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من هو املؤلف؟
مرشــح ســفري للنوايــا الحســنة باألمــم املتحــدة وعضــو الفدراليــة 

األوروبيــة العتــاد الســفراء واملشــاريع اإلنســانية، مديــر التدريب يف كل 

مــن املعهــد الــدويل الكويتــي ومركــزي التدريــب والتطويــر، نائــب رئيــس 

مجلــس اإلدارة - املديــر اإلقليمــي للــرق األوســط يف االعتــاد الــدويل 

للعنمــل التطوعــي واعتــاد املتطوعــن والربامــج التطوعيــة، مــدرب 

محــرتف دويل تنميــة بريــة، غــري حيــاة 1959 متــدرب يف مختلــف 

بلــدان الوطــن العــريب مــن خــال الربامــج التدريبيــة التــي قدمهــا خــال 

ــي يف  ــرح التدريب ــن امل ــب تكن ــى 2017، صاح ــن 2012 حت ــرتة م الف

الوطــن العــريب، قــاد اللجنــة اإلعاميــة لقســم الجوالــة واملعســكرات يف 

دولــة الكويــت ملــدة 12 عــام وأرشف خالهــا عــى تدريــب فــرق العمــل 

اإلعاميــة لعريــن فريــق تطوعــي باإلضافــة إىل نر األخبــار يف الصحف 

واملجــات وتوثيــق الفعاليــات وإعــداد اللقــاءات التلفزيونيــة واإلذاعيــة، 

كــا أنتــج مجموعــة أفــام وثائقيــة وهــي الوحيــدة مــن نوعهــا يف دولــة 

الكويــت التــي تحــي تاريــخ مســرية الحركــة التجواليــة وعددهــا 13 فيلم 

وثائقــي، نــر لــه 500 مقــال يف الصحــف اليوميــة وااللكرتونيــة يف دولــة 

الكويــت وجمهوريــة مــر العربيــة، ناقــد فنــي ســينايئ يف العديــد مــن 

املهرجانــات الســينائية العربيــة، عضــو يف الكثــري مــن األنديــة الفكريــة 

والفنيــة والعلميــة التخصصيــة..
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إليك والدي العزيز ومعلمي األول ..

ــا  ــي مدرســتك وجعلته ــا مــن أهديتن ــك ي إلي

ــم  .. تســكن روحــي والقل

إليك يا أكرث الناس سعادة بهذا اإلنجاز ..

إليــك أقــدم كتــايب الــذي ســيغري قناعــات 

ويعــزز اإليجابيــة ويحفــز الطاقــات الشــبابية 

ــاز .. ــو اإلنج نح

وإىل مــن وقفــوا يســندون ظهــري ويشــاركوين 

ويحرتمــون  ثقافتــي  ويقومــون  طموحــي 

ــاب. ــذا الكت ــم ه ــدم لك ــي أق قلم

إهـــداء
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املقدمة كما أرادها املؤلف أن تكون
ــا  ــت عــى بعــض فنونه ــاً وتعرف ــب الفلســفة طوي ــت يف كت تجول

ومفاهيمهــا، أيــدت مــن تعلــم وعلــم تلــك العلــوم ففيهــا الكثــري 

ــرم  ــن ح ــع م ــت م ــول، واختلف ــو املجه ــري نح ــرك التفك ــا يح م

تعلمهــا ورفضــت كل عللــه، كــا تجولــت يف بطــون كتــب التنميــة 

ــق  ــن الحقائ ــري م ــى الكث ــت ع ــذات وتعرف ــر ال ــة وتطوي البري

ــا  ــا فيه ــكان مل ــان وم ــح يف كل زم ــا تصل ــي أجده ــات الت واملعلوم

ــع  ــة دواف ــخصية البري ــح الش ــددة متن ــة متج ــة حيوي ــن طاق م

حقيقيــة داخليــة نحــو اإلنجــاز والتطويــر للــذات واملجتمــع.

بأســلويب  األفــكار  تلــك  لــكل  ملخــص  كتابــة  قــررت  لذلــك 

الشــخيص لتكــون عــامل متكامــل بالثقافــة يف مقــوالت قصــرية 

تفتــح مــدارك العقــل وتهــذب الســلوك نحــو األفضــل، كــا أننــي 

وجــدت أنــه يتوجــب عــي كمــدرب محــرتف تنميــة بريــة 

أن تكــون يل بصمــة تكمــل بصــات الزمــاء يف ذات املجــال.

أرجــو التوفيــق من العــي القدير رب العرش الكريــم الرحيم أن يتم 

لنــا هــذا اإلنجــاز الــذي نتقرب بــه إليه لخدمــة أخوتنا يف اإلنســانية.

محمد حميد أسد

الجمعة املوافق2016/9/9م.



9

قمــة  يبلغــون  والحكــاء  العلــاء  فقــط 

هــرم الســعادة يف تفــوق طلبتهــم ونبوغهــم 

ــذي  ــاز ال ــي اإلنج ــة ه ــعادة الحقيقي .. فالس

يخلــده التاريــخ ويــرتك أثــراً إيجابيــاً بــن 

أفــراد املجتمــع.
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فقــط العلــاء العظــاء الحكــاء والفاســفة 

هــم مــن بحاجــة لدخــان شيشــة وقهــوة مــرة 

ــق معجــزة  مــع وجــه بشــع مــن أجــل تحقي

علميــة أو فكريــة .. فــكل تلــك األشــياء تحتاج 

ملقاومــة حقيقيــة.
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فقــط العلــاء والفاســفة هــم مــن يؤمنــون 

ــجون  ــرك ش ــر تح ــب الطاه ــة الح ــأن روع ب

املــوىت يف املقابــر .. فــكل خــري يقــدم يف ســبيل 

اللــه ويهــدى ثوابــه للمتــويف اللــه وحــده قادر 

عــى إيصالــه برحمتــه التــي وســعت كل يشء.
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فقــط العلــاء والفاســفة يبحثــون عــن علــة 

ــول  ــول؛ والحل ــا الحل املشــكات ويضعــون له

ــر  ــا تطوي ــلوك ومنه ــه الس ــا توجي ــواع منه أن

املهــارات، هنــاك أنــوع مــن الحلــول ليســت 

ــراق. ــوى الف س



13

فقــط الفاســفة والعلــاء يعرفــون مــدى 

عظمــة أنفســهم، فــا ينزلــون إىل األقــزام 

ملجادلتهــم أبــداً .. فالوقــت لــه قيمــة تفــوق 

ــزان. ــزام باملي ــن األق ــدار ماي مق
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بــأن  يدركــون  والعلــاء  الفاســفة  فقــط 

اللحظــات تولــد ويف ذاتهــا متــوت؛ لذلــك 

يخزنــون اللحظــات يف املعلومــات، ويدونــون 

الخــربات لريثهــا عبــاد اللــه املخلصــون.
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غريبــٌة هــي األيــام بغربــة من فيهــا نصادفهم، 

لســنا نعــرف متــى، أيــن أو حتــى كيــف 

ــا  ــم يرتكــون يف أرواحن صادفناهــم .. غــري أنه

ــاك  ــك كان هن ــى؛ ولذل ــت متح ــات ليس بص

فاســفة وعلــاء يبحثــون عــن العلــة وراء كل 

ــول. معل
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الجميــع يواجــه يف يومــه وغده تحديات وبشــتى 

مجــاالت الحيــاة وذلــك يشء طبيعــي يف مرحلــة 

ــاء وإعــار األرض؛ لكــن  الــراع مــن أجــل البق

ــات  ــار التحدي ــك أن تخت ــه ميكن ــرت أن ــل فك ه

التــي تواجههــا يومــاً بــدالً مــن أن ترتقــب متــى 

تأتيــك هــي؟

فقــط الفاســفة والعلــاء هــم مــن يضعــون 

أمامهــم تحديات علمية يف شــتى مجــاالت الحياة 

ــم  ــك اعل ــا، لذل ــار عليه ــى االنتص ــون ع ويعمل

ــرار  ــذ الق ــب لتتخ ــت املناس ــو الوق ــه اآلن ه بأن

ــتمتع  ــات وأن تس ــار التحدي ــت باختي ــدأ أن وتب

ــي  ــك الت ــاج إىل إنجازات ــك، فنحــن نحت بانتصارات

ــا.  ســتغري مجــرى حياتن
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هنــاك آالف بــل مايــن األصــوات التــي ترخ 

ــط  ــاك فق ــك« وهن ــة »أحب ــن بكلم يف كل ح

ــامية  ــذات الس ــب ال ــون بح ــفة ينطق الفاس

ومنهــا ينحــدرون لحــب الــذات الســفلية.
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دامئــاً وأبــداً حديــث اإلنجــازات ليــس يغيــب 

يحمــل  مــن  فهنــاك  النــاس،  ألســنة  عــن 

أمنيــات وهنــاك مــن يعيــش أحامــاً طفوليــة 

وهــم كــرث، وألنهــم كــرث فهــم غارقــون يف 

ــاب  ــا أصح ــى .. أم ــن الغرق ــم م ــر متاط بح

اإلنجــازات فهــم كمشــاعل النــور تنــري الكــون 

ــة. ــدم البري ــا يخ مب
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فقــط حــن تكــون مؤمــن بقضايــاك، تتمكــن 

ــا ..  ــاقها وآالمه ــؤولية ومش ــل املس ــن تحم م

ــر  ــيكون الن ــر  س ــك إرادة ال تقه ــن متل وح

حليفــك؛ إنهــا معادلــة العظــاء مــن العلــاء 

الحكــاء والفاســفة.
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ــن  ــري، فح ــي أو فق ــرف غن ــس يع ــرض لي امل

ــع. ــدى الجمي ــه ل ــون األمل ذات ــأيت يك ي
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ليــس يحــد قــدرات اإلنســان يشء، فهــو قــادر 

ــق الحــواس الخمــس  ــم عــن طري عــى التعل

أوالً، ثــم عــن طريــق املارســة والخطــأ .. 

وحــن تنضــج أفــكاره ومهاراتــه ســوف يكــون 

كل يشء مــن حولــه هــو درس يســتفيد منــه.



