

  دعابن إلى اآلن , بٌستج"ال تحزن إن هللا لم 

  ال تحزن فربنا لم ٌإجل اإلجابة عبثًا وال همبلً ,

 .بل هو لد فعل هذا لحكمة ٌعلمها وال نعلمها ".

 )مجهول(

 

أن رجبل كان ٌبحث عن حجر من  ًالخٌمٌابذات مرة لرأت فً رواٌة 

الزمرد كان ٌبحث عنه لعدة سنوات لكنه وبعد مضً تلن السنوات ضاق 

صدره وٌؤس وأراد أن ٌعدل عن البحث إال أنه كان فً حالة ؼضب فالتمط 

 اصطدمولما  هبالمرب من من بٌن الصخور ورماه باتجاه تل حجرا صؽٌر

لد  االنهٌارإال أن ذلن  التل(من ذلن  أي) جزء منه انهارتل لاذلن الحجر ب

عناء لد كشؾ له عن ُحلمه الذي كلفه  ذلن الجزء من التل انهٌارشه ألن أده
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حجر الزمرد .  ذلن الجزء من التل انهٌارالبحث لسنوات . لمد كشؾ له 

 ذلن الكنز لٌموده إلى كنز أعظم. هلعل هللا لد أخر عن

أنا عندما لمت بالتمدٌم على ثبلث جامعات الكترونٌاً لم تمبلنً أي من 

ولكن لبلتنً الجامعة فً الترتٌب الثالث .  الثانٌةالجامعتٌن ال األولى وال 

ولسوء الحظ كانت تمع فً محافظة بعٌدة جداً عن سكنً مما جعلنً هذا 

والثانً األمر فً مزاج ٌرثى له . فبل الجامعتٌن فً الترتٌب األول 

المبول لً ألنضم إلٌهما . لكن كانت رؼبتً  إذن أعطتسكنً  إلىواأللرب 

. وفعبل عندما لبلت  أردتهأن ادخل لسم الرٌاضٌات ألنه كان مبتؽاي الذي 

ة ذات الترتٌب الثالث استطعت أن احصل على لسم الرٌاضٌات عفً الجام

 بإحدىلو لبلت وهلل الحمد . وبعدها بفترة وبطرٌمة معٌنة أٌمنت أننً 

ذلن المسم الذي لطالما  الجامعتٌن ما كنت سؤحصل على لسم الرٌاضٌات

ذلن ٌكن كافٌا حتى ٌتم لبولً فً  إلٌه ، بسبب أن معدلً لم االنضمامتمنٌت 

 . وتذكرت لوله تعالى : المسم

 ))وعسى أن تكرهوا شٌباً وهو خٌر لكم(( .

 

 اروي لكم لصة أخرى عنوانها :

تحبوا شٌبا  أنتكرهوا شٌبا وهو خٌر لكم وعسى  أنوعسى لال تعالى : )

 وهو شرا لكم وهللا ٌعلم وأنتم ال تعلمون(

 

كان ألحد الملون وزٌر حكٌم وكان الملن ٌمربه منه ، وٌصطحبه معه فً 

 كل مكان
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 وكان كلما أصاب الملن ما ٌكدره لال له الوزٌر : لعله خٌراً فٌهدأ الملن

 

 إصبع الملن فمال له الوزٌر : لعله خٌراً!!وفً إحدى المرات لُطع 

 

 فؽضب الملن ؼضباً شدٌداً ، ولال ما الخٌر فً ذلن ؟!

 

 وأمر بحبس الوزٌر.

 

 فمال الوزٌر الحكٌم لعله خٌراً ،

 

 ومكث الوزٌر فترة طوٌلة فً السجن

 

 وفً ٌوم خرج الملن للصٌد وابتعد عن الحراس لٌتعمب فرٌسته ،

 

 نم ؛فمر على لوم ٌعبدون ص

 

 فمبضوا علٌه لٌمدموه لرباناً للصنم

 

 وفجؤة انتبه زعٌم المبٌلة على أن أصبع الملن ممطوع
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 …فصاح : اللعنة اللعنة آتٌة إلٌكم 

 

 بفن وثاله وإبعاده عن المبٌلة ، افؤسرعو

 

فانطلك الملن فرحاً بعد أن أنمذه هللا من الذبح تحت لدم تمثال ال ٌنفع وال 

 ٌضر ،

 

 به فور وصوله المصر : وأول ما أمر

 

 أن أمر الحراس أن ٌؤتوا بوزٌره من السجن ،

 

 واعتذر له عما صنعه معه ،

 

 ولال : إنه لد أدرن اآلن الخٌر فً لطع إصبعه ،

 

 وحمد هللا تعالى على ذلن ،

 

ولكنه سؤل الوزٌر : عندما أمرت بسجنن للت لعله خٌراً فما الخٌر فً ذلن 

 ؟

لم ٌسجنه ، لصاحبه فً الصٌد فكان سٌمدم هو لرباناً  فؤجابه الوزٌر : أنه لو
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 بدالً من الملن .

 

لكن ما أُرٌد إٌصاله لكم  ,رجت عن مسار الموضوع للٌبلً لعل المصة لد خ

أن ٌحفظن لشًء أهم من  هللا وأراد بالمفاجباتهو أن المستمبل ملًء 

تذهب  نألد حافظ على الملن و وزٌره من  هللا أنفكما الولت الحالً ، 

 أنتسٌحافظ علٌن  هلالج لج حٌاتهما لرباناً لصنم أصم ال ٌنفع وال ٌضر , فانه

.  على كل شًء , وكٌؾ ال وان الذي لد لدر المدر هو المادر المدٌر أٌضا

وٌتحمك حلمن بطرٌمة  رهو أن ٌرفعن المد المفاجباتولد تكون إحدى تلن 

 ستنبهر لها .

 

أنت ال تعلم ما ٌخبا هللا هلالج لج لن ، أنت ال تعلم ما ممدار الخٌر الذي ٌنتظرن 

 ، وما ٌدرٌن لعله خٌرا . تبتبس، لذا إن تؤخر الهدؾ ال 
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 -خبلصة الكبلم :

إن شعرت باالنكسار ٌوما فحاول ملا تلن الشروخ بالذهب وانهض من  -1

 جدٌد .

 تموٌه فعبل . ظهرنالضربة التً ال تمصم  -2

ال تسٌر كما ترٌد و أنت تبذل لصار جهدن ال  األمورإن شعرت بان  -3

 ولل لعله خٌرا . تبتبس
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 المراءة هً الحٌاة

 

 

وتجعل منن  األفضلتغٌرن نحو  أن" كل الكتب والرواٌات من شأنها 

بٌن طٌات  اإلبحارالتسلٌة ألن  إلٌنشخصا اٌجابٌا ومن شأنها أن تضٌف 

 ما ٌكون" روعأالكتب لهً 

 

هً الكلمة األولى التً نزلت على أُمة دمحم )صلى هللا علٌه وأله وسلم(  الرأ

الكثٌر من أُمة دمحم لد أضاعت هذه الكلمة و لم  إنلؤلسؾ ، حٌث  و ولكن

بوسابل بعٌدة اشد البعد عن المعرفة .  أنفسهمألهوا  إنهم تحافظ علٌها حٌث

 ال تمرأ" الرأ" أُمة حتى لال أحد الكتاب وهو ) عادل خمٌس الزهرانً( 

 أخشىإنً  إالحٌث ٌمول أن هذه العبارة تستفزه و ٌرفض التسلٌم بها بتاتاً .

 هذا هو الظاهر . أن

ٌن ) و لكن ما نراه الٌوم وعلى مسرح أسمه ) عالم الٌوم( نشاهد فٌه الممثل

هم الناس ( فؤننا نشاهد أكثرهم محدودب الظهر على شًء لم تؤلفه البشرٌة 

 إذا"مضٌعة الولت" فً حال  آلة باختصار السابمة أال وهو الهاتؾ و

 منها . االستفادةجمٌع الوسابل االلكترونٌة فً ؼٌر محل  أواستخدم الهاتؾ 

أنه فً طرٌمه  ذات مرة لال صدٌك لً وهو ٌرتدي المبلبس الرٌاضٌة أي

إلى ملعب كرة المدم حٌث لال لً لَم تترن كتبن المدرسٌة وتمرأ كتب 

ذاهب لكرة المدم ، لال  أنتالمطالعة ، فملت له لَم تترن كتبن المدرسٌة و 
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أنا لد أنهٌت واجباتً من لراءة وكتابة وأنا ذاهب للعب كرة المدم ، فملت له 

 . أنا أُرٌد مطالعة الكتب المختلفةة ووأنا أنهٌت كل واجباتً من لراءة و كتاب

 

سؤلت األُستاذ ) رمضان ناصر الشامً ( ، حدثنً عن المراءة تفعل 

 المستحٌل . 

 فمال لً :

 

"السمع والمراءة تصنع العجابب شرٌطة أن تضع نصب عٌنٌن اآلٌة. 

))والذٌن ٌستمعون إلى المول فٌتبعون أحسنه(( . الرأ لكل األمم والطوابؾ 

العمر اإلنسانً ال ٌتسع لمراءة المعرفة  أنوٌجب أن تطمبن  اناألدٌ و

 اإلنسانٌة مهما حاول " 

 ثم استطرد ولال 

 

بولت مبكر جدا وكان كل  اإلمبراطورٌة "هنان إمبراطور استلم الحكم و

متاحة  أصبحتالمال  أدواتاهتمامه احتواء المعرفة اإلنسانٌة. الن 

سفنه بكل اتجاه لجلب الكتب من محٌطات الدنٌا ودولها ..وبعد  فؤرسل..

باخرة كبٌرة  أالؾ ٖالسفن محملة بالكتب وعددها  جاءتعشرة أعوام 

.فنظر لها نظر العاجز ..فمال لخصوا هذه الكتب التً بالسفن بؤسرع ما 

ٌمكن. وتم تلخٌصها بثبلثٌن عام لتصبح ثبلث سفن كتب وأصبح عمر 

فمال  ٧ٓولم ٌمرأ فنظر للسفن وهً محملة بالكتب وعمره عام  ٧ٓالملن 



 86 

لخصوا بؤسرع ما ٌمكن فلخصوا بعشرة سنوات لتكون سفٌنة واحدة وأصبح 

. ٌمرأ سفٌنة كتب أن.فنظر ولال خلصوا كٌؾ لمن عمره ثمانون  ٠ٓعمره 

وا السفٌنة وافرؼوا المعرفة من محتواها بكتاب كبٌر بعشر سنوات صولخ

ونظره ال ٌستطٌع لراءة سطر لال كان المفروض  ٠ٓه أخرى وأصبح عمر

 عام . ٠ٓبها لبل  تؤتونً أن

باستثناء  شًءلن الرأ كل ما ٌمع بٌن ٌدٌن واسمع كل  ألولٌا سٌدي حٌن 

المعرفة اإلنسانٌة ال ٌمكن احتوابها ألن  أنالخمر والمجون . معتمدا على 

 ٌتسع " العمر ال

 

هدؾ البحث هو عن أهمٌة المراء ذات مرة بحثت فً اإلنترنت وكان 

 وفوابدها . فوجت بحثا جٌداً وكانت كاتبة البحث األستاذة )رانٌا سنجك( .

 مع ممال األستاذة رانٌا سنجك أترككمسٌداتً وسادتً والن 

 

 تمول رانٌا سنجك :

 

تعدّ )الرأ( هً الكلمة األولى التً نزلت على سٌّدنا دمحم صلى هللا علٌه اله "

وسلم، فالمراءة باٌب للعلوم والتارٌخ، وتعتبر صلة وصٍل بٌن الحاضر 

والعصور الماضٌة، وهً طرٌمة االتّصال بٌن الحضارات والثمافات 

تؤخذنا المختلفة، تمنحنا فرصةً لدخول حٌاةٍ أخرى، ومؽامرات لم نعشها، 

إلى أماكن وعوالم مختلفة بطرٌمٍة مشّولة، تُكسبنا معرفةً واسعة فً شتّى 
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المجاالت، وتساعدنا فً تخّطً أولات االنتظار الطوٌلة، أو الّرحبلت 

 الطوٌلة فً السٌارة، أو الطابرة أو الباص دون أن نشعر.

 

 أهمٌّة المراءة

 تعتبر المراءة محفّزاً ذهنٌاً:

ّن التحفٌز الذهنً المستمر ٌحمً من اإلصابة بالزهاٌمر أثبتت الدّراسات أ

 أو ٌإّخر اإلصابة به. 

 تزوٌدن بالمعرفة: 

المعرفة تُعدّ السبلح األهم الذي ال ٌُمكن انتزاعه من صاحبه، وهً األساس 

 لنجاحن الوظٌفً واالجتماعً، وبالتالً نجاحن المالً.

 تزٌد مهارات الخطابة:

المفردات، والمفاهٌم المهّمة، فتصنع منن  تمنحن المراءة موسوعة من

 شخصاً متحدّثاً ذا لؽٍة لوٌة، ذا ثمة. تمّوي مهارات الكتابة.

 تملّل من الضؽط والتوتر:

فً حال كنت تعانً من التوتّر جراء ضؽط العمل، أو الضؽط االجتماعً 

أو ؼٌرها من ضؽوطات الحٌاة المختلفة، ستبلحظ تحّسن حالتن بمجّرد أنّن 

ت بمراءة رواٌة مشّولة، ستنسى كل مشاكلن، وستؤخذ ولتاً من الصفاء بدأ

 الذهنً من خبلل اندماجن فً المراءة. تساعد فً الحصول على الهدوء:

لراءة كتب ذات محتوى إٌجابً تزٌد من الهدوء والسكٌنة؛ فمراءة المرآن 

 الكرٌم تبّث الهدوء والطمؤنٌنة فً نفس المارئ. 

 تحسٌن الذاكرة: 
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حتّم علٌن تذّكر أسماء الشخصٌّات األساسٌة، وتارٌخهم، وطموحاتهم، ٌت

وخلفٌّاتهم المختلفة، واألحداث التً مّروا بها، وكّل ذلن ٌخزنه العمل 

 لٌستحضره عندما تحتاج إلى هذه المعلومات. 

 زٌادة المدرة على التركٌز: 

ة، وموالع عادةً ما ٌكون التركٌز مشتّتاً بٌن تطبٌمات المحادثة المختلف

التواصل االجتماعً والعمل، والتلفاز، وحٌن تبدأ بالمراءة تصّب جّل 

وحاول أن تمرأ لمدّة انتباهن وتركٌزن فٌما تمرأ، لتبمى متّصبلً مع المصة، 

 عشر دلائك، لبل البدء بالعمل ستفاجأ بالتأثٌر اإلٌجابً على أدائن. 

 : تمّوي المدرة على التحلٌل

مضة أو التحلٌبلت السٌاسٌة وااللتصادٌّة تمّوي لدرة لراءة الرواٌات الؽا

للتوّصل لنتٌجة فً نهاٌة األمر،  بعضهابالعمل على تحلٌل األحداث وربطها 

وتعطٌه أفكاراً لحّل العدٌد من الموالؾ التً لد ٌمّر بها اإلنسان، وتجعله 

شة هذا لادراً على االنتباه للتفاصٌل، وربطها باألحداث. وٌُنصح دابماً بمنال

النوع من الكتب مع المّراء اآلخرٌن، لتبادل األفكار واالنفتاح على طرٌمة 

 تفكٌر اآلخرٌن. 

 

 للتسلٌة: 

تعدّ المراءة أفضل طرق التسلٌة، ومن الممكن أٌضاً أن نمول إنّها األلل 

 تكلفةً )فً حال الحصول على نسخ إلكترونٌّة مجانٌّة(.
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 كٌفٌة المراءة

المراءة، اسؤل نفسن لماذا ألرأ؟ مثبلً للمعرفة، أو التسلٌة، حدّد الهدؾ من 

 أو تحسٌن اللؽة، ذلن سٌساعدن على تحدٌد نوع الكتاب الذي ستمرأه.

 

الرأ ما ٌجذب انتباهن، اجعل المراءة متعةً ولٌس واجباً علٌن المٌام به، 

 اختر ما تحّب وما ٌهّمن من المواضٌع. 

 

ب من الممدّمة إلى الخاتمة، تخّطى الصفحات ال تجبر نفسن على لراءة الكتا

التً ترى أنها مملّة أو ؼٌر مهمة، أو ال ترتبط بالموضوع الّذي ٌهّمن حتى 

 ال تشعر بالملل. 

ال تكمل الكتاب إن شعرت بؤنّه كتاب ممل، ال ٌُشعرن بالمتعة أو الفابدة 

 المرجوة منه.

فسه، ذلن فً حال أنّن الرأ فً مكان هادئ. الرأ أكثر من كتاب فً الولت ن

تموم ببحث فً موضوع معٌّن، واّطلع على أكثر من كتاب؛ فهذا ٌعطٌن 

 أفكاراً أكثر. 

 

% فً مجاالت أخرى  53% فً مجال تخّصصن، و53لّسم لراءتن بٌن 

 ."مهّمة

 



 93 

 ممال رانٌا سنجك . انتهىإلى هنا 

 الحماً . بها إن لراءة الكتب والرواٌات لهً حماً سعادة ستشعر

 ألنه :

 

تجعل منن و األفضلتؽٌرن نحو  أن" كل الكتب والرواٌات من شؤنها 

فً بٌن  اإلبحارالتسلٌة ألن  إلٌنتضٌؾ  أن شخصا اٌجابٌا ومن شؤنها

 ما ٌكون" أروعطٌات الكتب لهً 

 

 منن شخصاً خالداً ناجحاً متمٌزاً" المراءة "المسؤلة مسؤلة ولت و ستصنع

 

 حماً أن المراءة تصنع العجابب" "المسؤلة مسالة ولت و ستعرؾ

 

 لم تمرأ عندما كنت فً طفولتن" ن"المسؤلة مسؤلة ولت و ستندم ألن

 

 . "المسؤلة مسؤلة ولت و ستجعل منن المراءة لابدا ناجحاً"
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 -خبلصة الكبلم:

 المراءة هً الحٌاة فعبل . -1

وتجعل منن  األفضلتغٌرن نحو  أن" كل الكتب والرواٌات من شأنها  -2

بٌن طٌات  اإلبحارالتسلٌة ألن  إلٌنشخصا اٌجابٌا ومن شأنها أن تضٌف 

 "ما ٌكون أروعالكتب لهً 

رمضان " المعرفة اإلنسانٌة ال ٌمكن احتوائها ألن العمر الٌتسع "أن -3

 ناصر الشامً

 للمراءة فوابد كثٌرة وهً رٌاضة العمل فمارس هذه الرٌاضة بحماس . -4

 مسألة ولت وستبلغ مراتب المجد بالمراءة""المسألة  -5
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 سلسة

 مواضٌع من كتب أعجبتنً

 

 ةالتثمٌفٌالمطالعة ولراءة الكتب  بدأت أننً إذعلً  أنعمهامن نعم هللا التً 

بعد  إذى اٌجابً , إلؼٌرتنً من شخص سلبً  إذوبمراءتها  . والرواٌات

 إذلكنً ندمت ندما شدٌد و.  السلبٌةعاداتً  ت عن كثٌر مندالمراءة ابتع

 منذ طفولتً . أطالعهالم  نًأ

مجتمع مجتمع النز المجهول . ثلة من ما المراءة ذلن الك أدرانالمراءة وما 

التكنولوجٌا مفٌدة وال ؼنى  أن, رؼم  الد سٌطر علٌه حب التكنولوجٌ الٌوم

الناس الٌوم لد استخدمها فً ؼٌر محل االستفادة  أنالصد  أننً إالعنها 

 منها . 

مواضٌع من بعض الكتب التً فً هذا الموضوع اخترت لكم بعض من 

 إذلد استفدت منها فً حٌاتً الٌومٌة .  أنااطلعت علٌها . هذه المواضٌع 

ط بً . ؼٌرت حتى ٌلد ؼٌرت تفكٌري نحو المجتمع الذي ٌح تهاءبمرا

افهم  , معهم افهمهم أتماشىجعلتنً افهم الناس ,  تفكٌري نحو نفسً .

 معهم . أتصرؾتفكٌرهم , كٌؾ 

 لئلبحارمع ما اخترت لكم من طٌات الكتب  أترككمو األخوات  اإلخوةأٌها 

ال فناء لها . هً كنوز  , كنوز أيبٌن كنوز المعرفة و  فٌها , والؽوص

, أٌضامنها سٌندم  ٌؤخذ من تلن الكنوز سٌندم والذي ال ؤخذسٌالذي  أنحتى 
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الذي  أماالمزٌد .  أخذت لٌثنًمن تلن الكنوز سٌندم وٌمول ٌا  أخذالذي  أما

 ال ٌرجع بً الزمن ؟ أولم ٌؽترؾ منها ولو ؼرفة واحدة ٌمول 

كتاب حرن روح التفاإل وفهم الناس  التنٌتهأول تلن المواضٌع من كتاب 

 . األحمديستاذ عامر فهد . كتاب نظرٌة الفستك لؤلأٌضابل وفهم المجتمع 
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 من كتاب نظرٌة الفستك

 األذكٌاء ال ٌفعلون التالً -:أوال

 

الؽباء أمره واضح وٌمكن تمٌٌزه بسهولة ) كونه ٌنتهً دابما إما بطرٌمة 

خاطبة أو محرجة أو مثٌرة للشفمة ( . أما الذكاء فؤكثر تعمٌدا كونه ٌعتمد 

 أفضل نتٌجة ممكنه . .على استراتٌجٌات ممصودة للحصول على 

وٌمكن المول : أن األؼبٌاء هم ببساطة الذٌن ال ٌتعلمون من أخطابهم ، وال 

ٌؽٌرون آراءهم ، وال ٌملكون تجارب مفٌدة ، وٌتصرفون بطرٌمة ٌرى 

 الجمٌع أنها ) ؼبٌة ( .

 

وفً الممابل ؛ هنان األذكٌاء الذٌن ٌتصرفون بطرٌمة ذكٌة ، وال ٌكررون 

وال ٌترددون فً تؽٌٌر آراءهم الؽبٌة حٌن ٌكتشفون أنها  الخطؤ مرتٌن ،

 كذلن .

وفً هذا الممال سنحاول معرفة أبرز ما ٌمٌز األذكٌاء ) وما ال ٌفعلونه ( 

 كً ال ننظر إلٌهم كؤؼبٌاء :

كونهم ٌخططون لؤلشٌاء لبل حدوثها . .  فاجبونتٌال  –مثبل  –فاألذكٌاء 

دون مسبما للظروؾ الصعبة . . وحٌن فحٌن ٌتعلك األمر بالمال مثبل ٌستع

ٌتعلك األمر بالتماعد ٌستعدون ببدابل أفضل . . وحٌن ٌظهرون فً 
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التلفزٌون ٌخمنون األسبلة التً سٌطرحها المذٌع مسبما ) فكن ذكٌا واستبك 

 اآلخرٌن دابما بخطوة ( .

واألذكٌاء ٌتعلمون من ماضٌهم وال ٌكررون الخطؤ مرتٌن . . فحٌن تكرر 

مرتٌن فهذا ٌعنً أنن ؼبً لم تتعلم من تجربتن السابمة . . وحٌن  الخطؤ

تكرره للمرة الثالثة والرابعة ٌصبح حٌنها لرارا شخصٌا ارتضٌته لنفسن . 

 . ) فكن ذكٌا وعاهد نفسن أن ال تخطا مرتٌن ( ! !

واألذكٌاء ٌضعون عددا كبٌرا من الحلول لتجاوز أي مشكلة . . لد ٌخطبون 

كثٌرا ولكنهم ٌتوصلون فً النهاٌة للحل األفضل . . الؽبً  كثٌرا وٌجربون

ال ٌعرؾ سوى طرٌمة واحده ٌنهار أو ٌمؾ عاجزا حٌن تفشل ) فكن ذكٌا 

 وال تتولع حل المشكلة بنفس طرٌمة التفكٌر التً صنعتها ( .

واألذكٌاء ٌفكرون بطرٌمة مختلفة وٌخرجون عن المسار التملٌدي فً حل 

شاهدون بمعة لذرة على األرٌكة عجزت كل المنظفات المشاكل . . فحٌن ٌ

التملٌدٌة عن إزالتها ( ٌتجاهلون المنظفات وٌعمدون لملب الوسادة على 

وجهها اآلخر . . ) فكن ذكٌا وأخرج عن المسار التملٌدي فً حل المشاكل 

. ) 

واألذكٌاء ٌملكون الشجاعة لتؽٌٌر آرابهم وأفكارهم المدٌمة . . فعل ذلن 

الشافعً ، ومالن ابن أنس وكثٌر من الصحابة الذٌن تراجعوا عن  اإلمام

فتاوى لهم بعدما تبٌن خطؤها أو وجود ما هو أٌسر منها . . وفً الممابل 
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ٌتمسن األؼبٌاء بآرابهم إلى األبد وٌعتبرون تؽٌٌرها طعنا فً شخصٌتهم ) 

 فكن ذكٌا وال تملن عمبل متحجرا ( .

لنحس بل ٌصنعون حظوظهم بؤنفسهم واألذكٌاء ال ٌإمنون بالحظ وا

وٌعرفون من أٌن تإكل الكتؾ . . ٌفعلون ذلن من خبلل تحٌن الفرصة 

المناسبة والتولٌت المثالً والتعرؾ على األشخاص المهمٌن . . ال ٌبمون 

ساكنٌن بل ٌنملون أنفسهم إلى حٌث ٌمكن لطموحاتهم أن تتشكل تلمابٌا ) 

 فكن ذكٌا واصنع حظن بنفسن ( .

 

ألذكٌاء مثل كل البشر تمر بهم فرص جمٌلة ونادرة . . الفرق أنهم وا

ٌتولعون حضورها وٌستعدون لتطبٌمها وال ٌهربون حٌن ٌتفاجبون 

 بحضورها ) فكن ذكٌا ومستعدا وال ترفض فرصتن المادمة ( .

واألذكٌاء ٌدركون أن المجتمع والبلد الذي ٌولد فٌه اإلنسان ٌجعله ٌتبنً 

عتمدات تفرض علٌه . لهذا السبب ٌكسرون المٌود أفكارا وآراء وم

وٌرتفعون فوق الموروث وٌحكمون على األشٌاء بطرٌمة مستملة ال ترتبط 

 الشعبً ( . ذكٌا وفكر بطرٌمة مستملة عن موروثنببٌبتهم المحلٌة ) فكن 

واألذكٌاء ٌدركون أنهم ) أذكٌاء ( ولكنهم ال ٌتفاخرون بذلن وال ٌستثٌرون 

ؼٌرة وعداء المحٌطٌن بهم . . ٌعرفون كٌؾ ٌتحكمون بمشاعرهم 

وٌدركون أن التصرؾ بؽرور وعنجهٌة ٌخلك العمبات أمامهم وٌملل من 
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الفرص التً ٌمدمها الناس لهم ) فكن ذكٌا وال تمطع شعرة معاوٌة مع أي 

 ان ( .إنس

واألذكٌاء ال ٌتخذون لرارات عاطفٌة أو متسرعة . . ٌعرفون أن المرارات 

الحكٌمة ال تصدر فً لحظة ؼضب أو تحد أو انتمام أو ضؽط نفسً . . 

حٌن ٌمرون بهذه اللحظات ٌإجلون لراراتهم وٌمولون أشٌاء مثل : دعنً 

 بهدوء ( . أفكر أو سؤجٌبن الحما ) فكن ذكٌا وال تتخذ لرارا لبل دراسته

واألذكٌاء ال ٌتولفون عن التعلم . . ٌدركون أن مزٌدا من المعرفة ٌعنً 

مزٌدا من الفرص والتفوق على اآلخرٌن . . ٌتابعون وٌمرإون وٌتعلمون 

وٌسؤلون دابما . . ٌعلمون أن الثبات ٌعنً التخلؾ والبماء ببل حران ٌسمح 

 دة ٌومٌة ( .للمنافسٌن بالتمدم ) فكن ذكٌا واجعل االطبلع عا

واألذكٌاء مثل األؼبٌاء ٌحبون االسترخاء والترفٌة عن أنفسهم . . ولكنهم 

ٌعرفون متى وأٌن ٌفعلون ذلن . . ال ٌجعلون متعهم الخاصة تتؽلب على 

طموحاتهم وأعمالهم الجادة . . ال ٌرتاحون لبل انجاز أعمالهم كاملة فتصبح 

 ن الخاصة تتؽلب علٌن ( !متعتهم حٌنها مضاعفة فكن ذكٌا وال تدع متع

وأخٌراً ؛ بفضل كل المزاٌا السابمة ٌدرن األذكٌاء متى ٌكونون على 

صواب فٌتمسكون بؤحبلمهم وٌحاربون من أجلها . . ٌملكون ٌمٌنا بصحتها 

رؼم كل االنتمادات وٌنجحون بتحمٌمها رؼم كل العمبات ) فكن ذكٌا وال 

  أحد عن تحمٌك أحبلمن الرابعة ( . نٌثنٌ
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 النظرٌة باختصار :

 األذكٌاء ال ٌكررون أخطاءهم وال ٌلدغون من جحر مرتٌن .• 

 األغبٌاء ال ٌغٌرون آراءهم أما األذكٌاء فٌنتملون بٌن أفضل الحلول .• 

من ال ٌعرف طرٌمة تفكٌر اآلخرٌن ٌملن الكثٌر من األفكار الخاطئة • 

 عنهم .
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 المحاولة كبسوالت تستحك -ثانٌا:

 

من النوم صباحا تبدأ حٌاتن بطالة عصبٌة محدودة ومحسوبة .  حٌن تستٌمظ

. وهً رصٌد عصبً ونفسً وروحانً ٌفترض أن تصرفه بمعدل ثابت و 

متوازن طوال الٌوم . . ؼٌر أن هذا " الرصٌد " ٌمكن أن تخسره فجؤة فً 

مشاجرة عابرة أو نماش مشحون أو مولؾ ؼاضب . . وحٌن ٌحدث هذا 

ٌة بسرعة فتمضً بمٌة ٌومن متوترا ساخطا فالدا تفرغ طالتن اإلٌجاب

السٌطرة على نفسن ) لدرجة ال تستطٌع االبتسامة فً وجه طفلن ، أو لول 

 كلمة جمٌلة لزوجتن ، أو الذهاب مساء لزٌارة والدٌن ( .

 

ولتبلشً هذا الوضع حاول لدر اإلمكان الحفاظ على رصٌدن العصبً 

وحٌدة ( ٌمكن تحاشٌها . . فلن وعدم صرفه فً موالؾ سلبٌة مفاجبة و

ٌتهمن أحد بالجبن حٌن تتجاهل من ٌستفزن . ولن ٌتهمن أحد بالجهل حٌن 

تتحاشى نماشات بٌزنطٌة ال تنتهً بطبٌعتها . . ولن ٌصفن أحد بالؽباء حٌن 

تتولؾ عن محاولة تعدٌل الكون أو تؽٌر آراء الناس . . ولن ٌران الناس 

وال تنجرؾ خلؾ كل ادعاء . . بل على  متكبرا حٌن تترفع عن السفهاء

 العكس تماما ،

 " ! { تصرفات كهذه تدخلن تحت مظلة } َوالَِّذٌَن ُهْم َعِن اللّؽو ُمْعِرضون
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تحاشً الموالؾ السلبٌة . . وان لم تستطع  –أوال  –باختصار ؛ حاول 

أعرض عنها أو ارتفع فولها . . وإن لم تستطع فبل تستمر فٌها أو تنجرؾ 

ها . . أما إن أجبرت علٌها فتعامل معها بروح مرحة أو ساخرة بل داخل

 وابتسم فً وجه صاحبها بحٌث تسلبه متعة االنتصار . 

* * * * * * * * 

أما فً حال ) ولعت الفؤس بالرأس ( وأصبت بالؽضب فعبل ؛ فهنان " 

كبسوالت " مجربة ٌمكنها مساعدتن على االسترخاء والعودة بسرعة إلى 

 ن العصبٌة الذي بدأ ٌنفذ بسرعة .السابك وولؾ نزٌؾ طالتهدوبن 

 

   . . الكبسولة األولى هً : السكوت وعدم االستمرار ومؽادرة المكان فورا

فتصرؾ كهذا ٌمنع تفالم المشكلة وتشعب النماش والوصول لنمطة البلعودة 

 : ) إذا ؼضب أحدكم . . ولد جاء فً مسند اإلمام أحمد لول الرسول هللا

 ٌسكت ( !فل

 

  • والثانٌة : التعوذ من الشٌطان . . فمد تساب رجبلن فً مجلس الرسول

فاحمر وجه أحدهم وانتفخت أوداجه فمال : ) إنً األعلم كلمة لو لالها ذهب 

عنه ما ٌجد . . لو لال أعوذ باهلل من الشٌطان ( . والعجٌب أنها كلمه تنفع 

ستعمال داخله ) كؤشراط حتى من ال ٌإمن بها كونها سترتبط بكثرة اال

 عٌده إلى حالة الهدوء والسكٌنة .نفسً ( ٌ
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  • والثالثة : تؽٌٌر وضعن الجسدي إلى حالة السكون واالسترخاء . . فهنان

عبللة لوٌة بٌن وضعنا الجسدي وحالتنا النفسٌة . . فبل ٌوجد إنسان ٌؽضب 

اول دابما حوهو مستلك ، أو ٌتوتر وهو ٌضع لدم فوق لدم . . لهذا السبب 

ذهب عنه  ) إذا ؼضب أحدكم وهو لابم فلٌجلس ؛ فإن التمٌد بمول المصطفى

 الؽضب وإال فلٌضطجع ( .

 

   أما الكبسولة الرابعة فهً : تصنع االبتسامة ورسمها على وجهن بكل ثمة

واستخفاؾ . فؤنت بهذه الطرٌمة ال تثٌر حنك ؼرٌمن فحسب ، بل وتخدع 

لعادة ال تترافك مع الؽضب ( ناهٌن عن دماؼن ) كون االبتسامة فً ا

اع فوق مشاعر مساعدتن على أخذ المولؾ " بروح رٌاضٌة " واالرتف

 الحمد واالستفزاز .

   وألننا حٌن نؽضب تتسارع أنفاسنا وتتوتر عضبلت الرلبة والكتفٌن لدٌنا ؛

جرب فعل العكس تماما . . تنفس ببطء وعمك ، وأفرد كتفٌن للخلؾ ، 

طرٌمة دابرٌة بل الحظ أن تمرٌن كهذا سٌلهٌن عن مسببات وحرن رلبتن ب

 ب ؼرٌمن بالحٌرة واالرتبان ( ! ! الؽضب فً حٌن سٌصٌ

 

وبطبٌعة الحال هنان من سٌمول " لد تنفع هذه الكبسوالت مع كل الناس إال 

أنا " ؛ ولكن الحمٌمة هً أن الؽضب حالة مكتسبة وطاربة ولٌست وراثٌة 

كن للجمٌع تعدٌلها والسٌطرة علٌها بمرور الولت . . أو دابمة وبالتالً ٌم
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ولٌس أدل على هذا من حدٌث نبوي آخر اختصر طب النفس السلوكً 

 ا العلم بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلم ( .لمصطفى : )إنمٌمول فٌه ا
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 النظرٌة باختصار :

 ال تخسر طالتن الٌومٌة بسبب تصرف غاضب أو مجادلة إنسان أحمك .• 

ن تُتهم بالجبن حٌن تتجاهل من ٌستفزن ، ولن تُتهم بالجهل حٌن ل• 

 ترفض الدخول فً جدل بٌزنطً .

لن ٌران الناس متكبرا  حٌن تتجاهل السفهاء ، ولكنهم لد ٌخلطون بٌنكم • 

 حٌن تمرر مواجهتهم .
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 لد ال تكون ذكٌا كما تعتمد -ثالثا:

فٌما ٌختلؾ علٌه الناس . . جمٌعنا " آخذ بنفسه مملب " وٌعتمد أنه المرجع 

جمٌعنا ٌعتمد أنه على صواب وأن األمر ) لو كان بٌده ( الفعل كذا وكذا 

 ات . .وأصلح مشاكل األمة فً ساع

ولكن الحمٌمة هً أن هذا ٌدعى " ؼرورا " وأكثر المؽرورٌن ؼباء من ال 

ٌدرن هذه النمٌصة فً نفسه . . أما أكثر المؽرورٌن ذكاء وحكمة فمن 

من شاور الناس صؽر عمله وضالة فهمه ومؽزى الحكمة المدٌمة "  ٌدرن

 شاركهم عمولهم " .

أما الحكمة الحدٌثة فتمول : " إن هللا حٌن وزع األرزاق لم ٌرض إنسان 

 ع العمول رضً كل إنسان بعمله " .برزله ، ولكن حٌن وز

ح فً وهذه الممولة بالذات تبدو لً بدٌهٌة جدا ألن ما من إنسان إال وٌطم

الؽنً والثراء وٌعتمد أن من حمه الحصول على دخل أعلى . . ولكن حٌن 

ٌتعلك األمر بالعمول تبلحظ حالة سبلم ورضا وتصالح مع الذات كون " 

عمولنا " فً هذه الحالة هً من ٌحكم على " عمولنا " وٌشهد لها بالذكاء 

وى الؽباء واأللمعٌة ) وال أعلم ماذا تصؾ عمبل ٌحكم على نفسه بالكال س

 والؽرور المركب ( ! !

لهذا السبب تعلم شخصً المتواضع أن ال ٌحكم بنفسه على آرابه وأفكاره 

 المهمة للجمهور . . .ومماالته ( وٌترن هذه 
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وألول " الجمهور " ألننً ال أحمل هم اآلراء الفردٌة المعزولة بمدر اآلراء 

وأمة دمحم ال تجتمع الجماعٌة المشتركة كون المجموعة ال تتفك على خطؤ 

 على ضبللة ( ! ! 