22

كــن صلبــاً كالحجــر، وكــن لينــاً كالطــن الــذي 

يتشــكل حســب مــا يحتاجــه املوقــف .. فقــط 

ال تنــى أن تثابــر لتكــون أنــت كــا تحلــم أن 

تكــون، فأنــت وحــدك ســيد قــرارك.
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عندمــا يصبــح القانــون مهنــة لســلب النــاس 

حقوقهــا لصالــح مــن يدفــع أكــرث، نحصــل عى 

مجتمــع يحكمــه الثعالــب ويحرســه الذئــاب 

وتحبــك قوانينــه األفاعــي.
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مثــل  متامــاً  بــرثوة  مرهونــاً  ليــس  الكــرم 

ــي ليســت تشــرتى باملــال فهــي  الســعادة الت

ــن  ــو م ــم ه ــلعة؛ فالكري ــت س ــعور وليس ش

يفــرح حــن يقاســم اآلخريــن أكــرث إنجازاتــه 

قيمــة، حتــى وإن كانــت رغيــف خبــز محــرتق 

ــواف. الح
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يف طريــق اإلنســان لتحقيــق ذاتــه يرتكــب 

ــمم  ــن .. تتس ــه واآلخري ــق نفس ــازر بح املج

روحــه .. متــوت فجــأة .. يكــون كومــة جســد 

ــاءل: ــام .. فيتس ــا أي وبقاي

هل حقاً كان يجب عي فعل ما فعلت؟

بوحــديت وترقــب  أنــا مــرور حقــاً  هــل 

أمــايك؟ بقايــا  الوريــث 
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ــوف  ــكايف س ــوف ال ــعر بالخ ــن تش ــط ح فق

تبــدأ بحســاب أنفاســك القادمــة وتعاتــب 

ذاتــك عــى األخطــاء الســابقة؛ لكن هــل متلك 

متســع مــن الوقــت وقــدراً كافيــاً مــن الطاقــة 

ــي  ــام الداخ ــى الس ــول ع ــل الحص ــن أج م

ــوات األوان؟ ــد ف بع

ــي  ــوف تنته ــوم س ــه ذات ي ــاً بأن ــر دامئ تذك

طاقتــك لذلــك اآلن هــو الوقــت املناســب 

لتبــدأ مبحاســبة ذاتــك وتغيــري مســار حياتــك 

ــل. ــو األفض نح



27

تذكــر بأنــك مل تُخلــق لتكــون آلــة عــد للنقود، 

وإمنــا صنعــت آلــة العــد لتســهل عليــك عملك 

.. إذاً متتــع مبــا متلــك وشــارك اآلخريــن مبقــدار 

5% مــن ذلــك امللــك لتســاهم يف تحســن 

حيــاة النــاس مــن حولــك.



28

واجه نفسك بالسؤال التايل:

ملــاذا أبخــل اليــوم عــى نفــي وأكــدس الخــريات 

ــة املســتقبل؟ لورث

هــل حقــاً أترقــب منهــم فعــل الخــريات باســمي، 

ــا مــن منعهــا وأخرهــا حتــى يكــون مــويت؟ وأن

هنــاك حقيقــة واحــدة عليــك أن تصدقهــا وتســلم 

بهــا وأن ال تتجاهلهــا أبــداً:

أن شــجرة الخــري تزهــر وتثمــر ومتنحــك الخــريات 

ــا إذا  ــك، أم ــك ويف أرض ــا بنفس ــن تزرعه ــط ح فق

ــا  ــب مثره ــن تص ــي ل ــن فه ــت يف أرض اآلخري كان

ــون  ــك يرتقب ــع ورثت ــزان حســناتك، وأن جمي يف مي

تحقيــق أحامهــم بإنفــاق مــا ترتكــه لهــم؛ أولســت 

ــت خــري مــن يفعــل لنفســه؟ أن



29

ــي  ــة بطاقت ــن التضحي ــة م ــوام طويل ــد أع بع

العابــرة توقفــت لعــدة  مقابــل املكافــآت 

أشــهر فقــط مــن أجــل الرتكيــز عــى املكافــآت 

ــي  ــاح ه ــدة للنج ــدة الجدي ــرية؛ فالقاع الكب

80% تخطيــط 20% تنفيــذ.



30

ــري،  ــف ظه ــايض خل ــياء امل ــرك أش ــا أت عندم

وأكــف عــن إنفــاق ســاعات عمــري يف الحرة 

ــب  ــي مل أص ــرية الت ــذات الكب ــك املل ــى تل ع

ــة  ــرياً بحفن ــتمتع كث ــوف أس ــا يشء .. س منه

ــي بحــوزيت. ــذات البســيطة الت املل



31

ــك  ــة علي ــل صعــودك لســلم املهــام اليومي قب

ــرف:  أوالً أن تع

ملاذا سوف تصعد؟

ــتطيع  ــك ال تس ــى يجعل ــد يف األع ــاذا يوج م

ــفل؟ ــاء يف األس البق



32

املتعــة الحقيقيــة يف النجــاح هــي أن تعــرتف 

بــدور رشكائــك فيــه وأن تقدرهم بكلمة شــكر 

وحضــن دافــئ ويشء مــادي يحبونــه .. فقــط 

ــه  ــم بوقــت كايف تقضي ــن له ــك مدي ــر أن تذك

بقربهــم.



33

أَْعلَــُم جيــداً أن الليونــة تغلــب الخشــونة؛ 

ــرة، وكلمــة  فالكلمــة الرقيقــة تســتعبد الجباب

ــواب. ــع األب ــي جمي ــق يف وجه ــاد تغل العن



34

إيــاك وااللتفــاف للــوراء والنظــر إىل املتخلفــن 

عــن صعــود الجبــل معك؛ فإنــك إذا مــا فعلت 

فإنــك ســوف تســقط بالــوادي وتتكر.



35

اإلبــداع هــو أن تكــون طفــاً يف فضولــك، 

ــك، عــى  ناضجــاً يف قيمــك، مجتهــداً يف عطائ

يقــن مــن نجاحــك .. فرؤيتــك الثاقبــة لألمــور 

ــاء عــرك. ــن مــن أبن تســبق اآلخري



36

الحــدس قــوة داخليــة توجهك نحــو يشء مهم 

ــك،  ــدق إحساس ــت تص ــب لس ــك، يف الغال ل

وتحــدث نفســك منتقــداً لهــا ومتســائاً عــن 

علــة ذلــك اإلحســاس .. لكــن بعــد فــرتة 

ســوف تكتشــف أن حدســك كان عــى صــواب 

بتوجيهــك نحــو مســارك الصحيــح؛ لذلــك كــن 

واثقــاً بحدســك وأكــرث مــن التســاؤالت حتــى 

تصــل لغاياتــك.



37

ــر يف  لســت أعيــش مبعــزل عــن الــراع الدائ

ــري  ــه ويل تأث ــر ب ــا أتأث ــن حــويل، فأن ــامل م الع

فيــه.



38

ــن  ــة ب ــرث أهمي ــت األك ــك أن ــاً أن ــر دامئ تذك

النــاس؛ فأنــت تحمــل أهدافــاً اســرتاتيجية يف 

ــال. ــن خي ــاً م حــن ميلكــون هــم رصح



39

أن تكــون إنســاناً طيــب هــذا ال يعنــي بأنــك 

لــن تضــل الطريــق أبــداً فأنــت غــري معصــوم؛ 

لكــن حــن تصلــك رســالة توجهــك نحــو 

ــم وتراجــع عــن  ــرار الحكي العــودة اتخــذ الق

طريقــك املنحــرف .. فأنــت ال تحتــاج العنــاد 

ــاط. ــاوم اإلحب ــا تحتاجــه لتق ــع وإمن لتضي



40

لــي ترتقــي بالعلــم واملعرفــة ويكــون طريقك 

يف التحصيــل ســالك فإنــه عليــك أن تــأدي حق 

العلــم واملعرفــة بــأن تنقلهــا آلخريــن ميلكــون 

الطاقــة لحمــل األمانة.



41

يف ســايئ الصافية الوســيعة ترتاقــص النجات 

ــيم  ــوم بتقاس ــرب الغي ــر، وتط ــرس القم يف ع

املطــر .. فهــم جميعــاً يكافــؤون ذاتهــم عــى 

ــص  ــك أرق ــر؛ لذل ــة الب ــم يف خدم إنجازاته

ــازايت. ــى إنج ــئ ذايت ع ــم وأكاف معه



42

لــي تكــون قائــداً رفيع الشــأن يجــب أن تتخذ 

مواقــف مرفــة، فتمنــح اآلخريــن األمــل 

الــذي يســتحقونه واألدوات الازمــة لتحقيــق 

أهدافهــم .. فقــط تذكــر بأنــك قائدهــم غــري 

املعــن.



43

ــا مــن املعرفــة  ــا وأجدادن ليــس كل إرث آبائن

بــايل وغــري صالــح لاســتخدام اليــوم، فهنــاك 

حكــم ودروس وقواعــد لعلــوم واســرتاتيجيات 

ميكننــا أن نبنــي فوقهــا حضــارة عظيمــة.



44

ــمس  ــو الش ــاق تغف ــل ش ــوم طوي ــد كل ي بع

املتوهجــة خلــف الليــل املســترت فيشــتاق إليها 

النــاس ويرتقبــون ارشاقتهــا باليــوم التــايل؛ إذاً 

عليــك أن تبتعــد أنــت أيضــاً متى ســنحت لك 

الفرصــة لتنــال قســطاً مــن الراحــة ثــم تعــود 

لتــرق ســاء املجتمــع بنــور إنجازاتــك.



45

تأكــد بأنــك عظيــم لذلــك يتعمــد األقــزام 

ــل أن يشــغلونك  ــن أج ــط م ــك .. فق مضايقت

بعيــداً عــن تحقيــق أهدافــك، فتكــون منفــذ 

ــم. ــارع ألهدافه ب



46

ــة  ــا الطويل ــزة يف حياتن ــات املمي ــك اللحظ تل

ــاً  ــا حق ــا .. إنه ــد يف ذاكرتن ــك تخل متيزهــا لذل

حياتنــا التــي عشــناها، لذلك علينا أن نســجلها 

لألجيــال القادمــة.



47

العقــل قطعــة مــن الجســد يســتوعب الكثــري 

بتحليلهــا  ويقــوم  واملعــارف  العلــوم  مــن 

وتخزينهــا بشــكل منظــم يف ملفــات محكمــة 

اإلغــاق، وهــو لــن يفتهــا حتــى يحصــل عــى 

املثــري الــكايف .. لذلــك علينــا أن نــرف عــى 

ــع  ــن ألرسار وأن نض ــري م ــزن الكب ــك املخ ذل

ــا  ــس م ــات ولي ــن معلوم ــا م ــا ينفعن ــه م في

ــا بلحظــات. ــدم كيانن يه



48

فقــط العظــاء مــن علــاء وفاســفة هــم من 

يتصــدون للقضايــا الكبــرية يف مجتمعاتهــم 

فيعالجــون الجــراح بالحكمــة.



49

فقــط العلــاء والفاســفة يعرفــون أنهــم غــري 

مجربيــن عــى االقتنــاع مبــا يقدمــه اآلخــرون 

مــن معلومــات ويجتهــدون يف اكتشــاف مــا مل 

يكتشــف بعــد؛ كــا أنهــم ال يغفلــون عــن مــا 

توصــل لــه اآلخــرون.



50

ــأن  ــن ب ــى يق ــاء ع ــفة والعل ــط الفاس فق

»اآلخــر ليــس أنــا« ولذلــك ال يتوقعــون منــه 

ــري. الكث



51

فقــط العلــاء والفاســفة هــم مــن يؤمنــون 

باملعادلــة الصعبــة )1+1=3( أي أنــه حــن 

يقــدم رأيــن يتــم املــزج بينهــا لنحصــل عــى 

ــق  ــول تحقي ــا ح ــث يجمعن ــي ثال رأي توافق

ــداف. األه



52

ــا  ــرون م ــرى اآلخ ــروري أن ي ــن ال ــس م لي

تــراه أنــت فلــكل واحــد منــا زاويــة مختلفــة 

يــرى منهــا األمــور .. فقــط ميكننــا أن نتشــارك 

يف الزوايــا واملنظــور حــن نتفــق عــى املصلحة 

العامــة وال نحكــم عــى النوايــا التــي نجهلهــا.



53

نحــن نتعــرف عى النــاس من حولنــا لنتعايش 

ــم  ــم ونفيده ــن خرباته ــتفيد م ــم ولنس معه

ــا مســؤولون  ــا وهــذا ال يعنــي أنن مــن خرباتن

عــن تغيريهــم.



54

يســتحيل أن نــرى بزاويــة 360 درجــة لذلــك 

ــة  ــن الجاع ــزًء م ــون ج ــاج أن نك ــن نحت نح

فننظــر لألمــور بشــمولية أكــرب.



55

ــس  ــت لي ــه أن ــح ل ــا تصل ــه م ــاً أن ــر دامئ تذك

بالــرورة أكــون أنــا اآلخــر صالــح لــه، لذلــك 

نحــن نتكامــل معــاً.



56

األحــداث واملواقــف هــي دروس تغــري النــاس 

متــى مــا فهموهــا جيــداً.



57

ــم، ألن  ــح آرائه ــى توضي ــن ع ــاعد اآلخري أس

ــراً لهــم  ــن يعــد تقدي ــد لألخري اإلصغــاء الجي

واحــرتام يســتحقونه منــي، متامــاً كا أســتحقه 

أنــا منهــم.



58

العلــاء والفاســفة يعرفــون أنــه إذا مــا فهموا 

معلومــة هــذا ال يعنــي أنهــم مقتنعــون فيها.



59

عوضــاً مــن أن متــارس عي دور األســتاذ امللقن 

ســاعدين عــى تحصيــل املعرفــة ومكنــي مــن 

فهــم وجهــة نظــرك بأبســط الطــرق.



60

ليــس صيــدك لعــرثايت يجعلــك عظيــاً، وإمنــا 

تصحيحــك لتلــك العــرثات هــو العظمــة ألنــه 

إنجــاز يســتحقه كانــا.



61

ــع كل يشء  ــدوام م يتفاعــل اإلنســان عــى ال

يختلــف عنــه .. إمــا تفاعــل ايجــايب أو ســلبي.



62

حــن تقابلنــي بوجــه بشــوش فأنــت ترســل يل 

رســالة قبولــك لوجــودي بقربــك، حينهــا فقــط 

لــن أبتعــد عنــك ملجــرد ســوء تفاهــم، فأنــت 

عودتنــي عــى ابتســامة تــأرسين.
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متعــة الحيــاة يف التســابق لتحقيــق اإلنجازات، 

ولذلــك تحتــل رياضــة كــرة القــدم عــى 

اهتــام رشيحــة واســعة مــن الجمهــور حــول 

ــتحق  ــس يس ــك مناف ــد لنفس ــامل .. إذاً ج الع

ــر. التقدي
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حفــز اآلخريــن مــن حولــك لتقديــم أفضــل ما 

لديهــم، فأنــت قائــد مل يتــم تعيينــك .. وإمنــا 

طاقــة إيجابيــة جذيتهــم إليــك وتجعلهــم 

ــاع دون أن تطلــب منهــم. أتب
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يرفــض العلــاء والفاســفة الضوابط يف البحث 

عــن املعرفــة ألنهــا تشــل حركــة اإلنســان 

يف التنميــة والتطويــر .. كــا أنهــم يثقــون 

ــي  ــج الت ــط بالنتائ ــط مرتب ــأن وضــع الضواب ب

يحصدونهــا بعــد انتهــاء التجــارب واألبحــاث؛ 

إذاً كــن حــراً مبــا تطــرح مــن إشــكاالت والتــزم 

ــج. ــك للنتائ ــد وصول ــط بع بالضواب
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يعــرف العلــاء والفاســفة جيــداً أنــه لــو كان 

أســلوب التفكــري وأمنــاط الشــخصيات واحــدة 

لقتــل اإلبــداع ودفــن يف عــر اإلنســان األول.
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ــك  ــداً لذل ــك جي ــي يف عيني ــت أرى وجه لس

ــل. ــل املث ــوف أفع ــراين، وس ــف ت ــربين كي أخ
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ــه ليــس يوجــد  ــاء والفاســفة أن يؤمــن العل

ــه  ــن حــي عــى وجــه الخليقــة ليــس لدي كائ

حاجــات، لذلــك هــم موجودون ولهــم أهمية.
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حــن يكــون لديــك فريــق عمــل متكامــل 

ــن  ــو مؤم ــازات وه ــق اإلنج ــاعدك لتحقي يس

باألهــداف التــي شــارك يف وضعهــا ســوف 

يكــون املجتمــع مــروراً بكــم جميعــاً.



70

ــات  ــن الطعن ــري م ــي ظه ــن تحم ــط ح فق

ســوف أحمــي ظهــرك؛ لكــن لــو قمــت بطعني 

ســوف يوفــق اللــه لــك مــن يفعــل بــك املثــل.
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فقــط حــن تعامــل فريقــك كا لــو كانــوا جزًء 

مــن عائلتــك، فتتفقــد أحوالهــم عــى الــدوام، 

وتخــاف عــى مشــاعرهم مــن الحــزن، وتبــادر 

باالطمئنــان عــى صحتهــم، وتســتفر منهــم 

 .. احتياجاتهــم  إنجازاتهــم، وتســألهم  عــن 

ســتكون رب أرستهــم أكــرث مــن كونــك قائــداً 

لهــم، وســوف تكســب ودهــم واالحــرتام، 

وســوف يذكرونــك بالخري يف غيابــك والحضور. 
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فقــط العلــاء والفاســفة يؤمنــون بأن تكســري 

ــل  ــس يجع ــاورة لي ــوارب املج ــف الق مجادي

ســوف  فأعدائهــم  رسعــة؛  أكــرث  قواربهــم 

ــم  ــن محاولته ــوا ع ــن يكف ــرث ول ــون ك يكون

ــفينتهم. ــراق س إلغ
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بالتوتــر  ليــس مرحبــاً  اإلنجــازات  يف عــامل 

والضغــوط وعليــك أن تتخلــص منهــا لتبلــغ 

قمــة الســكينة والهــدوء وتتمكــن مــن التفكري 

ــد. بأســلوب إبداعــي جدي



74

لــي تكــون شــخصاً منجــزاً مؤثــراً مبــن حولــك 

عليــك بــأن تكــون أوالً رابــط الجــأش، ســليم 

الصحــة، شــديد الرضــا، واثقــاً باللــه وبنفســك 

ومهاراتــك، تــاركاً القلــق خلــف ظهــرك، ناظــراً 

أمامــك، مســدداً رمياتــك نحــو الهــدف.
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لــكل روح كســرية ملجــأ تهــرب إليــه لتلتئــم .. 

لذلــك جــد لذاتــك ملجــأ ال يخذلــك صاحبــه 

ــاً مــن غــدر  .. وليــس هنــاك ملجــأ أكــرث أمان

ــواك  ــك فس ــذي خلق ــك ال ــوى رب ــان س الزم

وهــداك النجديــن وأمنــك عــى الخــريات كلها.
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العلــاء والفاســفة يدركون جيداً بــأن الجال 

يكمــن يف أبســط األشــياء مــن حولنــا .. لذلــك 

يجلســون ملراقبــة الــروق والغــروب، تفتــح 

األزهــار ورشانــق الفراشــات مــع فتنــة خيــوط 

ــر،  ــات املط ــا حب ــد أن تصيبه ــوت بع العنكب

ويصغــون جيــداً ألنغــام الطبيعــة مــن شــدو 

الطيــور وتاطــم األمــواج .. فكلهــا غــذاء 

ــر. ــروح وحافــز للعقــل يف التفكــر والتدب لل
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سل نفسك عى الدوام: 

هــل مــا تعلمتــه اليــوم مــن دروس يف الحيــاة 

لهــا القــدرة عــى النهــوض بحيــايت؟

يــا تــرى كيــف أوظف هــذا الــدرس يف ســلويك 

؟ اً غد
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أحــام العلــاء والفاســفة تســمو بهــم فهــي 

ــك  ــة ملســتقبل اإلنســانية .. لذل أهــداف راقي

ــا،  ــط أحامــك بأهــداف تخطــط لتحقيقه ارب

فتنفــع بهــا ذاتــك ومــن هــم حولــك.
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فقــط حــن تشــعر بــأن اآلخريــن بحاجــة لــك 

يف مــكان معــن ويف زمــان معــن وأنــه ميكنــك 

أن تكــون يف ذلــك أكــرث املوجوديــن نفعــاً فــا 

تتأخــر .. وتذكــر الــكام املأثــور الدنيــا دوارة، 

فيــوٌم لــك ويــوٌم عليــك.
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ــري  ــاح الظاه ــن النج ــع ب ــرق شاس ــاك ف هن

امللبــس  مثــن  وارتفــاع  ثــراء  مــن  للعيــان 

واملــأكل واملركــب، وبــن النجــاح الداخــي 

ــة  ــة وتنمي ــة والعملي ــل الحكمــة العلمي يف ني

 .. الشــخصية  الخــربات  وصقــل  املهــارات 

فــاألول يخــدع املجتمــع بحقيقــة مزيفــة 

والثــاين يصــدق املجتمــع بحقيقــة فعليــة؛ 

لذلــك يعــرف العلــاء والفاســفة أن للعاملــن 

ــف  ــز يختل ــة ومتي الظاهــر والباطــن خصوصي

الواحــد منهــم عــن اآلخــر ويجتمعــان يف 

النفــس البريــة.
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األرواح الصدئة تســمم األرواح ناصعة البياض 

.. فهنــاك مــن يعمــل مــن أجــل البقــاء يف حن 

هنــاك مــن يبقــى مــن أجــل العمــل - أي أنــه 

ــوت  ــر مي ــوت وآخ ــل أن ال مي ــن أج ــل م يعم

أثنــا العمــل - وكاهــا ليــس يعــرف فلســفة 

وجــوب العمــل.
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ــتحق  ــت تس ــك .. فأن ــاً يف ترفات ــن حكي ك

ــاً. ــل دوم األفض
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بــأن  جيــداً  يعرفــون  والفاســفة  العلــاء 

الشــخص املتواضــع بــن النــاس يحتــل مكانــة 

ــه ..  ــون حديث ــم يحب ــم، وأنه ــرية يف قلوبه كب

ــه. ــون حول ــك يجتمع لذل
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فكلــا  امللــذات؛  يقتــل  بالــذات  العجــب 

أنجــزت يشء تذكــر فقــط بأنــه هنــاك أشــياء 

ــا أو يطــور  ــن ينجزه ــرية تنتظــر م أخــرى كث

ــا. فيه
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كــم افتخــر أين كنــت تلميــذاً لطيــف يف فصــل 

بأســلوبه  مبــدع  معلــم  يقــوده  مشــاغبن 

املشــوق يف تقديــم املعرفــة، لقــد أكرمنــي 

بعلمــه ومــا بخــل .. لذلــك أردد عــى الــدوام 

أنــه يظهــر املعلــم املجــدد حــن يكــون هنــاك 

تلميــذ عــى أهبــة االســتعداد لتلقــي املعرفــة 

ــة.  والحكم
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ــاس  ــن الن ــرون ب ــفة يتفاخ ــاء والفاس العل