* * * * * * 

 ولكن ماذا عنن أنت ! ؟

سؤكون صرٌحاً معن . . فكما نحكم على الكتاب من عنوانه ، وعلى 

الشجرة من ثمارها ، ٌجب أن تحكم أنت على ذكابن ) لٌس من خبلل 

 اتن الوالعٌة فً حٌاتن الٌومٌة :نظرتن لنفسن ( بل من خبلل تصرف

لست ذكٌا فً حال لدؼت من ذات الجحر " مرتٌن " أو  –مثبل  –فؤنت 

كررت نفس األخطاء المالٌة السابمة ) كإدمان المروض ، أو معاودة 

 ار فً شراء األسهم الخاسرة ( ! !التمسٌط ، أو االستمر

فً حال كنت على نزاع دابم مع ألربابن  –كما تبدو  –ولست ذكٌا 

حس افتمادن لل فهذا ببساطة دلٌل علىوأصدلابن وزمبلبن فً العمل . . 

 الرالً والذكاء االجتماعً ! !

فً حال كنت متمسكا بوظٌفة حكومٌة متواضعة  –ا تبدو مذكٌا ك –ولست 

ولم تفكر بحل أفضل طوال الثبلثٌن عاما الماضٌة ) واألسوأ من ذلن 

 ن فً العٌش فً عمارة والدن ( ! !استمرار
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تسٌطر على حٌاتن ، أو تشعر أنن مشؽول ولست ذكٌا كما تبدو إن كنت ال 

على الدوام . . فؤنت ببساطة لست مشؽوال بل فوضوٌا وؼٌر منظم وال 

ن  كبا َعلَى َوجهً أهدىن ٌَْمِشً مُ تملن خطة عمل } أَفَمَ  ٌمشً َسَوٌَا َعلَى أَمَّ

 ! {(22ُمستمٌم ) صراط

ألن فً  فً حال امتلكت مشاكل معلمة منذ سنٌن –كما تبدو  –ولست ذكٌا 

هذا دلٌل على عجزن عن جدولة أعمالن ، وتنوٌع حلولن ، وتطوٌر 

 مهاراتن فً االلتفاؾ على العمبات

فً حال لم تتعلم طوال العشرٌن عاما  –كما تبدو  –! ! ولست ذكٌا 

الماضٌة كٌفٌة إنجاز أشٌاء بسٌطة مثل : تؽٌٌر زٌت السٌارة ، أو ضبط 

 د لٌزر فً " لرص اللٌزر " ! ٌوجالتلفزٌون أو تتساءل لماذا ال

تتحدث أكثر  فً حال كنت تثرثر على الدوام أو –كما تبدو  –ولست ذكٌا 

مما تنصت فاهلل خلك لنا أذنٌن ولساناً واحداً كً نسمع ونستفٌد أكثر مما 

 نثرثر ونضٌع أولات اآلخرٌن ؟ !

لدرجة لم تدرن أن زوجتن  –إن كنت ضعٌؾ المبلحظة  –ولست ذكٌاً 

عرها منذ أسبوع أو لصته منذ شهر أو أن أذكى أصدلابن ٌتمٌز صبؽت ش

بطول الصمت وكثرة التؤمل وال ٌضٌع ولته بمحاولة إلناع اآلخرٌن . 

وبصراحة لست ذكٌا إن كنت تكره الكتب والموسوعات وتفضل علٌها 

المتعة السهلة كمشاهدة األفبلم ومتابعة المبارٌات وبصراحة أكبر ستظل 

فكر إن لم تمرأ إال ما ٌوافك مٌولن أو ٌوابم ثمافتن المحلٌة ؼبٌا ومتحجر ال



 137 

تجاربهم فً اء مكون الذكاء ٌنمو باالطبلع وصراع األفكار ومشاركة العظ

 الحٌاة . 

 حبٌب للبً

ال تثرثر وتحاول إفهام الناس كم أنت ذكً وألمعً ) فهذا وهللا لمة الؽباء ( 

أنجز . . وفً النهاٌة امنح بل اصمت والحظ و تؤمل . . ثم تعلم وحاول و

اآلخرٌن فرصة الحكم علٌن .
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 النظرٌة باختصار :

 أكثر المغرورٌن غباء من ال ٌعرف نمائص نفسه .• 

حٌن تكرر الخطأ مرتٌن أو تملن مشاكل معلمة  –كما تبدو  –لست ذكٌا  • 

 منذ سنٌن .

ٌمكنن لول ما تشاء عن نفسن ، ولكن الناس ٌحكمون علٌن من خبلل • 

 إنجازاتن .
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 إلغاء السلبٌات أولى من إضافة اإلٌجابٌات -رابعا:

 

ٌجب أن تتولؾ عن تدمٌر ذاتن بسبب أفكار سوداوٌة تضرن أكثر من أي 

مإثر خارجً . . ٌجب أن تلؽً من حٌاتن سلبٌات كثٌرة ، لبل أن تضٌؾ 

 إلٌها اٌجابٌات بدٌلة تجعل منن إنسانا أفضل .

لبل التفكٌر بتحمٌك الثراء والشهرة والسعادة وكافة الطموحات الجمٌلة  

ٌمكنن أن تصبح إنسانا أفضل بمجرد التولؾ عن اتخاذ موالؾ وهواجس 

 تجعلن ؼٌر لابل للتطوٌر واإلضافة .

 ٌجب أن تتولؾ ) أوال ( ولبل فوات األوان عن : 

 جلد ذاتن والتملٌل من لدراتن .•  

 اء التً ارتكبتها وفات أوان إصبلحها .عن تذكر األخط•  

 وعن تكرار ذات األخطاء فً المستمبل .•  

 وعن األخذ بثؤرن أو االنتمام ممن ظلمن .•  

 وعن لول " نعم " وأنت ترؼب بمول " ال " .•  

وعن التدخل فً حٌاة اآلخرٌن بحجة النصٌحة ) فمن حسن إسبلم المرء • 

 تركه ما ال ٌعنٌه ( .

 عن مصادلة الفاشلٌن ) فالفشل معد بالفعل ( .وتتولؾ •  
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 وعن محاولة تملٌد شخص آخر . . •  

 وعن الكذب على نفسن وتجاهل السلبٌات فً شخصٌتن .•  

 وعن محاولة شراء السعادة بالمال .•  

 وعن البحث عن السعادة لدى اآلخرٌن .•  

 العابلة .وعن محاولة شراء احترام الناس بالمال أو المنصب أو اسم •  

 وعن محاولة العٌش بمثالٌة ) فالكمال هلل وحده ( .•  

 وعن تؤجٌل أي عمل جمٌل حتى تكون مستعدا .•  

 وتتولؾ عن إضاعة عمرن بالمنافسة أو الؽٌرة أو الحمد على أحد .•  

 وعن النزول المستوى من ٌؽار منن أو ٌحمد علٌن .•  

بل شؽلته نفسه عن إصبلح وعن محاولة إصبلح الناس ) فرحم هللا رج•  

 ؼٌره ( .

وعن االعتماد بؤن الناس أو المجتمع فً انحدار مستمر ) فمن لال هلن • 

 الناس فهو أهلكهم ( .

 وعن االعتماد بؤنن ممٌز أو أن ما تفكر فٌه لم ٌخطر على أحد ؼٌرن .•  

وعن الملك على البعٌد أو ماال ٌحتمل حدوثه ) فبل تفكر بعبور الجسر •  

وعن الخوؾ من التجربة وارتكاب األخطاء ) فمن • حٌن تصل إلٌه ( . 

 بللها نصل للنتٌجة الصحٌحة ( .خ
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 وتتولؾ عن أي لول أو فعل ٌوحً بالؽرور أو االنتماص من اآلخرٌن .•  

 وعن الملك على مستمبل أطفالن ) فرزلهم لد كتب لبل والدتهم ( .•  

ٌجب أن تتولؾ عن كل ذلن إن أردت العٌش فً سعادة بعٌدا عن الملك  

والتوتر وهموم الدنٌا . . فإلؽاء السلبٌات أولى من إضافة االٌجابٌات كون 

لد تصٌبن اإلٌجابٌات ) كربح المزٌد من المال أو االنتمال الوظٌفة أعلى ( 

الهموم والمشاؼل . . لد تسعد بها  بالملك والتوتر وتضٌؾ لحٌاتن المزٌد من

فً البداٌة ) كسعادتن بارتفاع رصٌدن أو تعٌٌنن فً مرتبة أولى ( ولكن 

سرعان ما تتعود علٌها وتكتشؾ أنها هً ذاتها أصبحت من السلبٌات 

 الدابمة فً حٌاتن . * * *
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 النظرٌة باختصار :

عن تدمٌرها بؤفكارن  –أوالً  –أن تفكر بتطوٌر ذاتن تولؾ  لبل•  

 السوداوٌة.

ما تحتاجه لكً تعٌش خالٌاً من الهموم هو التملٌل من السلبٌات ولٌس •  

 إضافة المزٌد من اإلٌجابٌات .

فً حالة ضمنت عٌشن لفترة أطول ٌمكنن حٌنها تؤجٌل أفكارن العظٌمة • 

 حتى تكون سعٌداً .
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 شٌئا ستندم علٌها الحما 02 -خامسا:

 

. . جمٌعنا نندم على أشٌاء مضت فً حٌاتنا  إنسانالندم حالة ال ٌسلم منها  

وال ٌمكننا إعادة الزمن إلصبلحها . . كثٌرا ما تؤملت لوحة المفاتٌح وتمنٌت 

لو امتلكنا زرا ٌتٌح لنا التراجع عن أخطابنا كما نفعل فً برامج الكمبٌوتر ) 

CTRL + Z ) 

ورؼم أن لكل إنسان أخطاءه الفرٌدة وحمالاته الممٌزة ؛ نشترن كلنا فً  

الندم على حمالات ال ٌسلم منها أؼلب البشر . . وحٌن فكرت بكتابة هذا 

الممال لم أجد صعوبة فً اختٌار ) األخطاء المشتركة للبشر ( كون 

 فردٌة ودراسة كل حالة على حده .الصعوبة تؤتً من تخمٌن األخطاء ال

فخبلل العشرة أو العشرٌن أو الثبلثٌن عاما المادمة ) بحسب عمرن اآلن (  

 سٌندم معظمنا على أشٌاء كثٌرة فً المابمة التالٌة : .

 على عدم لضابن ولتا أطول مع والدٌن . –مثبل  –. ستندم 1

 . أنن لم تدخر شٌبا من دخلن ) مهما بلؽت ضآلته ( . ٕ 

 لٌة حٌن سنحت لن الفرصة . . .. أنن لم تترن وظٌفتن الحا ٖ 

 ا ٌكفً . . أو درست أكثر من البلزم .م. أنن لم تدرس ب 4

 ه . أن أطفالن كبروا دون أن تكون بٌنهم أو تراهم فعبل . 
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 . ستندم على جمع المال على حساب تربٌة " العٌال " . 6 

 . على ضٌاع عمرن فً التسوٌؾ والمماطلة وترحٌل األحبلم . ٧ 

 كل فعل خنت فٌه إنسانا تعرفه أو جرحت فٌه شخصا تحبه . . على ٠ 

 . على كل مرة ضعفت فٌها أو ترددت فً لول " ال " . 9 

 . على منح اآلخرٌن لرار تخطٌط حٌاتن وتوجٌه أحبلمن . ٓٔ 

 . على كل معتمد التزمت به لبل أن تكتشؾ زٌفه بنهاٌة العمر . ٔٔ 

 . كل فكرة عرفت زٌفها ولم تتخلص منها فً بداٌة العمر . ٕٔ 

 . كل تؤنٌب ضمٌر تركته ٌتضخم ككرة الجلٌد . ٖٔ 

 . كل فكرة أو فرصة لم تستؽلها فً سن الشباب . 14 

 . كل لحظة تسببت فٌها ببكاء والدٌن ، أو خجل أبنابن منن . 15 

 . كل لناع لبسته لتنال إعجاب الناس . . . 16 

 

 هللا . . كل صدٌك ولرٌب ) وعمه وخالة ( لم تزرها حتى توفاها ٧ٔ

 . كل صدالة جمٌلة فمدتها لسنوات طوٌلة . ٠ٔ 

 . ستندم على زواج فاشل دارٌته لسنوات طوٌلة . ٠ٔ 
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 . على كل نصٌحة وفرصة تجاهلتها حتى أدركت أهمٌتها . ٕٓ 

 ة .. وكل محاولة استسلمت فٌها لبل وصولن لخط النهاٌ ٕٔ 

 . وكل مولؾ ظلمت فٌه إنسانا أضعؾ منن أو تملن علٌه وصاٌة .  ٕٕ 

 تافه عنفت بسببه زوجتن وأطفالن . . وكل سبب بسٌط و ٖٕ

بنتن من شخص لم تعرفه على . وبدون شن ستندم على تزوٌج ا 4ٕ

 .حمٌمته

. وأخٌرا سٌندم معظمنا على الرحٌل من الدنٌا دون ترن أثر جمٌل أو  5ٕ 

 ظٌم .إحسان ع

جابة علٌه ولبل فوات األوان اعتبر هذه الفرضٌات ) امتحان ( حاول اإل 

 ( . 5ٕوضع لنفسن درجة من ) 

وبصرؾ النظر عن الدرجة التً تحصلت علٌها ) أو العمر الذي وصلت 

إلٌه اآلن ( اعتبرها فرصة جدٌدة تتدارن فٌها نفسن لبل وصولن لسن 

 العجز ونمطة البلعودة .

* * * * 
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 النظرٌة باختصار :

 ال تنتظر سن الشٌخوخة كً تكتشؾ لابمة الندم الخاصة بن .•  

رؼم أن لكل إنسان أخطاءه الخاصة ، نشترن كلنا فً الندم على حمالات •  

 ال ٌسلم منها أؼلب البشر .

األشٌاء التً ستندم علٌها فً المستمبل هً ما تتحرج من فعلها فً •  

 الحاضر .
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 كٌف تمول : ) ال (تعلم  -سادسا:

 

أول وظٌفة فً حٌاتً كانت فً مدرسة ثانوٌة جدٌدة تحت التؤسٌس . .  

كانت مجرد أربعة فصول تستمر فً أعلى متوسطة ضخمة . . كان طالمها 

نتماسم جمٌعنا ؼرفة واحدة . .  اكنٌتكون من خمسة معلمٌن ومدٌر وفراش 

تعامل كعابلة واحدة وألننً أصؽرهم سنا وألننا كنا فً مرحلة تؤسٌس ون

كنت ألوم طواعٌة بمعظم األعمال الكتابٌة المرهمة . . فمد كنت أنا من 

ٌتولى شؤن الؽٌاب ومسٌرات الرواتب وأوراق الطبلب و خطابات التعٌٌن 

بل وحتى ماكٌنة التصوٌر . . وألننً كنت ) طٌباً ( وال ألول ) ال ( 

بعض المعلمٌن بطٌب  تراكمت علً األعمال بالتدرٌج لدرجة كنت أساعد

خاطر فً تحضٌر دروسهم الخاصة . . لم أكن جبانا أو ضعٌفا بل كنت 

أإمن بمبدأ المساعدة والتعاون وحمٌمة أننا نتشارن نفس الؽرفة ) ونؤكل 

 نفس الفول والتمٌز فوق السطوح ( .

ؼٌر أن المولؾ تؽٌر فجؤة بعد أن أرسلت لنا إدارة التعلٌم وكٌبل جدٌدا ال  

ً ) ولم ٌشاركنً طبك الفول ( وعاملنً كمساعده الشخصً . . ٌعرفن

المعلمٌن رمً على  وذات ٌوم وفٌها كنت استعد لتناول الفطور مع بمٌة

مكتبً مسٌرات الرواتب ) وكانت حٌنها تكتب ٌدوٌا ( وطلب منً إعادة 

كتابتها من جدٌد . . فما كان منً إال أن حملتها فً االتجاه المعاكس 

وق مكتبه لاببل : افعل ذلن بنفسن . ورؼم أننً للت هذه الجملة ورمٌتها ف

بكل ثمة وهدوء إال أن شٌبا فً داخلً كان ٌمول لً : " لمد تصرفت 
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بطرٌمة لاسٌة " . وحٌن صعدت لتناول الفطور لم استطع كتم الخبر 

فؤخبرت " المدٌر " بما حصل . . وبدل أن ٌلومنً أو ٌعاتبنً ضحن ولال 

وأنا ألول متى ٌنفجر فهد " . وحٌنها فمط أدركت كم ظلمت  : " من زمان

نفسً بعجزي عن لول ) ال ( منذ فترة طوٌلة . . ومن ٌومها تولفت عن 

تمدٌم المساعدة لمن ال ٌستحمها واستعمال ألوى كلمة فً جمٌع اللؽات ال ، 

 نو ، نن ، نخت ، هٌٌت ، فٌنٌتو ، تدا ، نٌفر ( .

ة استعمال هذه الكلمة أكسبنً احتراما حمٌمٌا أكثر والعجٌب أن تعلمً لكٌفٌ 

من الماضً ؛ فمعظمنا ٌعتمد أن اللطؾ والمبادرة بتمدٌم المساعدة كفٌل 

بكسب ود واحترام اآلخرٌن . . ولكن الحمٌمة لد تكون عكس ذلن كون " 

الطٌبة الدابمة " تنتهً فً أحٌان كثٌرة باالستؽبلل والتطاول . . ألن 

تشجع على االتكالٌة ورمً األعباء فً حٌن لد ٌتحول  تمرةالمساعدة المس

 لٌن الجانب إلى سلة ؼسٌل ٌرمً فٌها البعض ثٌابه المذرة .

وفً الممابل حٌن تمول : ال ) بطرٌمة مإدبة وابتسامة خفٌفة ( تثبت  

استمبللٌتن وحرٌة اختٌارن وهو ما ٌكسبن احترام اآلخرٌن فعبل . ال أحتاج 

بٌن المساعدة كمبادرة ذاتٌة وعمل نبٌل وبٌن استمرابها إلخبارن بالفرق 

واستؽبللها من لبل اآلخرٌن . . فالمساعدة بطبٌعتها حالة مإلتة تُمنح 

للمحتاجٌن إلٌها فمط ، ولكنها تصبح إتكالٌة واستؽبلل إذا اتخذت طابع 

الدٌمومة والطلب الرسمً حتى حٌن ٌتعلك األمر بمساعدة طفلن الصؽٌرة 

 المدرسٌة ( . فً فروضه
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وألن " المساعدة " عمل إضافً ال تنال ممابله أجرا ٌجب أن تحدد مولفن  

بسرعة من فعلها أو رفضها بناء على ظروؾ الشخص الممابل ومستوى 

عبللتن به وخلفٌة تعامله معن . . فً حال لمست منه نفحة استؽبلل أو 

سؾ ، ال أستطٌع بوادر اتكالٌة فما علٌن سوى أن تمول بكل وضوح ) ال ؛ آ

تخش خسارته بل على العكس تولع منه  مساعدتن ( . وحٌن تفعل هذا ال

 من ضٌك الولت وتراكم األعمال ! احترامن كصدٌك تعانً بدورن

ولكل من ٌجهل استعمال هذه الكلمة المفٌدة أذكره بؤننا ) نحن ( من ٌرسم  

فرصة جدٌدة  لآلخرٌن وٌحدد طرٌمة تعاملهم معنا . . والٌوم مثل كل ٌوم

 كً تمول ) ال ( دون أن تخشى خسارة أحد !
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 النظرٌة باختصار :

 موافمتن على كل شًء تنتهً بالتزامن ) ومحاسبتن ( على كل شًء .•  

المساعدة حالة مإلتة تمنح فمط لمن ٌستحمها ، أكثر من ذلن تدعً •  

 استؽبلالً وإتكالٌة .

 أكثر الشخصٌات احتراماً رجل ٌمكنه لول ) ال ( دون فظاظة .•  
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 من كتاب المائد الخفً

 

فً  األكبركتاب تنمٌة لرأته . وله التؤثٌر  أولإن كتاب المابد الخفً هو 

اخرج كل ما  أنوبفضل هذا الكتاب من  أوالحٌاتً حٌث لمت بفضل )هللا( 

ذا الكتاب تعلمت منه الكثٌر. هو سلبً فً حٌاتً , وبفضله حددت هدفً . ه

بٌن طٌاته واستفدت من مخزونه الثمافً . فمد تعلمت منه  أبحرتفكم مرة 

العالم وان كل العظماء لد تعرضوا النتكاسات عدٌدة ,  أنارالفشل  أن

على ممربة لاب  األملفمدان  من مرة , فعندما كانت حاالت أكثرتعثروا 

منً كنت اذكر ذلن الكتاب )المابد الخفً( وألول العظماء  دنىأ أولوسٌن 

 فشلوا فبل بؤس بالمحاولة . أٌضا

مواضٌع هذا الكتاب طوٌلة بعض الشًء مما ٌضٌؾ لمسة رابعة  أنعلما 

 سٌستشهد بكثٌر من موالؾ العظماء والتباسات لٌمة . ألنهللكتاب 

عتبرها "لب ا أناوالتً  أعجبتنًلكم بعض من مواضٌعه التً  سؤذكر

 لكم لراءة ممتعة ... وأتمنى,  الكتاب"
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 من كتاب المائد الخفً

 التنظٌم -:أوال

أحد أسباب النجاح فً الحٌاة التنظٌم ، وٌشتمل التنظٌم هنا على كل شًء ، 

 ٌبها ، مرورا بتحدٌد األولوٌات .بداٌة من تنظٌم األفكار وترت

التنظٌم أو التخطٌط ، كثٌرا ما نسمع هذه الكلمة فً تنظٌم األفكار :  –أ 

كثٌر من جوانب الحٌاة العملٌة أو ؼٌرها من الجوانب ، ولكن هل سؤلت 

نفسن ٌوما ما أن تخطط أٌضا لحٌاتن ؟ أعتمد أنن لد طرحت السإال ، 

ومن المإكد أنن تنوي التنفٌذ ، ولكن ربما ال تدري من أٌن تبدأ ، ومن هنا 

ن إن التخطٌط لحٌاتن بمثابة خط مستمٌم لطرٌك متعرج تسٌر دعنً ألول ل

فٌه ، وحٌن تصل لنهاٌته تجد هنان شًء ٌنتظرن وهو حلمن ، وحتى 

تصل لنمطة النهاٌة ٌجب علٌن أوالً أن تحدد نمطة البداٌة الصحٌحة ، ثم 

تستكشؾ تضارٌس الطرٌك الذي ستتجه إلٌه ، فعلٌن أن تبحث عن ذلن 

هدفن ، تعلم فن التخطٌط فً كل أمور حٌاتن ، ألنه أمر الخط وتسٌر تجاه 

ال ٌتجزأ ، فتنظٌمن وتخطٌطن ألمورن الصؽرى هو نفسه الذي ٌدفعن إلى 

تلن الكبرى ، فً حٌن أن تجاهلن لها كؤمور صؽٌرة ٌبعدن عن مضمون 

الفكرة ،فكً تصل إلى أفضل النتابج فً مجال عملن أو على الصعٌد 

أن تصنع لنفسن منهجا علمًٌا صحٌحا ، تؤكد من الشخصً ، ٌنبؽً علٌن 

أن عدم اختٌارن للتخطٌط والتنظٌم بمثابة اختٌار للعشوابٌة ، والعشوابٌة 

هً بداٌة للفوضى ، ومن المإكد أنه ال أحد فٌنا ٌرضى بها على المستوى 
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الشخصً ، فبل شن من أنن تسعى للنجاح ، وعلى المستوى العام إن أردت 

،  ن ، فتؤكد من أن ذلن المجتمع هو أنا وأنت وهً وهوأن تنهض بمجتمع

 وكل هإالء مسإولون عن تمدمه .

 ابدأ كل ٌوم عندن كالتالً :  –

 أحضر ورلة وللمٌن أحمر وأزرق . –

 ضع جدول مهام وأهدافن الٌومٌة . –

حدد أهدافن للٌوم من األهم إلى األلل أهمٌة . . ) اكتب أهم هدفٌن باللون  –

 اآلخرٌن باألزرق ( . األحمر ، ثم اتبع

 اكتب كل فكرة تراودن . –

 اختر أفضل األفكار . –

 حلل تلن األفكار بمنطمٌة . –

 ابدأ بدراسة أفضل طرق التنفٌذ . –

سوؾ تساعدن على األلل فً دون كل مبلحظة لد تخطر ببالن ، وتؤكد أنها 

تحدٌد الصعوبات التً ستجدها ، ومن ثم سوؾ تضع الحلول ، واحذر من 

مثل هذه المعولات : ) الكسل ، عدم االستمرار ، التؤجٌل ( ، خذ لسطا من 

الراحة التجدٌد نشاطن ، تذكر دوما أن أمورن لن ٌفعلها ؼٌرن ، أو دعنا 

 نمول إنه من العٌب أن ٌحدث ذلن .
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 الغً ( : –الولت ) تم  –ب 

ه لدٌنا دابما الولت الكافً إذا أردنا ذلن ، ولكن لنستخدمه على الوج"

 الصحٌح" .

 "ولفجانج نون ؼوته"                                                           

ثانٌة ، شًء ثابت بالكرة األرضٌة ،  864ٓٓدلٌمة ،  1443ساعة ،  ٕٗ 

تمر على السجٌن وعلى الطلٌك ، تمر على الؽنً وعلى الفمٌر ، تمر على 

الموي والضعٌؾ ، تمر على من ٌمضون نحو النجاح ، ومن ٌنظرون 

بدهشة إلى الفشل ، هذا ما ٌمولونه ، ولكنً أختلؾ معهم نوعا ما ، تمر هذه 

الدلابك والثوانً على كل البشر نعم ، ولكنها تمر على الناجح كً تضٌؾ 

له أو تدفعه نحو نجاح آخر ، وتمر على الفاشل وهو ٌلوم ما لد فات ، تمر 

على الموي وهو ٌتساءل كٌؾ ٌزٌد من لوته ، وتمر على الضعٌؾ وهو 

لثوانً وا ٌتساءل كً ٌهرب من دنٌاه ، أما أنت فكٌؾ تمر علٌن هذه الدلابك

 ؟ وماذا أنجزته فٌهم ؟

الولت المهدر تخٌل أنن توفر كل ٌوم جنٌهٌن ، فً نهاٌة السنة سٌكون 

جنٌها ، أنت لم تشعر بؤن الجنٌهان شًء كثٌر ، ولكن فً نهاٌة  ٧ٖٓمعن 

جنٌها ، هكذا الحال بالنسبة للولت ، تخٌل  ٧ٖٓالسنة سوؾ ٌكون معن 

ال تستفٌد منها ال فً ؼذاء روحن  ىجدودلٌمة فً الٌوم ببل  ٕٓأنن تهدر 

ال فً إنعاش سعادتن وال أي شًء ، هو فمط ولت مهدر ، فستجد أنن 

دلٌمة فً السنة ، مخطا أنت لو اعتمدت أنه شًء هٌن ،  ٧ٖٓٓأهدرت 
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فلو كان المطار ٌفوتنا بسبب دلٌمة لتؤخر عن الموعد ساعة ، فكذلن الحال 

اة من الممكن أن ٌفوتنا لتلن الساعات تماما مع الولت المهدر ، فمطار الحٌ

 المهدرة لنتؤخر بعدها عن ركب الزمان بالكثٌر والكثٌر .

اآلن اكتب هنا الساعة والدلٌمة . . . .. . . . ، وبجوارهم اكتب لمد حان 

الولت حان الولت الستؽبلل تلن الدلابك والثوانً بشكل صحٌح ، حان 

ألنه ضاع بدون فابدة ، حان الولت الولت لٌبل أندم فً الؽد على األمس ؛ 

كً أسجل الٌوم جزءا مما حممته باألمس ، حان الولت كً تمرأ تلن 

 نت من ستمول حما لمد حان الولت .الكلمات التالٌة ، ومن بعدها أ

ٌا ابن آدم إنما أنت أٌام ، كلما ذهب ))رحمه هللا :  –ٌمول الحسن البصري 

 (( .ٌوم ذهب بعضن 

و المادة التً تصنع ألن هذا الولت ه"؟ إذن فبل تبدد ولتن ، أال تحب الحٌاة 

 منها الحٌاة " .

 "بنجامٌن فرانلكٌن "                                                            

 ٌعد تنظٌم الولت من سمات الشخص الناجح ، حٌث إن الدلٌمة التً تمر ال

 نستطٌع أن نسترجعها مرة أخرى .

ٌر ولتن بفاعلٌة ال بد أوالً أن تحدد ما ترٌد أن تفعله فً ذلن وحتى تد

ات كل منها ؛ عاجل وعادي الولت ، ثم تصنفه إلى فبات حسب أولوٌ

 ومإجل .
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ضع ولتا لبلنتهاء من تلن األشٌاء سواء على المدى البعٌد أو المرٌب ، 

،  واحذر أن ٌإثر أحدهما على اآلخر ، لم بتولع أي عمبات لد تطرأ فجؤة

امنح نفسن الولت الكافً تماما لعبادة ربن ، امنح نفسن ولتا للتروٌح عنها 

، امنح أسرتن ولتا كافًٌا ، وال تخلط تلن بذان ، اجعل ولت العمل هو فمط 

للعمل ، وولت األسرة هو ملن لهم ، فً كل ٌوم ذكر نفسن بمهامن 

هو جاري تنفٌذه وأهدافن ، وفً كل ٌوم راجع تلن المابمة ما تم إنجازه وما 

، فً ذلن الولت سوؾ تشعر بمٌمة ولتن ، ومن ثم تشعر بمٌمة ذاتن ، 

وأًٌضا سوؾ ٌدفعن ذلن نحو مزٌد من تحمٌك األهداؾ النابعة من لوة 

 التزامن .

 الفهم الصحٌح الستغبلل الولت

بعض الناس ٌرى أن كمٌة العمل تساوي مدة الولت المطروح ، ولكنً 

ال تساوي الولت المطروح ، ربما تستطٌع أن تنجز أإكد أن كمٌة العمل 

شٌبا للٌبلً بشكل متمن فً ولت طوٌل ، ومن الممكن أٌضا أن تنجز أشٌاء 

كبٌرة فً نفس الولت ذاته ، ولكن ببل إتمان ، وكؤنها مثل الحلول المإلتة ال 

تصلح للمدى البعٌد ، لذا ٌنبؽً عدم ؼض النظر عن مدى ضرورة إتمان 

تحدث عن الولت ، حتى ال ٌكون فعل تلن األشٌاء فمط من العمل حٌن ن

حتى تكون فعبلً منجزة بإتمانها  أجل تسجٌلها على األوراق كمنجزة ، ولكن 

 . 

لٌمة أعمالنا تكمن فً لٌمة إدراكنا لمدى أهمٌة الولت ، لذا اجعل أهدافن 

ٌل هً أولٌاتن ، وال تسمح لشًء ما بؤن ٌسرق منن ذلن الولت ؛ ألن التؤج
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لد ٌجعلن وببل إرادة تمسن بالملم األحمر وتكتب على هدفن تلن الكلمة ) 

الؼً ( ، فهل تود ذلن أم إنن تود كتابة ) تم ( ، إنها خٌاران ، وأنت من 

لن مطلك الحرٌة ، إنه لرارن ، ولكن دعنً أنصحن بؤنن لو  ٌختار ، و

 ولتها . . .لن الكلمة حٌاتن ، واخترت ببل شعور ) الؼً ( سوؾ تمتحم ت

أنا ال أرٌد أن ألول ولتها ما سوؾ ٌحدث ، ألنً أرجح أنن تملن اإلرادة  

كً تحكم فً ولتن ، وتدرن أٌضا مدى خطورة مضٌه ببل جدوى ، وأرجح 

للم  –أٌضا بؤن ما ٌدور فً ذهنن اآلن هً تلن األشٌاء : ) للم أحمر 

بعض من األوراق ( . . كً تبدأ برسم الجدول الٌومً  –مسطرة  –أزرق 

لتحدٌد أهدافن ومهامن الٌومٌة ، ولكن دعنً أسؤلن أوالً وتجارب أنت 

 ؤفك خٌالن المتطلع ال بكلماتً لنأخًٌرا ، وتكمل هذا الموضوع ب

 أتظن أنه فعبلً حان الولت كً تبدأ لتدبٌر ولتن نحو حٌاة جدٌدة ؟ *
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 فاجئ نفسن بما تملنكن مبدعا و -ثانٌا:

      تجدها (( . .                                                                                                                  هنان دابما طرٌمة أفضل ألداء كل شًء ، علٌن فمط أن))

 "أدٌسون"                                                                     

 هل اإلبداع ٌعنً االبتكار ؟ !

، وهذا هو المسم « بعض المإسسات تملن لسم ٌدعً لسم التفكٌر اإلبداعً 

الذي أعمل به اآلن ، وال ٌدرن المٌمة الحمٌمة لهذا المسم إال من ٌدركون 

لعمل البشري فً التطوٌر بكافة مجاالت الحٌاة ، وتحت شتى حّما مدى لوة ا

فباتها ، لذا كان من الضروري أن أشٌر إلٌن عن تلن الموة ، والتً من 

تن نحو المإكد أنن لو استطعت أن تجٌد إدارتها فسوؾ تجٌد حمًا تؽٌٌر حٌا

 األفضل بكافة االتجاهات .

رى العالم ، ولكن دعنً لمد استطاع العلماء صناعة أجهزة جدٌدة ؼٌرت مج

أخبرن بؤنن أٌضا تستطٌع أن تصوغ فكرة جٌدة تؽٌر مجرى حٌاتن ، فمط 

ما علٌن إال أن تنمب داخل مصنع أفكارن ، إنه التفكٌر اإلبداعً ، ذلن 

الشًء الذي تندهش إن استطعت اكتشافه بداخلن ، إنها فكرة جدٌدة ، 

 طرٌمة حل المشكلة ، نظرة بعٌدة المدى .

 حل الكلمات المتماطعة إبداع ؟ ! تمد أنهل تع

 تتمن لعبة الشطرنج ؟ ! أم اإلبداع هو أن
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نبدع فٌه ، وبما أن اهتمامن  نٌعد المحرن األكبر لئلبداع هو اهتمامنا با

بهدفن هو أمر مسلم به ، إذن تؤكد من أنن تستطٌع اإلبداع ، تستطٌع إٌجاد 

أفضل الطرق ، ربا ٌرتبط ألصر الطرق ، أو على األلل تستطٌع أن تسلن 

هو منهج حٌاة  مفهوم اإلبداع لدى البعض باألفكار ، ولكنً أرى أن اإلبداع

داع ، نجاحن إبداع . . ربما ٌثٌر األمر تعجبن لو كاملة ، التزامن إب

أخبرتن أن حتى الفشل إبداع ! ! ولكن لد ٌتؽٌر األمر لدٌن حٌن أخبرن بؤن 

جموا كل حرؾ من تلن الكلمات إلى نجاح الفاشلٌن الذٌن استطاعوا أن ٌتر

 هم أٌضا كانوا مبدعٌن فً استؽبلل الظروؾ السٌبة .

هل ٌملمن أن تمطع وعدا مع نفسن ؟ ! وعد بخصوص حٌاتن . . أن تكون  

مبدعا ، إبداعن فً األمور الصؽٌرة بمثابة الطرٌك نحو إبداع فً كل 

، إذن أنت ستمر بهدفن ، جوانب حٌاتن ، وبما أننا ذكرنا كل جوانب الحٌاة 

لو استطعت أن تلتزم بذلن فؤنت ستعزز أٌضا لوة إرادتن ، وستنمً 

تفكٌرن ؛ حٌث سوؾ ٌصبح األمر اعتٌادًٌا أن تكون مبدعا ، وولتها سوؾ 

تكتشؾ أحد أسرار العظماء بداخلن ، ال تملك . . أنت أٌضا عظٌم ؛ ألن 

اء هم من استطاعوا معظهذي األمور ثابتة فً النفس البشرٌة ، ولكن ال

إٌجادها فً ذاتهم ، لذا سوؾ تصبح أنت أٌضا عظٌم حٌن تستطٌع إٌجادها 

، لٌس هذا فمط ، بل ستكتشؾ أٌضا كٌفٌة إتمانها ، سوؾ تكتشؾ كٌؾ وفر 

هذا اإلبداع علٌن الكثٌر من الولت والجهد ؛ ألنن لن تموم باختٌار األشٌاء 

أسبلة جدٌدة ؼٌر  المتمٌزة ، اطرح الصحٌحة ، بل ستموم باختٌار األشٌاء

متولعة ، ضع نفسن مكان أشخاص آخرٌن ، فكر فً إضافات أو 
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استخدامات لؤلشٌاء ، وال تخش المحاولة ، ولتها سوؾ تشعر كم هً ؼالٌة 

تلن المكافآت التً تمدمها لنفسن كل ٌوم ، وكم هو رابع وجودن فً تلن 

ذاتن حٌن تكشؾ حما ما هو معنى  الحٌاة وكم هً ؼالٌة تلن المٌمة التً بها

 التمٌز .

ٌرى بعض الناس األشٌاء كما هً ، وٌتساءلون لماذا ؟ ! أما أنا فؤتخٌل " 

 ".األشٌاء التً لم تحدث وألول لم ال ؟ ! 

 ) جورج برنادشو (                                                             

الن من لبل ، اجعل مدخل عملن للتفكٌر فكر بؤشٌاء جدٌدة لم تخطر على ب 

دلابك ٌومًٌا للتفكٌر بؤشٌاء جدٌدة  5من باب مختلؾ ؼٌر معتاد ، خصص 

تهمل البالً ؛ ألن  لم ٌتم تجربتها ، ال تجعل جزءا واحدًا من عملن ٌعمل و

البلتملٌدي ، إنها  هذا الجزء اآلخر هو الذي ٌمودن نحو الشًء الجدٌد و

ضع نفسن مكان شخص ما وتخٌل طرٌمة تفكٌره ، سجل األفكار الجدٌدة ، 

أهم ما ٌمٌزه من وجهة نظرن ، أضؾ علٌه أهم ما ٌمٌزن ، ٌمول إسحاق 

 نٌوتن : 

 . "إذا كان لدي رإٌة عظٌمة ، فإن هذا ألننً ألؾ فوق أكتاؾ العمالمة"

هو رجل أعمال أمرٌكً ، حاله حال ؼٌره من المسافرٌن على متن إحدى "

ران ، هذا هو الظاهر ، ولكن ؼٌر الظاهر هو طرٌمته فً شركات الطٌ

التفكٌر ورؼبته فً اإلبداع ، حٌنها أمسن بذلن الظروؾ الذي بداخله تذكرة 

السفر ، سؤل نفسه ولم ال أستؽل ذلن الفراغ ، وبالفعل اتفك مع شركة 
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الطٌران على أن ٌعطٌهم تلن المظارٌؾ مجانا على أن ٌطبع علٌها إعبلنات 

 . "نت هذه الفكرة له هً بمثابة عابد مادي كبٌرا، وكا

واآلن أنا ألول لن أطلك سراح نفسن وال تحتبسها ، ألول لن أٌضا إن 

داخلن حمبلً من األفكار ٌنبؽً علٌن أن تنمب بداخله ، درب عملن على 

لمواعد ، فّكر التفكٌر بطرٌمة أسرع من المعتاد ، فّكر بتؽٌٌر الحمابك وا

ا من األفضل أن ٌعاد استخدامها بطرٌمة أفضل ، ال ربم بؤشٌاء جدٌدة ،

، واعلم أن هذا مجرد تفكٌر ، فربما تجد نفسن تكتب  لذهننتضع حدّا 

ً الصحٌحة ، ولكنها لم وتستخلص فكرة واحدة فً النهاٌة ه فكرة ، ٓٓٔ

تؤت من فراغ ، فمد لادتها لن األفكار الخاطبة ؛ ألنن لمت بتصحٌح الخطؤ 

ء جدٌد استنتجته من ذلن الخطؤ ، اخرج من حدود الوالع إلى شً إضافة و

الخٌال ، وسوؾ تجد أن هنان أفكاًرا فً عالم الخٌال تستحك أن تمٌد فً 

عالم الوالع ، فهل كنت تتخٌل أن شٌبا صؽًٌرا بجٌبن األٌمن سوؾ ٌربطن 

بالعالم أجمع ؟ ! إنه الهاتؾ المتحرن ، بمجرد تسجٌل الفكرة كممبولة فمد 

دخلت فً حٌز التنفٌذ ، لذا الٌوم فنحن نملن الهاتؾ المتحرن وشبكات 

المحمول واإلنترنت وؼٌرها من االختراعات ، ربها بعض العلماء لد 

اتهموا بالجنون حٌن طرحوا تلن األفكار الجدٌدة ، ولكنً أعتذر لن أوالً ، 

ة ، فهذه ثم أتهمن بالجنون إن جعلت عملن دوما ٌمبع تحت األفكار االعتٌادٌ

 دعوة منً أن تخرج عبر مجالن الذهنً .

إذا أردنا حل مشكلة لم نستطع » ٌمول الطبٌب األمرٌكً رٌتشارد فٌنام :  

 « .حلها من لبل ، فبل بد أن نترن الباب مفتوحا للحلول الؽرٌبة 



 132 

األفكار الجدٌدة هً الدافع نحو النمو » وٌمول الكاتب توم موناهان :  

، سواء كانت األفكار المبدعة للتسوٌك ، أو للدعاٌة أو  والنجاح فً العمل

لخدمة العمبلء أو للتفكٌر فً آالؾ المجاالت األخرى ، فإن معظم الناجحٌن 

 . والمٌمة جد"ا اً للعبة الخطٌرة جدفً العمل هم العبون نشطاء فً هذه ا

اجعل إبداعن من أحد مناهج حٌاتن ، وسوؾ تكتشؾ » أما أنا فؤلول لن : 

 . "ا كم هو رابع ذلن المنهجحم

بداخلن أفكار كثٌرة ؼٌر مترجمة ، واآلن حان الولت لها ، أثر األسبلة  

دوما ، استخدم االستفهام ، ؟ ماذا لو ؟ سوؾ تمودن تلن التساإالت إلى 

 إجابات ثمٌنة ٌكمن سرها فً ولت استكشافها .

لٌن أن أنا ال أطلب منن أن تفكر فً حدود تفكٌرن فحسب ، ال بل ع 

تتخطاها ، علٌن أن تخترق حواجز التفكٌر حتى تخلك مساحة جدٌدة تزرع 

فٌها أفكارا جدٌدة وتحصد نتاجها بالعمل الملموس ، ومن اآلن ال تمؾ 

لتمول كٌؾ لم تخطر فً بالً تلن األفكار من لبل ، بل لل كم أنا سعٌد جدًا 

 الكتشاؾ تلن األفكار الجدٌدة .

 ، فهل أنت مستعد لذلن ؟كل ما فات هو ملن لن  

 هل أنت مستعد ألن تدٌر مصنع إنتاج أفكارن اآلن ؟ ! 

إنها كلمات سحر اإلبداع التً بها ستكتشؾ أن هنان وظٌفة أعظم للرأس  

ٌر ولكن ألنن تود ؼٌر ارتداء المبعة ، حٌنها تفكر لٌس فمط ألجل التفك

 التفكٌر بعمك .
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 مفكرة العمل : 

أملن أجندة فً بٌتً أعتبرها جزءا من حٌاتً ، أطلك علٌها ) مفكرة العمل 

 ألموري( ، تلن المفكرة أدون بها كل شًء ٌخطر ببالً ، فذلن الجزء 

العملٌة ، ال أنكر كم ساعدتنً تلن الفكرة  ألموريالحٌاتٌة ، وهذا الجزء 

ما تزٌد فً أشٌاء عدٌدة ، منها خلك أفكار جدٌدة وتحفٌز مستمر ، ورب

الحبر الملٌل خٌر من الذاكرة الموٌة ،  أهمٌتها ألنً من المإمنٌن تماما بؤن

بتلن المفكرة هنا كلمة ولدت بها فكرة ، وهنان فكرة خطرت ببالً وأنا فً 

طرٌمً للعمل كان من شؤنها تكرٌمً من لبل مدٌري ، تلن المفكرة لد 

 لسمتها إلى عدة ألسام : 

ء مخصص أضع به كلمة كمفتاح لموضوع أو جز : "هامش الكلٌات " -

صباحا  4كلمة كمفتاح لؽرض ما ، لد تخطر ببالً تلن الكلمة فً الساعة 

وبدون سابك إنذار ؛ لذا أنا ال أتردد كثًٌرا فً كتابتها أوالً ومن ثم التفكٌر 

 فً األمر .

هنا ٌمبع ملخص به سر رابع ، حٌث إنه ٌعطٌنً  : اإلنجازات " سجل"–

من الموة لمواجهة التحدٌات لو أحسست بشًء من المشاعر السلبٌة الكثٌر 

تتسلل إلى ، سواء على الجانب العملً أو الحٌاتً ، ذلن الجزء كثٌرا ما 

أطل علٌه بٌن الحٌن والحٌن إنجاز عملً هنا إنجاز شخصً هنان ، حّما 

 إنه إحساس رابع .
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فً هذا الجزء أدون نصابح من موالؾ حٌاتً ، :  "نصائح حٌاتٌة " –

 أخطاء ال ٌنبؽً الولوع بها ، موالؾ استفدت بها من أصدلاء . 

فً هذا المسم موالؾ الحٌاة التً مررت بها أنا :  "وللنفس نصٌب " –

وأصدلابً ، كم هً حما جمٌلة تلن الذكرٌات ، هنا ابتسامة وهنا شًء 

 طرٌؾ .

أن ترى أفكارن التً لد تنساها تمبع أمام عٌنٌن كم هو رابع ذلن اإلحساس  

، تملب صفحات عملن بٌن كلمة هنا وجملة هنان وفكرة هنا ونصٌحة هنان 

، صراحة أنا أعٌرها الكثٌر من االهتمام والرعاٌة ، فلو كان عندي ألبوم 

صور فهذي هً ألبوم حٌاتً الخطٌة ، نعم أعلم أنها فكرة جٌدة ، ال ٌا 

بخل علٌن بفكرتً ، ولكن علٌن أن تشتري أنت األجندة صدٌمً أنا لن أ

واأللبلم ، امنحها اسم مفكرة العمل ، ثم امنح عملن شكبلً جدٌدًا ، لم بعمد 

 تجربة أولى كالتالً :

أحضر كوبا من مشروبن المفضل ، اجلس فً مكان هادئ ، دع عنان 

دودا ، ربا خٌالن نحو البلنهاٌة ، ال ال أبعد ، نصٌحتً لن أال تضع له ح

تخشى أن ٌكلفن كوبا آخر من العصٌر ؟ ال . . ال تخش ذلن ، فحٌن تطٌر 

إلى الدنٌا األخرى سوؾ تنسى حتى مكانن ، سوؾ تجد أنه ٌحضرن أفكار 

جدٌدة ، وفً بعض األحٌان ؼرٌبة ، دّونها أًٌا كانت ، فمعظم األفكار بدأت 

، وتؤكد أن هذه هً كذلن ؼرٌبة ، تحدث إلى نفسن ، سجل ما ٌدور ببالن 

أحد الطرق المثلى لفهم ذاتن . . واآلن لو كنت لد أتٌت بحبات من الفاكهة 

ثم وضعتها فً الخبلط ، ثم استخلصت عصارتها وشربتها ، كذلن هو 
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الحال ، فؤنت أتٌت باألفكار ثم دونتها بمفكرة العمل ، ثم استخلصت 

 ملموس . وجمعت منها عصارة األفكار ثم تبدأ بتحوٌلها التاج

ؼٌر معتمداتن : ال ٌمؾ مفهوم اإلبداع عند فكرة ناجحة ترجمت إلى والع  

، ولكن ٌمتد مفهوم اإلبداع إلى تحوٌل فكرة ؼٌر صاببة إلى أخرى ناجحة 

وصاببة ، حٌث إنه لٌس كل األفكار ال بد وأن تنجح ، فربما تخوننا أفكارنا 

لن ٌتولؾ ، وسٌظل  فً إحدى المرات ، ولكن ال بد وأن مصنع األفكار

اإلنتاج مستمًرا ، ومن المإكد أن استمرار العمل هو الكنز الذي ال ٌفنً ، 

 بل وكبل أخذت منه زادت كنوزه .

علٌن أٌضا أن تؽٌر نظرتن لؤلشٌاء ، انظر لها من وجهة جدٌدة ، اكتشؾ  

تن لؤلشٌاء عندما تؽٌر نظر: »  "وٌن داٌر "الجوانب األخرى . . ٌمول د . 

. وهذا أمر صحٌح تماما ؛ ألننا ربما نعتاد على كل شًء ولد تؽٌر" تجد

شًء ما ٌحجب عنا رإٌة ذلن الجانب اآلخر ، والذي به ربها تكتمل 

 الصورة أو ٌضاؾ إلٌها إبداع أكثر .

) مثل  "ما بٌن المول والتنفٌذ تبلى العدٌد من األحذٌة"ضعها حٌز التنفٌذ : 

 إٌطالً ( .

جهد عملً للوصول إلى هدؾ معٌن ، أًٌا كانت تلن التفكٌر هو نتاج  

األهداؾ تطوٌرٌة أم تكمٌلٌة ، أما التنفٌذ فهو نتاج فكرة جادة وجهد مثمر 

أخرجت للحٌاة ، لٌس من الضروري أن تبدأ تلن األفكار عظٌمة ، ولكن 

فً الؽالب تنتهً كذلن ، كثٌر من األفكار الجٌدة كان منتهاها الشفاه ، ربما 
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رأٌناها عادٌة ، ولكن من الخطؤ تماما أن ال تعً أن كثٌرا من األفكار ألننا 

العظٌمة ولٌدة فكرة أصؽر أدت إلٌها ، وأن المرحلة األهم لٌست فً التفكٌر 

بل فً التنفٌذ ؛ ألنها هً المرحلة التً تعطٌنا مدى أهمٌة تلن الفكرة ، ضع 

تنفٌذ وابدأ بها ، وتؤكد أفكارا جدٌدة ، حللها وتؤكد من جدواها ، حدد طرق ال

من أن أفكارن أهم بكثٌر من أن تإجل أو توضع على لابمة االنتظار ، كم 

السعادة عندما تتوافك األلوال » هً رابعة تلن الجملة التً لالها ؼاندي : 

لذا افعلها كً تحصل على جزء من الرضا والسعادة « . . مع األفعال 

 تى ال تموت فكرتن تدرٌجًٌا .الداخلٌة . . ال تتجاهل ذلن األمر ح

شعار الحٌاة : الصدق شعار حٌاة لكل الناس ، الحب شعار حٌاة لكل من  

ٌحمل للب ، اإلنسانٌة شعار حٌاة لكل بنً البشر ، سواء للت مستوٌات تلن 

األشٌاء أم كثرت ، ولكنها حتما موجودة ولو حتى بنسب ضبٌلة ، ولكن 

فً أنفسنا ، أو بمعنى أصح نولظها من هنان أشٌاء أخرى ال بد أن نزرعها 

إن لذة المحاولة وبذل  ، أنا شخصًٌا أحمل شعار حٌاتً : "بٌن جوانحنا 

 . الجهد تساوي تماما لذة االنتصار" لصارى

أنت أٌضا ال بد وأنت تتخذ لنفسن شعار وتسٌر علٌه ، حفز ذاتن فً كل  

 ٌوم ، اتخذ لنفسن منهجا وسر علٌه .

ورسالة نابعة من والع أهدافن وإمكانٌاتن ، اجعل اجعل لنفسن رإٌة 

رإٌتن واضحة بؤن ال هنان شًء ٌعٌك مسٌرتن ، ورسالتن هً بلوغ 

أهدافن ، كم هً كثٌرة شعارات الحٌاة ، ولكن كم هً للٌلة التً تتناسب من 

بٌن شخص اآلخر ، المبدع ذو شعار ٌحلك فً سماء األفكار ، والموي ذو 
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اإلرادة والعزٌمة ، والكل ٌرٌد أن ٌفكر . . لذا ما  اتمشعار ٌنحت على كل

رأٌن لو تنسج هذا الشعار لن : فكر لتنتج ، أنتج لتجنً ، اجِن كً تستمر ، 

إننً فعبلً حً ، ولست فمط أود الحٌاة .  –عش بخطوات متمدمة كً تمول 

 . ستجد نفسن مبدعا ولو حتى بالتعود". تعّود على اإلبداع و
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 أمام الحلمولفة  -ثالثا:

 

إذا ما واجهتن مصاعب فً تحمٌك هدفن وأغلك أمامن الطرٌك ، فبل "

 تتولف أبدا كن مرئا وغٌر الطرٌك " . 

 " .أنتونً روبنز"                                                          

دعنا نتولؾ للٌبلً . . دعنا نعٌد منهجٌة تفكٌرنا ونإكد علٌها . . دعنا 

ذلن ونتؤكد من أننا حما نسٌر فً الطرٌك الصحٌح وبالخطوات  نكتشؾ

السلٌمة ، أعد ترتٌب األوراق ، أعد الحسابات مرة أخرى ، افتح ما دونته ، 

انظر إلى األخطاء ، انظر أٌضا إلى اإلٌجابٌات ، لؾ لدلابك لتتؤكد من أنن 

وهنا تسٌر فً الطرٌك الصحٌح ، تعرؾ على تحدٌات الحلم التً واجهتن ، 

سوؾ تكتشؾ أهمٌة تدوٌن األشٌاء ، لٌم ما أنجزته ، ضع ممٌاسا لنجاحن ، 

عدل ما ٌحتاج التعدٌل ، أضؾ ما ٌجب إضافته ، وألػ ما لٌس له فابدة ، 

 اعدن كثٌرا فً تكملة المشوار . .دلابك تمؾ فٌها سوؾ تس

تمن ولكن إٌان أن تبهرن اإلنجازات كثًٌرا ، فتمؾ مبهورا وتنسى ما لد ولف

أجله ، اشكر ربن ، ثم اشكر نفسن ، ومن ثم كافً نفسن باالستمرارٌة 

 . على الطرٌك الصحٌح

 منتصف الطرٌك : 
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فمد الحماس ٌصٌب الروح  إن السنٌن لد تصٌب الوجه بالتجاعٌد ، ولكن"

 بالتجاعٌد" .

 ."والترسون"                                                                  

التكاسل هو شًء طبٌعً فً النفس البشرٌة ، ولكن االستمرار فٌه وعدم 

اإلفالة منه هذا هو األمر ؼٌر الطبٌعً ، فؤنت لو ولفت فً منتصؾ 

الطرٌك ، فكؤنن لم تبدأ ، أو ربما كان من األفضل لو لم تبدأ ؛ ألنن أضعت 

هدفن ، ولتن ببل جدوى ، لذا أنا أدعون لعدم التولؾ ، استمر لدما نحو 

ألنن لو ولفت فً منتصؾ الطرٌك وتركت تلن الفرصة لمعولات نجاحن 

فسوؾ تندم إما على ولت أضعته أو على هدؾ فمدته ، ال تجعل تملبات 

الزمان تحرمن من متعة الوصول إلى هدفن ، ال تجعل محاوالتن المتكررة 

تنظر ؼٌر دفعة أكٌدة إلى األمام ، لؾ وانظر بعٌنٌن إلى آخر المدى وال 

تحت لدمٌن ، المس بٌدٌن الحمٌمة وال تتكا على خٌال أوهامن والعٌش 

فٌها ، حٌنها تمطع مسافة حتى وإن كانت بسٌطة نحو هدفن ، فلمد لطعت 

شوطا كبٌرا ، ألن إصرارن فً المضً هو فً حد ذاته شوط كبٌر نحو 

 النجاح ، حفز نفسن واجعل المحرن الحمٌمً لن هو أنن واثك بؤن هللا ال

ٌضٌع أجر من أحسن عمبلً ، أنا لن أخدعن ، فمد تضطر فً بعض 

األحوال أن تنتظر فترة كبٌرة حتى تشعر حما بؤنن تجنً ثمار جهودن ، 

ولكن الثابت فً كل األحوال أنن حٌن تعمل بجد سوؾ تلمس نتابج تسعدن 

،وتكلل نجاحن ، ألنن ٌا صدٌمً وبكل بساطة لن تفشل ، وسوؾ تربح 

أللل حٌن تشعر بمٌمتن الجلٌلة ، وتشعر بؤن لٌمتن فً الحٌاة نفسن على ا
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لد زادت بكفاحن وعزٌمتن وإصرارن ، أنا لن أتحدث كثًٌرا فً هذا 

الجانب ؛ ألنً أعلم أنن ربما لن تحتاجه كثًٌرا ، فمط لو تذكرت تلن 

هدفن أمام عٌنٌن ، ال بد من وصوله إن شاء هللا ، سوؾ تبذل  "ات ،مالكل

ؾ ، كل شًء سوؾ ٌموٌن ، سوؾ تمضً وتمضً ولن تتولكل جهدن 

إصرارن  –، سوؾ تعمل بموجب تلن األسرار : ) عزٌمتن  أكثر وأكثر"

إٌمانن بموتن ( . واآلن ما رأٌن لو ألدم لن ذلن االلتراح : ) كفانا  –

تعلٌمات ، كفانا نماشات ، كفانا كل شًء ، نحتفظ بمٌمنا وعزٌمتنا ، ومن 

 البلنهاٌة ( . اآلن ننطلك نحو

 حفز نفسن : 

 . .  عندما نشعر بشًء ٌدفعنا للطٌران "ٌجب أن نزحف  ال"

 . "هٌلٌن كٌلر"                                                             

لكل منا شًء ما فً الحٌاة لٌحفزه ، العامل ٌصحو فً الصباح الباكر  

بذاكر وٌجتهد وٌكد حتى ٌتفوق ، لٌحصل على الممة العٌش ، الطالب 

أنت أٌضا لن  المتسابك ٌجري األمٌال كثٌرة كً ٌحصل على البطولة ،

ا فن ، فبل تنسٌه ٌوما ، اجعله محفزبلوؼن لهد محفز فً طرٌمن وهو

ودافعا لوًٌا للوصول ، تذكره فً كل ٌوم ، ال تنسه حتى تستطٌع أن تظل 

 ها .دوما متذكرا بعد ذلن إنجازاتن ولد فعلت

ت ، كان له هدؾ ورؼم صعوبته ذا الذي استطاع أن ٌصعد لمة إٌفرسفه 

 اع ، ترى ما هو السر فً ذلن ؟ !فمد استط
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هل كان ساحًرا لٌستطٌع الصعود ؟ أم كان هذا حلم وصدلناه وهو لم محدث 

؟ بالطبع ال . . السر هو إرادة هللا ثم إصراره وعزٌمته ولدرته على 

تمد أن هذه األشٌاء كانت محفزة له ، باإلضافة إلى االلتزام بهدفه ، وأع

أشٌاء أخرى من الممكن أنه احتفظ بها لنفسه ولم نعرفها ، التحفٌز دافع 

لوي نحو المضً إلى األمام ، صراحة هً لوة ساحرة حٌن نتمنها ونضعها 

فً مكان ما ، ما رأٌن لو تضعها ضمن لواعد حٌاتن ، حفز نفسن للصبلة 

 وألنن تحبه وتود أن تنال رضاه ، حفز نفسن للعمل ألنه ألنن تخاؾ هللا

عباده وألنه مصدر للرزق ، حفز نفسن ألن تصحو مبكًرا ؛ ألنها من 

سمات اإلنسان النشٌط ، حفز نفسن لتعامل الناس با تحب أن ٌعاملون به ؛ 

ألنن إنسان ، حفز نفسن من أجل بلوؼن أهدافن ألنن فً تحد مع الذات 

نفسن من أجل كل شًء كً تصل إلى لمة األداء ، حفز  كً تصل ، حفز

ملن ، ابتعد بعٌنٌن إلى نفسن فً كل شًء ، احلم حلمن وتابعه بكل ما ت

، واجن ثمار نجاحن ، استعن باهلل ، تذكر حلمن دوما ، أجعله  آخر المدى

دوما واضحا أمام عٌنٌن ، تذكر لصص العظماء وكٌؾ تؽلبوا على 

وأفعالن وإصرارن واربطهم برؼبتن الشدٌدة الصعاب ، ادمج عملن 

 للوصول إلى حلمن ، وولتها ستكتشؾ السر بنفسن .

. . تلن الكلمة للتها لصدٌك ممرب لً حٌنها كنا  "علٌن أن تتحدّى نفسن " 

نتسامر ، فذكر لً شٌبا ما ٌود أن ٌتخلص منه ، وللمصادفة كان ذلن 

مختلفة ؼٌر التً للتها له ،  الشًء لدي ٌوما ما ولكنً كنت أعالجه بطرٌمة

 ولد اكتشفت بعدها أنها لم تكن الطرٌمة الصحٌحة .
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كنت أضبط المنبه فً الصباح ، وعندما ٌدق جرس المنبه لم أكن أفٌك  "

من نومً ، بل كنت أإجله لعشر أو خمس دلابك ، وكانت طرٌمة حلى لذلن 

العتراؾ بذلن ، لدٌما هً طرٌمة تملٌدٌة إن لم تكن سلبٌة ، وعلى ا األمر

كنت لو وددت أن أصحو فً الساعة السابعة أضبط جرس المنبه فً 

السابعة إال عشر دلابك ، المشكلة لم تكن فً العشر دلابك ، ألنً كنت 

أعوضها بؤخرى حٌنها أضبط المنبه ، ولكن كانت المشكلة فً طرٌمة حلً 

، واألمر  لها ، كنت للما ألمرٌن ، أولها أن ٌمتحم ذلن التصرؾ حٌاتً

الثانً هو ضعفً أمام نفسً ، فملت ولم ال أتحدى نفسً ؟ ولم أختار مثل 

تلن الحلول السلبٌة والتً هً بمثابة مسكن ألم ؟ ما دام هنان أمل فً 

ؼٌرها ، والحمد هلل الٌوم تخلصت من تلن العادة ، وزادت سعادتً حٌن 

 . "فعلت ذلن ألننً فزت أمام نفسً

العزٌمة واإلرادة ، والتً هً أحد األسرار التً تدفعنا  فالتحفٌز ٌدعم فٌنا 

نحو نجاحاتنا وإنجازاتنا وتمنحنا المثابرة واالستمرار ، تسمع أحٌانًا لبعض 

المصص التً تمع على أذنٌن وكؤنها جزء من الخٌال ، وأن أصحابها لٌسوا 

بشرا حمٌمٌٌن ، ولكن دعنً أزؾ إلٌن تلن األخبار السارة بؤنن تستطٌع 

أٌضا أن تكون ذلن الشخص ، فاإلرادة والعزٌمة لٌست موهبة ولكنها فطرة 

 ، شًء راسخ فً أعماق كل منا نستطٌع الوصول إلٌه عند الحاجة .
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 ما رآه اآلخرون مستحٌبل   -رابعا:

 

النجاح لٌس عبارة عن بعض جٌنات وراثٌة ٌحملها االبن من والدٌه ، 

وداخلٌة تنبع من ذاتنا ، نستطٌع المول أنها ولكنه عبارة عن جٌنات حٌاتٌة 

خلٌط من بعض الجٌنات الثمة بالنفس ، المدرة على االستمرار ، وضوح 

كار وإصرار ، توماس الرإٌا فلم ٌكن ٌدري ذلن المعلم سر عزٌمة وابت

ا وصفه بؤنه طالب ؼبً ، ومن األفضل أن ٌجلس فً أدٌسون ، حٌنم

لمدرسة موهبة ماٌكل جوردون فً لعبة المنزل كما لم ٌكن ٌدري زمبلء ا

السلة ، حٌنما لالوا إن مستواه ضعٌؾ وال ٌصلح أن ٌكون ضمن فرٌمهم ، 

وهو الحال تماما عندما لال والت دٌزنً لزوجته : "سوؾ نجنً المبلٌٌن 

إنه فؤر ظرٌؾ ، لكن أرجو أال » من وراء هذا الفؤر " . . فردت لابل : 

والٌوم « . األمر كً ال تتعرض للسخرٌة  تكون لد أطلعت أحدا على هذا

لد اطلع العالم كله صؽاره وكباره على مٌكً ماوس ، ولد ٌتجاهلونن كما 

لوحة ، ولكنه لم  833حدث مع الهولندي فان جوخ الذي رسم ما ٌمارب 

ٌبع إال لوحة واحدة فمط طوال حٌاته ، والٌوم هو فً لمة مشاهٌر رسامً 

حاب ذلن اإلبداع كانوا ٌعلمون تماما ما ٌرٌدونه العالم ، الفارق هو أن أص

وٌثمون فً ذواتهم ، مما جعلهم الٌوم على الممة ألنهم أبوا أن ٌكونوا فً 

مكان آخر ، إنه ببساطة كل ما فات ، ونضٌؾ علٌه اإلصرار ، وأكرر 

 الثمة فً النفس والثمة فً تحمٌك آمالنا .
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حاب تلن المصص بتمدٌم الوالع مستحٌل ! ذلن ما لالوه لبل أن ٌفاجبهم أص 

لهم ، ربما لو كنا رأٌنا أصحاب تلن المصص لبل أن ٌشرعوا فً تنفٌذ 

أهدافهم ، سنمول مثل ما لال اآلخرٌن إنه مستحٌل ، ولكن تعتمد أن ولتها 

 ستكون على حك ؟ ! 

دعنا نرى اإلجابة من خبلل تلن المصص الشٌمة التً نحتها أصحابها على 

  -بإرادة هللا ثم إرادتهم وطموحهم ولوتهم ووضوح أهدافهم:سجبلت التارٌخ 

سنعرض بعض المصص التً أدهشنا أصحابها بنجاحاتهم ونتفحص معا 

أسباب ذلن النجاح ، ونستخلص منه نصابح وحكم تساعدنا نحن على 

 تحمٌك أهدافنا بتلن الشموع التً أناروها لنا لتدلنا على بداٌة الطرق .

 لى الملٌون دوالرالشاب الذي تمرد ع 

ا لم ٌمدر كثٌرون لٌمة الشبكة التً بنٌناها بما تستحك ، فعملٌة م"رب 

االتصال بٌن الناس ذات أهمٌة بالؽة ، وإذا استطعنا أن نحسنها للٌبلً لعدد 

 كبٌر من الناس فإن هذا سٌكون له أثر التصادي هابل على العالم كله " .

مولع الفٌس بون ، حٌنما كان  ، صاحب "مارن جوكربٌرج هذا ما لاله "

عاما ، بعدما رفض عرًضا بمٌمة ملٌون دوالر لبٌع المولع ،  ٖٕعمره 

حمٌمة فً هذه األثناء كانت مفاجؤة أثارت تعجب الكثٌرٌن ، فكٌؾ لهذا 

الشاب أن ٌرفض مثل هذا العرض ، خاصة وأنه كان بعد مرور عام واحد 

دوالر فمط  583، بمٌمة  (ٌسنماي سب)االجتماعً  فمط على شراء المولع

 روبرت مٌردوخ ( . من لبل ذلن الملٌونٌر األسترالً )
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فهنان فً جامعة هارفارد األمرٌكٌة لم ٌكن مارن جوكربٌرج كؽٌره من  

الطبلب ، حٌث ولد له حبه الشدٌد لئلنترنت تلن الفكرة الرابعة التً تحولت 

لعالم حٌنها شرع مارن الٌوم إلى مولع من أحد الموالع التً ؼٌرت مسار ا

كان هدفه أن ٌجعله  4ٕٓٓفً تصمٌم مولعه على اإلنترنت فً نوفمبر 

أن جعله أكبر  ٌلبثواصل بٌن شباب الجامعة ثم لم عبارة عن ملتمى للت

لرر  6ٕٓٓنطالا بٌن طبلب الجامعات والمدارس األخرى ، وفً عام 

مارن أن ٌؽٌر خطته ، بؤن جعل للجمٌع حك استخدام الفٌس بون ، والٌوم 

ملٌون  733أصبح عدد مستخدمً الفٌس بون أكثر من  ٕٔٔٓفً عام 

 ا هو عددتمرأ تلن الكلمات ، أما اآلن فحتمشخص ، كان هذا لبل أن 

مختلؾ . فؤي نجاح باهر هذا الذي ٌكون فً مثل تلن المدة ؟ ! وأي فتى 

هذا الذي استطاع أن ٌتعمب هدفه وٌمدر لٌمته بتلن الطرٌمة التً تجعل 

من فٌس بون بمٌمة  5شركة ماٌكروسوفت تمول إنها تسعى لشراء نسبة ٪

 ملٌون دوالر من الممكن أن . ذلن الشاب الذي 533إلى  ٖٓٓتتراوح من 

كان ٌعٌش حٌاة عادٌة وبسٌطة لم ٌكن ٌدري أنه سٌصبح أصؽر ملٌاردٌر 

فً العالم ، ولكن ألنه آمن بهدفه وحدد خطواته وانطلك فً الطرٌك 

الصحٌح إلٌه فهو اآلن كذلن .دعنً ألول لن إنه حٌنا ندرن لٌمة أهدافنا 

ومدى فاعلٌتها ونخطط لها على النحو السلٌم ، وحٌنها نملن النظرة 

مستمبلٌة الصحٌحة ، ونكون على علم وثمة بؤن نتابج أهدافنا حٌنها نحممه ال

ا إؼراءات بالٌوم ، وحٌنم بمشٌبة هللا بالؽد المرٌب ستكون أكبر من أي
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نإمن بؤهمٌة اإلبداع وخلك األفكار الجدٌدة ، ولتها ستكون فً الطرٌك 

 الصحٌح ألهدافنا .

 البنٌة الضعٌفة والمٌمة الشامخة 

، عندما كان فً السادسة  "إدموند هٌبلري "ولد  ٠ٔ٠ٔزٌلندا عام فً نٌو 

عشر من عمره وفً أثناء إحدى رحبلته المدرسٌة بدأت هواٌته بتسلك 

عود أكبر لمة فً العالم الجبال ، لٌحولها بعد ذلن إلى هدؾ كبٌر ، وهو ص

 إٌفرست ( .  وهً لمة )

محاوالته ألجل الوصول ، لم تمنع تلن البنٌة الجسمانٌة الضعٌفة لهٌبلري 

كان هدفه لوًٌا واضحا أمام عٌنٌه ، كان مصرا على أن ٌتحول من مر 

للنحل إلى أول متسلك الجبل إٌفرست ، وبالرؼم من محاولته هو وؼٌره ، 

والتً باءت بالفشل ، حتى إنه حٌنها فمد رفاله حٌاتهم أثناء محاوالتهم لم 

أن هٌبلري لم ٌتمكن من الوصول ٌفمد هو هدفه فً الوصول ، وبالرؼم من 

إلى لمة الجبل فً تلن المحاولة األولى ، إال أن الحكومة البرٌطانٌة لد 

كرمته إٌمانا منها بتلن اإلرادة التً ٌحملها بٌن جوانبه ، لٌؤخذ وعدًا ٌومها 

ألهدافنا أًٌا كانت تلن األهداؾ بعٌدة ترجم فٌه معانً اإلصرار والتحدي ٌ

أمام صورة كبٌرة كانت أم صؽٌرة ، وذلن حٌنها ولؾ كانت أم لرٌبة ، 

ربحت . . أنت هذه المرة أنت كبٌر بمدر ما ستكون لجبل إٌفرست لاببلً : 

دابما ، ولكن أنا األكبر باستمرار . . وكؤن هذا الوعد كان هو الشًء 

، نحو بلوغ هدفه ، وبالفعل لد سجل " إدموند هٌبلري"الجدٌر بتحرٌن لوته 

العظماء حٌنها استطاع أن ٌصل لممة إٌفرست ، لٌكون هو أول اسمه بٌن 
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وزٌلندا كما وصفته ربٌسة الوزراء من فعلها ، حمًا هو أشهر مواطنً نٌ

، ومن المشوق أن الهمة العالٌة والروح  "النٌوزٌلندٌة هٌلٌن كبلرن"

تفارق ذلن المؽامر حتى وهو على فراش الموت ، حٌث ذكرت  المعنوٌة لم

، بل وكان ٌنوي الرجوع إلى « ه كان ٌتمتع بروح معنوٌة عالٌة أسرته أن

أثر نوبة للبٌة ، لتظل بصماته  ٠ٕٓٓبٌته لبل أن ٌفارق الحٌاة فً ٌناٌر 

مطبوعة لؤلبد على لمة إٌفرست . الفشل هو بمثابة دافع لؤلمام ، والعزٌمة 

را ال واإلصرار ال تنتهً بمجرد محاولة فاشلة ، مهما كان ذلن الهدؾ كبٌ

تمؾ أمامه وتمول ٌا لٌت ، اإلٌمان باهلل ومن بعده إٌماننا بمدرتنا على تحمٌك 

أهدافنا وإٌماننا بالعزٌمة الراسخة بٌن ضلوعنا هً من ألوى الدوافع 

المحفزة لنا ، ربا نخسر الكثٌر فً سبٌل تحمٌك ذلن الهدؾ ، ولكن من 

جل هدؾ ما ، وهذا فً حد المإكد أننا لن نخسر أنفسنا أبدًا ؛ ألننا نكافح أل

ذاته هو أكبر تمدٌر للذات ، العوابك من المإكد أنها موجودة على الطرٌك ، 

ولكن إن لم تستطٌع أن تزٌلها ، فعلٌن أن تدوسها وتعبر من علٌها ، ال 

تجعل شٌبا ؼٌر إرادة هللا ٌخضعن وٌولفن ، ألنن لن تمؾ ما دمت تملن 

 .روح التحدي ولو حتى لنفسن كً تصل 

 رفض أن ٌجر الخٌول فصنع السٌارات الفارهة 

وعة من الخٌول ال أستطٌع تصور تمضٌة ساعات وأٌام طوٌلة أجر مجم" 

. . هذا ما لاله عندما كان ٌحاول والده أن ٌحاول  الكسولة والمنهكة "

إلناعه دوما أن ٌعمل معه فً المزرعة ، كان ٌرفض ذلن األمر بشدة ، 

 شًء مزعج لوالده .وكان هذا الرفض بمثابة 
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. . كان ٌفضل دوما أن ٌجلس فً تلن الؽرفة المدٌمة  "هنري فورد "