ــأن  ــون ب ــم يؤمن ــم وه ــم وإنجازاته بعلومه

التفاخــر هــذا مهــم لتحفيــز اآلخريــن لتقديــم 

األفضــل وخــوض غــار املنافســة .. لذلــك 

ــه األمــور فليــس  ــك عــدم التفاخــر بتواف علي

ــطحية. ــة س ــع ذو ثقاف الجمي
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ــك  ــح ل ــن يفت ــول ح ــل بالدخ ــط ال تتعج فق

ــاً  البــاب بســهولة وتذكــر بأنــك صــربت طوي

ــة يف  ــا مغلق ــواب كله ــت األب ــن كان ــداً ح ج

ــي  ــاعة الت ــرون س ــع والع ــك .. فاألرب وجه

تســبق دخولــك إىل املجهــول هــي أمثــن فرصة 

لــك للتخطيــط ملــا بعــد الدخــول؛ فهنــاك مــن 

ــاود  ــن يدخــل ويع ــاك م ــوه وهن يدخــل ويت

الخــروج بســام.
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مــن يتحــى بالصــرب يرتقــي أعــى منابــر 

الخطابــة .. وكلنــا يحتــاج إىل مــن يصــرب عليــه 

ومــن يُصــربه ومــن يرابــط بقربــه حتــى بلــوغ 

القمــة.
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لقــد بــات العــامل قريــة صغــرية تســكن هاتفك 

الــذيك املحمــول، وكل مــا عليــك فعلــه هــو أن 

تجعــل ســكان القريــة يشــاركونك املعرفــة وأن 

ــر  ــريوت إىل م ــن ب ــوت م ــن البي ــل ب تتنق

ــا  ومــن العــراق إىل الخليــج وصــوالً إىل أوروب

وخافهــا بحثــاً عــن فرصــة ذهبيــة للنجــاح.
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تغيــري الحــال ليــس مــن املحــال كــا يعتقــد 

البعــض، فأنــا مــن اختــار الطريــق األول وأنــا 

مــن عليــه أن يقــرر يف أي طريــق ينــوي 

متابعــة املســري .. حــن أعــرف رســالتي ودوري 

ــاة. بالحي
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يومــي هــو لوحــة فنيــة أرســم تفاصيلهــا 

ــان تشــكيي ماهــر ويل  ــا فن ــورق فأن فــوق ال

ــازايت  ــاص إلنج ــرض خ ــام مع ــة كل ع يف نهاي

ورشكايئ بالنجــاح .. فنحــن نســتحق االحتفــال 

ــات. ــاهدة اللوح ومش
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ــف  ــر مــن حــرارة الصي مــن الســهل أن تتذم

فهنــاك مــن يتذمــر مــن شــدة الــربد بالشــتاء 

ــك  ــب علي ــه يتوج ــر بأن ــط تذك ــارس؛ فق الق

الــذي  لتنــال االعتــدال  مواصلــة املحاولــة 

تتمنــاه مــن درجــة الحــرارة، فهنــاك أســاليب 

ــد. ــا بع ــرق مل تجربه وط
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هنــاك مــن يــروي األرض باملــاء وهنــاك مــن 

ــك ترويهــا  يرويهــا بالدمــاء .. فقــط تذكــر أن

ــا كل عطــاء. بالعلــم فهــي تســتحق من
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ــك كل  ــك قــوي ومتل ــا تعــرف بأن فقــط عندم

مقومــات النجــاح وتعــرف كيــف تســتغل 

الفــرص واملــوارد املتاحــة .. لــن تجلــس يف 

البيــت ترتقــب زكاة الفطــرة.



95

ــس  ــه، فلي ــب ذات ــاء يكت ــن األحي ــاً ب ــن حي ك

ــه. ــب موت ــت يكت ــون مي ــوب أن تك املطل
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نصف السعادة التسامح، وهو نوعان:

األول التســامح مــع الــذات والصفــح عــا 

ــات. ف

الثــاين هــو التســامح مــع اآلخريــن، فهــم إمــا 

أٌخ لــك يف الديــن أو يف الخليقــة.

ــك  ونصــف الســعادة اآلخــر هــو أن يكــون ل

قيمــة بــن أقرانــك، والقيم كثــرية وكلهــا رائعة 

ســتمكنك مــن البقــاء مرفــوع الــرأس.
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ــرد  ــه ال ي ــغ في ــاط املبال ــأن االحتي ــت ب تعلم

الفضيلــة طــوال  القضــاء، والحديــث عــن 

الوقــت ليــس ســوى كذبــة يســتخدمها بعــض 

ــك أن  ــك علي ــم .. لذل ــع منتجاته ــار لبي التج

تعقــل الــكام وتزنــه جيــداً حــن تســمعه 

وتقارنــه مــع األفعــال لتتكشــف لــك الحقائق، 

ــاء. ــر رشف ــع الب ــس جمي فلي
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ــك مــن أجــل  ــاً مــن يتبعــك كظل ــاك دوم هن

ــم  ــه أن تتعل منفعــة مــا، وكل مــا عليــك فعل

ــك. ــه كيــف تســتفيد مــن املحيطــن ب من
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ــة  ــل الوقــت مبــدة كافي كــن دامئــاً حــارض قب

لتتمكــن مــن التآلــف مــع املــكان وأصحابــه، 

ــم  ــى تل ــور حت ــر الحض ــك آخ ــن انراف وليك

بجميــع املعلومــات التــي حــرت مــن أجلهــا 

تكلــف  قــد  الحضــور  كان  إن  خصوصــاً   ..

مشــقة وعنــاء التنقــل ليكــون بقربــك يســمع 

امللتــزم  ويحــاورك فذلــك يظهــرك مبظهــر 

ــزن. املت



100

عندمــا تقطــع وعــداً ألحــد ناصب جهــدك بأن 

تفــي بــه، فهــو قــد علــق آمــاالً كثــرية وأحــام 

ليســت تنفــك تــراوده عــى الــدوام حتــى يف 

ــه طــوق  ــت بالنســبة ل ــك الظــروف، فأن أحن

نجــاة مــن محنــة ميــر بهــا .. وتذكــر الحديــث 

املأثــور )ال تقطــع وعــداً ألحــد يف ســاعة رسور 

وال تطلــق حكمــك رسيعــاً يف ســاعة غضــب(.
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ليــس هنــاك من يعالــج جراحك بقــدر عاجك 

لذاتــك .. اصنــع لــك قامئــة باإلنجــازات التــي 

تحققــت مهــا كانــت بســيطة، وقامــة بجمــل 

ــاء والشــكر واالعجــاب، ومعــرض للصــور  الثن

وأفــام الفيديــو الخاصــة بــك يف مختلــف 

النشــاطات ولتكــن بقربهــا شــهادات التقديــر 

والــدروع والكــؤوس التــي حصلــت عليهــا 

ــك  ــع ذات ــوس م .. فيكــون عاجــك هــو الجل

ومراجعــة كل ذلــك، حينهــا فقــط ســوف تجــد 

ــع  ــدد الداف ــوف تج ــة س ــك اإليجابي أن طاقت

لديــك ملواصلــة املســري.
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ــري  ــك الخ ــر علي ــن يتأخ ــه ح ــاً أن ــر دامئ تذك

الــذي تظنــه أن لــك ربــاً أعلــم بعاقبــة األمور، 

ــم وال  ــح ملــوالك الكري ــداً صال ــك كــن عب لذل

تكــن لئيــم يف اعرتاضــك عليــه.
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مــن الطبيعــي جــداً أن يقــاوم رأيــك األخريــن 

وبشــتى الوســائل، فليــس الجميــع وصــل 

للنتائــج التــي وصلــت إليهــا؛ فقــط حاورهــم 

بالتــي هــي أحســن وكــن واثقــاً بنفســك 

ــة. ــك النبيل وأهداف
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ــة يك  ــات الصعب ــوراً يف األوق ــاً صب ــن هادئ ك

ــور. ــاً مته ــس ح ــب ولي ــل مناس ــز يف ح ترك
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ــك  ــا متل ــع مل ــل املقن ــدم الدلي ــط حــن تق فق

مــن معلومــات ســوف تجــد مــن يســتمع لهــا 

باهتــام؛ لكــن ليكن توقيتــك يف عرض حجتك 

والدليــل مناســباً ولألشــخاص املناســبن وتذكر 

املقولــة املأثــورة )ليــس كل مــا يعــرف يقــال، 

وليــس كل مــا يقــال حــر أهلــه، وليــس كل 

ــا  ــس كل م ــه، ولي ــه حــان وقت ــا حــر أهل م

حــان وقتــه صــح قولــه(.
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ــائهم  ــم بأس ــامة وناده ــاس بابتس ــل الن قاب

واأللقــاب إذا أحبــوا منــك ذلــك، فهــذا دليــل 

احرتامــك لهــم.
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تذكــر بــأن حياتــك شــبيهة بفنجان من الشــاي 

ــئ وإذا  ــوف ميتل ــه س ــكب في ــت تس إذا ضلل

واصلــت الســكب ســوف يفيــض ويتســخ كل 

ــن  ــوء بالشــاي، لك يشء حــول الفنجــان اململ

ــك  ــك ميكن ــل يف معدت ــه القلي إذا أفرغــت من

مواصلــة الســكب دون مشــاكل، لذلــك عليــك 

أن تفــرغ مــن عمــل لتنتقــل نحــو عمــل آخــر 

وأن ال تكــدس األعــال اليوميــة؛ وتذكر القول 

املأثــور )ال تؤجــل عمــل اليــوم إىل الغــد(.
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أطبــاء التجميــل يركــزون فقــط عــى الجــال 

ــاء والفاســفة  ــا الحكــاء العل الخارجــي، أم

لذلــك  للــروح،  الداخــي  الجــال  يهمهــم 

يعملــون عــى شــفاء الــروح مــن علــل املــادة 

وامللــذات واملحرمــات مــن الفعــل .. أي طهــر 

ــك يطيعــك جســدك. قلب
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بــأن  جيــداً  يعرفــون  والفاســفة  العلــاء 

األفــكار الســطحية إذا مــا اســتقرت يف العقــل 

ســوف يتحجــر ويكــون الفرد شــبيه بالــدواب، 

ولــن يعــرج العقــل بصاحبــه آلفــاق املعرفــة .. 