لٌصلح الساعات ألصدلابه ، ولكن هواٌة تصلٌح الساعات لم تكن تكفً 

ال بد أن ٌضٌؾ إلٌها شٌبا آخر ، فكان ٌعمل كمٌكانٌكً فً  فورد ، وكان

اللٌل ، ولكن أتت ارس هواٌته بتصلٌح الساعات فً مورشة فً النهار ، وٌ

الحٌاة لتعاند فورد فً أحبلمه حٌث لرر أن ٌترن مهنته وهواٌته وٌعمل مع 

والده ، وبرؼم أن فورد لد تزوج فً هذه الفترة إال أنه لم ٌستطع أن ٌتحمل 

مهنة الزراعة وتمطٌع األشجار ، فهً المهنة التً لد رفضها كثٌرا ، 

فمرر العودة إلى دٌتروٌت مرة  وبالفعل لم ٌستطع أن ٌصبر فورد طوٌبلً ،

من لبل  أخرى مع زوجته ، وهً نفس المدٌنة التً عمل فٌها مٌكانٌكًٌا

ولكن تلن المرة خدمة الحظ ، حٌث استطاع أن ٌجد وظٌفة فً شركة ,

أدٌسون ، نبػ هنري فً عمله الجدٌد وتملب فً المناصب بشكل جٌد ، 

فً تلن الؽرفة كان ٌجلس ولكنه لم ٌنس الحلم العالك فً ذهنه ، وهنان 

فورد ألجل محاولة تحمٌك حلمه متخٌبلً شكل سٌارته ، وكان ٌساعده فً 

، استمر العمل ما ٌمارب العامٌن  "جٌم بٌشوب "ذلن صدٌمه المٌكانٌكً 

صباحا فً  ٌراوده شؽؾ ونشوة تحمٌك الحلم ، حتى دلت الساعة الرابعة

الطمس السٌا من الخروج  ه ذلن، حٌث لم ٌمنع ٠96ٔالشهر األول من عام

كما أطلموا علٌها ، ولكن  لدراجة ذات العجبلت األربع "با"فً ذلن الولت 

"الدراجة ذات العجبلت لن الحلم بعد حٌث فضل فورد أن ٌبٌع تلم ٌنته 

دوالر  ٕٓٓ؛ ألنه ٌرى أن هنان شٌبا أفضل ، وبالفعل لد بٌعت بـ  األربع "

ره ، حٌث لم ٌكن ما ٌفعله هنري ، ولكن كان هنان شًء ؼٌر جٌد ٌنتظ

نحو تحمٌك حلمه بالشًء المرٌح له فً نطاق عمله ، حتى إنهم عرضوا 
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أن ٌكون مدٌر عام ، وهذا ٌعنً زٌادة مؽرٌة فً راتبه ، ولكن  هنريعلى 

شرٌطة أن ٌترن تلن المهمة التً ٌتوالها بعد انتهاء فترات عمله ، وهً 

ٌار بمثابة شًء محٌر لفورد ، ولكنه العمل على صنع سٌارته ، كان االخت

 اختار المجهول ، بؤن لدم استمالته وخسر عرضا مؽرًٌا من المال تضحٌة

من أجل حلمه ، وبعدها عمل بشركة أخرى وبراتب ألل ، ولؤلسؾ لم ٌدم 

هذا العمل طوٌبلً ، حٌث استمر فٌه لرابة العام والنصؾ فمط ، لٌتم عمد 

ضره فورد ، لٌكون المرار هو إنهاء أعمال االجتماع األخٌر والذي لم ٌح

الشركة لعدم لدرتها على سداد دٌونها ، ربما كانت تلن الفترة التً كان فٌها 

فورد عاطبلً عن العمل هً من أسوأ فترات حٌاته ، ولكن سرعان ما 

اهتدى لفكرة جدٌدة ، وهً إلناع بعض من األشخاص الممولٌن لتلن 

لتصمٌم سٌارات السباق ، وابتسمت الحٌاة  الشركة المدٌمة بتؤسٌس شركة

لهنري فورد مرة أخرى ، حٌث نجحت تلن التصامٌم التً أتمنها ، ولكن 

كالعادة لم ٌدم األمر طوٌبلً ، حٌث كانت هً نفس المدة لرابة العام 

والنصؾ ، وانفصل فورد عن نفس الممولٌن مرة أخرى ، كان لدى فورد 

إذا استطعت أن تجد طرٌمة  وهً "رة تسوٌمٌة راسخة فً ذهنه ، فك

التصنٌع شًء ٌرٌده الناس بسعر منخفض ، فؤنت على طرٌك ٌإدي بن 

 عظٌم" إلى نجاح

تم تؤسٌس شركة فورد لصناعة السٌارات ، وذلن  1936وفً ٌونٌو  

ألكسندر » بمساعدة واحد من تجار الفحم الناجحٌن فً دٌتروٌت ، وهو 

الفكرة التسوٌمٌة الراسخة فً أذهان فورد ، ، واستنادا إلى « ولسون  مالن
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سٌارة  ٓٓٓٓٔفمد نشر إعبلنًا فً الجرٌدة ٌنص على : نستطٌع صنع 

 « !دوالر للسٌارة الواحدة  433بسعر 

ومن هذا اإلعبلن بدأت النجاحات ، ولد فارق سوء الحظ حٌاة فورد بعدما  

عاما  81مر عن ع 1947استطاع أن ٌنتصر علٌه ، إال أن توفً فً ٌولٌو 

، استطاع خبللها أن ٌترن اسمه باردًا على أفخم سٌارات العالم ، فهو حما 

 حلمه . لد أتمن تحمٌك

سوء الحظ ربما ٌكون هو البداٌة فً بعض األحٌان ، ولكن باإلصرار 

ا لن ٌكون هو النهاٌة ، لرار واحد لد ٌؽٌر حٌاتن من الشرق موالعزٌمة حت

عادي ٌتطلع إلى لوت ٌومه وبعض  إلى الؽرب ، ومن العٌش كشخص

الراحة فمط ، وشخص ٌتعب للٌبلً وهو متلذذ بكفاحه حتى ٌصل إلى هدفه ، 

كٌؾ استطاع » بٌنما ٌمؾ اآلخرون والفون لٌشٌروا إلٌه ، وبعضهم ٌمول : 

، ربما لد « أن ٌفعل هذا ؟ واآلخر ٌمول : كم هو حما رابع هذا الذي فعله 

ال ترٌده ، ولكن هذا المكان الذي ترٌده ال تضعن الحٌاة فً مكان أنت 

ٌفارق عٌنٌن ، ودابما ما تفكر وتخطط بل وتعمل على الوصول إلٌه ، إذا 

كنت تود أن تكون طباخا ناجحا على سبٌل المثال ، فلٌس عٌبا أن تؽسل 

الصحون فً نفس المكان كً تستطٌع أن تكتسب وتتمن الطبخ ، علٌن أن 

الوصول للحلم ال ٌكفٌه التمنً كً تستطٌع تعرؾ تماما بؤن النجاح و

 الوصول إلٌه .
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واآلن بعد ما أخذنا لسط من الراحة بتلن المصص التً استخلصنا من بٌن  

ثؽراتها معانً نحتاجها فً كل ٌوم ، دعنً أجاوب عن سإال لد تركته لن 

 : فً البداٌة

 ما نمول إن ما فعلوه مستحٌل ؟ ! هل ولتها ستكون على حك حٌن 

التفكٌر  –لوة اإلرادة  –األمل  –الصبر  –والجواب هو : بإرادة هللا  

المثابرة  –وضوح األهداؾ  –الفهم الصحٌح للذات  –اإلٌجابً 

 واالستمرار . . . لٌس هنان ما ٌدعى بالمستحٌل .
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 إبمى لوٌاكتاب 

 للمؤلفة دٌمً

 

لوٌا( ٌحتوي على مجموعة من كلمات المإلفة  إبمىهذا الكتاب )كتاب 

. وٌمدم كذلن الدروس  أٌضاوالتباسات خاصة بها والتباسات المشاهٌر 

تعتبرها  التً ساعدتها كثٌرا ,والتًوالتؤمبلت واألفكار واألهداؾ الٌومٌة 

 بؤنهاتشاركها معنا , عندما لالت دٌمً  أنفً  هدٌة شخصٌة خاصة ترؼب

معنا كهدٌة , تذكرت كبلما ال اعلم لمن ٌعود بان  شارن الكتاب أنترٌد 

تهدٌها لشخص ما هو )الكتاب( نعم الن الكتاب عبارة  أنهدٌة ٌمكن  أفضل

 عن مخزون ثمافً ودٌنً وعلمً و ...الخ .

 سأكون أننًكنت فً معترن الحٌاة , الرأ هذا الكتاب واعلم  أٌنما" 

بصدق و إخبلص ,  وأحب, كن لوٌا , وشجاعا  أجلنمتواجدة دائما من 

 ولن ٌوجد ما تخسره" .

 "دٌمً"                                                       

, علما فً الصفحات التالٌة سؤلدم لكم بعض من مواضٌع كتاب إبمى لوٌا 

مواضٌع الكتاب عبارة عن ممال لصٌر ٌتمدمه تؤرٌخ الٌوم والشهر و  أن

 الة للمإلفة دٌمً بعدها الهدؾ . التباس من المشاهٌر ثم مم

وأتمنى لكم لراءة ممتعة .
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 من كتاب ابمى لوٌا

 -:أوال

 ماٌو11

 

 كنت جندٌا إذا" أمًلالت لً 

 فستصبح لائدا ,واذا كنت رجل دٌن,

 فستكون واعظا عظٌما"وبدال من هذا,

 .عملت رساما فأصبحت بٌكاسو 

 بابلو بٌكاسو -

 

 

لم أكن ألصل للمنزلة التً وصلت إلٌها بدون الحب والصدالة والدعم الذٌن 

 أكنالعظٌمة , والتً كانت تإمن بً دابما حتى وان لم  أمًوهبتهم لً 

الموي بً الكثٌر من الشجاعة ألسمى  اإلٌمانأإمن بنفسً . منحنً هذا 

 والعٌش فٌها . أحبلمًلتحمٌك 

 أننً وأدركتولوة وحب ,  بلصوإخباستمامة  أعٌشلمد علمتنً كٌؾ 

 الرابعة بجانبً . األممحظوظة ومباركة للؽاٌة بوجود هذه 
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 . إٌاهالهدؾ: اخبر شخصا اثر بحٌاتن بمدى امتنانن للحب الذي وهبن 
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 -ثانٌا:

 ماٌو ۲۱

 عندما نهتم كثٌرا بما ٌعتمده اآلخرون

 عنا ، فإننا نسمح لهم بأن ٌحددوا لنا كٌف

 وبالتالً ، وبدون أن نشعر ، نفمد صلتنا بأنفسنا .نعٌش حٌاتنا ، 

 دٌمً -

 

نرؼب جمٌعًا فً أن نشعر بؤننا محبوبون ومرؼوبون ، ولكن عندما نركز 

على هذا بدالً من التؤكد من أن نحب أنفسنا أوالً ، فإننا نضل طرٌمنا داخل 

آراء اآلخرٌن ونتولؾ عن عٌش حٌاتنا بصدق . إذا ما أطلك علٌن شخص 

ٌمول  وال ترد علٌه ، حٌث إن التجاوب مع ما -اسَما تكرهه ، ال تنزعج ما 

 سٌإثر بالسلب على شخصٌتن .

وفرٌدًا فكر فً واحدة من مٌزانن وواصل  ممٌزاالهدؾ : ما الذي ٌجعلن 

 تطوٌرها ٌومًٌا .
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 -ثالثا:

 ماٌو 11

 ساعدته –عندما ٌسًء شخص ما 

 معاملتً –وضعت علٌه آماال كبٌرة أو 

 با لً الكثٌر من األلم ،مسب

 سأظل أعتبره معلمً .

 الداالي الما -

بٌن الشعور بالشفمة تجاه اآلخرٌن أمر مهم للؽاٌة لسعادتنا ، وٌمكننا أن 

نتعلم دابًما من الذٌن ٌجرحوننا . لٌس ممكنا أن تعٌش حٌاتن بؤكملها بدون 

أن ٌجرحن أحد . حتى ألرب أصدلابنا الذٌن ٌحبوننا كثًٌرا لد ٌؽضبوننا من 

األمر الذي ٌجب  ولت خر . إن صدٌمن الممرب لٌس صدٌما مثالًٌا ، وهو

أن تضعه مبارن ، حٌث إن من ٌحٌطون بن بشر مثلن بخطبون ، لذا من 

 أن نضع هذا األمر فً اعتبارن .المهم 

لبن الذٌن ٌجرحونن وٌخٌبون ظنن .تعلم من الجمٌع ، حتى أوالهدؾ :
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 -رابعا:

 ماٌو 19

ا من أجل الشعورال ٌمكننا أن نعتمد ع  لى اآلخرٌن دائم 

 ٌجب علٌنا أوال أن نعثر علٌها داخلنا . بالسعادة ، بل

 دٌمً -

 

أدركت أخًٌرا أنه من المهم للؽاٌة أن ٌسعد المرء نفسه . وال تخجل أبدا مما 

تشعر به ؛ ألننا جمٌعا نشعر بالمشاعر ذاتها فً ولت ما ؛ ربما نعبر عنها 

بطرق مختلفة ، ولكننا نشعر بالمشاعر ذاتها فً األساس ، لهذا ٌمكننا 

أنه ال ٌنبؽً أن  جمٌعا أن نتواصل من خبللها ، األمر األهم لتتذكره هو

 ٌجعلن تشعر بالسوء تجاه مشاعرن .تترن أي شخص كان 

: إذا ما كنت تمر بٌوم عصٌب فبل تعتمد على اآلخرٌن لتشعر الهدؾ

 بالسعادة ، بل ابحث عنها داخلن .
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 -خامسا:

 ماٌو 02

 كلما ارتفع نجمً ، تبعنً كلب ٌُسمى الغرور .

 نٌتشه–

تسلك سلم نجاحنا الشخصً ، علٌنا أن نراعً عندما نمتلن حٌاتنا ونبدأ فً 

ترن ؼرورنا خلفنا ، وأال ندعه ٌتدخل فً سبلمة ومصدالٌة عملنا . سٌظل 

ؼرورن دابًما خلفن بالمرب منن ٌطاردن وٌنهش فً لدمٌن فً أثناء 

 الم ، لذا ال تجعله ٌتمدم علٌن .توجهن نحو لمة هذا الع

 منه وال تدعه ٌتحكم بن . : لٌم ممدار ؼرورن حالًٌا واحترس الهدؾ

 



 159 

 -سادسا:

 ماٌو ۱۲

 الحمٌمٌة تنبع عندما تلهم وترشد السعادة

 شخصا ما إلى الطرٌك الذي ٌفٌده .

 زٌج زٌجلر -

هنان الكثٌر من األشخاص الؽٌورٌن فً العالم ، وأحٌانا ما تتسبب سعادتن 

د من أن تكون داعما لهم وسعٌدًا بحدوث توتر فً العبللات معهم ، لذا تؤك

 سعادة ، فربما ٌعاملونن بالمثل .لشعورهم بال

 بؤخبار: فً المرة المادمة التً ٌخبرن فٌها أحد أصدلابن أو ألربابن الهدؾ

 سعٌدة عنه ، احرص على أن تكون سعادتن نابعة من الملب .
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 -سابعا:

 ماٌو 02

 التغٌٌر أحٌانا عندما تستمع إلى ٌحدث

 ٌمومون بأمور ال تعتمد بصحتهااص أشخ

 وتبدأ فً النماش معهم عنها .

 جٌن جودال -

ٌبلػ تعداد سكان األرض سبعة ملٌارات نسمة ، ولكن لكل منا عمل واحد 

فمط ومجموعة واحدة من المٌم واآلراء . بؽض النظر عن مستوى التعلٌم 

فٌها على والشؽؾ والنوع واالنفتاح واإلرادة ، سنمر جمٌعًا بؤولات نكون 

خطا . لن ٌمكننا أن تبرر ألنفسنا صحة لٌمنا ونخرس آراء ومعتمدات 

 اآلخرٌن حتى لو كنا نختلؾ معهم .

الهدؾ : حافظ على انفتاحن ، وتمبل كونن على خطا ، ووسع من آفالن 

بالعثور على اهتمامات جدٌدة ، فإنه من المفٌد لن أن تفتح عملن وأن تفكر 

 مختلفة . فً األمور من وجهات نظر
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 -ثامنا:

 ماٌو 02

 لد أسٌر ببطء ، ولكنً ال أتراجع للخلف أبدا .

 ابراهام لٌنكولن -

 

بؽض النظر عما نحاول التؽلب علٌه ، وال  -إن الشفاء عبارة عن عملٌة 

ٌمكننا المول إن شخصا ما أفضل أو أعظم ألنه لادر على الشفاء بسرعة 

أكبر . إننا السنا فً سباق . إنن بحاجة إلى التحرن طبما لسرعتن الخاصة 

ال تفعل  -سلم تمنى فٌها أن تست بؤٌام، حتى لو كانت سرعتن بطٌبة . ستمر 

ال تفعل . مادمت تسٌر بسرعتن الخاصة  -تكس فٌها تن. وستمر بؤٌام لد 

وال تراجع للخلؾ فً عملٌة شفابن ، فإنن تتمدم بشكل رابع ، وهذا هو كل 

 ل ما حممته من أجل نفسن .ما ٌهم . لذا كن فخورا بك

ا : ال تمارن عملٌة شفابن باآلخرٌن ، وتذكر أن كبل منا ٌشفً بدنٌالهدؾ

وعملًٌا وعاطفٌا طبما للسرعة المناسبة له ، لذا ، أعط نفسن الولت الذي 

 تحتاج إلٌه وتستحمه .
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 -تاسعا:

 ماٌو 02

 الولت بسرعة كبٌرة ، وٌدخل الناسٌمر 

 لى حٌاتن وٌخرجون منها ، لذا ٌجبإ

 ارهم بمدى اعتزازن بهم .علٌن أال تضٌع فرصة إخب

 مجهول –

 

الخسارة جزء ال ٌتجزأ من الحٌاة ، فلمد فمدت على مدى سنوات الكثٌر من 

األشخاص الذٌن أعتز بهم كثًٌرا ، وال ٌمكن ألي شًء أن ٌحٌٌهم مرة 

أخرى سوى أنهم أحٌاء فً ذكرٌاتً معهم ، ولٌمهم ومٌزاتهم ، وٌمكننً أن 

كبٌر  ىزاألمر الذي ٌعتبر شعوًرا ذا مؽ حٌة فً داخلً ؛ بؤرواحهمأحتفظ 

 لنتذكره هو أن نحصل على ألصى استفادة ممكنة من الولت. األمر األهم 

 الثمٌن الذي نمضٌه مع من نحب .

 الهدؾ : صل الٌوم من أجل شخص تحبه ولم ٌعد على لٌد الحٌاة .
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 -عاشرا:

 ماٌو ۱۲

 

 ٌمكن لآلباء أن ٌوجهوا النصح ألبنائهم فمط

 ولكنأو أن ٌضعوهم على الطرٌك الصحٌح ، 

 التفرد الموجود فً شخصٌة شخص ما ٌعود إلٌه وحده .

 فرانن آن-

 

تمكنت من الوصول إلى هذا المدر من رحلة حٌاتً بفضل توجٌهات والدي 

وهباتهما وأخطابهما ، ولكنً اكتشفت ، بعد شفابً ، أنه ٌمكننً التعلم من 

حٌاتً على الصورة التً  والدي ، وٌعود األمر إلً فٌما ٌتعلك بؤن أجعل

 أرؼبها .

الهدؾ : اشكر والدٌن على أنهما سبب وجودن فً الحٌاة ولٌامهما بؤلصى 

 ما فً وسعهما من أجلن .
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 -الحادي عشر:

 ماٌو 09

 

 لٌس التواضع أن تحط من لدرن ,بل أال تشعر بالغرور .

 

 سً.إس .لوٌس-

 

لذا ٌمكن فعل  أمواالٌرفض الكثٌر من الناس إعطاء المشردٌن فً الشوارع 

ة ٌفظنزجاجة مٌاه  أووجبة طعام  ألحدهما من اجلهم , بان تشتري أمر

 أومن انه لد حصل فً ممابل المال على شًء مؽذ لٌؤكله  تتؤكدبحٌث 

احمل  أننًالمرات المرات رأٌت رجبل مشردا وتذكرت  إحدىٌشربه ,فً 

تشعر  أنرٌدن أال وللت له: "  إلٌهوجبة خفٌفة فً حمٌبتً , فتوجهت 

هذا , فكان ردت فعله كما  أعطٌن أن, ولكن إن كنت جابعا . فؤود باإلهانة 

شٌبا بسٌطا مثل  أنلو كان لد فاز بمبلػ كبٌر من المال . لم اصدق كٌؾ 

 هذا منحه المدر الكبٌر من السعادة .

 

شخص  أي أوالهدؾ : انحرؾ عن طرٌمن الٌومً لتساعد شخصا مشردا , 

لمساعدة .ا إلىبحاجة 
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 -الثانً عشر:

 ماٌو 02

 ا استهلكتال ٌمكن لئلبداع أن ٌنضب ، فكلم

 منه حصلت على المزٌد .

 نجلوأماٌا  -

 

أتذكر بعدما كتبت أؼانً األولى أننً كنت للمة من عدم لدرتً على إنتاج 

المزٌد ؛ حٌث لم أكن أدرن فً حٌنها أن السبٌل الوحٌد للحصول على 

 .بداع هومن خبلل مواصلة اإلبداع المزٌد من اإل

أخرجه كله ، وسوؾ ٌكون بعضه  -ؾ : ال تكن حرٌصا على إبداعن داله

 رابعا وبعضه سخٌفا ، ولكن ال تتولؾ أبدًا عن المحاولة .
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 -الثالث عشر:

 ماٌو 01

 لمد لدر لن أن تكون فً رعاٌة هللا .

 مجهول –

 

محدد ، وال ٌوجد شخصان لمد خلك كل منا فً هذه الحٌاة من أجل هدؾ 

متشابهان . لمد خلمنا هللا وهٌؤنا للمٌام بما خلمنا من أجل المٌام به . إنن ثمٌن 

 دع شخصا أًٌا كان ٌخبرن بالعكس .وفرٌد من نوعن وممٌز ، لذا ال ت

 : احتؾ بالطرق التً تجعلن ممٌزا وفرٌدا من نوعن . دؾاله
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 -الرابع عشر:

 ٌولٌو1 

 ا افعل ما تحب ،الحٌاة لصٌرة ، لذ

 فبل ٌوجد ولت كاف إلضاعته .

 دٌمً -

 

اكر بوضوح عندما كنت فً الخامسة من عمري ، وكنت أتمنى أن أشب ذتأ

ألكون نجمة ـ أن أكون " شٌرلً تمبل " التالٌة . ولعت فً حب الؽناء 

والرلص والتمثٌل ولفت مصرة على تحمٌك هدفً . أشعر باالمتنان ألننً 

الكبٌرة فً مثل هذه السن الصؽٌرة ، مما سمح لً بؤن أركز بدأت أحبلمً 

بشدة على ما أرؼب فً تحمٌمه . بؽض النظر عن عمرن ، علٌن أن تسعى 

لتحمٌك هدفن حتى تناله ، من األحبلم ال تتحمك بجلوسن منتظًرا أن تتحمك 

بمفردها . إن األحبلم ربما ال التحمك مثلما تؤمل ، ولكن ٌجب علٌن أن 

 ا ٌجعلن سعٌدا .تفعل م

ما ٌمكنن إنجازه جٌل السعً لتحمٌك أحبلمن وافعل ؤ: تولؾ عن تالهدؾ

 على الفور .
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 -الخامس عشر:

 ٌولٌو 0

 داخل كل طفل فنان ، المشكلة هً كٌف ٌمكننا

 الحفاظ على هذا الفنان عندما ٌشب عن الطوق .

 بابلو بٌكاسو -

 

مر ضروري ألن نبمى سعداء ، إن المحافظة على براءتنا وشبابنا وحرٌتنا أ

حٌث إننا جمٌعا فنانون ونمتلن الموة الفطرٌة لخلك حٌاتنا وتشكٌلها كما 

من الضروري أال تفمد حسن  نرؼب ، مع وضع هذا األمر فً االعتبار ،

 ول عن نفسن وعن العالم من حولن .ل والفضإبالتسا

لتمارس  ا: ال ٌعنً البلوغ أن تتخلى عن هواٌاتن لتبدو ناضج الهدؾ

 األمور التً تستمتع بها . . .
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 من كتاب فن االختبلط

 جٌن مارتٌنت

 

 ممدمة الطبعة الجدٌدة

 

مثل كافة أفضل أفكاري ، ولدت لدي فكرة هذا الكتاب االجتماعً فوق    

مندٌل مزركش ، ففً الساعات األخٌرة من اللٌل ، بعد حضور حفل زفاؾ 

ضٌت مع زمبلبً ولتاً طوٌبلً نحلل ما فً مدٌنة دٌتون ، بوالٌة أوهاٌو ، ل

حدث أثناء الحفل ، وعلى نحو مفاجا ، سؤلتنً صدٌمة لً وكؤنها توجه إلى 

اتهاما ما ، فمالت : " كٌؾ استطعت ممابلة كل فرد فً المدٌنة ٌا جٌن ؟ 

فنحن تحدثنا مع من نعرفهم فحسب " ، وبؽرض التسلٌة ال التوجٌه ، 

الختبلط والتعاٌش مع اآلخرٌن الخاصة شرعت فً كتابة بعض أسالٌب ا

–والتً لم ٌكن لها مسمى بالنسبة لً حتى ذلن الولت  –بً على مندٌل 

ولدهشتً ، لم ٌستمتع كل من سمعنً فحسب ، ولكنهم كانوا شؽوفٌن 

للحصول على هذه المعلومات ، وعندبذ أدركت أننً أكثر وعٌاً من ؼٌري 

اس كان لدٌهم رؼبة شدٌدة لتعلم هذه بؤسالٌب االختبلط باآلخرٌن ، وأن الن

 األسالٌب .

، لم أكن مدركة  ٠٠ٕٔوعندما نُشر هذا الكتاب للمرة األولى فً عام     

تماماً لمدر المخاوؾ التً تتعلك باالختبلط باآلخرٌن ، وعندما حاولت 



 173 

التعرؾ على هذا الخوؾ االجتماعً الواسع االنتشار ، وعرض طرٌمتً 

فً االندماج مع المجتمع فً الحفبلت والمناسبات الشخصٌة والعملٌة 

االجتماعٌة ، ٌبدو أنى المست عصبا اجتماعًٌا حساسا ، ولمد اكتشفت أن 

من أبرز الشخصٌات الشهٌرة كمضٌفً األحادٌث التلٌفزٌونٌة والشخصٌات 

اإلذاعٌة وكبار موظفً الدولة ال ٌخشون الحدٌث والدردشة مع الؽرباء 

تً لمست وترا حساسا لدٌهم ، فالواضح أن الناس فحسب ، بل إن طرٌم

ٌرؼبون بحك فً تحسٌن لدراتهم فً هذا الصدد ، فهم ٌرٌدون أن ٌنموا 

 لدراتهم على االختبلط باآلخرٌن وتعزٌز ثمتهم بؤنفسهم .

ولكن ، لسوء الحظ ، بعد مضى أربعة عشر عاماً توالت فٌها الطبعات .     

آلخرٌن ألصاه ، فنحن نحٌا اآلن عصر بلػ خوؾ الناس من االختبلط با

البرٌد اإللكترونً ، وموالع اإلنترنت ، والهواتؾ الخلوٌة : وعلى الرؼم 

من تناولنا لوجبات ؼذابٌة أفضل ، واستخدامنا المطارات السرٌعة ، 

والمنوات الفضابٌة ، إال أنه تنمصنا مهارة التعامل مع اآلخرٌن دون أن 

الكثٌر من الرعشات العصبٌة والتلعثمات ، تُصاب بالرجفة ، ناهٌن عن 

هذا إن كان لدٌنا عضبلت  –فلمد أصٌبت عضبلت االختبلط لدٌنا بالضمور 

 اختبلط أصبلً .

ولمت فً هذه الطبعة الجدٌدة بتحدٌث العدٌد من المراجع وإضافة     

الكثٌر من المصص الوالعٌة ، هذا باإلضافة إلى تحدٌث األسالٌب نفسها . 

على ذلن ، دأبت طوال السنوات العشرة الماضٌة على جمع أفكار وعبلوة 

وأنماط جدٌدة و " مجربة عملٌاً " خاصة بكٌفٌة االختبلط ، والتً أضفتها 
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هنا كً ألدم للمارئ المزٌد من خٌارات االختبلط ، وكذا لمت بإضافة 

فصلٌن مهمٌن إلى الكتاب ، وهما " االختبلط فً المرن الحادي والعشرٌن 

 ، و " تاو االختبلط " ." 

ولمد أصبح تشجٌع الجمٌع على الخروج والتحدث إلى اآلخرٌن من أهم     

مهام حٌاتً . وكما هو الحال مع أنواع االستكشاؾ األخرى ، ٌصبح األمر 

أكثر أماناً بالمكوث فً المنزل ، ولكن تذكر : لن تجنً شٌبا إن لم تؽامر 

ألشٌاء األكثر إمتاعاً من المشاركة فً إلى للب المجهول ، وللٌلة هً تلن ا

 حوار رابع وطبٌعً مع شخص ما ال نعرفه .
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 الممدمة

 

تخٌل أنن فً إحدى الحفبلت االجتماعٌة ، حٌث الدٌكور المبهج .     

والضٌوؾ الفاتنون ، والطعام الرابع . ال ٌوجد أجمل من هذا ، ألٌس كذلن 

 ؟

ختفاء من الحفل بؤي شكل ، ؼٌر صحٌح ! إنه كابوس ، بل وترٌد اال   

فٌبدو أن الجمٌع من حولن ٌعرفون بعضهم البعض ؛ ٌتحدثون ، 

وٌضحكون ، وٌستمتعون بولت رابع ، بٌنما تمؾ أنت وظهرن للجدار ، 

إال هنا ،  –أي مكان  –تتمنى من أعماق فإادن لو أنن فً مكان آخر اآلن 

وما ٌحول بٌنن وبٌن الموت اعتمادان ال ثالث لهما : األول هو أنن بالمطع 

ستمتل ذان الصدٌك ) الذي لم ٌعد صدٌما ( الذي ألنعن بطرٌمة ما أنن 

بحاجة إلى توسٌع أفمن من خبلل حضور هذا الحفل ، والثانً هو أنه حال 

 انٌة أبدا .لدّر لهذا الحفل أن ٌنتهً ، فإنن لن تترن منزلن ث

أتجد فً هذا مبالؽة ؟ ربما . لكنً أعرؾ الكثٌر من األفراد المختلؾ   

األعمار ، ومن كافة مناحً الحٌاة ، ممن ٌشعرون بالراحة التامة إزاء 

التفاعبلت االجتماعٌة الثنابٌة أو التً تتم فً مجموعات صؽٌرة . 

ؽٌرة أو الكبٌرة وٌعترفون فً الولت نفسه بخوفهم الدفٌن من التجمعات الص

أٌاً كان نوعها ؛ فمجرد فكرة التحدث مع أشخاص ال ٌعرفونهم تصٌبهم 

بجفاؾ فً الحلك ورعشة فً الركبتٌن ، ومن ثم فإنهم ٌبذلون لصارى 
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جهدهم لتفادى موالؾ االختبلط هذه . كثٌرون ٌنسحبون من الحفبلت وهم 

من األعمال ، أو  ٌبررون ألنفسهم أنهم ٌفعلون ذلن بسبب انشؽالهم بالكثٌر

مارهم إلى لشعورهم باإلرهاق الشدٌد ـ حتى إن البعض ٌعللون ذلن بافت

ٌكاد ٌبلػ حد المؤساة : حٌث إن التجمعات  مبلبس مناسبة ! هذا خزي

دابماً ما تتسم  –سواء كانت مناسبات عمل أو مناسبات اجتماعٌة  –الكبرى 

فهً مٌادٌن خصبة لممابلة  باإلثارة والنشاط أكثر من المماببلت المحدودة ؛

أفراد جدد ، كما أن هذا الخوؾ ٌتسبب ؼالباً فً إضاعة الفرص الجٌدة ، 

إما بعدم الذهاب إلى الحفبلت ، أو بالذهاب مع زمٌل أو رفٌك وااللتصاق 

به كالؽراء ؛ فهم ٌعتمدون أن أي شًء آخر أفضل من الولوؾ فً عزلة 

رٌة أو شفمة اآلخرٌن ، وحتى عن اآلخرٌن طوال الولت فٌكونون محط سخ

هذا أفضل لهم من المعاناة منمطعة النظٌر التً سٌواجهونها إذا وجدوا 

 أنفسهم وجها لوجه مع شخص ؼرٌب وال ٌجدون ما ٌمولون .

ٌعانً من ٌشعرون بتلن األحاسٌس ) وهم أكثر بكثٌر مما تتخٌل ( من    

ذه الحالة ؟ نعم ؛ مرض ٌعرؾ بـ " فوبٌا االختبلط " . هل هنان عبلج له

بعكس ما تعتمد ـ " مشاركتن فً الحدٌث " ، أو " كونن شخًصا  –ألن 

اجتماعٌا " ، أو " تجولن بٌن الحاضرٌن " ، كلها فنون ٌمكن تعلمها 

 بسهولة ، وٌستطٌع أي شخص أن ٌبرع فٌها .

صحٌح أن المهارات االجتماعٌة تبدو وكؤنها تؤتً إلى البعض بصورة    

بعض اآلخر ، وهنان للة سعٌدة الحظ ولدت كعبالرة فً فن أسهل من ال

االختبلط ) فمد رأٌت فً الوالع ولداً ال ٌتعدى عمره ثبلث سنوات ٌتجول 
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ضاً بشكل مثٌر للشفمة بٌن الحاضرٌن ببراعة مخٌفة ( ، ولكن الخجولٌن أٌ

األلسن ، ومن ٌتلفظون بكلمات جارحة فً وجوه اآلخرٌن  ، أو معمودي

تعلم بعض األسالٌب البسٌطة والحٌل والكلمات واألسالٌب التً  ٌستطٌعون

تشكل الفارق بٌن المرح والحزن ، وبٌن لٌلة مخزٌة وأخرى مفعمة باإلثارة 

 االجتماعٌة .

وبالطبع هنان من ٌعتمد اعتماداً خاطباً بؤن االختبلط ما هو إال مضٌعة  

معنى لها بٌن أفراد لن  للولت ، كما أنه تدفك النهابً من المحادثات التً ال

ٌروا بعضهم مرة أخرى ، وأنا أعترؾ أنً شاركت من لبل فً بعض 

المنالشات التافهة عن الطمس أو المرور ، لكنً اشتركت كذلن فً الكثٌر 

من المحادثات التً ال ٌتعدى ولتها عشر دلابك عن موضوعات لد تكون 

ة وتظل عالمة بالذهن ، تافهة ، مثل الحدٌث عن ورق الحابط ، إال أنها لطٌف

وكثٌرا ما عدت بعدها إلى المنزل وأنا أشعر بالسعادة وباالندماج مع العالم 

بشكل رابع . تذكر دابما أن تواجدن فً مكان ملًء بالحاضرٌن الذٌن 

ٌتجاذبون أطراؾ الحدٌث أمر ٌبعث على االبتهاج ! فمط ابحث عن كلمة " 

أو التوحد ، أو الترابط عن لرب ،  االختبلط " فً الماموس : " االمتزاج ،

أو حتى االنضمام أو المشاركة مع اآلخرٌن " ، أال ٌبدو لن هذا جذاباً ؟ بلى 

 . . وأعرؾ هذا عن خبرة شخصٌة .

فً أي مكان كانت أو  –سؤخبرن بسر ، على الرؼم من عشمً للحفبلت  

على زمان ـ إال أن لدرتً على االختبلط مع اآلخرٌن لم تؤتنً بسهولة 

، لررت أن أصبح  ندما كنت فً الثالثة عشرة من عمرياإلطبلق ، فع
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موهوبة فً فن االختبلط ، وشرعت ـ على مر السنوات ـ فً تعلٌم نفسً 

هذا الفن من خبلل التجربة والخطؤ ، وجمعت العدٌد من األفكار ، وتبنٌت 

الكثٌر من األسالٌب من عدد ال ٌحصى من األصدلاء والمعارؾ وكذا 

كتب ) ؼالبا الكتب المدٌمة من عصور سابمة عندما كان لزاما على كافة ال

األشخاص الرالٌن أن ٌكونوا بارعٌن فً فن التحدث مع اآلخرٌن ( ، ولمد 

اختبرت كل الطرق التً استخدمتها للحصول على أفضل النتابج ، ومن ثم 

 لمه .أصبح لدي اآلن نظام ال ٌخفك أبدًا ، وهو سهل وٌمكنن أٌضا أن تتع

تتناسب كل األسالٌب والكلمات التالٌة مع كافة أنواع التجمعات الضخمة ،  

ولكن هنان مبدأ أساسً البد أن تتذكره عند الشروع فً دراسة هذا الفن 

األصٌل : البد أن ٌكون ؼرضن فً كل موالؾ االختبلط هو لضاء ولت 

ٌث ٌعتمد ممتع . هذا أمر حٌوي جدا ، ولاعدة ال سبٌل إلى إؼفالها ؛ ح

لهذه الماعدة  إتباعننجاحن كشخص ٌمارس عملٌة االختبلط على لدر 

المنطمٌة األساسٌة ، سواء إذا تواجدت فً عبللة عمل ، أو فً حفل دعان 

إلٌه جارن ؛ سواء كان لماء ودًٌا أو اجتماع عمل من أجل الحصول على 

" والتً أرفض ترلٌة ) وأعتمد أننا جمٌعًا لد سبمنا من كلمة " شبكة العمل 

استخدامها إال عند الصٌد ! ( ، فهدفن األساسً هو استمتاعن الشخصً . 

وربما ترى مولفاً من موالؾ االختبلط ٌهدؾ إلى تسلك سلم الترلٌة ، أو 

الفوز بمحبوب ، ولكن إن لم تستمتع بحك بممابلة األشخاص والتحدث إلٌهم 

ً أن االختبلط هو جابزتن ، فإن نجاحن سٌبمى دابماً محدوداً . والحمٌمة ه

 الخاصة .
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 لذا . . خذ نفساً عمٌماً ، وهٌا بنا نختلط باآلخرٌن !  

 كل الكبلم أعبله هو كبلم لمإلفة الكتاب )جٌن مارتٌنت(
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 -من كتاب فن االختبلط )جٌن مارتٌنت(:

 

 التغلب على فوبٌا االختبلط

 

 كٌف ٌمكنن التظاهر به حتى تستطٌعه بالفعل ؟

 

لد وصلت ، تمؾ وحدن ، تلصك ظهرن بالجدار فً ؼرفة ملٌبة  حسنا ، ها

بالحاضرٌن ، ولمد وصلت لتون ، ولمت بالفعل باألمرٌن اللذٌن ٌجعبلنن 

تبدو مشؽوالً : خلعت معطفن ، وحٌٌت مضٌفن أو مضٌفتن ؛ حٌث مضى 

 أو مضت فً عجالة لتحٌة ضٌوؾ آخرٌن أو للتحمك من وجود ما ٌكفً من

 ن ، ماذا بعد ؟الثلج . . . واآل

ا ( : ال تفزع : فؤنت لست الوحٌد الذي ٌنتابه هذا الشعور ثأوال ) وثانًٌا وثال

، فالكثٌر ٌدخلون فً حالة من الملك الطبٌعً عند مواجهة موالؾ االختبلط 

الصعبة ، فمنهم من ٌتعامل مع خوفه باالنسحاب إلى ركن ما ، ومنهم من 

مع هذا المولؾ ، ومنهم من ٌضحن  ٌصاب بالعصبٌة وٌشعر بعدم التبلإم

، ومنهم من ٌلعب بشعره أو ٌعدّل فً ثٌابه ، بل إن فوبٌا  هستٌريبشكل 

 -االختبلط لد تدفع البعض إلى اإلسراؾ فً الطعام أو الشراب أو التدخٌن 

تستسلم لمخاوفن ،  أالوهو أمر ؼاٌة فً الخطورة ؛ لذا ، من الضروري 
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الحاسمة . حاول أن تسترخً وتمول لنفسن اللحظات األولى  خاصة فً تلن

 بؤنً أستطٌع حتى أستطٌع بالفعل ": " سؤتظاهر 

صدق أو ال تصدق ، فإن هذا التؤكٌد البسٌط ٌعد أسلوباً بالػ التؤثٌر . بل 

ساحًرا . فً تحوٌل الرعب من الحفل إلى وجهة نظر إٌجابٌة . أتذكر عندما 

األشباح التروع نفسن . وٌنتهً كنت صؽٌراً تروي المصص المخٌفة عن 

بن األمر فً نهاٌة اللٌلة بؤن تإمن بوجود األشباح ؟ وبسهولة تدعو للدهشة 

واالستؽراب استطعت أن تخدع نفسن وأنت بعد طفل صؽٌر ، واألمر على 

نفس المدر من السهولة وأنت كبٌر ، فكل ما علٌن فعله هو أن تتظاهر بؤنن 

مان راسخ بؤنن تثك فً نفسن حتى ولو سعٌد أٌنما كنت ؛ وكن على إٌ

لعشر دلابك ، والحظ األشٌاء المدهشة التً ستحدث ، ستشعر بالفعل بثمة 

 هابلة فً نفسن ، والسبب هو ردود األفعال التً تتلماها من اآلخرٌن .

فلنواجه األمر : للٌلون هم من ٌرؼبون فً الحدٌث مع شخص تبدو علٌه  

ذا ، حتى إذا شعرت بالخوؾ لدى االلتراب عبلمات الخوؾ أو اإلحباط . ل

من أشخاص تعرفهم للٌبل ، أو ال تعرفهم على اإلطبلق ، فلتمترب منهم ، 

ناسٌاً شعورن بالخوؾ من االلتراب منهم تماماً كما لو أنن اعتلٌت لتون 

خشبة المسرح . خذ نفساً عمٌماً ، وتخٌل أن الستار لد ُرفع ، ولبل أن تدرن 

كتشؾ أنن لم تعد تتظاهر . وأن مخاوفن لد اختفت ، وأنن ماذا ٌحدث ، ست

 تستمتع بالفعل بولت رابع .

تُمثل ممولة " سؤتظاهر بؤنً أستطٌع حتى أستطٌع بالفعل " اتجاهاً مساعداً  

ولٌس أسلوباً بعٌنه ، ولكن البد أن تتذكرها جٌداً عند الشروع فً االختبلط 
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االفتتاحٌة وبداٌات خوض ، حٌث إنها العنصر األساسً للمحادثات 

الحدٌث أمر ؼاٌة فً األهمٌة ، وفً  األحادٌث ، فحالتن النفسٌة عند بداٌة

كون ما تخطط له أهم ما اللحظات األولى من تجربة االختبلط الصعبة ، ٌ

 تشعر به .

 

 

 أربعة خواطر لنجاة الخائفٌن

 

تطٌع أحٌاناً ال تكفً الجملة السحرٌة " سؤتظاهر بؤنً أستطٌع حتى أس

بالفعل " عندما ٌواجهن حشد من مسببً الخوؾ المفزعٌن وهم األشخاص 

الذٌن ال تجمع بٌنن وبٌنهم أٌة خصابص مشتركة . بالنسبة لً ، هم 

أصحاب بنون االستثمار ، أو هإالء الذٌن ٌحضرون افتتاحٌات معرض " 

هامتون" للفنون ، أو النساء فً نادي البرٌدج فً مدٌنة بروفو ،  إٌست

الٌة ٌوتا . ومع ذلن ، سواء كان االختبلط باآلخرٌن فً سهرة مع شخص و

ما أو الخروج فً نزهة مع أصحابن أو حضور جلسة عمل مكثفة وُمِلحة 

أو حضور إحدى المناسبات االجتماعٌة فً ٌوم العطلة ـ كابوساً بؽٌضاً أو 

المنمذ لن من هذا الكابوس ـ التالٌة ستكون بمثابة  -ال ، فإن خواطر النجاة 

، فهً مناسبة عند شعورن بصعوبة التنفس ، أو عندما ال تتذكر اسمن أو 

اسم الشخص الذي لام بدعوتن ، أو عندما تتساءل عن سبب حضورن 
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لد أخطؤ عندما أضافن إلى لابمة  وتظن أن السكرتٌر الخاص بشخص ما

 المدعوٌن . 

ٌة على نحو كبٌر ، وبالطبع تتنوع الحاجة إلى هذا النوع من الولاٌة النفس

وذلن بتنوع األفراد والموالؾ . ولد ٌداوم الخجبلء من الناس ، أو من لم 

ٌخرجوا من بٌوتهم منذ شهرٌن على استخدام خواطر النجاة بانتظام ، وٌجد 

فً هذه الخواطر الكثٌر من المرح والتسلٌة  -بعض األشخاص ـ من أمثالً 

، ولكن على أٌة حال بوسع هذه بحٌث ٌستخدمونها فمط من أجل االستمتاع 

االجتماعٌة تكفً بحٌث تسمح لن  األفكار أن تمدن بجرعة فورٌة من الثمة

بالتعرؾ على مجموعة الؽرباء الذٌن لد ٌثٌرون الخوؾ بداخلن ، وكل ما 

 تحتاج لتفعٌله هو بعض الخٌال . 
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 حجرة المتجردٌن من ثٌابهم

 

ولدى دخولن الحجرة افترض أنن لد وصلت لتون إلى حفلة ضخمة ، 

( أن الجمٌع  ٕ( أنن ال تعرؾ أحداً على اإلطبلق هنان . )  ٔأدركت ) 

( أنن ما إن دلفت إلى الحجرة حتى فمدت أي  ٌٖتحدثون بحٌوٌة ونشاط . ) 

 إحساس بالثمة بالنفس .

 -جرب هذا : تخٌل ولو للحظة واحدة أن جمٌع من بالحجرة ـ فٌما عدان  

مبلبسهم الداخلٌة ) ومن األفضل لو كانت ربة ( ال ٌرتدون شٌبا إال 

وأحذٌتهم . من الطبٌعً أن هنان اختبلفات وفما لما ٌجعلن ترى الناس على 

لدر كبٌر من السخافة والضعؾ ، فالبعض ٌفضل أن ٌتخٌلهم بجواربهم 

المصٌرة فمط ، أو بربطات عنك فمط ، أو بمجوهراتهم ، أو بمبلبس المنزل 

اإلطبلق . وبإمكانن أن تتخٌلهم جمٌعاً فً الرابعة من  ، أو ببل شًء على

عمرهم . ولكن أٌاً كانت الصورة ، فإن فكرة حجرة المتجردٌن من ثٌابهم 

ٌمكن أن تكون أسلوبًا بسٌطا لملب الموازٌن لصالحن عندما تشعر بؤنن 

عرضة للخطر ، وهً مكان مثالً تبدأ فٌه تعزٌز ثمتن بنفسن عند حضور 

سٌتساءل معارفن المدامى عما وضع تلن االبتسامة على الحفبلت ، و

 وجهن ، وسوؾ تثٌر تصرفاتن الواثمة اهتمام الؽرباء .
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 ًالرجل الخف

 

تعتمد هذه الخاطرة على حمٌمة بسٌطة جدا ، شً ، اعتادت أمً أن تموله 

لً طوال الولت ، ال أحد ٌنظر إلٌن ، فالجمٌع منشؽلون بؤنفسهم . لد ال 

ا ٌحدث ، وتستند فكرة الرجل حٌحاً تماماً ، ولكن هذا ؼالباً مٌكون هذا ص

على هذه الحمٌمة األساسٌة ، وتخطو بها خطوة أخرى إلى األمام .  ًالخف

واآلن . . هل أنت مستعد ؟ فؤنت الست هنان ، أنت ؼٌر موجود . هل 

تعتمد أن أحدهم ٌنظر إلٌن وٌتساءل لم ال ٌتحدث اآلخرون معن ؟ مخطا 

فالجمٌع ٌنظرون من خبللن ألنهم ببساطة ال ٌستطٌعون رإٌتن ؛ أنت ، 

فهم ٌنظرون إلى مابدة الطعام ، أو إلى الحابط ، أو إلى ضٌؾ آخر . هل 

، عندما نزع "  1933تذكر فٌلم الرجل الخفً الذي ٌعود تارٌخه إلى عام 

ن كلود رٌنز " ضماداته وأصبح مخفٌاً تماماً ؟ ٌا لها من لوة تلن التً كا

ٌتمتع بها ! وكٌؾ ضحن ! واآلن . . وأنت مختؾ ، بوسعن أن تسٌر فً 

أرجاء الؽرفة ، ال تكترث بمن حولن ، تنظر إلى الجمٌع ، وإلى 

المفروشات واللوحات ـ المنظر بؤكمله ـ فً استرخاء تام ، فمن الناحٌة 

النفسٌة ٌعطٌن هذا الولت الكافً كً تلتمط أنفاسن ، حتى تشعر أنن مستعد 

ادتن ) تحذٌر : على للظهور مرة ثانٌة والدخول فً الحوار بكامل إر

بحك أن ٌتعامل مع هذه الفكرة بحذر ؛ فبل ٌجدر أن تظل  يالشخص المنطو

لنفسن ولتاً فً أول مرتٌن دة طوٌلة ، وألترح علٌن أن تحدد مختفًٌا لم
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 تمارس فٌهما فكرة االختفاء هذه ؛ فبل مناص من الظهور مرة أخرى ( .

 

 

 نظام الصدالة

 

هل تذكر رحبلتن المدرسٌة حٌن كنت فً المرحلة االبتدابٌة ، عندما كان 

ٌعمد معلمن إلى ترتٌبكم فً صفوؾ فبل ٌتٌه أحد من الطبلب ؟ فً 

مدرستً ، كانوا ٌطلمون على هذا النظام اسم " نظام الصدالة " . حسنا ، 

ألؼراب المخٌفٌن ، فمن ها أنت اآلن تشعر فعلٌا بالضٌاع فً ؼرفة ملٌبة با

 منهم ؟أٌن تؤتً بشجاعة تكفل لن التحدث مع أي 

األمر سهل . ستذهب أنت وألرب أصدلابن إلٌن ، ألنع نفسن أن ألرب 

صدٌك لن على وجه األرض ٌسٌر إلى ٌمٌنن ، ٌتحرن معن فً الؽرفة ، 

وٌستمع إلى كل ما تمول . أحسنت . . سرعان ما تحلٌت بالهدوء ! فبل شن 

صدٌمن هذا ٌحبن ، ألٌس كذلن ؟ وٌفهمن ؟ ومن المرجح أن ٌكون له  أن

نفس آرابن فٌما ٌتعلك باألشخاص الذٌن تمابلهم ، وعندما تتحدث ، ستتخٌل 

أنه ٌبتسم لكل ما تمول ، موافماً علٌه ومشجعاً إٌان . وإن وبخن ذات مرة 

له شخص أحمك أو ؼبً ، ستسمع صدٌمن هذا ٌهمس فً أذنن لاببل : ٌا 

 من ؼبً ! 
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وبالطبع ٌتعٌن علٌن أال تترن خٌالن ٌمودن إلى التحدث مع هذا الصدٌك 

 الخٌالً ) على األلل عندما ٌمكن أن ٌلحظن اآلخرون ( . 

 

 

 تخٌل أنن شخص آخر

 

ٌُعد هذا األسلوب نوعاً آخراً من خاطرة الرجل الخفً ولكن بشكل مختلؾ  

، وربما ٌبدو أسلوباً لاسٌاً للبعض ، إال أنً أراه فعاالً للؽاٌة ، بل ومسل 

جداً ، مما ٌجعلنً أنصح به بشدة ، خاصة المؽامرون . وال تنس أن هذه 

 ً األولٌة ؛ كً للحصول على الشجاعة  األسالٌب الخٌالٌة مصممة خصٌصا

و  عضبلاٌلن من اإلحساس بعمدة التدنً تخطو خطوتن األولى ، ولتحو

مشارن فً الحفل . لذا ، جرب : أن تكون شخصا آخر ، ولو لفترة لصٌرة 

. لد ٌبدو هذا أسلوباً مختلفة ، خاصة أن الجمٌع ٌنصحونن منذ عشرات 

ابن الخوؾ فً السنٌن أن " تكون نفسن " وتتصرؾ بتلمابٌة ، ولكن إذا انت

الحفل ، وتمنٌت لو أنن شخص آخر ، فلماذا ال تجرب هذه الطرٌمة ؟ 

فالشخص الذي هو أنت ٌسبب لن الكثٌر من المشكبلت فً هذه اللحظة ، 

ومن الواضح أنه ال ٌشعر بالسعادة على اإلطبلق فً هذا المكان . اختر 

ه وولفته إذن شخصٌة شهٌرة من المفضلٌن لدٌن : شخصا ٌعجبن فٌه اتزان

أو شخصٌته ، ثم لم بتممص شخصٌته . إذا استطعت المٌام بهذا األسلوب 
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على النحو الصحٌح ، ستجده أسرع خواطر النجاة األربعة إتٌاناً بنتابج 

مبهرة بسبب الموة المذهلة على االختبلط التً طالما ٌفترضها الناس فً 

 لوة ستصبح متاحة لن على الفور . -النجوم والمشاهٌر 

تعودت أن أتممص شخصٌة " بٌتً دافٌس " ، خاصة عند مواجهة  

الحفبلت الصعبة ، أو عند الشعور بعدم األمان ألي سبب ، فؤعمد إلى 

عن  ءتشانج " فً فٌلم " كل شًت تخٌلها فً أحد أدوارها ، مثل " مارجو

وسرعان ما أشعر بحاجبً ٌرتفعان للٌبلً ،( ( All About Eveحواء "  

خً فٌما أستكشؾ ساحة المعركة االجتماعٌة تلن بتسلٌة وبجسدي ٌستر

حمٌمٌة هادبة ، وكما فعلت " بٌتً دافٌس " ) أو باألحرى كما فعلت فً 

 دور مارجوت ( لم أكن فمط مستعدة لبلختبلط ، بل شؽوفة به . وبالمناسبة

أي أحد ولال : " انظر إلى هذه المرأة العجٌبة التً  ًلم ٌحدث أن نظر ل

بؤنها بٌتً دافٌس ! " ألنه ال أحد بالطبع الحظ الفرق ، فكل ما رأوه تتظاهر 

هو امرأة واثمة . وربما مثٌرة . بل ولن ٌستطٌع أحد أن ٌفطن إلى ما تفعل 

 عند استخدامن هذا األسلوب ،

وهذا هو سر تسمٌتها بالخواطر ؛ إنها سرٌة وال أحد ٌراها ، كما أنه لٌس 

مشهورة ، فٌمكنن أن تتممص دور أي من الضروري أن تستخدم شخصٌة 

شخصٌة تعرفها أنت فً الحٌاة العادٌة ، شخصٌة ال تشعر بالخجل ) أو 

على األلل شخصٌة ال ٌبدو علٌها الخجل ، برؼم أنها لد تشعر فً داخلها 

بنفس ما تشعر به أنت ( . المهم . . أن تختار شخصٌة تعرفها جٌداً ؛ فكلما 

 عمٌمة ، كان تممصن لها أسهل .كانت معرفتن لهذه الشخصٌة 
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من بعض الشخصٌات المشهورة للسٌدات ، أذكر " إنجرٌدبٌرجمان " ، "  

كٌمبل براون " ، " كات كورٌن " ، " بٌتً دافٌس " ، " كرستٌن دانست " 

، " جولدي هاون " ، " كاثرٌن هٌمبٌرن " ، " سكارلٌت ٌوهانسون " ، " 

شخصٌة " سكارلٌت " بالطبع ( ، "  جرٌس كٌلً " ، " فٌفٌان الى " ) فً

رٌس وٌزرسبون" ، " جٌنٌفر لوبٌز " ، " مادونا " ، " مارلٌن مونر " و " 

جاكً أوناسٌس " ، " سارة جٌسٌكا باركر " ، " جولٌا روبرتس " ، " دٌان 

سوٌر " ، " جٌرترود ستٌن " ، " فٌنوس وٌلٌماز " ، " أوبرا وٌنفرى " ، " 

ومن الرجال ٌمكن تممص شخصٌات " أنطونٌو  كاثرٌن زٌتا جونز " ،

باندٌرس " ، " هومفرٌبوجارت " ، " توم برادي " ، " بٌرس بروسنان " ، 

" جورج كلونً " ، " جونً دٌب " ، " لٌونارو دي كابرٌو " ، " 

هارٌسون فورد " ، " جٌمً فوكس " ، " بٌل جٌتس " ، " كارى جرانت " 

تٌر " ، " الري كٌنج " ، " دٌفٌد ناٌفن " ، " لٌبرون جٌمس " ، " دٌرٌن جٌ

سٌنفلد " ، " جون ستٌوارت ي نٌكلسون " ، " براد بت " ، " جٌر، " جان 

" ، " دٌنزل واشنطن " أو حتى " األمٌر وٌلٌام " ، فضبلً الحظ أنه من 

األفضل أال تختار الشخصٌات ذات التؤثٌر الساحر علىالجماهٌر والتً تترن 

، مثل " ذا رون " ، " ماٌكل جاكسون " ، " كرٌستوفر انطباعاً مخٌفاً 

 ووكن " أو " جٌنٌس دٌكنسون " .

وتتطلب خواطر النجاة هذه بعض التدرٌب والممارسة ، خاصة إذا لم تمم  

بها من لبل ، ولكن صدلنً : ستساعدن هذه األفكار كثٌراً ، خاصة إذا 

االختبلط باآلخرٌن ممن ٌصابون بالجمود لدى بدء  -كنت ـ بشكل أو بآخر 
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فً مولؾ صعب ، كما أنه بإمكانن تطوٌر خواطر النجاة الخاصة بن ، 

والتً تتناسب معن أكثر من تلن التً لمت أنا بتحدٌدها ، وال شن أن هذا 

 األمر رابع جدًا .

اآلن ولد حددت خواطر النجاة المبلبمة لن أصبحت مستعداً لدخول حلمة  

ؾ على شخص ما ، أو أكثر ، وأن تصل إلى التجربة ، أو أن تحاول التعر

 " للب " عملٌة االختبلط . 

 

 اختٌار أصدلائن الممربٌن

 

كما هو الحال فً أي لعبة أو عمل فنً ، ٌمثل اختٌار نمطة البداٌة أهمٌة 

لصوى ، ولكل حفل أو تجمع ضخم نجومه وشخصٌاته البارزة ذوو 

ٌجدر بن الذهاب مباشرة  المدرات الكبٌرة على االختبلط االجتماعً ، فهل

 نحو األشخاص األعلى صوتاً وضحكاً ولوة فً هذا الحفل لتتفاعل معهم ؟

بالطبع ال . لٌس لبل أن تتؤكد من تجاوز مرحلة متمدمة فً فن االختبلط ،  

فبلبد أنن مارست على األلل خاطرة واحدة من خواطر النجاة حتى تصل 

تفسد األمربرمته بؤن تصطدم بؤكثر إلى هذه المرحلة ، وبالطبع ال ترٌد أن 

ضٌوؾ الحفل سخافة . حٌث تحتاج فً بداٌة األمر إلى بعض الممارسات 

 .اآلمنة نسبٌاً 
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 تدرب على االختبلط مع المعالٌن اجتماعٌا  

 

هذا صحٌح ، فتش عن الشخصٌة األضعؾ واألكثر مرونة واأللل جاذبٌة 

مر نسبً . عادة ما ٌتسم فً الحفل ، لد ٌختلؾ ذلن من حفل آلخر ؛ فاأل

ون هذا الشخص بالهدوء ، ولكن لٌس دابماً ) أحٌاناً ٌكون ممن ٌضحك

ا ٌرتدي مبلبس ؼٌر البمة أو ؼٌر صً بصوت عال جدا ( . ولد ٌكون شخ

مهندم بشكل عام ، وكثٌرا ما تشعر عند ؼٌابه أن الحفل ٌنمصه شخص مثله 

لخجل ، أو ٌمؾ بؽٌر نظام ، اٌفتمر إلى الثمة بالنفس أو تظهر علٌه تعبٌرات 

ا ٌمضً الحفل فً اإلعجاب بلوحة مثبتة على الحابط . على أٌة صً أو شخ

حال ، ابحث عن هذا الشخص أو مجموعة األشخاص ) وربما أكثر من 

مجموعة ، حسب حجم التدرٌب الذي تحتاج إلٌه ( وفما لتخطٌطن ، أو دفتر 

أو ما ٌسمى باالختبار  المبلحظات الخاص بن ، أو بروفتن النهابٌة ،

 التمهٌدي للذكاء الدراسً المتعلك بتجاربن باالختبلط باآلخرٌن .

عند التعرؾ على هذا الشخص أو هذه المجموعة ، تذكر دابماً أن هدفن  

األساسً هو أن تتعلم كٌؾ تإثر بعض أنماط الحوار على األفراد ، وما 

تت إلٌن تلمابٌاً ، أم بدت تثٌر لدٌهم من مشاعر نحون . هل ألمٌت جملة ما أ

لن وكؤنها مكررة ؟ وهل تركت التؤثٌر الخاطا عندما للتها ؟ وألنن تتفاعل 
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مع أفراد الحفل األلل شهرة ، ٌمكنن أن تموم بتجربة أسالٌب االختبلط التً 

لن تجرإ على تجربتها فً الظروؾ العادٌة ، تماماً كؤنن تتدرب على 

الدخول فً المناطك العمٌمة . وتذكر دابما  السباحة فً المناطك الضحلة لبل

أنه عند" ممارسة االختبلط " مع هإالء ، فإن رد الفعل الذي تحصل علٌه 

لٌس بالضرورة هو ما تتولعه من أفراد الحفل البلمعٌن . ومع ذلن فإن 

 ٌجدر فرصة الممارسة ال تُمدر بثمن بالنسبة لمن ٌخشى االختبلط ، و

 ممكناً .استؽبللها متى كان هذا 

ولهذا األسلوب ـ ربما كما خمنت ـ مٌزة إضافٌة ؛ فبعض أروع 

الشخصٌات فً العالم ٌواجهون خجبل اجتماعًٌا على نحو خطٌر . وعندما 

تعمد إلى تدرٌب هادئ مع أمثالن ، ٌمكنن عندبذ أن تدخل ـ مصادفة ـ فً 

 حوار العمر . 

 

 

 غبلفه الحكم على كتاب ما من

 

ا تستطٌع التدرٌب معهم ، فهنان طرٌمة أخرى فعالة عندما ال تجد أناس

للؽاٌة الختٌار هدؾ بسٌط وآمن لبلختبلط ، ولد تعلمت هذه الطرٌمة أثناء 

فً حفل ممل كان معظم حضوره من  -الموسٌمار  -مشاهدتً ألبً 
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المحامٌن والعاملٌن فً مجال المصارؾ ؛ حٌث جلس أبً هنان ٌرالب 

 أي شخص لنحو خمس عشرة دلٌمة .الحفل ، دون أن ٌتحدث إلى 

هذا هو أبً . . ؼٌر اجتماعً بالمرة ! . . هكذا فكرت . وفجؤة الترب أبً  

من رجل ٌمؾ عند زاوٌة الؽرفة ، ولم ٌمض ولت طوٌل حتى كان 

الرجبلن منهمكٌن فً الحدٌث والضحن ، فانضممت إلٌهما بدافع الفضول ) 

" هً دابماً مدخل جٌد للحدٌث ! ( بالمناسبة . . إن عبارة " مرحبا ٌا أبً 

وكان الهدؾ " الذي انتماه أبً من بٌن الحضور ٌعمل صحفًٌا ، وثبت فً 

النهاٌة أنه متشابه مع أبً فً األفكار واالهتمامات ، ولد الحظت أنهما 

 لضٌا اللٌلة كاملة فً التحدث سوٌاً من ولت إلى آخر .

هذا الرجل للتحدث معه من بٌن ولمد سؤلت أبً فٌما بعد عن كٌفٌة اختٌاره ل

كافة الحضور ، فؤجابنً لاببل : " األمر سهل . . لمد كان الرجل الوحٌد 

الت د، أي إن أبً ـ الذي ال ٌرتدي البالذي ال ٌرتدي بذلة ورابطة عنك " 

ورابطات العنك على اإلطبلق ـ اختار هدؾ االختبلط األول على أساس 

بلبس ، مفترضا أن رداء هذا الرجل إنما التشابه فً الذوق عند اختٌار الم

 ا !ٌعكس شخصٌته المبدعة . . . وكان أبً محم

الحمٌمة األولى : ٌمكنن التعرؾ على العدٌد من صفات أي شخص من  

مظهره . والحمٌمة الثانٌة هً أنه فً الؽالب ما ٌكون التحدث مع شخص ما 

مشابه لن أكثر سهولة من التحدث مع ؼٌره ) برؼم أن هذا الحدٌث لد ال 

حتى ٌكون شٌما ( . لذا ، إذا ما اخترت شخصا ما ٌرتدى ما ترتدٌه أنت أو 

 -ما تحب أن ترتدي ، فإنن تحظى بفرصة أكبر فً تبادل حدٌث مرٌح 
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وربما كان مرحا ، وألنن فً أول تجربة اختبلط ، فمد تكون عصبٌا بعض 

الشًء ، لذا من الضرورة بمكان أن تمضً الدلابك األولى من الحدٌث 

 بسبلم ، أو أن تنسحب وتذهب إلى منزلن لبل الشروع فً االختبلط .

 

 

 االنتباه إلى لغة الجسد

 

إذا دخلت حجرة ما حٌث الجمٌع جالسون ، فابدأ أوالً بالبحث عن ممعد  

والفٌن  -بشكل أو بآخر  -شاؼر . فً معظم موالؾ االختبلط ستجد الجمٌع 

، ولكن سٌتعٌن علٌن أٌضاً أن تجد بمعة خالٌة ، وسٌساعدن االنتباه إلى لؽة 

 عة المبلبمة الستمبال حدٌثن .الجسد فً إٌجاد الشخص أو المجمو

تفاجؤ  ل لتحلٌل المحٌطٌن من حولن ، حتىال أعنً بهذا أن تمؾ لولت طوٌ

بفحص سرٌع  إن الطعام لد نفد وأن الجمٌع لد عادوا إلى بٌوتهم ، ولكن

. فإذا ن ٌبدو منبسطاً ومن ٌبدو ؼٌر ذلنللحاضرٌن ، ٌمكن التؤكد تماًما مم

نؽلمٌن على أنفسهم ٌضحكون الحاضرٌن الم رأٌت ـ من ناحٌة ـ ثبلثة من

أو ٌتحدثون لؽرض ما ، واضعا كل منهم ذراعه حول  ستٌريهبشكل 

اآلخر ، فهذه من المجموعات التً تبدو علٌها سمات التحفظ وٌصعب علٌن 

اخترالها ، وإذا رأٌت . من ناحٌة أخرى ـ شخصٌن ٌمفان ما دون انؽبلق 

وتبدو على وجههما بعض التعبٌرات  على أنفسهما ، ٌنظران إلى الؽرفة
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اللطٌفة ) على أمل أال تكون مبتذلة ( ، فإن هذا ٌدل على أنهما منفتحان 

على اآلخرٌن ، وبالطبع ستمع معظم تجمعات الحاضرٌن بٌن هاتٌن 

المجموعتٌن . لم بعملٌة فحص سرٌعة و هل توجد مساحة بٌن الحاضرٌن 

رٌن بوجه عام ؟ هل ٌمٌل كل ؟ هل من أحد ٌنظر هنا وهنان إلى الحاض

منهم نحو اآلخر . كما لو كانوا ال ٌرٌدون أن ٌستمع أحد إلى حدٌثهم ؟ 

وتذكر دابما أن محاولة الدخول بٌن شخصٌن منهمكٌن فً الحدٌث هً 

األخطر من نوعها ؛ حٌث ٌمكن اعتبار ذلن كبلفتة " برجاء عدم اإلزعاج 

 عضهم البعض . " ، خاصة إذا كانت أعٌنهم ال تنظر إال لب

 

 

 ال تفارق الجماعة ، تكن فً مأمن

 -تذكر ـ عند اتخاذ المرارات المهمة بشؤن اختٌار من تتحدث إلٌه أوالً  

واحدًا من أبسط وألدم األمثال المؤثورة فً تارٌخ التواصل والتفاعل 

البشرى ؛ وهو أن األمان ٌتوافر بشكل ملحوظ أثناء التواجد مع عدد كبٌر 

وبفظاظة  لتعرؾ علٌهم بلطؾ وكٌاسة أو فجؤةن ، سواء عند امن الحاضرٌ

، كما أن وجودن مع مجموعة كبٌرة من الحضور ٌحسن فرصتن فً 

 تحاشً الشعور بالخزي نسبٌاً ، ومن جهة أخرى ، لد

ٌلحظ الموجودون ظهورن بمجرد دخولن بٌنهم ؛ ولكثرة عدد الموجودٌن ، 

أحد دخولن بٌنهم مما ٌعطٌن  فستجد منهم دمث األخبلق ، ولد ال ٌلحظ
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متسعاً من الولت لسماع حدٌثهم ، وفهم شخصٌاتهم المختلفة ، وكذا اختٌار 

 البداٌة المناسبة أو الهروب منهم سالما .

تتعدد اختٌاراتن كلما ازداد عدد الموجودٌن فً المجموعة بوجه عام ،  

رٌن لن واألهم من ذلن أنن أثناء التواجد مع مجموعة كبٌرة من الحاض

تعانً من الصمت المطبك المسٌطر على أجواء المكان ، كما لد ٌحدث 

 أثناء مشاركتن لشخصٌن أو ثبلثة أشخاص فمط .

وبالطبع ، فإن أفضل وسٌلة للمضاء على هذا الصمت الرهٌب هو أن تموم  

 بتحضٌر ممدمة رابعة .

 



 194 

 من كتاب لوة عملن الباطن

 للدكتور جوزٌف مٌرفً

 

 ٌنص على أن :هذا الكتاب 

 ٌتحمك" اإلنسان"ما ٌفكر فٌه 

 أوهذا الكتاب لد ساعد الكثٌر من الناس سواء فً الوصول لطموحاتهم 

 ؼٌر ذلن . أولتماثلهم للشفاء 

 .هلل الحمد  و أٌضالد ساعدنً  أنشخصٌا 

فً الصفحات التالٌة ممدمة الكتاب وموضوع عن الكتاب ألعرفكم على هذا 

 ت له معرفة سابمة بالكتاب )لوة عملن الباطن( .الكتاب المٌم لمن لٌس

لكم لراءة مفٌدة . وأتمنى
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 ممدمة

 

 هل تحصل من حٌاتن على ألصى ما ترٌد ؟ 

 

 

ٌجب أن تكون الحٌاة مؽامرة . ٌجب أن تكون الحٌاة مشبعة . ٌجب أن  

تكون الحٌاة أكثر بكثٌر من مجرد وجود . لكن معظم الرجال والنساء 

مشؽولون للؽاٌة بالتفاصٌل الٌومٌة للكفاح من أجل لممة العٌش ، حتى أنهم 

 ٌتناسون التمتع بعجابب الحٌاة وروعتها .

هم جزءا بسٌطا من البهجة والرضى اللذٌن معظم الناس ٌمنحون أنفس 

وضعهما هللا أمام أعٌننا . وهنان طرٌمة ٌستطٌع بها كل منا أن ٌؽٌر هذا 

 الوضع وٌعٌد الحٌوٌة إلى حٌاته .

كان الدكتور " مٌرفً " هو المإسس األول لحركة لوة العمل الباطن ، ولد  

االجتماع ، والكتاب تبناها من بعده الكثٌر من الفبلسفة ، وعلماء النفس و

فً الكثٌر من دول العالم . ولد تمكن الدكتور " مٌرفً " من مساعدة آالؾ 

الرجال والنساء على تؽٌٌر حٌاتهم المملة والرتٌبة والموهنة أحٌانا إلى حٌاة 

 تؽمرها الحٌوٌة والمؽزى والثراء .
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ة وٌجمع الدكتور " مٌرفً " فً هذا الكتاب المتطور بٌن الحكمة الروحٌ

المترسخة وبٌن التحلٌبلت المبنٌة على حمابك علمٌة ثابتة لكً ٌوضح تؤثٌر 

العمل الباطن . وهو ٌمدم أٌضا تمرٌنات بسٌطة وعملٌة وفعالة بإمكانها 

تحوٌل العمل إلى أداة فعالة من أجل تحسٌن الحٌاة الٌومٌة . وباالستعانة 

ي ٌعد مرشدًا لٌّما بمصص النجاح الوالعٌة الملهمة ، فإن هذا الكتاب والذ

 إلى العمل البشري ٌكشؾ أسرار النجاح فً مجاالت واسعة تشمل :

 بناء الثمة بالنفس .•   

 تحسٌن الصحة .•  

إنشاء الصدالات وتعزٌز العبللات الحالٌة مع زمبلء وأفراد العابلة •  

 واألصدلاء الممربون .

 ع إلٌه . الحصول على الترلٌة أو العبلوة أو التمدٌر الذي تطم• 

 تموٌة العبللات الزوجٌة واالجتماعٌة .  • 

 تنمٌة عادات جٌدة والتؽلب على العادات السٌبة .• 

وحٌث أن الدكتور " مٌرفً " كان رجل دٌن ، فإنه كثًٌرا ما ٌشٌر إلى  

مواضع فً الكتب السماوٌة وٌمتبس منها ما ٌتماشى مع موضوع الكتاب . 

دئ التً ٌشرحها لٌست حكرا على أي معتمد ورؼم ذلن ، فهو ٌبٌن أن المبا

أو دٌانة بذاتها ، ولكنها حمابك كونٌة ال تمبل الشن . وٌبنً الدكتور " 

مٌرفً " أعماله على أفكار ومفاهٌم ذكرت على لسان الرسل ، وعلماء 
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الدٌن ، والفبلسفة من كل األدٌان والدول ، سواء فً العصور المدٌمة أو 

فكار والمفاهٌم لابلة للتطبٌك على لراء العصر الحالً الحدٌثة . وكل هذه األ

 ، مهما اختلفت خلفٌتهم الروحٌة .

تعد هذه الطبعة هً النسخة المنمحة الوحٌدة لكتاب " لوة عملن الباطن "  

التً تم التصدٌك علٌها ونشرها بتصرٌح من مإسسة مٌرفً تراست ، 

الحموق النشر  ٖٔالمالكة هل تحصل فً حٌاتن على ألصى ما ترٌد ؟ 

الخاصة بكتب الدكتور " مٌرفً " . وفً هذه الطبعة الجدٌدة المنمحة ، تم 

تمدٌم رسالة الدكتور " مٌرفً " بكلماته الخاصة مع إحداث تؽٌٌرات طفٌفة 

لجعل الكتاب أكثر مبلبمة لمراء المرن الحادي والعشرٌن . وباإلضافة إلى 

تطفات من أعمال متعددة النص األصلً ، فسوؾ ٌشتمل كل فصل على مم

للدكتور " مٌرفً " بعضها منشور وبعضها لم ٌنشر بعد ، وذلن التوضٌح 

النماط الربٌسٌة التً ٌؽطٌها الفصل . الرأ هذا الكتاب بعمل متفتح . إن 

مبادئ الدكتور " مٌرفً " لٌست مبادئ نظرٌة ، وإنما هً مبنٌة على 

من الوالع . ولمد تعلم عدد ال مفاهٌم أثبت الزمن صحتها ، ومدعمة بؤمثلة 

ٌحصى من الناس ، ممن طبموا هذه المبادئ ، كٌؾ ٌحصلون من حٌاتهم 

 على ألصى ما ٌرٌدون .