فهــل أنــت حقــاً تنــوي العيــش كاألنعــام؟

أنت وحدك من يتخذ القرار.
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ــن  ــارة ع ــي عب ــوء وه ــكأس اململ ــة ال ــا تجرب ــرف أكرثن يع

ــرية بجوارهــا حجــارة صغــرية  مجموعــة مــن الحجــارة الكب

ورمــل ومــاء، ومن ثم يطلب مــن املتدربــن تنظيمها بداخل 

كأس فــارغ .. التجربــة هــي مخصصــة لتنظيــم األولويــات 

يف الخطــة الشــخصية أو خطــة الفــرق واملؤسســات، حيــث 

يتــم وضــع الحجــارة الكبــرية وهــي متثــل املهــام الرئيســية 

ــل  ــي متث ــرية وه ــارة الصغ ــم الحج ــرية ث ــداف الكب أو األه

املهــام غــري املســتعجلة ولكنهــا رضوريــة، أمــا الرمــال فهــي 

كنايــة عــن املهــام قليلــة األهميــة أو األحــام التــي مل تصبــح 

أهدافــاً بعــد، أمــا املــاء فهــو األمــور التــي ليســت تشــكل 

أي أهميــة وهــي أمنيــات تــرق منــا الوقــت دون جــدوى؛ 

لذلــك عليــك أن ال متــأل حياتــك بتوافــه األمــور فإنهــا 

ــوف  ــي س ــك الت ــت إنجازات ــة وليس ــك الفعلي ــت حيات ليس

تخلــد ذكــراك يف عــامل الدنيــا وتثقــل ميــزان حســناتك يــوم 

الحســاب.
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إليــك هــذه الحكمــة التي يعمل بهــا املبدعون 

املنجــزون )اليــوم ليــس شــبيهاً باألمــس ال 

عمــراً  كــربت  فأنــت  باملنــاخ،  وال  بالزمــن 

ــدة أو معلومــة(  ــة جدي وتعرفــت عــى تجرب

إذاً يجــب عليــك عــدم تكــرار أعــال األمــس 

بــذات الطريقــة وأن ال ترتكــب ذات األخطــاء 

القدميــة، بــل عليك أن تجــدد أســاليبك لتتميز 

يف املجتمــع .. فالروتــن قاتــل اإلبــداع.
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ــل  ــن أج ــدت م ــة وج ــف الذكي ــزة الهات أجه

خدمتنــا ال مــن أجــل أن نعبدهــا، لذلك يجب 

علينــا التواصــل الحقيقــي مــع املجتمــع وأن ال 

نتــكل عــى آالف الســاعات املهــدورة وأعيننــا 

منكبــة فيهــا تتجــول حــول العــامل.
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عندمــا يكــون لــك قائــد فريــق ناجــح إيــاك 

أن تكــون معــه مجــرد عــدد عــى ورق ألنــك 

ــه؛  ــق بأكمل ــار الفري ــبب يف انهي ــتكون س س

فقــط أظهــر أفضــل مــا متلــك مــن مقومــات 

النجــاح.
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ــة  ــه اإليجابي ــرية، فطاقت ــوى كب ــه ق ــب ل الح

تجعلنــا أكــرث قربــاً مــن تحقيــق الــذات ونيــل 

ــب يك  ــا تح ــل م ــر أن تفع ــط تذك ــراد؛ فق امل

ــه. ــك ومــن تقدمــه ل ــك عمل يحب
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ــدة  ــة يف مع ــي رحل ــة ه ــات قيم ــرث الرح أك

كتــاب، فهنــاك ســوف تجــد وجبــات رسيعــة 

جاهــزة إلشــباع حاجاتــك املعرفيــة؛ لتكــن لــك 

عــادة القــراءة واملطالعــة.
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ألــوان  ملختلــف  مستكشــفاً  مغامــراً  كــن 

ــاً  ــدان بحث ــق والبل ــول يف املناط ــة، تج املعرف

عــن كل جديــد، ففيهــا متعــة ومنفعــة، كــا 

ــا يف مــكاٍن مــا مــن  ــاج إليه ــك ســوف تحت أن

ــاة. ــذه الحي ه
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ــداً  ــك غ ــر وصول ــه ينتظ ــن بأن ــى يق ــن ع ك

كــن  لذلــك  جديــد،  درٌس  الصــرب  بفــارغ 

مســتعداً لتعلمــه وفهمــه جيــداً، فهــو مفيــد 

ــد. ــد الغ ــه بع ــتقوم ب ــا س مل
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وقــت فراغــك هــو هبــة مــن القديــر العزيــز 

ــت  ــن الوق ــع م ــك متس ــو منح ــم، فه الحكي

لــي ترتقــي مبهاراتــك؛ فقــط اعــرف أيــن 

ــن  ــرك، وليك ــن عم ــراغ م ــاعات الف ــق س تنف

ــال  ــل ح ــه ألن كل فع ــادة لل ــك عب كل وقت

وكل معرفــة جديــدة تكســبها وكل تواصــل 

ــك  ــك يف ذل ــن وكل أنفاس ــع األخري ــال م فع

ــك. ــى نوم ــادة .. حت ــي عب ه
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لــو كانــت هــذه الليلــة هــي أول ليلــة يف 

حياتــك الجديــدة فهــل ميكنــك كتابــة أهدافك 

ــا غــداً صباحــاً؟ ــق لبلوغه ــي ســوف تنطل الت

مــاذا لــو كانــت هــذه اللحظــة هــي آخــر مــا 

متلــك مــن وقــت يف هــذه الحيــاة، مــاذا تــود 

إخبــار كل مــن هــم حولــك؟

فقــط فكــر بعمــق وبــدأ العمــل وال تــدع 

ــرة،  ــى اآلن متوف ــي حت ــك، فه ــة تفوت الفرص

مــر  )الفــرص متــر  املأثــور  القــول  وتذكــر 

الســحاب(.
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ليــس  ولكنــه  بدايتــه  يف  صعــٌب  التغيــري 

عــادات  عنــدك  أوجــد  لذلــك  مســتحياً؛ 

جديــدة حســنة واســتمر عليهــا حتــى أربعون 

مســاء، ســوف تجــد أنهــا صــارت جــزءاً مــن 

حياتــك وهــي مصــدر للراحــة والســكينة؛ 

ــك افعــل للتخلــص مــن عــادات الســيئة  كذل

ــن  ــا ول ــك تخلصــت منه وســوف تكتشــف أن

ــداً للعــودة مــن جديــد لهــا، فقــد  تشــتاق أب

ــرب. ــك مضط ــاج يجعل ــدر إزع ــت مص كان
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أكــرث ما يقهــر القهــر ويوجعه ضحــك املجروح 

يف وجهــه، لذلــك ابتســم لــألمل ثــم ودعــه 

ــك  ــب رأيت ــن يرتق ــاً م ــاك دوم ــدوء .. فهن به

ــامة  ــادر باالبتس ــك؛ إذاً ب ــم ل ــم ليبتس مبتس

ــن. ــن اآلخري ــا م لتحصــل عليه
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تذكــر دامئــاً أنــه ليــس يكــون هنــاك قائدين يف 

مركبــة واحــدة حتــى تكــرث الحــوادث؛ لذلــك 

ــد  ــق وقائ ــد ناط ــاك قائ ــون هن ــب أن يك يج

ــكان  ــن دوره يف امل ــى يح ــه حت ــت يتبع صام

والزمــان املناســب فينطــق الثــاين تحت ارشاف 

األول .. إذاً ليــس املطلــوب أن تعلن ثورة عى 

قائــدك وإمنــا أن تكــون لــه عضــد تشــد ظهــره 

برأيــك وتنــر رأيــه مبواقفــك فأنــت وصيــه.
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ــوالً  ــك فعــاً وق ــة حول ــا تنــر اإليجابي عندم

وســوف  الداخــي  بالســام  تشــعر  ســوف 

ــك  ــك؛ لذل ــن املحيطــن حول ــه م تحصــل علي

ــدان(. ــن ت ــا تدي ــة )ك ــدة التالي ــر القاع تذك
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ــدم  ــى ع ــخصاً ع ــاب ش ــوي عت ــت تن إذا كن

التواصــل معــك .. تذكــر أن تعاتــب ذاتــك أوالً 

وأن تــربر لآلخــر عــدم تواصلــه معــك، فهــو لن 

يقــاوم عتابــك لــه وإمنــا ســوف يقــر بتقصــريه 

ويقــر بأســباب عــدم التواصــل ويطلــب منــك 

ــى  ــوة ع ــارش أو دع ــكل مب ــا بش ــح، أم الصف

فنجــان قهــوة.
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تذكــر دامئــاً أنــك أمــام خياريــن فإمــا أن 

تنافــس وإمــا أن متــوت، ويف كا الخياريــن 

هنــاك تعــب البــد منــه، وهنــاك نتائــج لــكل 

فعــل وردة فعــل.
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ــون  ــاء الحكــاء والفاســفة يؤمن فقــط العل

بأنــه ال يشء يف الدنيــا عــى اإلطــاق يســتحق 

أن تهــان مــن أجلــه كرامــة اإلنســان .. ال يشء 

ــون كلمتهــم دون  ــك هــم يقول ــق .. لل باملطل

خــوف مــن النتائــج، فالرســالة يجــب أن تصل 

للجميــع؛ لذلــك قــال قائلهــم )الــروح واحــدة 

والــرب واحــد، فإمــا مواقــف مرفــة أو جنازة 

مرفوعــة(.
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ــاء  ــق يف الفض ــذي يحل ــر ال ــر الح ــن الطائ ك

الواســع .. وال تكــن جهاز تحكــم يف يد معلمك 

فيغــري اتجاهــك كيفــا يشــاء لتكــون نســخة 

مكــررة عنــه .. وال تتفــوق عليــه بإنجازاتــك.
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نصحنــي ذات مــرة أيب فقــال: اعلــم يــا ولــدي 

أن الحيــاة ســباق تتابــع متواصــل ، وعليــك أن 

ال تدخــل الســباق بــا ســاح العلــم واملعرفــة 

والحكمــة والصحبــة الطيبــة، وذلــك أنــك حن 

ــن،  ــد اثن ــتكون أح ــباق س ــة الس ــل لنهاي تص

األول مجــرد عــدد يف كشــف االحصاء الســنوي 

وقــد ســقط فليــس لســقوط عــدد مــن تأثــري 

يف عــامل يزيــد فيــه أعــداد املواليــد والوفيــات 

كل يــوم، الثــاين أن تكــون ممــن يحتشــد لهــم 

ــروا  ــة لينظ ــوارع واألزق ــور يف كل الش الجمه

مــا قدمــوا وآثارهــم.
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ــك  ــس إىل طلبت ــن تجل ــم ح ــك معل ــر أن تذك

فزودهــم بــكل مــا يهمهــم مــن املعرفــة، 

تجالــس  علــم حــن  أنــك طالــب  وتذكــر 

العلــاء الحكــاء والفاســفة .. وهــذا ال يعني 

أنــه ليــس مباحــاً لــك محاورتهــم واالحتجــاج 

عليهــم مبــا متلــك مــن أدلــة، فلــكل منــا عقــاً 

ــه املعــارف. ــزن ب ي
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ــم  ــام املعل ــس أم ــم واجل ــاب العل ــدي ثي ارت

بصمــت لــن تواجــه أي تحديــات ولــن ينتبــه 

لوجــودك أحــد مــن عدمــه، فهنــاك آالف 

ــة يجلســون بصمــت؛ لكــن تذكــر أنــك  الطلب

متــى مــا تكلمــت ســوف يعــرف املوجــودون 

ــك  ــك أن ــرف معلم ــوف يع ــارض وس ــك ح بأن

ــا  ــم وســوف يخصــك مب ــي العل مســتعد لتلق

ــك. ــب ونبوغ ستناس
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ــن  ــزاً م ــاً منج ــح إنســاناً مبدع ــن يصب ــداً ل أب

يكــون خاليــاً مــن املشــاعر والعاطفــة .. فهــو 

ســوف يخــر أول حافــز لــه للوصــول وبلــوغ 

ــك  ــعادة؛ لذل ــعور بالس ــو الش ــة، أال وه القم

تذكــر أنــك لســت مجــرد آلــة تعمــل متــى مــا 

ضغــط زرك مــن ميلــكك.
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ــد أي  ــم رشوط وقواع ــن تفه ــك ح ــم أن تعل