 الرأ ، وتعلم ، وطبك . ٌمكنن أن تؽٌر حٌاتن إلى األفضل . 
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 تمهٌد

 

 كٌف ٌمكن لهذا الكتاب أن ٌحمك المعجزات فً حٌاتن ؟ 

 

ونساء من جمٌع الطبمات االجتماعٌة لمد شاهدت معجزات تحدث لرجال  

فً جمٌع أنحاء العالم ، وسوؾ تحدث لن أٌضاً معجزات ، عندما تبدأ فً 

استؽبلل الموة الرهٌبة لعملن الباطن . وٌهدؾ هذا الكتاب إلى أن ٌعلمن أن 

تفكٌرن االعتٌادي والتخٌلً ٌكون وٌشكل مصٌرن ، فشخصٌتن تتحدد 

 . حسبما ترى نفسن فً عملن الباطن

 هل تعرف اإلجابات ؟ 

لماذا ٌوجد إنسان سعٌد وآخر حزٌن ؟ ولماذا ٌوجد إنسان فرح وثرى  

وآخر بابس فمٌرة ولماذا ٌوجد هنان إنسان خابؾ وللك وآخر ملًء بالثمة 

واإلٌمان ؟ ولماذا ٌوجد إنسان ٌمتلن منزالً فخماً وجمٌبلً بٌنما ٌوجد إنسان 

 ؟آخر ٌحٌا بالكاد فً حً مزدحم فمٌر

ولماذا ٌحمك إنسان نجاحاً باهراً بٌنما ٌفشل إنسان آخر فشبلً ذرٌعاً ؟   

ولماذا ٌوجد إنسان مفوه ٌحظى بالشهرة بٌنما ٌوجد إنسان آخر مؽمور 

فً عمله أو مهنته بٌنما  عادٌة ؟ ولماذا ٌوجد إنسان عبمري ٌعٌش حٌاة
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ٌساوى ما ٌوجد إنسان آخر ٌكدح طوال حٌاته دون أن ٌفعل أو ٌحمك شٌبا 

 بذله من جهد وولت ؟

ولماذا ٌُشفى إنسان من مرض عضال وال ٌُشفى منه إنسان آخر ؟ ولماذا  

ٌعانً العدٌد من األشخاص الصالحٌن والمتدٌنٌن من عذاب روحً وجسدي 

ال حد له ؟ ولماذا ٌحمك العدٌد من األشخاص ؼٌر الصالحٌن ، ؼٌر 

وافرة ؟ ولماذا ٌحظى شخص  المتدٌنٌن نجاحاً وازدهاراً وٌتمتعون بصحة

بحٌاة زوجٌة سعٌدة وال ٌحظى شخص آخر بها وٌشعر بالتعاسة وخٌبة 

 األمل ؟

هل توجد إجابة عن تلن األسبلة من خبلل المساعدة التً ٌمدمها لن عملن   

 الواعً وعملن الباطن؟

 من ؼٌر رٌب توجد إجابة لذلن . 

 سبب تألٌف هذا الكتاب 

إن ما دفعنً وحشً على تؤلٌؾ هذا الكتاب هو الرؼبة الملحة للحصول  

على إجابة وتفسٌر للتساإالت السابمة وأسبلة عدٌدة أخرى مشابهة . ولمد 

حاولت أن أشرح باستخدام أبسط لؽة ممكنة الحمابك الجوهرٌة واألساسٌة 

ساسٌة للعمل ، وأعتمد أنه من الممكن شرح وتفسٌر الموانٌن الجوهرٌة واأل

للعمل والحٌاة باللؽة التً نستخدمها فً حٌاتنا الٌومٌة العادٌة . وسوؾ تجد 

أن اللؽة المستخدمة فً هذا الكتاب هً نفس اللؽة التً تمرإها فً الصحؾ 

الٌومٌة والمجبلت الدورٌة وفً مكان عملن ومنزلن وورشة العمل الٌومٌة 
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تطبٌك التمنٌات التً  . إننً أحثن على لراءة ودراسة هذا الكتاب وعلى

تناولها بالشرح ، وعندما تفعل ذلن سؤشعر بااللتناع التام بؤنن سوؾ تمسن 

بموة تصنع المعجزات ، لوة تنتشلن من االضطراب والبإس والفشل 

والنزوع إلى الحزن ، وترشدن فً الولت ذاته إلى مكانن الحمٌمً ، وتحل 

العاطفة والجسد لن ، الصعوبات التً تواجهها ، وتبعدن عن استرلاق 

 وتضعن على طرٌك ٌوصلن إلى الحرٌة والسعادة وراحة البال .

وتستطٌع هذه الموة التً ٌمتلكها العمل الباطن لفعل المعجزات أن تشفٌن من 

المرض وتعطٌن الحٌوٌة والموة من جدٌد . وبتعلمن كٌفٌة االستفادة من 

دخل باب الحرٌة لوتن الداخلٌة ، سوؾ تخرج من باب سجن الخوؾ ، لت

 الرابعة .

 تحرٌر الموة التً تصنع المعجزات 

إن الشفاء الذاتً للجسم سٌظل أكثر األدلة إلناعاً على وجود لوة العمل  

الباطن . فمنذ أكثر من أربعٌن عاماً مضت شفٌت من مرض خبٌث ٌطلك 

" عن طرٌك استخدام لوة االستشفاء لعملً  مالسر لوعلٌه طبٌا اسم " 

الحٌوٌة . ولمد  على وتدٌر كل وظابؾ جسمً التً ال تزال تحافظالباطن 

شرحت فً هذا الكتاب الطرٌمة التً طبمتها لبلستشفاء ، وأنا على ثمة من 

أن هذه الوسٌلة سوؾ تساعد اآلخرٌن على أن ٌثموا فً وجود الشفاء 

المطلك الموجود فً أعماق العمل الباطن لنا جمٌعاً . ولمد اكتشفت فجؤة 

خبلل زٌاراتً الودٌة لصدٌك لى ٌعمل طبٌباً أنه كان أمراً طبٌعٌاً أن  ومن

أومن بؤن الخالك المبدع الذي كّون أعضابً وشكل جسمً وجعل للبً ٌدق 
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، ٌستطٌع أن ٌشفى ما صنعت ٌداه . وتمول الحكمة المؤثورة : " الطبٌب 

 ٌعالج والشفاء على هللا " .

 تحدث المعجزات عندما تصلى بصدق 

طلك على التفاعل المنسجم لمستوٌات كل من العمل الواعً والعمل الباطن ٌ 

الموجهة علمٌاً لؽرض معٌن " الصبلة العلمٌة " . وسوؾ ٌعلمن هذا 

الكتاب الطرٌمة العلمٌة التً تستطٌع بها أن تنزع الؽطاء عن عالم الموة 

ن . المطلمة الذي بداخلن ، لكً تتمكن من الحصول على ما ترٌد فً حٌات

فؤنت ترؼب فً حٌاة أكثر سعادة وكماالً وؼنى . فعلٌن إذن أن تبدأ فً 

استخدام تلن الموة التً تصنع المعجزات لكً تجعل حٌاتن الٌومٌة سهلة ، 

 وتحل مشاكل العمل وتحمك االنسجام فً عبللاتن األسرٌة .

تؤكد من لراءتن لهذا الكتاب عدة مرات . وسوؾ تشرح لن الفصول 

ٌؾ تعمل هذه الموة الرابعة ، وكٌؾ ٌتسنى لن إخراج اإللهام العدٌدة ك

والحكمة الكامنة فً داخلن . اتبع الوسٌلة العلمٌة الجدٌدة فً استكشاؾ 

المعٌن الذي ال ٌنضب . الرأ هذا الكتاب بعناٌة وبجد وبشؽؾ ، وأثبت 

لنفسن أن هذه الطرٌمة المذهلة ٌمكن أن تساعدن ، وأعتمد أنها ستكون نمطة 

 تحول فً حٌاتن .

 كل إنسان ٌصلً 

هل تعرؾ كٌؾ تصلى بصدق ؟ وما المدة التً تمضٌها عندما تفعل ذلن  

كجزء من نشاطن الٌومٌة فً حالة الطوارئ ، وفً ولت الشدة 
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واالضطراب ، وفً المرض ، وعندما ٌندس الموت بٌننا ، ٌتدفك الدعاء 

 والصبلة منن ومن أصدلابن .

فح جرٌدتن الٌومٌة لترى الصلوات والدعاء وما علٌن إال أن تتص 

والتضرع التً ٌتمتم بها أفراد الشعب من أجل طفل أصٌب بمرض عضال 

ال ٌرجى شفاإه ، ومن أجل أن ٌحل السبلم بٌن الدول ، ومن أجل مجموعة 

من عمال المناجم لم ٌستطٌعوا الخروج من أحد المناجم التً ؼمرتها 

" إنهم ظلوا ٌتضرعون وٌصلون وهم السٌول . وبعدما نجوا لالوا : 

ٌنتظرون النجاة " . ال شن أن الدعاء والصبلة ٌمثبلن العون المتاح بشكل 

دابم والذي تلجؤ إلٌه ولتما ٌشتد علٌن الكرب ، ولكن ال ٌجب علٌن أن 

تنتظر ولوع الببلء لتجعل الدعاء والصبلة جزءاً من حٌاتن . وتتصدر 

للدعاء والصبلة والتضرع العناوٌن الربٌسٌة االستجابات المفاجبة والمثٌرة 

فً الصحؾ ، وهً دالبل واضحة على أثر الصبلة والدعاء . ولكن ماذا 

عن شكر هللا على نعمه ، والدعاء الخالص ، والذي ٌتمرب به اإلنسان إلى 

 ربه ؟

من خبلل عملً مع الناس واتصالً بهم أصبح من الضروري أن أبحث  

عاء والصبلة والتضرع . ولمد جربت تؤثٌر لوة عن الطرق المختلفة للد

التضرع والصبلة فً حٌاتً الخاصة ، وتحدثت وعملت مع أناس استفادوا 

بشكل عظٌم عن طرٌك تضرعهم وصبلتهم . وتكمن المشكلة فً كٌفٌة 

تعلٌم الناس طرٌمة الصبلة والتضرع . فعندما ٌمع اإلنسان فً ضابمة ٌجد 
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عمبلنٌة ، فهو ٌحتاج إلى صٌؽة سهلة ٌتبعها صعوبة فً التفكٌر والتصرؾ ب

 واضح وبسٌط ومحدد . وإطار

 صبلة ٌومٌة 

المٌزة الفرٌدة التً ٌتمتع بها هذا الكتاب هً المنهاج العملى الوالعً الذي  

ٌسٌر علٌه . وبٌن ٌدٌن اآلن تمنٌات ووسابل تتسم بالبساطة وسهولة 

االستخدام والتً تستطٌع أن تطبمها فً أٌام العمل واألٌام العادٌة . ولمد 

 . العالمعلمت هذه الوسابل البسٌطة لرجال ونساء فً جمٌع أنحاء 

الممٌزات الخاصة لهذا الكتاب ستروق لن ألنها تشرح سبب حصولن على  

استجابة عكسٌة لما دعوت به . سؤلنً الكثٌر من الناس فً أنحاء العالم 

المرات : " لماذا أتضرع وأدعو كثٌراً وال ٌستجاب لً ؟ " ستجد فً  أالؾ

الوسابل العدٌدة فً هذا الكتاب األسباب وراء هذه المشكلة العامة . وستجد 

التؤثٌر على العمل الباطن لتحصل على اإلجابة الصحٌحة التً تجعل لهذا 

 الكتاب لٌمة ؼٌر عادٌة ، وتمنحن المساعدة البلزمة ولت الشدة .

 بماذا تؤمن ؟ 

ما ٌتحمك نتٌجة للتضرع والصبلة . فاالستجابة  لٌس ما تإمن به هو 

عمل الباطن للصورة الذهنٌة أو للتضرع والصبلة تنتج عندما ٌستجٌب ال

الفكر فً العمل الواعً لئلنسان . وهذا االعتماد أو اإلٌمان هو المبدأ 

األساسً لجمٌع األدٌان فً العالم ، وهو السبب فً أن كل األدٌان صادلة 

 وحمٌمة تمبلها النفس .
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فالصلوات والتضرعات تستجاب بؽض النظر عن العمٌدة ، فكٌؾ ٌمكن  

ث ؟ اإلجابة ال تكمن فً عمٌدة بعٌنها أو دٌانة ما أو أداء شعابر لهذا أن ٌحد

أو طموس معٌنة أو تمدٌم لرابٌن أو التلفظ بؤدعٌة بعٌنها ، وإنما تكمن 

 لما ٌصلى من أجله الناس . جابة فً اإلٌمان أو المبول العملًاإل

 فمانون الحٌاة هو لانون االعتماد وٌمكن اختزال االعتماد كفكرة فً عمل

اإلنسان . وبما أن اإلنسان ٌفكر وٌشعر وٌإمن فإن ذلن ٌرتبط بحالة عمله 

وجسده وبٌبته . وأٌة وسٌلة أو منهاج مإسس على فهم ما تفعله ، وسبب 

لٌامن به ، سوؾ ٌساعدن على أن تجعل العمل الباطن ٌجسد لن جمٌع 

 األشٌاء الطٌبة فً الحٌاة . وبشكل جوهري ، فإن الدعاء المستجاب هو

 تحمك ما ٌتمناه الملب .

 التمنً هو الدعاء 

ٌتمنى كل امرئ الصحة والسعادة واألمن وراحة البال وصدق الحدٌث  

ولكن الكثٌر ٌفشل بشكل جلً فً تحمٌك نتابج محددة . ولد اعترؾ أحد 

أساتذة الجامعة لى ذات مرة لاببلً : " أعرؾ أننً إذا ؼٌرت من طرٌمة 

ً العاطفٌة ، فإن مرض الملب الذي أعانً تفكٌري ، وأعدت توجٌه حٌات

منه لن ٌعاودنً ، ولكن لٌس لدي أٌة وسٌلة أو منهاج أو طرٌمة للعمل على 

تحمٌك ذلن ، وعملً ٌنشؽل بالتفكٌر فً كثٌر من اهتماماتً وأشعر 

 بالضجر والضٌك وخٌبة األمل والتعاسة " .
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حتاج لمعرفة فهذا األستاذ الجامعً ٌتمنى أن ٌتمتع بصحة جٌدة ، وا 

الطرٌك الذي ٌسلكه عمله لٌجعله لادراً على تحمٌك رؼبته كاملة . ومن 

خبلل ممارسته لطرق االستشفاء المشروحة فً هذا الكتاب ، لد أصبح فً 

 أتم صحة وعافٌة .

 كل األشخاص لدٌهم طرٌمة تفكٌر واحدة 

بل إن الموى التً تحمك المعجزات التً ٌمتلكها عملن الباطن موجودة ل 

مولدن ومولدي ، ولبل وجود أي دار عبادة فً العالم . وتارٌخ الحمابك 

األبدٌة العظٌمة ومبادئ الحٌاة ٌسبك جمٌع األدٌان . ومن خبلل هذه األفكار 

الموجودة فً العمل ، فإننً أحثن فً الفصول المادمة لهذا الكتاب على أن 

، حٌث إنها سوؾ تشبث بهذه الموى الرابعة ، والتً لها لدرة تحوٌلٌة 

تضمد الجراح الجسدٌة والروحٌة ، وترشد عملن الذي ٌستحوذ علٌه 

الخوؾ إلى طرٌك التحرر ، وتجردن بشكل كامل من لٌود الفمر والفشل 

 والتعاسة والعوز واإلحباط .

وكل ما علٌن أن تفعله هو أن تلتحم عاطفٌاً وذهنٌاً مع الخٌر الذي تتمنى  

وؾ تستجٌب الموى المبدعة لعملن الباطن . ابدأ تجسٌده . وتبعا لذلن ، س

اآلن ، والٌوم ، ودع العجابب والمعجزات تحدث فً حٌاتن ، وواصل 

 . واستمر حتى ٌزول الظبلم وٌنبثك نور الفجر

 عملن الباطن غرفة مظلمة
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ؼرفتن المظلمة الكبٌرة . وهو المكان السري الذي  عملن الباطن هو 

 .تتطور فٌه حٌاتن الخارجٌة 

ولذلن فلٌس اسمن ، وال طرٌمة ملبسن ، وال والدٌن ، وال جٌرانن ، وال  

السٌارة التً تمودها هً ما تحدد ما تكون ومن تكون . إنما أنت فً الحمٌمة 

تجسٌد للمعتمدات التً تتخذ شكبلً وصورة وتمتزج بالضوء والظل داخل 

ٌد تماما ، ؼرفتن المظلمة . ومن منظور أخبللً ، فإن عملن الباطن محا

وهو لادر على النظر إلى أي عادة باعتبارها شٌبا مبلبًما ، مهما كان 

علٌها بالسلب أو اإلٌجاب . وهذا هو  –أو حكم العالم من حولن  –حكمن 

تلن الؽرفة  –السبب فً أننا عندما نلمً بؤفكار سلبٌة داخل عملنا الباطن 

بشدة لكون تلن األفكار بشكل متكرر ، فإننا نفاجا  –المظلمة الخاصة بنا 

المظلمة لد أحدثت تؤثًٌرا فً تجاربنا الٌومٌة وعبللتنا . . . بشكل متكرر . 

وفً الوالع ، فإنه من النادر أن تجد شٌبا ٌحدث لنا دون أن ٌكون لنا دور 

 فً حدوثه بهذه الطرٌمة .

ومن أجل أن ٌتؽٌر عالمن ، البد أن تؽٌر عملن . . . من الداخل إلى  

الخارج . لكنن إن تمبلت مفهوم تلن الؽرفة المظلمة ، فسوؾ تجد نفسن 

 متحرًرا بسعادة من العواطؾ التً تحبط بعملٌة التؽٌٌر .

عندما تعتنك هذه الفكرة ، سوؾ تجد أن تؽٌٌر حٌاتن لٌس بالصعوبة التً  

جدٌدة ؟  تتخٌلها . فكم من الجهد ٌتطلب استبدال صورة عملٌة بصورة حالٌة

وهذا التفهم لد ٌصبح عبلمة على بداٌة فترة سهلة من التؽٌٌر اإلٌجابً الذي 

 ٌحدث لن .
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المٌول التً ترسخت بداخلن منذ ولد تتفاجا عندما تعلم أن كل المعتمدات و 

مرحلة الطفولة المبكرة مازالت تعٌش بداخلن ، والٌزال لدٌها من الموة ما 

تستطٌع أن تإثر به على حٌاتن . وجمٌعنا ٌمتلن الكثٌر من تلن األفكار 

والمعتمدات التً تناسٌناها منذ زمن بعٌد ، والتً ربما ٌكون لها أصول من 

فكار والمعتمدات مختببة فً أعماق تلن الؽرفة مرحلة الطفولة . وهذه األ

المظلمة التً تمثل عملنا الباطن . ومعرفتن بهذا األمر ٌجب أن ٌوضح لن 

 لماذا لد حان الولت لكً تطور احتراما صحٌا ألفكارن .

على سبٌل المثال ، إذا كنت تعتمد أن الجلوس بالمرب من المروحة سوؾ  

عملن الباطن على إصابتن بتٌبس العنك  ٌصٌبن بتٌبس العنك ، فسوؾ ٌعمل

طالة تدور فً . ولٌست حركة المروحة ، والتً تمثل جزٌبات حمٌدة من ال

، هً التً ستسبب لن ألم الرلبة ، ولكن اعتماداتن الخاطبة هً  تردد عالً

 . من سٌفعل ذلن . إن المروحة ؼٌر مضرة كما تعتمد

فً مكتبن لد عطس ،  وإذا كنت تخشى أنن ستصاب بالبرد ألن شخصا 

فإن خوفن سٌتحول إلى تحرن عملً سٌخلك ما تتولعه وتخشاه وتإمن به . 

وسوؾ تبلحظ أن بمٌة زمبلبن فً المكتب ٌصابون بالبرد ألنهم ال ٌإمنون 

 به ، وإنما ٌإمنون بالصحة .

 لال أحد الحكماء : " ما كنت أخشاه بشدة لد لحك بً " . 

الشفاء اإلعجازٌة تستمد  تظن أن لوة وعلى الجانب اآلخر ، من أٌن 

من العمل الباطن نفسه . . . إذا ملبت ؼرفتن المظلمة بحمابك  لدراتها
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عظٌمة ، فإن صورن سوؾ تعكس تلن الحمابك . سوؾ ٌتمبل عملن الباطن 

تلن الحمابك وسوؾ تصبح خاضعا لموة عملن الباطن التً ستجبرن على 

لطعام الذي تؤكله ٌتحول إلى دماء تجري الشفاء ، وعلى السكٌنة . وكما أن ا

فً عرولن ، فإن هذه األفكار تستمر فً عملن وتإثر على حٌاتن . وهذه 

هً الطرٌمة التً تعلمت بها كٌؾ تمشً ، وتسبح ، وترلص ، أو تعزؾ 

 على البٌانو . 

إنن تكرر فكرة ما ، مرة بعد مرة ، حتى تصبح طبٌعة ثانٌة لن . وهذا هو 

صبلة أو اللجوء إلى مبادئ علٌا . إن الجازولٌن ال ٌحرن ما نمصده بال

سٌارتن على حالته األصلٌة ، وإنما ٌتوجب علٌه أن ٌتحول إلى بخار أوالً 

، أي أن علٌه أن ٌتؽٌر حتى ٌكتسب الموة ، تماًما كما أن على عملن أن 

 . ٌتؽٌر لبل أن ٌكتسب الموة التً تمكنه من تحرٌن العالم إلى حٌث تشاء

إلى جانب المدرة على الشفاء ، فإن الؽرفة المظلمة التً تمثل عملن و 

الباطن هً موطن إنتاج الثراء . والسر هو أن تجعل عملن الباطن ثرًٌا 

 حتى تتمكن من رإٌة السعة وهً تؽمر حٌاتن .

وعندما تصبح دارا لموانٌن العمل ، فسوؾ تصل إلى اإلٌمان والمعرفة  

عن الموالؾ االلتصادٌة ، وتملب سوق األسهم ، الٌمٌنٌة أنه بؽض النظر 

العمالٌة ، والحروب ، أو موالؾ  تواالضطراباوالكساد االلتصادي ، 

وظروؾ أخرى ، فإنن ستكون دوًما فً سعة من العٌش . والسبب فً ذلن 

هو أنن لد أوصلت فكرة الثراء إلى عملن الباطن ، وأمددت ؼرفتن 

علها تمدن دابًما بالثراء الذي تإمن به . المظلمة بصورة الثراء ، مما سٌج
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أن األموال تتدفك بحرٌة فً حٌاتن  سوؾ تكون لد ألنعت عملن السري

طوال الولت وأن هنان دابًما فابض رابع من المال . ولو أن انهٌارا 

التصادًٌا حكومًٌا لد ولع بالؽد وصارت كل ممتلكاتن الحالٌة ببل لٌمة ، 

 ثراء ولن تشعر بالعوز أبدا .فإنن ستستمر فً اجتذاب ال

إن الؽرفة المظلمة لعملن الباطن ملٌبة باألفكار الجدٌدة العظٌمة ، وعلٌه  

فإنن ال تحتاج إلى أن تملك بشؤن استبدال األفكار المدٌمة . ابدأ اآلن بالتفكٌر 

فً األشٌاء الحمٌمٌة والجمٌلة والنبٌلة ، وسوؾ ترى هذه الخصال تحٌط بن 

أن هللا لد حكم على األشٌاء أن تكون جٌدة أو جٌدة جدّا فً دابما . تذكر 

طبٌعتها ، وكذلن ٌجب أن تفعل أنت . والتفكٌر بهذه الطرٌمة سوؾ ٌعطٌن 

توجها جدٌدًا وصحٌّا ألفكارن ، وسوؾ تكتشؾ أنن لن تكون بعد الٌوم 

ضحٌة الصور عملٌة تعتمد أنه لم ٌكن لن دخل فً إرسابها داخل عملن 

 الباطن .
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 الفصل األول

 

 الكنز الذي بداخلن 

 

ان عملن الباطن مٌل دائما نحو الحٌاة . وشغلن الشاغل ٌجب أن ٌتعلك 

بتغذٌة عملن الباطن بالوعود الحمٌمٌة . وذلن ألن عملن الباطن دائما ما 

 ٌموم بالمعالجة طبما ألنماطن العملٌة االعتٌادٌة .

 

 

ستكتشؾ أن الثروات تحٌط بن من كل جانب ، ولكً تحصل علٌها فإن  

كل ما علٌن أن تفعله هو أن تجعل عملن منفتحاً ومبلحظة الكنز الذي ال 

ٌنفد الكامن بداخلن . فً باطنن ، ٌوجد منجم تستطٌع من خبلله استخبلص 

 كل شًء ترؼب فٌه لتحٌا حٌاة تتسم بالبهجة والمرح والثراء .

من الناس ٌؽطون فً سبات عمٌك ، ألنهم ال ٌعلمون شٌباً عن  الكثٌر 

المعٌن الذي ال ٌنضب بداخلهم من الذكاء البلنهابً والمحبة التً ال تنتهً . 

ومهما كان الشًء الذي تبحث عنه ، فإنن تستطٌع أن تستخرجه من هذا 

المنجم فمطعة صلب ممؽنطة ٌمكن أن ترفع ثمبل ٌفوق وزنها بحوالً اثنتً 
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عشرة مرة ، وإذا ما نزعت من نفس لطعة الصلب لوة المؽناطٌس تلن ، 

 فإنها لن ترفع رٌشة .

وٌشبه ذلن نوعٌن من الناس : أحدهما به لوة المؽناطٌس ، فهو ٌتمتع  

باإلٌمان والثمة الكاملة فً نفسه ، وٌعلم أنه ما ولد إال لكً ٌنجح وٌحمك 

 الفوز .

طٌس الجاذبة ، وٌملإه الخوؾ والشكون ، أما اآلخر لٌس بداخله لوة المؽنا

وتسنح الفرص العدٌدة أمام عٌنٌه ، فبل ٌستؽلها وٌمول لنفسه : " ربما أفشل 

الناس " . هذا النوع من األشخاص لن  ، سوؾ ٌخدعنً، لد أفمد أموالى 

ٌحمك الكثٌر من اإلنجازات فً حٌاته ، ألنه إذا كان خابفاً من المضً لدماً 

 . سٌبمى فً مكانه ولن ٌتمدم ، فإنه ببساطة

وٌمكنن أن تصبح هذا الشخص الذي ٌشبه المؽناطٌس فً لوته ، وهذا  

 عندما تكتشؾ السر األعظم لكل العصور وتضعه فً حٌز التنفٌذ .

 السر األعظم لكل العصور 

ما هو من وجهة نظرن السر األعظم لكل العصور ؟ هل هو الطالة الذرٌة  

فضاء ؟ الثموب السوداء ؟ كبل ، لٌس شٌبا من ذلن ، ؟ السفر عبر كواكب ال

إذن ما هو هذا السر ؟ كٌؾ ٌمكن فهمه وتطبٌمه فً العالم الوالعٌة اإلجابة 

بسٌطة جدا . السر هو تلن الموة العجٌبة الموجودة فً عملن الباطن التً 

تحمك المعجزات ، وهً آخر مكان ٌنشده أؼلب الناس وهذا هو سبب أن 

 منهم ٌجدونه . الملٌل جدا
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 الموة المدهشة لعملن الباطن 

تستطٌع أن تحمك فً حٌاتن المزٌد من السلطة والثروة والصحة والسعادة  

والهناء من خبلل الوصول إلى لوة العمل الباطن وإخراجها من مكمنها . 

إنن لست فً حاجة الكتساب هذه الموة ، فؤنت تمتلكها بالفعل . ولكنن فً 

أن  حاجة إلى أن تتعلم كٌؾ تستخدمها ، فٌجب أن تفهمها لكً تستطٌع

 تطبمها فً جمٌع جوانب حٌاتن .

للتمنٌات البسٌطة والطرق التً ٌحوٌها هذا الكتاب ،  إتباعنومن خبلل  

فإنن تستطٌع اكتساب المعرفة الضرورٌة والفهم ، وسوؾ ٌسرى فٌن إلهام 

ٌطلمه نور روحانً جدٌد ، وستتمكن من تولٌد لوة جدٌدة تمكنن من تحمٌك 

ة . اتخذ لرارن اآلن ، لكً تجعل حٌاتن آمالن وتجعل كل أحبلمن حمٌم

 أكثر روعة ، وأعظم وأؼنى وأكثر نببلً عن ذي لبل .

تكمن فً أعماق عملن الباطن حكمة ال حدود لها ولوة مطلمة ومخزون 

النهابً من كل ما هو ضروري ، وكل هذا ٌنتظر منن أن تنمٌة وتظهره . 

وسوؾ تنطلك هذه  ابدأ اآلن فً التعرؾ على إمكانٌات عملن الباطن ،

 اإلمكانٌات فً العالم الخارجً .

إذا كنت متفتح الذهن ومستعداً لتمبل استٌعاب األفكار الجدٌدة فإن الذكاء  

البلنهابً الكامن داخل عملن الباطن سوؾ ٌكون لادرا على كشؾ كل شًء 

تحتاج إلى معرفته فً كل لحظة من الولت ، فسوؾ تستطٌع أن تستوعب 

وخواطر تمكنن من صنع مخترعات جدٌدة ، وتحمك  أفكاًرا جدٌدة



 213 

اكتشافات جدٌدة أو تبدع فً األعمال الفنٌة . عبلوة على ذلن فإن الذكاء 

البلمحدود داخل عملن الباطن ٌستطٌع أن ٌمنحن ألواناً رابعة وجدٌدة من 

المعرفة . دع هذا الذكاء ٌكشؾ عن نفسه وسوؾ ٌفتح لن هذا سبٌبل 

 سٌكون له مكان ومنزلة رفٌعة فً حٌاتن .لئلبداع فً حٌاتن و

وبحكمة عملن الباطن تستطٌع أن تجد الرفٌك المثالً ، وكذلن شرٌن  

العمل المناسب ، وبحكمة عملن الباطن سوؾ تتوفر لن األموال التً 

 تحتاجها والحرٌة المالٌة لكً تصبح وتفعل وتحرن مثلما ٌتمنى للبن .

الداخلً من الفكر واألحاسٌس والموة إن من حمن أن تكتشؾ هذا العالم  

والنور الروحانً والحب والجمال . ومع أن هذا العالم ؼٌر مربً ، إال أن 

لوته جبارة . ومن داخل عملن الباطن ستجد الحل لكل مشكلة ، وسبب كل 

نتٌجة . وألنن تستطٌع أن تخرج الموى الخفٌة من داخلن ، فسوؾ تملن 

تصل إلى األمن والسعادة  لضرورٌتٌن لكًمام الموة والحكمة ابالفعل ز

 والسٌادة .

ولمد شاهدت لوة العمل الباطن تنتشل أناساً من حاالت عجز وشلل ،  

وتجعلهم مرة أخرى أكثر لوة وحٌوٌة وصحة ولد ساعدتهم عمولهم على 

التحرر واالنطبلق وجعلتهم ٌتمتعون بالسعادة والصحة والخواطر المبهجة 

رلة تكمن فً عملن الباطن ، تستطٌع أن تشفً المزاج . وهنان لوة شفاء خا

دٌها المدرة على فتح باب سجن المضطرب والعلب المعظم . وتلن الموة ل

 من عبودٌة الجسد والمادة .ن ستطٌع أن تحررتل والعم
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 عمل أساسرورة وجود ض 

نحو أي هدؾ ، فً  حراز تمدم جوهري فً أي نطاق للسعًمن المتعذر إ 

عمل شامل فً تطبٌمه . إنن تستطٌع أن تكتسب  أساسحالة عدم وجود 

لوى العمل مهارة فً تحمٌل عملن الباطن . وتستطٌع أن تطبك عملٌاً 

كدة وذلن بممدار معرفتن لمبادبه وتطبٌمن لها الباطن وتحمٌك نتابج مإ

 ألؼراض معٌنة ومحددة ترؼب فً تحمٌمها .

ٌاً سابما ، أود أن أشٌر إلى أنن إذا جعلت الهٌدروجٌن ٌتحد ولكونً كٌمٌاب 

مع األكسجٌن بممدار ذرتٌن من األول إلى ذرة من الثانً ، ستكون 

المحصلة هً الماء على الدوام . وأنت تعلم جٌدا الحمٌمة التً تمول إن ذرة 

واحدة من األكسجٌن وذرة من الكربون سوؾ تنتج ؼاز أول أكسٌد 

و ؼاز سام . ولكن ، إذا أضفت ذرة أخرى من األكسجٌن ، الكربون ، وه

فإنن ستحصل على ثانً أكسٌد الكربون وهو ؼاز ؼٌر ضار للحٌوانات 

ومفٌد للنباتات ، تلن الحمابك ثابتة وال ٌمكن تؽٌٌرها فهً ما نسمٌها 

 . بالثوابت

ال ٌجب علٌن أن تعتمد أن لواعد الكٌمٌاء والفٌزٌاء والرٌاضٌات تختلؾ  

ن لواعد ومبادئ عملن الباطن . فإذا أردت أن تستفٌد من الموى الكٌمٌابٌة ع

أو الفٌزٌابٌة فعلٌن إذن أن تتعلم مبادبهما ، وبالمثل إذا أردت أن تحمك 

 ألصى استفادة من لوة عملن الباطن فعلٌن أن تعلم مبادبه .
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 ٌجرى فلنؤخذ على سبٌل المثال لاعدة عامة متفماً علٌها وهً : " الماء ال 

فً مكان أعلى من منسوبه " . هذه لاعدة عامة لابلة للتطبٌك على المٌاه فً 

 . أي مكان وعلى أي سوابل كالماء

عرؾ لدماء المصرٌون تلن الماعدة واستخدموها لوضع أساس الهرم  

األكبر بشكل متساو تماماً . والٌوم ٌستخدم المهندسون تلن الماعدة فً 

 م الرى إلى محطات الموة الكهرومابٌة .تخطٌط كل شًء بدءا من نظ

انظر فً لاعدة أخرى : " المادة تتمدد بالحرارة " . وهذه الماعدة تثبت إذا 

ما طبمتها فً أي مكان وتحت كل الظروؾ ، إنن تستطٌع أن تعرض لطعة 

حدٌد للحرارة ، وستجد أنها تمدد ، بؽض النظر عن مصدر الحدٌد ومكانه 

 انجلترا ، أو الهند أو حتى فً محطة فضابٌة .سواء كان من الصٌن أو 

فتمدد المادة عند تسخٌنها هً حمٌمة عالمٌة ، وأٌضاً هنان حمٌمة عالمٌة  

تتمثل فً أنن مهما كان التؤثٌر الذي تحدثه على عملن الباطن فإنه سوؾ 

 ٌظهر على أرض الوالع من خبلل التجربة واألحداث .

لن الباطن هو لاعدة عمل وأعنً وٌستجاب لدعابن وتضرعن ، ألن عم 

بذلن الطرٌمة التً ٌعمل بها الشًء . على سبٌل المثال ، إحدى أهم المواعد 

األساسٌة فً الكهرباء أنها تعمل من الجهد العالً إلى الجهد المنخفض . 

فؤنت ال تؽٌر من لاعدة عمل الكهرباء عندما تستخدمها فً اإلضاءة أو 

بالتعامل مع الطبٌعة ، تستطٌع أن تحمك الطهً ، ولكنن تستخدمها . و
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اكتشافات واختراعات مدهشة تسعد الجنس البشرى بوسابل وطرق ال 

 حصر لها .

إن عملن الباطن هو لاعدة أساسٌة تعمل طبماً لمانون االعتماد واإلٌمان  

وٌتعٌن علٌن أن تعرؾ طبٌعة اإلٌمان أو االعتماد سبب وكٌفٌة عمله . إن 

ته لانون االعتماد واإلٌمان . وٌمصد بذلن أنن تإمن لانون عملن هو ذا

بطرٌمة عمل عملن ، وتإمن بالمعتمد ذاته واعتماد عملن هوفكر عملن ، 

 وهذا هو كل األمر ببساطة وال شًء آخر .

إن كل أفعالن وتجاربن واألحداث والظروؾ التً مررت بها هً ردود  

لذي تعتمد فٌه لٌس هو أفعال عملن الباطن ألفكارن ، وتذكر أن الشًء ا

الذي ٌحمك النتٌجة ، ولكن االعتماد الذي فً عملن هو الذي ٌجلب هذه 

النتٌجة . كؾ عن اإلٌمان بالمعتمدات الباطلة واآلراء ومخاوؾ البشر 

والخرافات . وابدأ فً اإلٌمان بالحمابك األبدٌة وحمابك الحٌاة التً ال تتؽٌر 

 ؤلمام وللمكانة األعلى وعبادة هللا .مطلما . ومن ثم ، سوؾ تنطلك لدما ل

أٌما امرإ ٌمرأ هذا الكتاب وٌطبك ما به من مبادئ ولواعد العمل الباطن 

التً ٌتناولها ، سوؾ ٌكون لادراً على التضرع والدعاء بطرٌمة فعالة 

وسلٌمة ، من أجل نفسه ومن أجل اآلخرٌن . إن دعاءن وتضرعن 

عل ورد فعل . والفكرة هً فعل ابتدابً ٌستجاب له وفماً المانون الكون من ف

، ورد الفعل هو االستجابة لها فً عملن الباطن والتً تتفك مع طبٌعة فكرن 

. اشؽل عملن بمفاهٌم الصحة واالنسجام والسبلم والنٌة السلٌمة ، وسوؾ 

 تدهش مما سٌحدث فً حٌاتن .
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ن حمٌمً أم مزٌف ، فسوف تحصل على نتائج ا نسواء كان موضع إٌمان 

عملن الباطن ٌستجٌب لؤلفكار التً ٌحوٌها عملن الظاهر ، انظر الى الٌانن 

 على أله لرة فً عملن وسوف ٌكون ذلن كافٌا .

خبلل إعطاء عملن الباطن اعلم أنن تستطٌع إعادة تشكٌل نفسن من  

 . مخطط جدٌد

 

 ازدواجٌة العمل 

إنن تمتلن عمبلً واحداً ، إال أن عملن له وظٌفتان مختلفتان وممٌزتان ،  

والخط الفاصل بٌن هاتٌن الوظٌفتٌن ٌعرفه جٌداً دارسو العمل . وتختلؾ 

هاتان الوظٌفتان عن بعضهما البعض اختبلفا جوهرٌا ، فكل منها لها 

 الخواص والموى التً تمٌزها عن األخرى وتختلؾ عنها .