ــك  ــازات، لذل ــا إنج ــق فيه ــوف تحق ــة س لعب

يف البحــث العلمــي عليــك بفهــم القواعــد 

ــر،  ــأن يظه ــراً ب ــت جدي ــراه أن ــا ت ــم م وتقدي

لكــن تذكــر أن رشوط النجــاح مرهونة بفهمك 

ــد. للقواع
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قــال يل أحــد الفنانــن ذات مســاء: اننــا طــوال حياتنــا 

ــاً  ــا قلي ــن أجــل أن نحي ــاة م ــض للحي ــن نب نبحــث ع

ولــو حتــى للحظــة .. نبحــث عمــن مينحنــا قليــاً مــن 

الضيــاء .. ويغــدق علينــا قليــاً مــن املطــر حتــى تزهــر 

ــرى  ــة أخ ــن فرص ــث ع ــاء .. نبح ــق غن ــا حدائ أرواحن

ــار  ــا أن نخت ــا فهمن ــد لرمب ــن جدي ــا م ــش طفولتن لنعي

ــا. ــارون لن ــن يخت ــدع اآلخري وأن ال ن

فأجبتــه: ثــق أنــك تنــري شــمعة األمــل مبــا تقدمــه مــن 

فــن راقــي لنــا، وتطفــئ مصباحــاً يف عتمــة الظــام حــن 

تقــدم عمــاً ليــس بالجيــد لنــا، فــكل مــا تريــده أنــت 

أريــده أنــا .. إذاً تعــال نتبــادل تقديــم املنــح وأشــعرك 

بنــور وجــودي معــك وتشــعرين بنــور وجــودك معــي، 

ــا  ــرد من ــن الف ــس يتمك ــياء، ولي ــة األش ــاة ثنائي فالحي

العيــش مبفــرده.
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القلــوب الجبانــة ال تقبــل التغيــري، لذلك تألف 

كل مــا هــو محيــط بهــا، وليســت قــادرة عــى 

فهــم أن الحيــاة تتطــور رسيعــاً؛ لذلــك تذكــر 

القــول املأثــور )مــن ال يتقــدم يتقــادم(.
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تحــى فقــط ببعــض الشــجاعة وعــش حياتــك 

كــا تريــد، فأنــت لــن تعيــش مرتــن.



136

ــار اســمه  ســأل أحــد املعلمــن تاميــذه مــن منكــم اخت

ومأكلــه وملبســه وتعليمــه أو حتــى مرضــه وعاجــه طيلة 

مراحــل منــوه حتــى بلغتــم اآلن ســن الخامــس عــرة؟ 

فلم يجب أحد ..!

بــن  لــو خريتكــم  التــايل:  بالســؤال  فأكمــل حديثــه 

ــم  ــن منك ــب م ــروج للع ــي أو الخ ــا أمام ــوس هن الجل

الجلــوس؟ يحــب 

فوقف الجميع!

وكان رده إذا كُنُتــم متلكــون خيــارات متعــدد يف حياتكــم 

ــم  ــن لك ــع، وإذا مل تك ــل واألنف ــار األفض ــم باختي فعليك

الفرصــة ســانحة التخــاذ القــرارات فيــا يخصكــم فعليكم 

مبقاومــة ذلــك لــي يكــون لكــم إنجــازات، فمــن ميلكــه 

اآلخــرون ميــي بــا قيمــة ويضيــع إىل األبــد..
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تعــرتف  أن  هــي  للفشــل  وســيلة  أســهل 

لآلخريــن بــأن جميــع أخطائــك هــي صحيحــة 

لذلــك ال تحــب بــأن يصلحهــا لــك أحــد؛ لذلك 

عليــك تذكــر القــول املأثــور )رحــم اللــه مــن 

أهــدى إيل عيــويب ومل يفضحنــي بــن النــاس(.
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ــن كــن عــى  ــاة اآلخري عندمــا تتدخــل يف حي

ثقــة أنهــم لــن يســكتون عــى فعلتك وســوف 

يكــون ردهــم قــاٍس جــداً؛ تذكــر فقــط قبــل 

التدخــل القــول املأثــور )يــا داخــل بــن البصلة 

وقرتهــا لــن تنــال غــري رائحتهــا(.
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الــيء املجــاين شــبه معــدوم وإن توفــر فلــن 

يكــون ذا جــودة عاليــة؛ لذلــك كــن كرميــاً مــع 

ــون  ــك لتك ــة مهارات ــق عــى تنمي ــك وأنف ذات

مثقفــاً مبجالــك.



140

اســتثار الذات هو أفضل أنواع االســتثارات، 

لذلــك كــرس جهــدك لــه لــي تحســن حياتــك 

ومــن حولــك أيضا.
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ــة  ــك نهاي ــا، لذل ــن حياتن ــزء م ــات ج الذكري

كل يــوم يتــم تخزيــن املواقــف والقصــص 

واملعلومــات واملعــارف الجديــدة .. وعلينــا 

االعتــزاز واحــرتام تلــك الذكريــات ألنهــا جــزًء 

ــا. ــخ وجودن ــن تاري م
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ــا  ــلويك؛ إذاً أن ــدين وس ــري وب ــش بفك ــا أعي أن

أســتغل طاقــايت الظاهــرة والكامنــة للوصــول 

إىل القمــة .. متذكــراً للقــول املأثــور )مــن 

يخــى صعــود الجبــال يبقــى أبــد الدهــر بــن 

ــر(. الحف
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ــزاً برقصــايت الســحرية يف  ــاس متي ــا أكــرث الن أن

الحيــاة، لذلــك أقــدم إنجــازات رائعــة تختلف 

رقــيص  أســلوب  وأجــدد  اآلخريــن،  عــن 

باســتمرار.
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للبســاطة قــوة لذلــك أحســن ادراك تلــك 

القــوة، ففــي القصــص الخياليــة الخرافيــة 

تكمــن الكثــري مــن الحكــم والعــرب، فــكل 

عنــر مــن عنــارص القصــة يجســد مبــدأ، كل 

مــا عليــك فعلــه هــو التدبــر باملعــاين والرمــوز 

ــداً فهــي أكــرث عمقــاً مــا تظهــر أمامــك. جي
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ــن  ــف ع ــا تتوق ــط عندم ــاء: فق ــد الحك ــول أح يق

اقتــاع األعشــاب الضــارة مــن بســتانك األخــر 

ســوف ترتســخ وتــرب األرض وتزاحــم األشــجار؛ 

كذلــك العقــل إذا مل تتخلــص مــن أفــكارك الســلبية 

ــام  ــال والس ــة الب ــادرك راح ــوف تغ ــوداوية س الس

الروحــي .. تلــك األفــكار الســامة ســوف تجعلك ميت 

ــاً لنفســك؟ ــده حق ــا تري ــل هــذا م ــت حــي، فه وأن

تلك األفكار السامة تتمثل يف:

• القلــق مــن يشء مــا لحــد التقاعــس عــن العمــل، 	

وهــذا القلــق لــه مصدريــن، األول داخــي نتيجــة 

ــن  ــات م ــة معلوم ــاين نتيج ــابهة، الث ــارب مش تج

الخــارج ترهبنــا.

• االضطــراب بشــأن املــايض الــذي ياحقنــا وحملنــا 	

للمشــاعر الســلبية ذاتهــا التــي كانــت هنــاك معنــا 

بالحــارض واملســتقبل.
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ذلــك  يف  ويؤيدهــم  الحكــاء  العلــاء  يقــول 

جمهــور الفاســفة، أنــه يف اليــوم العــادي تجــول يف 

ذهــن الفــرد منــا 60 ألــف فكــرة، منهــا 5٪  أفــكار 

ــي  ــة الت ــكار القدمي ــدة و 95٪  هــي ذات األف جدي

وردت إىل ذهننــا يف اليــوم الســابق .. لذلــك هنــاك 

مــن يســقط يف وحــل الكآبــة لتكــرار ذات األفــكار 

الســلبية التــي باتــت عــادة لنمــط التفكــري لديهــم، 

وهنــاك آخريــن شــغلتهم الفكــرة يف ســبل تحســن 

حياتهــم وقــد متكنوا مــن إدراك اإلمكانيــات الهائلة 

لعقولهــم التــي ميكنهــا أن تصنع املعجــزات وصارت 

لديهــم عــادة التفكــري باملنتجــات الجديــدة التــي 

ميكنهــم االســتفادة منهــا، لذلــك تصــدروا الصحــف 

واملجــات كعظــاء يف عرهــم.
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أعــرف حــق املعرفــة أن يف كل نكســة أتعــرض 

لهــا مكافــأة يل ســوف تــأيت ال محالــة، لذلــك 

أبــدأ بالبحــث عنهــا وأنــا أردد قولــه تعــاىل يف 

ســورة الــرح )َفــإِنَّ َمــَع الُْعــْرِ يُــْرًا )5( إِنَّ 

َمــَع الُْعــْرِ يُــْرًا )6(.
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• التخويــف الخارجــي مــن املســتقبل وهــو داخــي 	

ــاذ  ــردد يف اتخ ــه ت ــج عن ــا ينت وخارجــي وهــو م

القــرار املناســب يف الوقــت املناســب.

لذلــك نصــب نفســك حارســاً عــى بوابــة الحديقــة 

واعــرتض عــى كل تلــك الســموم الفكريــة قبــل 

ــا يف  ــدت يشًء منه ــا وج ــك، وإذا م ــكن عقل أن تس

ــه  ــع محل ــأن تض ــه ب ــص من ــك التخل ــك فعلي داخل

ــاس  ــه كل الن أفضــل املعلومــات، وقــل لنفســك بأن

املرحــن والنشــيطن مل يكــن خلقهــم مغايــر عنــي، 

لذلــك ســوف أجــرب طريقتهــم يف املــرح والنشــاط 

ــتمر. املس
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عندمــا ال تفعــل يشء ســوى أن تكــرر أعالــك 

الســابقة، كــن واثقــاً بــأن املجتمــع لــن يحتــاج 

.. إذاً  إليــك وســوف يــرتكك تبــي وحيــداً 

ــد  ــو جدي ــا ه ــة كل م ــداً يف معرف ــن مجته ك

يف مجالــك، ونــوع مصــادر معرفتــك، لتكــون 

ــك ..  ــلوب عمل ــدم ويف أس ــا تق ــدد في متج

ــا فقــط ســوف تكــون حاجــة املجتمــع  حينه

ــك. متجــددة إلي
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يذكــر العلاء الحكاء والفاســفة أن اإلنســان 

ــى  ــاً ع ــيطرته كلي ــرض س ــى ف ــادر ع ــري ق غ

مــزاج اآلخريــن، وإمنــا ميلــك فقــط الســيطرة 

ــا  ــم م ــه الشــخصية .. فنحــن نعل عــى قرارات

يشــغل تفكرينــا يف كل لحظــة وهــي جــزء مــن 

تكويننــا كبــر، لكننــا أبــداً لســنا نعــرف مــا 

ــكن  ــنا نس ــا لس ــن ألنن ــري اآلخري ــغل تفك يش

هنــاك؛ لذلــك وجــب علينــا ســؤال اآلخــر عــا 

يشــغل فكــره وأن نســتمع لــه باهتــام فقــط 

عندمــا يقــرر أن يشــاركنا أفــكاره.
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تعلــم مــن أجــل صقــل مهاراتــك ال مــن أجــل 

صقــل درجاتــك .. فالوظيفــة ســتكون واحــدة 

ــن  ــض؛ لك ــايل أو منخف ــر ع ــه تقدي ــن لدي مل

اإلنجــاز يكــون فقــط ملــن ميلــك مهــارات 

ــة إنجــازات. ــن صناع ــه م متكن
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عندمــا تقــدم منتجــاً أو خدمــة لآلخريــن 

احــذر مــن تقديــم مــا أنــت تريــد؛ فهــم 

لديهــم حاجــات مختلفــة .. فقــط تعــرف عى 

ــه  ــاً في ــم منتج ــدم له ــن وق ــات اآلخري حاج

ملســتك الســحرية.
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أنــه كلــا  التاليــة:  الحقيقــة  علينــا إدراك 

تنازلنــا أكــرث عــن قيمنــا ومبادئنــا رصنــا عبيــداً 

ــم  ــا رشوطه ــون علين ــن فيمل ــك لآلخري مالي

علينــا  لذلــك   .. لقيمهــم  تبعــاً  ويجعلونــا 

التمســك بقيمنــا لــي نتمكــن مــن عقــد 

صفقــات الراكــة مــع اآلخريــن وفــق قاعــدة 

ــح(. ــا أرب ــح وأن ــت ترب )أن
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بعــد أن كــرت قدمــي، تعلمــت املــي مــن 

ــاة كانــت صعبــة، فقــد  ــد .. ألن املعان جدي

ازددت صابــة .. ذلــك تصديقــاً للقــول املأثــور 

)الربــة التــي ال تكــر الظهــر تقويــه(.
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مــن يــرتك أثــراً طيبــاً يف نفــوس اآلخريــن 

خلفــه، ميلــك قلوبهــم وعقولهــم دون ريــب .. 

فقــط قــرر كيــف تريــد أن تخــزن ذكــراك يف 

ــك؟ ــوس املحيطــن ب نف
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عندمــا تجــد أن الجميــع يوافــق عــى رشوطك 

ويقــدم لــك فــروض الطاعــة والــوالء وينحنون 

ــم  ــم أنه ــم .. فاعل ــدم عليه ــن تق ــك ح أمام

وأنهــم  عليهــم  يقــع  أن  ظلمــك  يخافــون 

ــم  ــار أمامه ــك حــن تنه ــون ودك؛ لذل يتصنع

ــجدون  ــك ويس ــة علي ــون للفرج ــوف يقف س

للــه شــكراً أنهــم مل يكونــوا مثلــك يومــاً؛ فقــط 

ــاش  ــا ع ــك ك ــن قوم ــش ب ــر أن ال تعي تذك

ــارون(. )ق
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ــة  ــا للمســتقبل قوي فقــط حــن تكــون رؤيتن

ميكننــا الصمــود يف وجــه املحــن وميكننا حشــد 

التأييــد لنيــل مثــرة اإلنجــاز.
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إعــادة تدويــر املخلفــات توفــر علينــا مليارات 

ــو  ــه ه ــا فعل ــا علين ــك كل م ــدوالرات، لذل ال

ــتنتاج  ــابقة واس ــات الس ــن املعلوم ــط ب الرب

ــا إنجــازاً جديــد ..  معلومــة جديــدة تنتــج لن

فقــط تذكــر القــول املأثــور )التوفــري جــزء مــن 

التمويــل(.
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ــكاره  ــاركك أف ــن يش ــس كل م ــه لي ــر أن تذك

بــأن ترشــده للحــل، فهنــاك مــن  يرغــب 

يحتــاج فقــط ملــن يســمع فضفضتــه ويشــاركه 

ــاعر. املش



160

ــة  ــاً ومحب ــك صدق نفســك هــي أكــرث أصدقائ

لــك، وهــي أيضــاً ألــد أعدائــك .. كل مــا عليك 

فعلــه أن تروضهــا.
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ال تــأيت الفــرص أبــداً إال بقــرب املخاطــر، لــي 

تحصــل عــى ذلــك العســل الصــايف عليــك 

ــل. ــعات النح ــل لس تحم
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فقــط علينــا أن نتوقــف عــن لبــاس مشــكات 

اآلخريــن والتعايــش معهــا عــى أنهــا مصرينــا 

املحتــوم!

ــد  ــا يبغــي التأيي فليــس كل مــن يفضفــض لن

والنصيحــة أو الخــاص مــن متعتــه باملعانــاة؛ 

فهنــاك أشــخاص كل مــا يحتاجون إليه انســان 

يســمعهم.
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تذكــر تلــك املقولــة أثنــاء بحثــك لــيء يســد 

ــن  ــد م ــل يول ــة )األم ــك الخاوي ــوع معدت ج

ــم األمل(. رح
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األمل معلــم بــارع، فهــو يعلمــك الخــوف مــن 

الفشــل والفقــر واملوت .. لكنه أبــداً ال يعلمك 

القيــم، لذلــك تعلــم منــه كيــف تحيــى بســام 

واقصــد معلــاً آخــر مــن أجــل القيــم.



165

واســتعملت كثــرياً  حكمــة وجــدت قدميــاً 

حديثــاً )ال يعــرف قيمــة الــيء غــري فاقــده، 

ــري  ــب غ ــان الطي ــة اإلنس ــرف قيم ــس يع ولي

ــث(. ــرف الخبي ــن ع م
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أنــت تســامح هــذا يشء جيــد، إمنــا عليــك أن 

تــدرك تلــك الحقيقــة )ليــس الجميــع يســتحق 

أن  عليــك  أشــخاص  فهنــاك  تســامحه،  أن 

ــك قابلتهــم يومــاً مــا(. ــك ألن تســامح ذات
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فقــط حــن ميــوت العــامل يصيــب األمــة رشخ 

ليــس يســده يشء غــري والدة عــامل جديــد 

يكمــل مــا أنقصــه فقــدان عمــر ســابقه .. إننــا 

نعيــش ســباق تتابــع مــن أجــل البقــاء.
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ــط هــو  ــش فق ــش يف معســكر للجي ــن يعي م

إذاً   .. اآلخــر  عــى  الســيطرة  يحــاول  مــن 

ــام  ــو أن نتشــارك امله ــه ه ــا فعل ــا علين كل م

ــا دســتور. ــد أن نضــع لبيتن واملســؤوليات بع
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أجمــل يشء يف الكــون ابتســامة تجعــل القمــر 

يشــع ضيــاء ..
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تذكــر أنــك جميــل مبــا خلقــك اللــه وصــورك 

ومنحــك مــن القيــم واملعــارف .. لذلــك تذكــر 

ــري  ــات غ ــال باملقارن ــك الج ــد ذل أن ال تفس

النافعــة مــع مــا ميلكــه اآلخريــن وتفتقــر 

أنــت لــه، فاملقارنــات لــٌص خفــي، واعلــم )أن 

لــكٍل منــا يشء مييــزه يحتاجــه اآلخــر ليتكامــل 

معــك(.
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يقــول أحــد حكــاء الصــن أن أغلــب النــاس 

الذيــن يتطــورون هــم مــن تعرضــوا لتحديات 

جبــارة أجربتهــم عــى التغيــري .. وليــس يحدث 

التغيــري حتــى يتخــذ الفــرد ذاتــه قــرار بذلــك.
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يف صبــاح كل يــوم ينمــو عمــرك بالزيــادة 

ــوم،  ــن الي ــداً ع ــؤولياتك غ ــد مس ــوم، فتزي ي

وليــس يدعــم منــوك الداخــي والخارجــي يشء 

ســوى تلــك الــدروس املســتفادة مــن التجارب 

القاســية.
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هنــاك مــن يرتقــب كل يــوم أمــام بــاب منزلــه 

ــف يف  ــن يق ــاك م ــز .. وهن ــه خب ــن يعطي م

طابــور أمــام الخبــاز يســتجدي املعونــة .. 

وهنــاك الخبــاز ذاتــه الــذي يصنــع الخبــز 

فيــأكل ويتيــح لآلخريــن األكل؛ أنــت مــن 

ــون. ــب أن تك ــم ترغ ــرر أيه يق
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هنــاك أشــخاص تأتيهــم الفرص بعــد والدتهم، 

وهنــاك مــن تتــاح أمامهــم الفــرص حــن 

ــم  ــرص وه ــاع للف ــاك صن ــا، وهن ــعون له يس

قــادة قائــل يف املجتمــع ميثلــون 2٪ منــه 

ــط. فق
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ليكــن عقلــك ورشــة عمل تنتــج فيها مشــاريع 

جديــدة تنفذها عــى أرض الواقع.
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أطلــق العنــان لخيالــك يك يعمــل عــى ابتــكار 

حلــول بديلــة عوضــاً عــن تلــك التقليديــة 

التــي اعتــدت تذكرهــا بقصصهــا مــن املــايض.
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يقــول الفيلســوف الهنــدي »باتانجــايل« عندما 

يلهمــك هــدف عظيــم، أو مــروع اســتثنايئ، 

ــمو  ــا؛ ويس ــن قيوده ــكارك م ــص كل أف تتخل

ويتســع  والقيــود،  الحــدود  عــى  عقلــك 

ــك يف  ــد نفس ــات، وتج ــك يف كل االتجاه وعي

عــامل جديــد، عظيــم، رائــع، وتنبعــث القــوى، 

واالمكانيــات، واملواهــب الكامنــة بداخلــك 

ــاة، وتكتشــف أنــك إنســان أعظــم مــا  للحي

ــري. ــم بكث كنــت تحل
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ــة يف  ــد الدراس ــى مقاع ــل ع ــك الطوي جلوس

ــة هــذا ال يعنــي أنــك  ــات العاملي أرقــى الكلي

تعــرف كل يشء، فهنــاك فــرق بــن النظريــات 

ــك  ــع .. لذل ــق عــى أرض الواق وطــرق التطبي

يجــب أن تعمــل بيديــك لتتعلــم أكــرث مهارات 

الحيــاة وطــرق اإلنجــاز.
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فقــط تذكــر بأنــك لســت حصــان مغلــق 

العينــن تســري بطريــق واحــد كل يــوم؛ فهنــاك 

طــرق أخــرى جميلــة بالزهــور ترتقــب وصولك 

لتمــي بينهــا.
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العلــاء الحكــاء والفاســفة يدركــون حقيقــة 

ــة  ــه واهن ــح عضــات عقل ــأن اإلنســان تصب ب

حــن يتوقــف عــن التفكــري بالتغيــري والتجديد 

ــع الســوداوية  ــش م ــك يتعاي ــاز .. لذل واإلنج

والظــام العقــي وتســتمر الغشــاوة عــى 

عينيــه حتــى ماتــه.
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الضغوطــات التــي تأتينــا تحــد مــن إبداعنــا، 

وتلــك الضغوطــات تتمثــل يف عــدم الصــرب 

والســباق مــع الزمــن لتحقيــق املكاســب، 

وهــي أيضــاً تلــك املخــاوف مــن الفشــل 

باإلضافــة إىل نظــرة اآلخريــن لنــا .. فنحــن 

نعيــش بعيــون النــاس ولســنا ننظــر ألنفســنا 

ــة. ــق املعرف ــا ح ــي تعرفن ــا الت بعيونن
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يــدرك العلــاء الحكــاء والفاســفة أن الــرثوة 