وهنان الكثٌر من المسمٌات التً استخدمت للتمٌٌز بٌن وظٌفتً العمل  

ومنها العمل الظاهري والعمل الداخلً ، والعمل الواعً والعمل الباطن ، 

والعمل المستٌمظ والعمل النابم ، والعمل الذي ٌظهر على السطح والعمل 

ل األنثوي الكامن فً األعماق . والعمل اإلرادي والعمل البلإرادي ، والعم

والعمل الذكرى ، والكثٌر ؼٌر ذلن مما ٌدل على االزدواجٌة التً ٌتسم بها 

 العمل بؽض النظر عن أي شًء آخر .

وسوؾ تجد مصطلحً " الواعً " و " الباطن " مستخدمٌن فً هذا الكتاب 

لٌمثبل الطبٌعة المزدوجة لعملن ، وإذا تبادر لذهنن مصطلحان أسهل 
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. أهم نمطة للبدء هً إدران الطبٌعة المزدوجة للعمل  فاستخدمهما بكل تؤكٌد

 واالعتراؾ بها .

 العمل الواعً والعمل الباطن 

عملن أال وهً أن تنظر إلٌه كحدٌمة  هنان طرٌمة رابعة لئللمام بوظٌفتً 

وأنت " بستانً " تلن الحدٌمة ، تموم ببذر البذور " األفكار " فً عملن 

ألحوال ٌكون هذا دون وعى منن ألن هذه الباطن طوال الٌوم وفً معظم ا

البذور أساسها تفكٌرن المعتاد . وحٌث إنن تبذر هذه البذور فً عملن 

 الباطن ، فإنن ستحصد النتابج فً جسمن وحٌاتن .

تخٌل عملن الباطن كؤرض وتربة خصبة تساعد كل أنواع البذور على  

وان فهل ستحصد النمو مهما كانت بذور صالحة أو فاسدة . إذا بذرت األش

العنب ؟ إذا بذرت نبات الشون فهل ستحصد التٌن ؟ لكل فكرة سبب محدد 

، ولكل حالة نتٌجة وهذا هو السبب الربٌسً فً أنن تملن زمام أفكارن . 

 بتلن الطرٌمة ستجلب على نفسن األحوال التً ترؼب فٌها فمط .

والرضا ابدأ اآلن فً زرع أفكار السبلم والسعادة والسلون الصحٌح  

واالزدهار . فكر بهدوء والتناع فً هذه السجاٌا ، واجعل عملن الواعً 

المنطمً ٌمّر بها وٌتمبلها . استمر فً بذر هذه األفكار الرابعة فً حدٌمة 

 عملن الباطن وسوؾ تحصد محصوالً رابعاً .

وعندما ٌفكر عملن بطرٌمة صحٌحة ، وعندما تفهم الحمٌمة ، وعندما تكون  

المودعة فً بنن عملن الباطن أفكاراً بناءة وبٌنها انسجام وخالٌة من األفكار 
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االضطراب ، فإن الموى السحرٌة لعملن الباطن سوؾ تستجٌب وتجلب 

أوضاعاً وظروفاً مبلبمة وتعطٌن كل ما هو أفضل وأجمل . وعندما تبدأ 

فً التحكم فً عملٌة تفكٌرن ، فإنن تستطٌع أن تستخدم لوى عملن الباطن 

حل أٌة مشكلة أو صعوبات . وبمعنى آخر ، سوؾ تصبح فعلٌاً متعاونا  فً

بشكل واع مع الموى البلمحدودة ولانون السلطة المطلمة الذي ٌحكم كل 

 األشٌاء .

انظر حولن فً أي مكان تعٌش فٌه ، وسوؾ تبلحظ أن الؽالبٌة العظمى  

شخاص من األشخاص ٌنصب اهتمامهم على العالم الخارجً فمط ، أما األ

ٌنصب تركٌزهم على العالم  الذٌن ٌتسمون بالفراسة والتبصر فهإالء

بخلك العالم  ستدرن أنت أٌضا أن العالم الداخلً، وهم ٌدركون كما  الداخلً

هو االسم الذي ٌطلك على أفكارن  لخارجً . وتذكر أن العالم الداخلًا

علٌه ، ومشاعرن وخٌالن ، وكل ذلن ٌظهر فً عالمن الخارجً . وبناء 

فإن الموى الوحٌدة المبدعة ، وكل شًء تجده فً عالم الصٌانة والتعبٌر لد 

 لعملن بوعً أو بؽٌر وعً . داعه بواسطتن ، فً العالم الداخلًتم إب

عندما تعرؾ حمٌمة تفاعل عملن الواعً وعملن الباطن ، فسوؾ تصبح  

ٌتعٌن علٌن لادراً على تحوٌل حٌاتن كلها . ولكً تؽٌر الظروؾ الخارجٌة 

أن تؽٌر السبب . ٌحاول أؼلب الناس أن ٌؽٌروا من الظروؾ واألوضاع 

داعً له  من خبلل التعامل معها مباشرة ، وهذا ٌعد إهدارا للولت والجهد ال

، وهم ٌفعلون ذلن ألنهم ال ٌدركون أن ظروفهم تنبع من سبب معٌن . 

حٌاتن ، ولكً تزٌل عدم االنسجام واالضطراب والعوز والمصور من 
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ٌتعٌن علٌن أن تزٌل السبب ، والسبب هو الطرٌمة التً تستخدم بها عملن 

الواعً واألفكار والصور التً تشبع منه ، لذا علٌن أن تؽٌر السبب حتى 

 تؽٌر النتٌجة وهذا هو كل ما فً األمر .

إننا جمٌعا نعٌش فً بحر ال تنفد منه الثروات البلمحدودة . إن عملن  

الستجابة ألفكارن التً تكون المالب أو الشكل الذي ٌتدفك الباطن سرٌع ا

من خبلله الذكاء البلمحدود والحكمة والموى الحٌوٌة والطالات البلنهابٌة 

العملن الباطن . شكل هذا المالب بشكل إٌجابً وسوؾ ٌساعدن ذلن على 

 توجٌه طالاتن البلمحدودة تجاه كل ما ٌنفعن وٌكون فً مصلحتن .

هذا الكتاب ٌمدم أمثلة وأسالٌب محددة وملموسة لكٌفٌة تطبٌك كل فصل من  

لوانٌن العمل . وبمجرد معرفتن بكٌفٌة استخدام هذه األسالٌب سوؾ تعٌش 

فً تجربة تتبدل فٌها كل السلبٌات إلى إٌجابٌات ، حٌث سٌحل السبلم محل 

الصراع الداخلً ، وسٌحل النجاح محل الفشل ، والسعادة محل الحزن ، 

بدل الظلمة إلى النور وسٌعم االنسجام مكان الفوضى ، وٌتبدل الخوؾ وست

 إلى إٌمان وثمة ، فهل هنان ما هو أروع من كل تلن النعم ؟

إن أؼلب العلماء والفنانٌن والشعراء والكتاب والمخترعٌن العظماء  

ٌتمتعون بفهم عمٌك للمهام واألعمال التً ٌموم بها العمل الباطن والعمل 

 ما أعطاهم الموة لتحمٌك أهدافهم . . وكل ذلن هوالواعً 

حدث ذات مرة أن أصٌب المؽنً األوبرالً " إنرٌكوكاروسو " بحالة من  

الرعب والخوؾ من مواجهة الجمهور فً إحدى الحفبلت ، حٌث أصابته 
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تملصات فً حنجرته بسبب الخوؾ مما جعل عضبلتها تمبض وأدى إلى 

خلؾ ستار المسرح بكامل مبلبسه  شلل فً أحباله الصوتٌة . وولؾ

الخاصة بالحفل وهو ٌتصبب عرلا ، حٌث كان خبلل لحظات سوؾ ٌصعد 

 على خشبة المسرح وٌبدأ فً الؽناء أمام اآلالؾ من الجماهٌر .

ولال وهو ٌرتعد : " إن الجمهور سوؾ ٌسخر منً ، ال أستطٌع أن أؼنً  

تولؾ وصاح لاببلً : " إن " ثم استدار لٌعود إلى ؼرفة المبلبس ، ثم فجؤة 

 نفسً الضعٌفة تحاول أن تهزم نفسً الموٌة " .

ثم استدار مرة أخرى تجاه خشبة المسرح وولؾ منتصباً ولال بلهجة آمرة  

موجهاً كبلمه لنفسه الضعٌفة : " هٌا اخرجً من هنا ، إن نفسً الموٌة 

 ترؼب فً االنطبلق من خبلل ؼنابً " .

دأ ٌصرخ : وة البلمحدودة وحكمة عمله الباطن ثم بوٌمصد بنفسه الموٌة الم 

الموٌة على وشن أن تنطلك " . استجاب عمله  " اخرجً ، اخرجً ، نفسً

الباطن وأطلك سراح الموى الحٌوٌة الكامنة داخله ، وعندما نودي علٌه 

 للؽناء ، ولؾ على المسرح وؼنى بشكل رابع أعجب به الجمهور .

وبرالً " كاروسو " أدرن مستوٌٌن من الواضح أمامن اآلن أن المؽنً األ 

لعمله ، المستوى الواعً أو العمبلنً والبلواعً أو البلعمبلنً . فعملن 

الباطن ٌتمٌز بالتفاعل وٌستجٌب لطبٌعة أفكارن ، وعندما ٌكون عملن 

االنفعاالت  الواعً " نفسن الضعٌفة " ملٌباً بالخوؾ والملك والتوتر ، تُطلك

السلبٌة المتولدة فً عملن الباطن " النفس الموٌة " وتؽمر العمل الواعً من 
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خبلل الشعور بالرعب والمنوط والهواجس . وعندما ٌحدث لن ذلن مثلما 

حدث مع المؽنى " كاروسو " تكلم بحزم وبإحساس عمٌك بالسٌطرة 

عمٌك لل : " اهدأ ، والتحكم إلى االنفعاالت البلعمبلنٌة المولدة فً عملن ال

، أنت خاضع  مسٌطر على الوضع ، ٌجب أن تطٌعنً ال تتحرن ، إننً

 لمٌادتً ، إنن ال تستطٌع الدخول عنوة إلى مكان ال تنتمً إلٌه " .

إنه ألمر مذهل وشٌك أن تبلحظ كٌؾ تستطٌع التحدث بشكل رسمً  

وء واالنسجام تجلب الهد ة البلعمبلنٌة لذاتن الداخلٌة لكًوبإلناع مع الحرك

والسبلم لعملن . إن عملن الباطن تابع وخاضع لعملن الواعً ولهذا ، ٌطلك 

 على عملن الباطن العمل التابع أو البلواعى .

 االختبلفات البارزة وطرق التشغٌل 

إن العمل الواعً ٌشبه المبلح ولابد السفٌنة الوالؾ فً ممدمتها . فهو ٌوجه  

الم السفٌنة فً ؼرفة المحركات والذٌن السفٌنة وٌصدر األوامر إلى ط

ٌسٌطرون على الؽبلبات والذٌن ٌتولون لٌاس المسافات بٌن السفٌنة والسفن 

األخرى . . . الخ . فالرجال فً ؼرفة المحركات ال ٌعرفون أٌن ٌتجهون ، 

فهم ٌتبعون األوامر . فمد تصطدم السفٌنة بالصخور إذا أصدر لابد وربان 

ممدمتها تعلٌمات خاطبة لابمة على نتابج عمل األجهزة السفٌنة الوالؾ فً 

األخرى مثل البوصلة وجهاز لٌاس األجرام السماوٌة . وٌطٌع العاملون فً 

ؼرفة المحركات الربان ألنه هو المسبول والذي ٌصدر األوامر التً ٌتم 

تنفٌذها بصورة آلٌة ، فؤعضاء طالم السفٌنة ال ٌراجعون المابد فً تعلٌماته 
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ه من المفترض أن ٌكون واثماً مما ٌموم به ، فهم ببساطة ٌنفذون تعلٌماته ألن

. 

فمابد السفٌنة هو ربانها ، ولراراته تنفذ . وبطرٌمة مماثلة ، فإن عملن 

الواعً هو الربان والمابد لسفٌنتن التً تمثل جسمن وبٌبتن وكل شبونن . 

ً وٌمبلها كحمٌمة وٌتلمى عملن الباطن األوامر التً تصدر من عملن الواع

 وال ٌشكن فً األوامر أو أساس إصدارها .

وعندما تمول لنفسن تكراراً : " أنا ال أستطٌع شراء هذا الشًء " عندبذ  

ٌمتبس عملن كلمتن وٌعتبرها دلٌبلً على أنن لن تكون فً وضع ٌسمح 

بشراء ما ترٌد . ومادمت نصر على لول : " ال أستطٌع تحمل ثمن هذه 

تكالٌؾ تلن الرحلة إلى أوروبا أو شراء هذا المنزل أو المعطؾ  السٌارة أو

الفرو " ، فإنن سوؾ تكتشؾ بكل تؤكٌد أن عملن الباطن سوؾ ٌتبع 

أوامرن ، وأنن سوؾ تمضً حٌاتن وأنت تعانً من نمص وعوز فً 

ٌخطر جمٌع األشٌاء وسوؾ تظن أن الظروؾ هً السبب فً ذلن ، ولن 

 لنفسن باألفكار السلبٌة اإلنكارٌة .ؾ ببالن أنن خلمت تلن الظرو

شاهدت طالبة جامعٌة حمٌبة سفر جذابة وؼالٌة الثمن إلى حد ما بؤحد  

المحبلت ، وكانت عابدة إلى بٌتها فً إجازة وكانت على وشن أن تمول : " 

 . ال أستطٌع شراء تلن الحمٌبة "
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اضراتً وعندما استرجعت فً ذاكرتها شٌباً كانت لد سمعته فً إحدى مح 

وهو : " ال تنطك بؤٌة عبارة سلبٌة ، اعكسها فً الحال ، وسوؾ تدهش مما 

 سٌحدث فً حٌاتن " .

،  ملكًوأخذت الفتاة تحدق إلى الحمٌبة وهً تردد عبارة : " هذه الحمٌبة  

الباطن  عملًإنها معروضة للبٌع ، أنا ألبل هذه الحمٌمة فً ذهنً وسٌعمل 

 على حصولً علٌها " .

  ً فً هذا الٌوم ، لابلت هذه الفتاة خطٌبها فً حفل عشاء فخم . وصل  الحما

خطٌبها إلى الحفل ومعه هدٌة ملفوفة بؤنالة تحت ذراعٌه . كتمت الفتاة 

أنفاسها وهً تفتح الهدٌة ، فمد كانت الحمٌبة الجلدٌة التً رأتها هذا الصباح 

ت األمر العملها ولالت إنها ملكها . لمد مؤلت عملها بذلن التولع ، ثم حول

 الباطن الذي له لوة تحمٌك األمنٌات .

هذه الفتاة الطالبة بجامعة " ساوث كالٌفورنٌا " : " لم ٌكن معً  لًلالت 

نمود لشراء تلن الحمٌبة ولكن اآلن أعرؾ أٌن أجد النمود ، وكل األشٌاء 

 " . بداخلًالتً أحتاجها وهذا هو الكنز األبدي 

 كٌف استجاب عملها الباطن؟ 

تلمٌت تلن الرسالة منذ شهور ماضٌة من سٌدة كانت تحضر ندواتً وكانت  

 تدعى " روث إٌه . " ولد لالت فٌها :

" أنا فً الخامسة والسبعٌن من عمري ، أرملة ورحل كل أوالدي عن  

المنزل . كنت أعٌش وحدي وأحصل على معاش ضئٌل وتأمٌن اجتماعً . 
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ً تبدو خاوٌة وجافة تخلو من البهجة واألمل . ثم تذكرت كانت حٌات

محاضرتن حول لوى الممل الباطن ، فمد للت إن األفكار تطبع فً العمل 

 الباطن من خبلل تكرار تردٌدها واإلٌمان بها وتولع حدوثها ، وسألت

ولررت أن أجرب ، فبل ٌوجد لدي  نفسً هل ٌمكن أن ٌكون هذا صحٌحا

 . ذلن ما سأخسره إن فعلت

: " أنا  باإلحساسوبدأت أردد العبارات التالٌة بشكل متكرر وأنا ممتلئة  

ة ، أنا متزوجة من رجل كرٌم وعطوف وروحانً مرغوبة ، أنا محبوب

 وأعٌش معه فً سعادة ، أنا أتمتع باألمان وأشعر بالرضا " .

وداومت على المٌام بهذا عدة مرات فً الٌوم لمدة أسبوعٌن . وفً أحد  

متماعد ، ووجدت  صٌدالنًاألٌام كنت فً إحدى الصٌدلٌات وتعرفت على 

. بمثابة االستجابة لدعائً الٌومً أنه متدٌن وكرٌم ومتفاهم ، وكان

للزواج ونحن اآلن نمضً شهر العسل فً  وخبلل أسبوع تمدم لطلب ٌدي

 .أوروبا . أنا أعلم أن عملً الباطن جمعنا معا من خبلل تدبٌر الخالك "

د اكتشفت " روت " أن الكنز األعظم ٌكمن بداخلها ، أال وهو الصبلة لم

والتضرع ، فصبلتها كانت صادلة ومؤلت كٌانها بالثمة فً تحمٌك ما 

ترجوه وتتمناه ، ولد عمل عملها الباطن من خبلل تلن الثمة على تحمٌك ما 

ر طلبته فً صبلتها وجمعها تدبٌر الخالك بزوجها الجدٌد . تؤكد أنن تفك

دابماً فً كل ما هو صادق وشرٌؾ وعادل ونمً ومحبب إلى النفس وكل 

ما ٌشٌع الخٌر . وإذا كنت ستحصل على أي منالب وثناء . فعلٌن بإمعان 

 النظر فً هذه األشٌاء
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 أفكار تستحك التذكر

 . الكنز بداخلن . ابحث فً باطنن عن استجابة لرؼبة للبن . ٔ 

رجال العظماء فً جمٌع العصور هو . السر العظٌم الذي ٌمتلكه ال ٕ

لدرتهم على االتصال وإطبلق العنان لموى العمل الباطن . وأنت تستطٌع أن 

 . تفعل مثلهم

. عملن الباطن لدٌه الحل لجمٌع المشاكل ، إذا طرحت على عملن الباطن  3

لبل أن تنام هذه العبارة : " أرٌد االستٌماظ فً الساعة السادسة صباحاً ، 

 ؾ ٌولظن فً هذا الولت تماما " .فإنه سو

. عملن الباطن هو المسبول عن أجهزة جسمن ، وٌستطٌع أن ٌشفٌن .  4

اذهب إلى النوم كل لٌلة وأنت تمنً نفسن بالتمتع بؤوفر صحة واستسلم 

للنوم وٌنبؽً أن تكون هذه الفكرة هً آخر ما ٌكون فً ذهنن ، وكون 

 خادمن األمٌن ، فسوؾ ٌطٌعن .  عملن الباطن هو

 . كل فكر هو فً حد ذاته سبب ، وكل ظرؾ هو أثر أو نتٌجة . 5

. إذا رؼبت فً تؤلٌؾ كتاب أو مسرحٌة أو أردت أن تلمى خطاباً حسناً 6

إلى جمهورن ، علٌن أن تنمل الفكرة بحب وإحساس إلى عملن الباطن ، 

 وسوؾ ٌستجٌب طبما لذلن .

حر بسفٌنة ٌجب علٌه أن ٌعطى التعلٌمات واألوامر . إنن مثل ربان ٌب ٧

الصحٌحة ، وإال ؼرلت سفٌنته . وبنفس الطرٌمة ٌجب علٌن أن تعطى 
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األوامر الصحٌحة ) األفكار والتصورات ( إلى عملن الباطن الذي ٌتحكم 

 فً كل خبراتن .

. ال تستخدم مطلماً عبارات مثل : " ال أستطٌع شراء هذا " ، " ال  ٠

أن أفعل ذلن " ، فإن عملن الباطن ٌؤخذ بكلمتن ، وٌفهم منها أنن ال  أستطٌع

تمتلن األموال أو المدرة لفعل ما ترٌد . بدالً من ذلن ردد عبارات إٌجابٌة 

 ومثبتة مثل : " أنا أستطٌع عمل كل األشٌاء من خبلل لوة عملى الباطن " .

لمعتمد هو فكرة فً . إن لانون الحٌاة هو لانون االعتماد واإلٌمان . وا 9

عملن . ال تعتمد فً أشٌاء تسبب لن الضرر أو األذى ، ٌجب أن تإمن بموة 

عملن الباطن فً الشفاء واإللهام والمساندة ، وكل هذا تحصل علٌه طبما لما 

 تعتمده وتإمن به .

 . ؼٌر أفكارن ، كً تؽٌر مصٌرن . ٓٔ

أنن تمتلن المدرة ن . تذكر صٌرأنت لائد روحن ) عملن الباطن ( وسٌد م 

 على االختٌار . فاختر الحٌاة واختر الصحة واختر السعادة .
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 من كتاب السر

 )روندا باٌرن(

 

إنهما ٌتفمان مع بعضهما  إذهذا الكتاب هو أبن عم كتاب لوة عملن الباطن 

 من ناحٌة التعرؾ :

 ٌصبح حمٌمة على ارض الوالع" اإلنسان"كل ما ٌفكر فٌه 

 هو السر؟لعلن تتساءل ما 

 !السر هو لانون الجذب  أن باختصار

 فؤنت ما تعتمده عن نفسن سٌتجسد على ارض الوالع .

ى إلالوصول "التام"  أولانون الجذب لد ساعد من ساعده فً الشفاء التام 

 المضً لدما .... أرادمن  أرادهالطموح الذي  أو األهداؾ

وسنتناول بعض من كالعادة فً الصفحات التالٌة ممدمة عن الكتاب 

 مواضٌع الكتاب )كتاب السر( .
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 )روندا باٌرن(تمول الكاتبة 

 

المؤثورة وفً اآلداب ،  األلوالشذرات من سر عظٌم تم العثور علٌها فً 

وفً األدٌان والفلسفات على مدى المرون . وللمرة األولى تم ضم جمٌع 

كتاب مدهش  ازٌح عنها النماب فً أجزاء " السر " إلى بعضها البعض و

 سوؾ ٌؽٌر حٌاة كل من ٌمرإه . 

فً هذا الكتاب ، سوؾ تتعلم كٌؾ تستخدم السر فً كل جوانب حٌاتن . فً 

أمور المال والصحة ، والعبللات ، والسعادة ، وفً كل تفاعل تموم به مع 

العالم . سوؾ تبدأ فً فهم الطالة الدفٌنة وؼٌر المستؽلة بداخلن ، وهذا 

 ٌجلب البهجة لكل جانب من جوانب حٌاتن . االكتشاؾ ٌمكن أن

ٌضم " السر " حكماً من المعلمٌن المعاصرٌن . رجاال ونساء استخدموه 

لٌحمموا الصحة ، والثروة ، والسعادة . ومن خبلل تطبٌك المعرفة بـ " السر 

" ، كشفوا عن لصص مدهشة للشفاء من األمراض ، وكسب ثروات طابلة 

 ٌك ما لد ٌعتبره الكثٌرون ضربا من المستحٌل .، وتجاوز العمبات ، وتحم
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 الممدمة

 

منذ عام تحطمت حٌاتً من حولً : فمد رحت أعمل إلى حد اإلنهان ، 

وتوفً أبً فجؤة ، واضطربت عبللاتً بزمبلء العمل واألعزاء على . فً 

د من ذلن الحٌن لم أكن أعرؾ أن أعظم هبة سؤحصل علٌها كانت ستول

 حٌاتً .رحم أكبر محنة فً 

سر الحٌاة . أتت تلن اللمحة من كتاب  –وبدت لً لمحة من " سر عظٌم " 

" هاٌلً " . ورحت أتتبع مسار " السر  ابنتًعمره مابة عام ، أعطتنً إٌاه 

" عبر التارٌخ . لم أكد أصدق أن كل هإالء األشخاص كانوا مطلعٌن علٌه 

، " نٌوتن " ، "  . كانوا عظماء التارٌخ : " أفبلطون " ، " شكسبٌر "

هوجو " ، " بٌتهوفن " ، " لٌنكولن " ، " إٌمرسون " ، " إدٌسون " ، " 

 أٌنشتاٌن " . 

وتساءلت مندهشاً : " لماذا ال ٌعلم جمٌع الناس بهذا ؟ " وانتابتنً رؼبة 

ملحة فً أن أشارن العالم كله " السر " ، وشرعت أبحث عن أشخاص 

 " السر " . أحٌاء فً ٌومنا هذا ، ممن ٌعلمون

وأخذوا ٌبزؼون واحدًا تلو األخر ، وتحولت إلى مؽناطٌس : فما إن بدأت 

أبحث حتى راح معلم بعد آخر من المعلمٌن األحٌاء العظماء ٌنجذبون نحو 

 طرٌمً . 
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حٌنما كنت أكتشؾ أحد المعلمٌن ، كان ٌدلنً على معلم آخر فً سلسلة 

كان ٌظهر شًء آخر  متصلة ، وحٌن كنت أحٌد عن المسار الصحٌح ،

ٌستحوذ على انتباهً ، ومن خبلل هذا التشهد ، معرفة المزٌد من المعلمٌن 

العظماء ، وإذا حدث " بالمصادفة " أننً ضؽطت الوصلة الخطؤ فً عملٌة 

البحث على شبكة المعلومات الدولٌة ، أجدها لادتنً إلى معلومة شدٌدة 

تبعت مسار " السر " عبر األهمٌة . وفً ؼضون أسابٌع للٌلة كنت لد ت

 المرن الماضٌة . واكتشفت من ٌمارسونه كذلن فً عالمنا المعاصر . 

فكرة أن أنمل " السر " للعالم فً فٌلم ، وعلى مدى  ًسٌطرت على عمل

الشهرٌن التالٌٌن كان فرٌك إنتاج األفبلم واألعمال التلٌفزٌونٌة الخاص بً 

علم به كل عضو من الفرٌك ؛ ألنه لد تعلم السر " . كان أمراً حتمٌا أن ٌ

 بدون اطبلعه هنا ستكون محاولتنا مستحٌلة . 

لم ٌإكد أي معلم ممن اخترناهم أنه سٌظهر معنا فً الفٌلم ، ولكننا كنا نعلم 

" السر " ، وهكذا وباٌمان تام سافرت من أسترالٌا إلى الوالٌات المتحدة 

ا بسبعة أسابٌع كان فرٌك " حٌث توجد الؽالبٌة العظمى من المعلمٌن . بعده

السر " لد سجل مع خمسة وخمسٌن من أعظم المعلمٌن على نطاق 

ساعة من المادة الفٌلمٌة ، ومع كل  ٕٓٔالوالٌات المتحدة ، مما تجاوز 

خطوة ، ومع كل نفس ، استخدمنا " السر " لكً نصنع فٌلم " السر " ، ولد 

شهور انطلك " السر "  جذبنا إلٌنا كل شًء وكل شخص . بعدها بثمانٌة

 للعرض على شاشات السٌنما . 



 232 

وبٌنما كان " السر " ٌكتسح العالم ، بدأت لصص المعجزات تتدفك إلٌنا 

اكتب أشخاص عن شفابهم من ألم مزمن : من االكتباب ، أواألمراض 

العضوٌة ، أو مشوا على ألدامهم ألول مرة بعد حادثة ، بل ومنهم من 

الموت . تلمٌنا آالؾ المصص حول استخدام "  تعافوا ناهضٌن من فراش

السر " فً جلب مبالػ ضخمة من المال والشٌكات ؼٌر المنتظرة بالبرٌد . 

لمد استخدم الناس " السر " للحصول على منازلهم المثالٌة ، وش بكاء 

حٌاتهم ، وسٌاراتهم ، ووظابفهم ، وترلٌاتهم ، مع التحول الذي جرى للعدٌد 

تجارٌة بعد أٌام من تطبٌك " السر " وكانت هنان من المشروعات ال

حكاٌات تبعث الطمؤنٌنة فً الملوب عن عبللات أسرٌة كانت على وشن 

االنهٌار وحرمان األطفال من آبابهم ، ولكنها استعادت انسجامها وتوازنها 

 بعد اطبلع أطرافها على " السر " . 

ل ٌستخدمون " بعض من أكثر المصص التً تلمٌتها عمما أتت من أطفا

السر " لٌجذبوا إلٌهم ما ٌنشدون ، بما فً ذلن التمدٌرات المدرسٌة العالٌة 

واألصدلاء . ألهم السر " بعض األطباء لٌتشاركوا المعرفة مع مرضاه ، 

وحذت الحذو نفسه جامعات ومدارس مع طبلبهم ، وتواد صحٌة مع 

ن علٌها . وعمدت عمبلبها ، ودور العبادة والمراكز الروحٌة مع المترددٌ

حفبلت خاصة ب " السر " فً منازل بؤنحاء العالم ، كما أن األشخاص 

تشاركوا معرفتهم بـ " السر " مع من ٌحبونهم ومع أفراد أسرهم . وتم 

بدءا من الرٌشة ووصوال  –استخدام السر لجذب جمٌع األشٌاء من كل لون 
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ن شهور للٌلة إلى عشرة مبلٌٌن من الدوالرات . جرى هذا كله فً ؼضو

 من عرض الفٌلم . 

وممصدي من وراء صنع " السر " كان . وما زال . أن أمنح البهجة 

لببلٌٌن األشخاص حول العالم . وٌعاٌش فرٌك " السر " تحمك ذلن الممصد 

على أرض الوالع ٌومًٌا ؛ ألننا تتلمى آالفا مإلفة من الرسابل من أشخاص 

ألعمار ، وجمٌع األعراق ، وجمٌع من جمٌع أنحاء العالم ، ومن جمٌع ا

الجنسٌات ، معربٌن عن امتنانهم للبهجة التى منحهم إٌاها " السر " . ال 

ٌوجد أي شًء ال ٌمكنن المٌام به بصرؾ النظر عمن تكون أو أٌن أنت ، 

 فبوسع السر أن ٌمنحن ما تشاء أٌا كان . 

د تم تسجٌل لمد شارن أربعة وعشرون معلماً مدهشاً فً هذا الكتاب . ول

كلماتهم فٌلمٌا فً كل أنحاء الوالٌات المتحدة ، فً أولات مختلفة ، ومع 

ذلن فإنهم ٌتحدثون كصوت واحد . ٌحتوي هذا الكتاب على كلمات معلمً 

السر ، كما أنه ٌحتوي على لصص خارلة " للسر " فً حٌز التطبٌك . لمد 

رة التً طرحت جمٌع المسارات واإلشارات السهلة والطرق المختص

 تعلمتها بحٌث أساعدن على أن تعٌش الحٌاة التً تحلم بها . 

ستبلحظ عبر الكتاب أننً أركز على كلمة " أنت " ، وسبب هذا أننً 

أردت منن ، أٌها المارئ ، أن تشعر أننً وضعت هذا الكتاب من أجلن . 

وأن تعلم أننً أتحدث إلٌن شخصٌاً عندما ألول " أنت " . و ممصدي هو 

تشعر بالحمٌمٌة مع تلن الصفحات ؛ ألن " السر " لد أعد من أجلن أنت أن 

 . 
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عندما تبحر عبر صفحاته وتتعلم " السر " ، ستعرؾ كٌؾ ٌمكنن أن 

تحظى بؤي شًء ترٌد وأن تموم بؤي شًء ترٌد . ستعرؾ من أنت حما . 

 ستعرؾ الروعة الحمٌمٌة التً بانتظارن .
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 موضوع من مواضٌع كتاب السر هو : أول

 

 السر ٌنكشف

 

 : فٌلسوؾ .مإلؾ .ومدرب شخصًبوب بروكتور

 ."شًء ترٌده :السعادة , والصحة, و الثروة  أيٌمنحن السر "

 

متخصص فً عالم ما وراء الطبٌعة , ومتخصص فً : د. جو فٌتال

 التسوق , ومإلؾ 

 . "شًء ترٌده أيتمتلن , وتفعل ,وتكون  أنٌمكنن "

 

 رجل أعمال وخبٌر استثمار جون أسارف:

 .نحظى بما نختار مهما كان . وال ٌهنً مدى ضخامته" أن"ٌمكننا 
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ما نوع المنزل الذي ترٌد أن تعٌش فٌه ؟ هل ترٌد أن تكون ملٌونٌرا ؟ ما 

نوع العمل الذي ترٌد أن تمارسه ؟ هل ترٌد المزٌد من النجاح ؟ ما الذي 

 ترٌده حما ؟ 

ٌدوٌا الفمرٌفٌلسوؾ ، ومعالج لؤلمراض بتموٌم العمود  :دٌمارتٌنًد . جون 

 ، ومتخصص فً التطور الشخصً

 ."هذا هو " سر " الحٌاة األعظم "

 مدرب فً مجال اإلمكانٌات العملٌةعالم نفس و :د . دٌنٌس وٌتلى

فٌما مضى ، أراد المادة والزعماء الذٌن كانوا مطلعٌن على " السر " "

لموة وعدم مماسمتها مع اآلخرٌن ، وحرصوا على إخفاء " االحتفاظ . با

السر " عن الناس . كان الناس ٌذهبون للعمل ، ٌإدون وظابفهم ، ثم 

ٌعودون للمنزل . كانوا ٌدورون فً دوابر مفرؼة دون طالة ، ألن " السر 

 .  "" كان لاصراً على للة للٌلة

 

عرفة " السر " وسعوا إلٌه عبر التارٌخ كان هنان الكثٌرون ممن تالوا إلى م

 ى نشر هذه المعرفة فً العالم .. وكان هنان الكثٌرون ممن وجدوا سبٌبلً إل

 ًمركز " أجابً " العالمعالم روحانً ومإسس :ماٌكل بٌرنارد بٌكوٌث

 الروحانً
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لمد شاهدت الكثٌر من المعجزات تحدث فً حٌاة الناس ، معجزات مالٌة ، "

 ."والشفاء العملً ، ومعالجة العبللات اإلنسانٌةمعجزات الشفاء البدنً ، 

 الشبون الحٌاتٌة ، ومتحدث تحفٌزيجان كانفٌلد مإلؾ ، معلم ، مدرب فً 

 " كل هذا حدث بسبب معرفة كٌفٌة تطبٌك " السر ""

 

 

 ما هو السر ؟

 

 بوب بروكتور

لعلن على األرجح تجلس هنان متساببلً : " ما هو السر ؟ " وسوؾ أخبرن 

 كٌؾ توصلت إلى فهمه . 

إننا جمٌعاً نعمل بطالة ال نهابٌة واحدة ، ونمود أنفسنا وفماً للموانٌن نفسها . 

إن الموانٌن الطبٌعٌة للكون على لدر كبٌر من الدلة بالدرجة التً تجعلنا ال 

سفن فضاء ، وتمكننا من إرسال البشر إلى الممر ،  نجد أٌة مشمة فً بناء

 وضبط تولٌت الهبوط بدلة الكسر من الثانٌة . 
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ما كنت ـ بالهند ، أسترالٌا ، نٌوزٌلندا ، ستوكهولم ، لندن ، تورنتو ، ثحٌ

مونتلاير ، أو نٌوٌورن . ٌجب أن تعلم أننا جمٌعاً نعمل وفماً الطالة واحدة ، 

 ون الجذب ! ولانون واحد ، وهو لان

 " السر " هو لانون الجذب !

 

كل شًء ٌحدث فً حٌاتن فؤنت من لمت بجذبه إلى حٌاتن ، ولد انجذب 

إلٌن عن طرٌك الصور التً احتفظت بها فً عملن ، أي ما تفكر فٌه . فؤٌا 

 كان الشًء الذي ٌدور بعملن فإنن تجذبه إلٌن .

 .. إنها لوة " ً" كل فكرة من أفكارن هً شًء حمٌم 

 ( ۲۲۸۲ –۲۲۲2برنتً ماشفورد ) 

 

ن الجذب هو إن أعظم المعلمٌن الذٌن عاشوا فً التارٌخ أخبرونا بؤن لانو

 األكثر لوة وفاعلٌة .

فالشعراء من أمثال " ولٌام شكسبٌر " ، و " روبرت براونٌنج " ، و " 

أمثال " ولٌام بلٌن " ، لد جسدوه لنا من خبلل شعرهم . والموسٌمٌون من 

سامون من أمثال " لودفٌج فان بٌتهوفن " عبروا عنه فً موسٌماهم . والر

" لد صوروه فً رسومهم . والمفكرون العظام بمن فٌهم  ًلٌوناردو دافنش

" سمراط " ، " أفبلطون " ، " رالؾ والدو إٌمرسون " ، و " فٌثاؼورث " 
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" ، و " ٌوهان  فرانسٌس بٌكون " ، و " السٌر إسحاق نٌوتن ، و " السٌر

فولجانب فون جوته " ، و " فٌكتور هوجو " تماسموه معنا فً كتاباتهم 

 إهم ، وعاشت ذكراهم عبر المرون .وتعالٌمهم . ولد خلدت أسما

إن العمابد واألدٌان والحضارات المختلفة مثل الحضارة البابلٌة والمصرٌة 

صصها . ولد تم المدٌمة كلها لد جسدت لنا لانون الجذب فً كتاباتها ول

تسجٌل المانون عبر األجٌال بكافة أشكاله ، حٌث ٌمكن أن نجده فً الكتابات 

المدٌمة عبر جمٌع المرون . ولد تم تسجٌل المانون على الحجارة فً سنة 

ق . م . وبالرؼم من هذا كله فالبعض تاق إلى هذه المعرفة وسعى  ٖٓٓٓ

تاحة ألي شخص ٌمكنه إلٌها ، ووصل إلٌها بالفعل ، وكانت دابماً م

 تشافها.اك

 ان موجوداً ، وسوؾ ٌظل موجوداً .لمد بدأ المانون مع بدء الزمان . لمد ك

إنه المانون الذي ٌحدد النظام الكامل فً الكون ، كما ٌحدد كل لحظة من 

حٌاتن ، وكل شًء تشعر به أو تعاٌشه فً حٌاتن ، وبصرؾ النظر عمن 

جذب ٌشكل تجربة حٌاتن برمتها ، وهذا تكون ؟ أو أٌن تكون ، فمانون ال

المانون له لوة وفاعلٌة ، وٌإدي ذلن من خبلل أفكارن ، فؤنت من تملن 

 عمل ؛ وذلن ٌتم من خبلل أفكارن .دفع لانون الجذب لل

وصؾ لـ " تشارلز هانٌل " لانون الجذب على أنه "  ٠ٕٔٔفً عام 

 شٌاء " .طا وٌعتمد علٌه نظام األالمانون األعظم الذي ال ٌخ

 بوب بروكتور
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دابماً ما عرؾ الحكماء ذلن ، وتستطٌع أن تدرن ذلن بالنظر إلى البابلٌٌن 

المدماء ، فمد كانوا ٌعرفون هذا دابما ، إنهم مجموعة صؽٌرة متمٌزة من 

 . البشر

لام العلماء والمإرخون بتسجٌل ودراسة حضارة البابلٌٌن المدماء برخابها 

ٌون أٌضاً بإبداعهم فً صنع واحدة من عجابب العظٌم ، كما عرؾ البابل

الدنٌا السبع ، وهً حدابك بابل المعلمة ، فمن خبلل استٌعابهم لموانٌن الكون 

 وا أحد أثرى الشعوب فً التارٌخ .وتطبٌمها صار

 بوب بروكتور

% من  96 ً% من البشر حوال 1، نتمنى نسبة  لماذا ، فً اعتمادن

إجمالً المال الموجود فً العالم ؟ هل تظنها مصادفة ؟ إن األمر مصمم 

وأنت اآلن  على ذلن النحو . فهم ٌفهمون أمراً ما . إنهم ٌفهمون " السر " ،

 سوؾ تتعرؾ على السر .

إن األشخاص الذٌن جذبوا الثروة إلى حٌاتهم استخدموا " السر " ، سواء 

فهم ٌفكرون فً الثراء والرخاء ، وال ٌسمحون بمصد منهم أم بدون لصد ، 

ألٌة أفكار منالضة لهذا أن تضرب بجذورها فً عمولهم : إن األفكار 

المسٌطرة على عمولهم تدور حول الثروة . إنهم ال ٌعرفون أي شًء سوى 

الثراء ، وال شًء عداه ٌوجد فً عمولهم . وسواء كانوا واعٌن بهذا أم ال ، 

نة حول الثروة هً ما تجلب لهم الثروة ، إنه لانون فإن أفكارهم المهٌم

 ٌز التطبٌك .الجذب فً ح
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إلٌن هذا المثال النموذجً على تجسد " السر " ولانون الجذب ، . لعلن 

سمعت عن أشخاص كونوا ثروة ضخمة وفمدوها كلها ، وفً ؼضون فترة 

وجٌزة كسبوا ثروة ضخمة من جدٌد . ما حدث مع هإالء األشخاص ، 

ء علموا بذلن أم ال ، هو أن أفكارهم المهٌمنة تركزت حول الثروة ، سوا

وهكذا لد كسبوا فً المرة األولى ، ثم سمحوا األفكار الخوؾ من فمدان 

الثروة أن تدخل عمولهم ، إلى أن صارت أفكار الخوؾ من فمدان الثروة 

لن تلن هً أفكارهم المهٌمنة . لمد رجحوا كفة أفكار فمدان الثروة ، وبذ

فمدوا كل شًء ، ولكنهم عندما فمدوا كل شًء ، اختفى داخلهم الخوؾ من 

مرة أخرى ، فمدان الثروة ، وبذلن هٌمنت أفكار الثروة على عمولهم 

 وعادت إلٌهم الثروة .

 ٌستجٌب المانون ألفكارن بصرؾ النظر عن ماهٌتها وطبٌعتها . 

 

 

 هشبٌه إلٌهالشبٌه ٌجذب 

 

 جون أساراؾ

إن أبسط طرٌمة بالنسبة لً الستٌعاب لانون الجذب هً أن أعتبر نفسً 

 المؽناطٌس ٌجذب إلٌه مؽناطٌساً .مؽناطٌساً ، وأنا أعلم أن 
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وأنت ألوى مؽناطٌس فً الكون . فبداخلن لوة مؽناطٌسٌة أشد بؤساً وفاعلٌة 

بل ٌسبر ؼورها من أي شًء فً هذا العالم ، وهذه الموة المؽناطٌسٌة التى

 تنبعث من أفكارن .

 مإلؾ و متخصص فً لانون الجذب:بوب دوٌل

بصورة أساسٌة ، ٌنص لانون الجذب على أن الشبٌه ٌجذب إلٌه شبٌهه ، "

 "ولكننا نتحدث عن أحد مستوٌات التفكٌر

ٌنص لانون الجذب على أن الشبٌه ٌجذب إلٌه شبٌهه ، وهكذا حٌن تفكر فً 

فكرة ما فإنن كذلن تجذب األفكار الشبٌهة إلٌن ، والٌن المزٌد من األمثلة 

 حٌاتن .حول لانون الجذب التً لد تكون عشتها فً 

هل سبك لن أن فكرت فً شًء لست راضٌاً عنه ، وكلما فكرت بشؤنه ساء 

ألنن عندما تفكر فً فكرة واحدة بشكل دابم فإن لانون الجذب الحال وذلن 

على الفور ٌجلب المزٌد من األفكار البؽٌضة الشبٌهة إلٌن ، بحٌث ٌبدو أن 

زاد انزعاجن  تفكٌرالوضع ٌزداد سوءاً ، وكلما منحت األمر مزٌداً من ال

 وضٌمن .

ؼنٌات ، ولعلن جربت جذب األفكار الشبٌهة حٌنما استمعت إلى إحدى األ

ووجدت أنن ال تستطٌع إخراج تلن األؼنٌة من رأسن ، وتظل األؼنٌة تطن 

برأسن مرة تلو األخرى ، فعندما استمعت إلى هذه األؼنٌة فإنن تكون لد 

أعطٌت انتباهن كامبل وتركٌزن التام الفكرة األؼنٌة . وعندما فعلت ذلن ، 

ٌهة حول تلن األؼنٌة ، فمد كنت تجذب بموة وفعالٌة المزٌد من األفكار الشب
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ل هذه وهكذا ٌنطلك لانون الجذب للعمل وٌرسل المزٌد من األفكار حو

 األؼنٌة مراراً وتكراراً .

 

 جون أساراف

تتمثل مهمتنا كبشر فً التشبث باألفكار التً تدور حول ما نشده و نبتؽٌه 

 وأن ٌجعلها فً ؼاٌة الوضوح بعمولنا ، ومن هنا نبدأ فً تفعٌل أحد أعظم

الموانٌن فً الكون ، أال وهو لانون الجذب ، إنن تصبح ما تفكر فٌه أؼلب 

 الولت ، لكنن كذلن تجذب ما تفكر فٌه أؼلب الولت .

إال انعكاس ألفكارن الماضٌة . ٌتضمن ذلن كل األمور  اآلنوما حٌاتن 

الرابعة ، وكل تلن األشٌاء التً ترى أنها لٌست طٌبة . وبما أنن تجذب 

فكر فٌه ؼالبا ، فمن الٌسٌر أن تعرؾ ما هً أفكارن المهٌمنة إلٌن ما ت

حول كل موضوع فً حٌاتن ، ألن هذا ما هو عاٌشته . على األلل اآلن ! 

 كل شًء . ولكن بما أنن تتعلم السر ، فبهذه المعرفة ، ٌمكنن أن تؽٌر

 بوب بروكتور

. إذا  إذا رأٌت ما تطمح إلٌه بعٌن خٌالن ، فلسوؾ تمسن به بٌن ٌدٌن"

استطعت أن تفكر بشؤن ما ترٌده فً عملن ، وتجعل منه فكرتن المهٌمنة ، 

 .  "سوؾ تحممه كوالع فً حٌاتن

 مإلؾ ومحاضر دولى:ماٌن دولى

 !"وٌمكن إٌجاز ذلن المبدأ فً ثبلث كلمات بسٌطة : األفكار تصبح ولابع"
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من خبلل هذا المانون األشد فاعلٌة ، تتحول أفكارن إلى ولابع ملموسة : لل 

أفكارن تتحول إلى هذا النفسن ودعه ٌتسرب وٌتؽلؽل فً وعٌن وإدراكن . 

 !ولابع ملموسة 

 

 جون أساراف

ما ال ٌستوعبه معظم الناس هو أن لكل فكرة تردداً ، ونحن نستطٌع أن 

لن الفكرة المرة تلو األخرى مراراً فكرة ، وإذا كنت تفكر بت يؤنمٌس

وتكراراً ، وإذا كنت تتخٌل فً عملن امتبلكن لتلن السٌارة الجدٌدة الرابعة 

، وامتبلكن للمال الذي تحتاج إلٌه ، وتؤسٌس تلن الشركة ، والعثور على 

ن شرٌن الحٌاة . . . إذا كنت تتخٌل كٌؾ ستبدو تلن األشٌاء فإنن تبث ذل

 تة ومستمرة .التردد بوتٌرة ثاب

 

 فٌتال د . جو

تؤتً إلٌن بمثل ما  تموم األفكار بإرسال تلن اإلشارة المؽناطٌسٌة التً

 ترسله . 
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كرة المهٌمنة أو التوجه العملً هو المؽناطٌس ، والمانون هو أن الشبٌه ف" ال

فإن التوجه العملً سوؾ ٌجذب حتماً تلن  لًٌجذب إلٌه شبٌهه ، وبالتا

 تتوافك مع طبٌعته " .لظروؾ التً ا

 ( ۲۸2۸ –۲۲22تشارلز هاتٌن " ) 

 

لؤلفكار لوة مؽناطٌسٌة ، كما أن لها تردداً ، وعندما تفكر ٌتم إرسال تلن 

األفكار وتجذب إلٌها مؽناطٌسٌاً كل األشٌاء الشبٌهة على نفس التردد . كل 

 ر هو أنت .شًء ٌتم إرساله خارجا ٌعود إلى المصدر ، والمصد

ألمر على النحو التالً : إننا نفهم أن برج البث الخاص بالمحطات فكر فً ا

التلٌفزٌونٌة ٌموم بالبث عبر تردد معٌن ، وهو ما ٌتحول إلى صور على 

جهاز تلٌفزٌونن . الؽالبٌة العظمى منا ال ٌستوعبون فعلًٌا كٌؾ ٌعمل األمر 

ن التردد ، ولكننا نعلم أن كل فتاة لها تردد ، وحٌن نضبط الجهاز على ذل

د بانتماء المناة ، وبعدها دأجهزة التلٌفزٌون . ونختار التر ترى الصور على

نتلمى بث الصور على تلن المناة ، وإذا شبنا أن نرى صورا مختلفة على 

 نؽٌر المناة ونحبط ترددا جدٌدا .جهازنا ، فإننا 

رج بشرٌة ، ولكنن كإنسان أكثر لوة وفاعلٌة من أي بما أنت إال محطة بث 

تلٌفزٌونً تم صنعه على وجه األرض ، بل إنن أشد أبراج البث فاعلٌة فً 

الكون كله ، فإن بثن ٌشكل حٌاتن كما ٌشكل العالم المحٌط بن . والتردد 
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الذي تموم ببثه ٌتجاوز حدود المدن ، والببلد ، والعالم نفسه . ٌستمر فً 

 !دد بؤفكارن، وأنت تبث ذلن التر التذبذب والتردد عبر الكون بؤسره

إن الصور التً تتلماها من بث أفكارن ال تظهر على شاشة تلٌفزٌون فً 

ؼرفة معٌشتن ، بل هً صور حٌاتن ! إنن تصنع أفكارن بالتردد ، 

وتجذب من خبلل هذا التردد األشٌاء الشبٌهة ، ومن ثم تعود إلٌن باعتبارها 

تلٌفزٌون فً إن الصور التً تتلماها من بث أفكارن ال تظهر على شاشة 

ؼرفة معٌشتن ، بل هً صور حٌاتن ! إنن تصنع أفكارن بالتردد ، 

وتجذب من خبلل هذا التردد األشٌاء الشبٌهة ، ومن ثم تعود إلٌن باعتبارها 

صور حٌاتن . إذا أردت تؽٌٌر أي شًء فً حٌاتن ، فلتؽٌر المناة ولتؽٌر 

 التردد عن طرٌك تؽٌٌرن ألفكارن .

ق ؛ وبالتالً العملٌة هً األفضل من نوعها على اإلطبل" إن ذبذبات الموة 

 فهً األشد لوة " .

 بل"" تشارلز هان

 

 بوب بروكتر

ٌؤتً تخٌل نفسن تعٌش فً ثراء وسوؾ تجذب الثراء . وإن هذا األمر 

 ثماره فً كل حٌن, ومع كل شخص .

 



 247 

وعندما تفكر نفسن انن تعٌش فً ثراء . فإنن تحدد مبلمح حٌاتن , بصورة 

بهذه الدرجة من السهولة .  األمرعبر لانون الجذب . لوٌة وممصودة , 

ٌعٌش جمٌع الناس الحٌاة  ولكن السإال الذي ٌسطع كالشمس هو "لماذا ال

 التً ٌحلمون بها"

 

 ..سٌدي ستعثرون علٌه فً كتاب السر. جواب ذلن ٌا
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 كتاب

 ة ٌالنخبة الجامع

 لٌة التغٌٌرومسؤو

 )السٌد محسن المدرسً(

 

اعتبره خبلصة السلسلة  أنافً كتاب السد محسن المدرس موضوع 

ٌتكلم عن  ألنه(  أعجبتنً)وبالطبع الصد سلسلة مواضع  من كتب 

. فؤن لم تكن مهمة  نحن الشباب الرسالًمسإولٌتنا  أيمسإولٌة التؽٌٌر 

فمهمة من تكون؟ . فان لم نساهم بصبلح المجتمع  وأنت أناالتؽٌٌر مهمتنا 

فمن الذي سٌضحً بالولت والجهد والمال وما شابه ذلن على  وأنت أنا

 الصعٌد الشخصً ؟ .

 

مع احد مواضٌع كتاب ) النخبة الجامعٌة ومسإولٌة التؽٌٌر( ,  أترككملذا 

 -لكم لراءة ممتعة : وأتمنى

 



 249 

 : التضحٌةروح 

 

 التخلؾ» الصراع مع الموالع الموجود . . مع  ! اإلصبلح بمعنً الصراع

 . و بالطبع مع من ٌمثل تلن المفردات (الجهل مع) ( ، ٌةالتبع )( ، مع 

» وبالتالً سٌتطلب الصراع التضحٌة . لد ٌكون التضحٌة فً ابسط صوره 

 التضحٌة إلىو لد ٌصل « المال » ثم ٌصعد لٌصل إلى « بالولت والجهد 

 « .نفس » و حتى بالـ « بالسمعة 

ومن الطبٌعً أن المستفٌد من الوضع الفاسد سٌحارب كل من ٌحاول 

روحٌة » . ومن لوٌوفر فً داخله التؽٌٌر بشتى الطرق ، ترؼٌبا وترهٌبا . 

 ٌحول االتجاه . المبادئ وفً لحظة ما كل  -سٌكون من سٌبٌع « التضحٌة 

البد أن توفر فً نفسها  أالنبة هً التً البد أن تضحً . . بل لبل نخفال

 اإلٌثار ، ال الكسب واالستبثار !و روحٌة التضحٌة

الحمٌمً ٌكون  وفً عصور النهوض والتمدم» ٌمول د . حسٌن صالح : 

العبء الملمى على كاهل الصفوة باهظا وٌكون شعورها به عبثا ، ولٌامها 

بتلن المسإولٌة نوعا من التسخٌر وضربا من المخاطرة بالنفس والمال . ، 

وال تزال الجماعة من الناس بخٌر ما دامت صفوتها المابدة تشعر بثمل 

 (123)الحضارة ص  «التكلٌؾ وتتحمل أعباءه ومضانكه 
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 أفكرباآلخرٌن . .  أفكرذاتً . . أن  إطارفمن مسإولٌاتً أن اخرج من 

بالفساد  أفكربالفمراء والٌتامى والمظلومٌن . .  أفكربلدي . .  بؤبناء

بدٌنً . . ثم ) اهتم ( لذلن . . حتى بعد ذلن تكون  أفكر. .  المستشري

 . اآلخرٌنلتجاوز بعض مصالحها من اجل مصالح  مهٌؤةنفسً 

دور ) المدرب ( الذي ٌوزع المسإولٌات على  تممص أنؤد ذلن بدل عن

د أن ٌتحمل فرٌمه ثم ٌجلس ٌرالبهم . . ألول مع نفسً ، أن الذي الب

 المسإولٌة هو ) أنا (

 من ؼٌر ( . : ) وأنا . . أحك)ع( عبد هللا الحسٌن  أبوكما لال 

تكون  ا فً النخبة حتىهرفمنظار الدٌن فإن صفة هامة ٌجب توفمن 

 بكالمس دلمصالح الشخصٌة الضٌمة واالستعداا لىع اهعحة ، هً ترفالص

التؽٌٌرات  إٌجادمٌة ، من اجل اللتضحٌة فً سبٌل تلن المبادئ الس

 االٌجابٌة.

 )وهو شاعر تركً( :وكما ٌمول ناظم حكمت 

 رق . .حتم اإذا ل 

 إذا لم تحترق . .

 حترق . .نإذا لم 

 !بح مضٌبة ؟ ٌُمكن للظلمات أن تُصفكٌؾ 
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الصالحة سمةً جوهرٌة ،  نخبةومن هاتٌن الصفتٌن ، تنبثك فً شخصٌة ال

 .ومناعتهم عن الترؼٌب والترهٌب والخداع  ستمبللٌةاال» أال وهً 

فبل ٌتؤثرون بالترؼٌب ، وألنهم  ذاتٌة اأهداففؤلنهم من جهة ال ٌمتلكون 

تنطلً علٌهم  بلاف عًوثرون بالترهٌب ، وألنهم ٌمتلكون مضً فبل ٌتؤ

 الضالٌن ( .)وال  (المؽضوب علٌهم (الحٌل والخداع . فبل ٌصبحون من

 إٌمانهاصورها فً النخبة الصالحة ، عبر  ؤجلىبتتمظهر  االستمبللٌةوهذه 

 أطرهبفلسفة الشهادة ، ال بمعناها الضٌّك ، بل بالمعنى الواسع الذي ترسم 

 :ثبلث رواٌات شرٌفة

 شهٌد (من لتل دون مظلمته فهو )

 من لتل دون ماله فهو شهٌد ()

 (من لتل دوَن عٌاله فهو شهٌد)

فاإلسبلم ٌزودنا بسبلح الشهادة ، وسبلح الشهادة هو سور االستمبلل ، ))

تسلح بسبلح الشهادة فً  إذا إالولن ٌمكن لبلد أن ٌتحدى الموى الكبرى 

 . (سبٌل هللا (

 

هنا تنتهً سلسلة مواضٌع من كتب  إلى

 أعجبتنً
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 النماش

 

ل منا ٌخوض نماش مع صدٌك أو زمٌل أو مع األلرباء . النماش ٌا سٌدي ك

وسٌلة من وسابل تطوٌر الذكاء وهو تمرٌن ناجح للعمل . النماش ٌا عزٌزي 

معلومات كنت تجهلها أو  إلىهو وسٌلة من خبللها ٌمكنن الوصول 

أو  معلومات ترٌد الوصول إلٌها أو معلومات تحاول التحمك من صحتها

معلومات تحاول تثبٌتها داخل عملن . فذات مرة طلب منً صدٌك أن 

أُنالشه فً مادة دراسٌة له حتى ٌتسنى له حفظها وتثبٌت المعلومات فً 

 عمله .

. والنماش هو أن تتمدم  لأفضماش ٌتم ترسٌخ المعلومات بشكل إذ بالن

 بثمافتن أو معلوماتن العامة أو الخاصة .

 : جوزٌف جوبرتٌمول 

 

 "الغرض من النماش أو الجدال ال ٌجب أن ٌكون الفوز بل التمدم" .

 

 وهل ٌمكننا تعرٌؾ النماش؟ 

واحد ب ونكتفً . و رٌفاتنماش إلى عدة أشكال أو عدة تعٌمكننا أن نعرؾ ال

 منها :

 

هو شكل من أشكال التواصل والتفاعل العفوي بٌن شخصٌن أو  :النماش
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أكثر وٌتم وفك لواعد لآلداب.وٌتم تصنٌؾ النماش ضمن علم االجتماع الذي 

ٌدرس هٌكل وتنظٌم التفاعل اإلنسانً، مع التركٌز بشكل أكثر تحدٌدا على 

 التخاطب.

 

ال لكن هل كل نماش ٌعتبر تمرٌن للعمل . بعض النماشات لن تزٌدن إ

ٌنالشن ألن  أنالمجتمع المحٌط بن  ىضٌعة للولت ٌا سٌدي . ولد ٌتحاشم

 نماشن حاد ٌا صدٌمً وببل فابدة .

 

فً بعض األحٌان نحب إذا ما خضنا نماش ما أن ننتصر سواء أكانا على 

صواب أم على خطؤ المهم أن ننتصر . سواء أكانت المصادر صحٌحة أم 

، هذا إذا كانت لدٌنا مصادر . وكؤنن لد خاطبة المهم أن ننتصر فً النماش 

دخلت فً لتال ومسؤلة حٌاة أو موت . نعم كٌؾ أسمح لفبلن أن ٌنتصر 

ًَّ فً النماش ، مهبل ٌا صدٌمً فذلن جدال ولٌس نماش .   عل

 

"أبحث عن كل منماشة هادفة وتجنب الجدال ، فالنماش ٌثري الفكر ، لكن 

 النظر ".الجدال هو المسافة األبعد بٌن وجهتً 

 (مجهول)                                                                  

 

 فً مدونة لها على اإلنترنٌت : إٌمان إبراهٌمتمول 
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 اآلخرٌن آلراءالنماش ٌبنً مجتمع متكامل من االحترام  أن"صحٌح نعلم 

 وسماعهم و تمبلهم .

بحلبة  وكؤننثٌر وؼالبا ٌحدث ولكن ما الفابدة من الحوارات والكبلم الك

 ٌثبت بان فكرته صحٌحة رؼم االحترام المتبادل؟ أنعندما كل شخص ٌرٌد 

 تطبك" . ألفكار أنا أو؟  األفعاللم نرى  إذولكن ما الفابدة من هذا كله 

 

 وفً مدونة أُخرى على اإلنترنت أجهُل كاتبها أو كاتبتها :

 

الحوار(!!  أو"لد ٌظن البعض أن هذا المسم ببل فابدة) والممصود هو النماش 

وأنه ضرب من الجدل الفكري العمٌم!! وأننا لن نحصد من ورابه شٌبا!! 

 ولكن .......

 

 

تحدثنا كثٌرا عن مجدنا السالؾ وكٌؾ كان ولم نسؤل أنفسنا ٌوما لماذا ضاع 

 هًتعلمون أن أسباب ضٌاع مجدنا  هذا المجد؟! ألسنا ألنفسنا ظالمٌن؟! أال

  نفعلها اآلن كل ٌوم!! التًنفس األسباب 

 

 

  ترى لماذا لم نعرؾ؟!
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  ألننا لم نتنالش!

 

 

  لم ٌسمع بعضنا بعضا!!

 

 

 

 ترى لماذا؟؟!

 

النماش الجاد هو إعطاء الفرصة للتعبٌر عن آرابنا ... لتبللى العمول 

ماش أن ٌضع نصب عٌنٌه أن الن واألفكار بٌن الشباب المسلم الناضج بعد

 ال ٌفسد للود لضٌة! يالرأببداٌة البناء وأن االختبلؾ 

ما هى ألصر الطرق والهدؾ من النماش الجاد أن نتعلم كٌؾ نبدى آرابنا و

نظرنا المختلفة ... نتعلم كٌؾ نصت لوجهة النظر األخرى إلٌصال وجهات 

أن الحٌاة العملٌة  ونحترمها حتى ٌحترم اآلخر وجهة نظرنا ... نتعلم

 الرأيالناجحة تموم على النماش وإبداء 

 

 يب النفوس والبعد عن التعصب الفكرالهدؾ من النماش الجاد محاولة تهذٌ

 وحب الذات!
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النهاٌة إلى العوامل المشتركة بٌننا  ًالهدؾ من النماش الجاد أن نصل ف

 نا المفَرلة .لنجمع كلمتنا الممزلة ونوحد صفوفنا المبعثرة ونلملم أعضاب

 

 

 للنماش فوابد عدٌدة

 

 هو ٌزٌد مخزوننا العلمً والثمافً وٌزٌد ثمتنا بؤنفسنا

 نإمن بؤننا ننالش أنعلى شرط 

  لكً نمرب وجهات النظر ونتحاور ونتشاور

  ةالنتٌجة الصابب إلىلنصل 

 صحة الرأي إثبات أوولٌس لبلنتصار 

االختبلؾ فً الرأي ال ٌفسد للود  أنالنماش علٌه وضع مبدأ  أرادومن 

 لضٌه

 

  لماذا ٌكرهه البعض ؟

حتى ال ٌمتنع برأي ؼٌره أو لكونه ال ٌملن المدرة على  أوربما لراحة باله 

 الرأي نعم صدلت  إبداءالنماش و

 

  للنماش فوابد

 



 257 

  الشعوب ووجه نظرهم وأفكار آراءعلى  تتطلع أنوهو 

بهذا الحوار  الممصودٌنهم  أنهمٌظن  طرحت لضٌه إذاولكن بعض الناس 

 . بؤعٌنهم

  األفكارتبادل  هدفنا من الحوار والنماش

 على لول المثل

 ( ألنعن أو)ٌانن تمنعنً 

  الهدؾ من الحوار

  تحكٌم العمل والشخص ٌفكر

 . الن هللا مٌزنا عن الحٌوان بالعمل

  وتستحمرهم اآلخرٌن آراءتهمش  أنلٌس من النماش 

  لمد طرحت لضٌه

  أشكرن إالنفسً  أجد ال

 الحوار والنماش" . أسسنتعلم  أنامة ٌجب علٌنا  ألننا

 

 فما رأي الكتاب أو المشاهٌر فً الحوار أو النماش : إذن

 

 جوزٌف فارٌل

كان  إذا، أما منطمن  أعصابن"عندما تدخل فً نماش ، حافظ على هدوء 

 سلٌماً فسوؾ ٌعتنً بنفسه" .
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 توماس أدٌسون

 ع الرجل المستعد ، والكتابة تصنع الرجل الدلٌك" ."النماش تصن

 

 أندرٌه موروا

 ما فً النماش لٌس الدفاع عن وجهة نظرن بل معرفتها" . أصعب"

 

 جراسٌان بالتزار

كان الشخص الممابل لد اتخذ الجانب الصحٌح من النماش فبل تتخذ  إذا"

 .الجانب الخاطا" 

 

 ألبٌر كامو

 ."المحبة بالموالؾ ٌماس العمل بالنماش ، وتماس"

 

 غسان كنفانً

"الصمت أفضل من النماش مع شخص تدرن جٌداً أنه سٌتخذ من االختبلؾ 

 معن حرباً , ال محاولة فهم".

 

 توماس بٌن

"إن النماش مع شخص ممن ٌرفض استعمال سلطة العمل وبفلسفة الهوتٌة 

 مشابه إلعطاء أدوٌة لشخص مٌت". اإلنسانمبنٌة على احتمار 
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 سمراط

"ٌمٌل الناس إلى المبالؽة فً كل شًء ، إال أخطابهم ٌرونها ال تستحك 

 النماش".

 

 برتراند راسل

"عندما تُمابَل بالمعارضة، حتى لو كانت من زوجتن أو أبنابن، حاول أن 

تتؽلب علٌها بالحجة والنماش ولٌس بالسلطة، فؤي نصر معتمد على السلطة 

 فهو ؼٌر حمٌمً ووهمً".

 

 مارن توٌن

مستواهم ثم ٌؽلبونن بخبرتهم فً  إلى تنالش السفهاء فسٌستدرجونن "ال

 النماش السفٌه".

 

 جوزٌف جوبرت

 

على  اإلجابة إلىسإال ما لبل أن نتوصل  إجابةلنا النماش فً  األفضل"من 

 دون أن نكلؾ أنفسنا عناء النماش به". اإلجابة إلىأن نتوصل 

 

 رمضان ناصر الشامً
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 المتحاورٌن موجود ستكون هنان نتابج عظٌمة". بٌن التكافإكان  إذا"

 

لكن علٌنا أن ننتبه أثناء النماش . فبعض من النماش ٌكشؾ عن طباع 

ونفسٌة الشخص الذي لد تنالشه إذا كان متعصباً أو من النوع الذي ٌرٌد أن 

وبعضهم ٌثبت وجهة نظره فحسب ال للتحصٌل نتابج أو تمصً حمابك ما . 

ما شابه  أوعمٌدة  أومذهب  أوالشبهات فً دٌن  دخالإلٌرٌد النماش فمط 

 ذلن .

 

 

 

 -فوابد النماش :

 النماشتها على االنترنت أجهل مصدرها . ٌُستفاد من دمن مدونة على وج

 فً:

 

بناء فكر المتعلّم وذكابه من خبلل بناء تصّورات جدٌدة لدٌه واستبدال  -

النمّو الفكرّي بالتفاعل مع المدٌمة منها والتكٌّؾ والتعدٌل، وتسرٌع هذا 

 الّزمبلء والمعلّم وتجرٌد التفكٌر وترمٌزه لؽوٌّاً.

 

رفع مستوى التطابك بٌن التفكٌر ولؽة التعبٌر عنه وبالتالً إعطاإه  -

 انسٌابٌّة وسرعة.
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تحضٌر المتعلّم لكً ٌصبح عضواً فاعبلً فً المجتمع، ٌتحّمل مسإولٌّته  -

 حة، وٌتّخذ المولؾ المناسب منها .وٌعطً رأٌه فً المسابل المطرو

 

وحسن التعامل مع البٌبة المادٌّة  المواطنةالمساهمة فً التربٌة على  -

 واالجتماعٌّة.

 

الكشؾ عن آراء المتعلّمٌن وموالفهم من أجل المساعدة على إثرابها  -

 وتطوٌرها.

ًّ واالنضباط -  تطوٌر عادات وموالؾ إٌجابٌة من التعلّم والعمل الَجماع

 والنظام.
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 -خبلصة الكبلم:

 

 تكون حادا فً نماشن كً ال ٌتجنبن المجتمع . أنتجنب  -1

بالنماش  إذالتمصً عن الحمابك .  أوالنماش وسٌلة للبحث عن النتابج  -2

 تزٌد من مخزونن الثمافً . أنٌمكنن 

ب النفوس والبعد عن التعصب الهدؾ من النماش الجاد محاولة تهذٌ -3

 . وحب الذات! يالفكر
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 الخاتمة

 

فمهمتنا فً هذه الحٌاة هً البحث عن ذلن  ،كل منا ولد خلك ألجل هدؾ 

 … ..الهدؾ

 أسماء، أال تسمع عن نترن بصمة فً هذه الدنٌا لبل خروجنا منها  أنعلٌنا 

 .ٌسطر التؤرٌخ اسمن بٌن أولبن العظماء لد خلدها التؤرٌخ حان الولت ألن 

حسن ٌجب أن تخطوها هً أن تكون خطوة  أوم واالهم من ذلن الكبل

 . أحدا تإذي أوالتصرؾ و أن ال تجرح 

 السبل لـ إحدىوالرواٌات فتلن طالع الكثٌر والكثٌر من مختلؾ الكتب 

 

 ً  …المضً لدما

 

  {{   تم  بحمد  هللا  تعالى  }}
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 الفهرس

 3.............الممدمة.............................................................

 5………… ..………….………………ماذا لو رجعت لطفولتن

 8.……………………………………………….…الخٌمٌابً

 3ٔ..………………….…………..……الخٌمٌابً الجزء الثانً.

 23….………………………….……………….ال تكترث أبدا

 28........……..…………………………….……….ال تنكسر

 33…………………….…………….………ابحث عن الخلود

 39...…….……..………………………………أحداً ال تجرح 

 45……………………………………..……حدثنً ٌا رمضان

 51….…………………………….……………التسرع بالحكم

 58.…………………….………..……………الحٌاة إرشادات

 64.……………………...………………كن نبٌبل فً مجتمعن

 75…….……………..........…تكرهوا شٌبا فهو خٌر لكم أنعسى 

 82………………………………………….المراءة هً الحٌاة

 93…...…………….....………أعجبتنًسلسلة مواضٌع من كتب 

********************************************************** 

 ***************************************من كتاب نظرٌة الفستك

 92……….….………….…………األذكٌاء ال ٌفعلون التالً أوال
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 97………….…………….…………المحاولة تستحككبسوالت 

 132………….……………..…………لد ال تكون ذكٌا كما تعتمد

 137.……… ...........……االٌجابٌات إضافةمن  أولىالسلبٌات  إلؽاء

 111………….…………....…………شٌبا ستندم علٌها الحما ٕٓ

 115………..………………..………………تعلم كٌؾ تمول ال

*********************************************************** 

 *********************************************كتاب المائد الخفً

 123……………………………………..……………التنظٌم

 124….………………......………كن مبدعا وفاجا نفٌن بما تملن

 136……………….………..………….………الحلم أمامولفة 

 141………………………...…………مستحٌبل اآلخرون رآهما 

*********************************************************** 

 ********************************************لوٌا إبمىمن كتاب 

 151……………………………………...…………ٌوما ٔٔ

 153……………………………….…..……………ماٌو ٕٔ

 154…………………………………………….…ٌوما ٧ٔ

 155…………………….…………… ………….…ماٌو ٠ٔ

 156……………………..……….......………….…ماٌو ٕٓ

 157………………..………………….……………ماٌو ٖٕ
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 158……………………………………………….ماٌو ٕٗ

 159……………………..……………….…………ماٌو ٕ٘

 163………………..………………….……………ماٌو ٕٙ

 161…………………………….…………….……ماٌو  ٠ٕ

  162……………………….……….………………ماٌو  ٠ٕ

 163………………………………….………..…ماٌو  ٖٓ

 164……………………………………………….…ماٌؤٖ

 165.…..……………………………………………ٌولٌو ٔ

 166………………….……..………………………وٌولٌ ٖ

********************************************************* 

 ***************************************من كتاب فن االختبلط

 167……………….……………………دمة الطبعة الجدٌدةمم

 173..………… .......……الممدمة ) الخاصة لكتاب فن االختبلط(

 175……..…….…………………..التؽلب على فوبٌا االختبلط

 177…………..……………………الخابفٌن ةخواطر لنجا أربعة

 179……….………….……………حجرة المتجردٌن من ثٌابهم

 179.…………………………….……………الرجل الخفً

 181…………………….…………………….…الصدالةنظام 

 182……….…….………......…….….…تخٌل أنن شخص ٱخر
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 185.………………………….…….…الممربٌن أصدلابناختٌار 

 186……… ...........……تدرب على االختبلط مع المعالٌن اجتماعٌا

 187…………………..…….….…الحكم على كتاب ما من ؼبلفه

 189………………………....…….….…لؽة الجسد إلىاالنتباه 

 193…………..…….….………ال تفارق الجماعة، تكن فً مؤمن

********************************************************** 

 *******************************************كتاب عملن الباطن

 193……………….…………..............…….….……ممدمة

 196………………………………….…………….….تمهٌد

 197………….………….....…….….…هذا الكتاب تؤلٌؾسبب 

 198…………....…….….……تحرٌر الموة التً تصنع المعجزات

 199………........………….تحدٌث المعجزات عندما تصلً بصدق

 199…………………………………….….…كل إنسان ٌصلً

 231………………………………………………صبلة ٌومٌة

 231..………………………………………….….ماذا تإمنب

 232……………...………………….….……التمنً هو الدعاء

 233………............………لدٌهم طرٌمة تفكٌر واحدة األشخاصكل 

 233……….…………......……….….عملن الباطن ؼرفة مظلمة

 238…………………….…………….….…الكنز الذي بداخلن
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 239..…………........…….….………السر األعظم لكل العصور

 213……………………..…….….…لعملن الباطنالموة المدهشة 

 212.…………………….....…….….عمل أساسضرورة وجود 

 215………………….…………….….………ازدواجٌة العمل

 216…….….………………………العمل الواعً والعمل الباطن

 222…….….………………….……كٌؾ استجاب عملها الباطن

 224…………………..…….….…………افكار تستحك التذكر

*********************************************************** 

 **************************************************كتاب السر

 228……………………………………… …….….الممدمة

 233………………..……………….….………السر ٌنكشؾ

 235……………..……………………..…….….؟السر هو ما

 239.…………..…...…….….……………الشبٌه ٌجذب شبٌهه

********************************************************* 

 ******************************النخبة الجامعٌة ومسؤولٌة التغٌٌر

 247…………………………………….….…التضحٌةروح 

********************************************** 

 إلى هنا ٌنتهً فهرس سلسلة مواضٌع من كتب أعجبتنً

********************************************************** 
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 251………………………………….………….….النماش

 261…….……… ..………………….…….….……الخاتمة 

 262الفهرس....................................................................