باألفــكار، فهــي جوهــر  الحقيقيــة تكمــن 

وجــود الحيــاة وهــي عاملهــم، وهــي التطــور 

ــتى املجــاالت. ــوم يف ش ــذي نشــهده كل ي ال
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ــا  ــرد إلين ــة ت ــرية مظلل ــات كث ــاك معلوم هن

فقــط مــن أجــل أن تلهينــا وتضللنــا وتجعلنــا 

ــا  نتيــه عــن املســار الســليم الــذي ينبغــي لن

ــد مــن  ــا تري ــك ركــز عــى م ــه، لذل الســري في

معلومــات ثــم تحقــق مــن مصداقيتهــا يك 

ــم. ــراراً حكي تتخــذ ق
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يــدرك العلــاء الحكــاء والفاســفة أن الزواج 

املقــدس هــو ارتبــاط بــن اإلعــداد الجيــد 

ــزواج ســيخلف  ــك ال والفرصــة الســانحة؛ فذل

ــرية. إنجــازات كب
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ــم  ــوى، ث ــح األق ــدأ بتلقي ــة تب ــكار كاألجن األف

تنمــو بالتغذيــة الســليمة لتكــون مولــوداً 

ــابه  ــه واكس ــى تربيت ــل ع ــه ونعم ــرح في نف

املعلومــات واملهــارات الازمــة ليعيــش ويكــرب 

.. إذاً عندمــا تلقــح الفكــرة يف أدمغتنــا علينــا 

أن نحســن تربيتهــا لنفــرح بهــا إنجــازاً عظيــم 

ــتقبلنا. ــون كل مس يك
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فقط فكر ما الذي تريد تحقيقه حقاً؟

فــر الســعادة يكمــن فيــا تحــب أن تفعلــه 

حقــاً وتركــز طاقتــك فيــه .. فــإذا فعلت ســوف 

تشــبع كافــة رغباتك.



187

ــب  ــة بغض ــرة أو معلوم ــعرك فك ــا تش عندم

عــارم وتجــد نفســك بــدأت يف رمــي الكلــات 

كالحمــم الربكانيــة دون هــوادة .. تحــدث مــع 

ــبب  ــى س ــرف ع ــق لتتع ــدة دقائ ــك لع نفس

غضبــك فرمبــا يكــون محقــاً وهــو نتيجــة قيــم 

جميلــة لديــك ورمبــا تكــون بســبب ضغــوط 

الفكــرة  مــع  عاقــة  ذات  ليســت  أخــرى 

الحاليــة، ورمبــا تكــون نتــاج رغبــة ذاتيــة 

يف يشء مــا أوجــدت لــه صــورة جميلــة يف 

ذهنــك ليــس يعرفهــا اآلخريــن .. فقــط فكــر 

ــم تــرف مبــا هــو األنســب. ث
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العلــاء الحكــاء والفاســفة يحرصــون عــى 

ــع  ــة عندهــم م ــاة اليومي ــدأ دورة الحي أن تب

ــاح  ــأن الصب ــك ب ــوع الفجــر، ويعللــون ذل طل

ــن يحصــل  ــأرسار ل ــم ب ــم ويخربه يبتســم له

عليهــا مــن يصحــوا متأخــراً .. لقــد أيــد العلــم 

الحديــث هــذه املعلومــة وأودج العلــة يف أن 

الذهــن يكــون أكــرث صفــاء وقــادر عــى تلقــي 

ــدة. ــوم الجدي ــة والعل املعرف
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القــراءة واملطالعــة وربــط املعلومــات تجعلك 

مرجــع علــم يحرتمــه طــاب املعرفة.
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العتيقــة عليهــا غبــاٌر كثيــف ويف  الكتــب 

جوفهــا كاٌم أكــرث كثافــة، لذلــك امســح غبــار 

بقــراءة ذاتــك مــن  الهمــوم عنــك وابــدأ 

رســالتك الســامية يف الحيــاة، وحــن تصــل 

للصفحــة األخــرية دون ملخــص القيــم الجميلة 

الكبــرية ألنهــا دروس يحتاجهــا  والتجــارب 

ــادم. ــل الق الجي
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يدركــون  والفاســفة  الحكــاء  العلــاء 

املاليــة ليســت تحــل محــل  أن املكاســب 

ــى  ــون ع ــك يعمل ــة .. لذل ــب الروحي املكاس

ــة  ــم تقوي ــدة ث ــت العقي ــروح وتثبي ــة ال تنمي

الجســد والعقــل لتكــون املكاســب املاليــة 

هــي النتيجــة الجيــدة، ولهــم بذلــك معادلــة 

ــي: ه

العقيدة + الروح + الجسد + العقل 

= إنسان ناجح متكامل اإلنجازات.
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ــك البحــث  ــل الخســائر هــي مكســب علي أق

عنــه.
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النــاس العظــاء يتحدثــون باألفــكار العظيمة، 

والنــاس البســطاء يتحدثــون بأفــكار اآلخريــن 

البســيطة، فهــم منشــغلون جــداً عــن الحديث 

بأفكارهــم الشــخصية وإن كانت بســيطة.
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يقــول أحــد أبطــال املســابقة العامليــة لتكســري 

ــد  ــة الي ــن قبض ــدة م ــة واح ــارة برب الحج

»أنــه حــن أقــف يف القاعــة وأركــز نظــري عى 

النقطــة الوســطى يف الحجــر األســفل وتظهــر 

محطــم  وأنــا  املســتقبلية  صــوريت  أمامــي 

ــي  ــكل طاقت ــي ب ــايس أرصخ وأرم ــم القي الرق

الكامنــة عــى الهدف ألفــوز بتحطيــم األحجار 

ــا«. ــة أمامــي كله املرتفع
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ــم  ــن له ــأن اآلخري ــداً ب ــدرك جي ــك أن ت علي

تخصصــك،  مجــال  يف  منافســتك  يف  الحــق 

لذلــك عــش حياتــك وأنــت تنافــس اإلنجــازات 

لتحقــق األفضــل، بــدالً مــن أن تعيش منافســاً 

لوجــود اآلخريــن يف الحيــاة، فهنــاك مــا يكفــي 

ــى  ــة حت ــتمرار باملحاول ــك االس ــع وعلي الجمي

تصــل.
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ليــس النبــل أن تعيــش فقــط مــن أجــل 

اآلخريــن فأنــت محاســب عــى عــدم العيــش 

لنفســك.
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ــب  ــت أكت ــد كن ــاء: لق ــفة العظ ــد الفاس ــول أح يق

أحامــي التــي أشــاهدها يف منامــايت كل يــوم فــور 

ــرة،  ــات عاب ــارشة .. مل تكــن مجــرد كتاب اســتيقاظي مب

وبعــد  التفاصيــل،  جميــع  يف  دقيــق  كنــت  وإمنــا 

ــري مــن  ــق واضعــاً الكث ــدأ يف التفكــري العمي ــة أب الكتاب

االســتفهامات، مــن قبيــل ملــاذا حلمــت بذلــك الحلــم؟ 

ماهي رمزية كل عنر ورد يف الحلم؟ 

كيف أطبق ذلك الحلم عى أرض الواقع؟

مــا هــي املعلومــات التــي عرفتهــا باألمــس وارتبطــت 

بالحلــم؟

هل الحلم هو التعبري الصحيح لكل رغبايت؟

ثــم أصنــع لنفــي قامئــة مهــام لتحقيــق ذلــك الحلــم 

أو ملنــع تحقيقــه إن كان مزعجــاً يل، فاألحــام هــي 

ــي فيلســوفاً. ــت من ــي جعل ــة الت الحرف
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فقــط حــن تكــون بــا خــربات علميــة وعملية 

حقيقيــة متجــددة وإنجــازات فعليــة .. ســوف 

يكــون للمنافســن فرصــة أكرب الحتــال مركزك 

الحايل.
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نحــن نبــدأ مــن أي مــكان ويف أي وقــت وبــأي 

يشء نرغــب فيــه، ولســنا نهتــم بالنتائــج 

املســتقبلية لتلــك البدايــة، لذلــك رسعــان مــا 

نتوقــف حــن نتعــرض للتحديــات .. فقــط 

حــن نعلــم أيــن ســتكون النهايــة وكيــف 

نراهــا اآلن، ميكننــا أن نبــدع يف إنجازاتنــا »ابدأ 

ــك«. ــة يف ذهن والنهاي
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هــل تــدرك ملــاذا يرتبــط اســاء األبطــال 

األفــام  يف  يظهــرون  الذيــن  الخارقــن 

الصحــايف؟ بوظيفــة  الســينائية 

بــكل بســاطة ألن عمــل الصحــايف يتطلــب 

ــة دون  ــن املعرف ــث ع ــتمرار بالبح ــه االس من

كلــل أو ملــل لــي يحافــظ عــى متيــزه يف نــر 

الحقائــق التــي تجعــل املجتمــع إمــا أن يتخــذ 

قــرار أو يغــري طريقــه .. إذاً عليــك أن تــدرك 

ــام  ــرأي الع ــد ال ــبك تأيي ــق تكس ــأن الحقائ ب

مــن حولــك.
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مل يفــت الوقــت بعــد لتجربة خــربات جديدة، 

فاألفــكار اإلبداعيــة متــوت حن تنتهــي الحياة.
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ليــس الجلــوس بعزلــة يعنــي أن الشــخص 

وحيــد وعلينــا اقتحــام حياته؛ فهنــاك الكثريين 

مــن وفــرت لهــم الظــروف عزلــة مكنتهــم من 

ــون  ــن يعيش ــم عم ــازات ميزته ــق إنج تحقي

صخــب الحيــاة مــع اآلخريــن.
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األطفــال أكــرث البــر قــدرة عــى ملس األشــياء 

واكتشــاف الجميــل منهــا والقبيــح فقــط ألن 

مخزونهــم مــن الخــربات قليــل وهــم ميلكــون 

الفضــول للمعرفــة .. كــن مثلهــم لتتعلــم.
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الشــك هــو ســاح ذو حديــن، فإمــا يوصلــك 

ــة .. أحســن  ــة أو ملتاهــات فكري ــج براق لنتائ

ــتخدامه. اس
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هنــاك الكثــري مــن الباحثــن عــن الحــب، 

متــى   .. مينحونــه  ممــن  القائــل  وهنــاك 

رغبــت بالحصــول عــى يشء فعليــك باملبــادرة 

بتقديــم يشء يشــبهه.
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ابحــث عمــن يشــاركك الحــب، فأنــت رشيــك 

رائــع قــادر عــى أن تســعد مــع الريــك.
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أنــت أكــرث النــاس ســعادة حــن متلــك الحــب 

وحــن تــدرك أنــه مــن النــادر جــداً أن تطابــق 

لغــة الحــب لديــك مــع رشيــك حياتــك؛ فهناك 

ــر  ــاك آخ ــكام وهن ــه بال ــن حب ــرب ع ــن يع م

ــح  ــد مبن ــاك مــن يعب ــادرة، وهن بالفعــل واملب

الهديــة مبناســبة أو دون مناســبة، وهنــاك من 

يحــب اللمــس وااللتصــاق، وهنــاك مــن يعــرب 

عــن حبــه بتوفــري الوقــت املناســب للحبيب .. 

فقــط الحبيــب الخــارق من يحســن اســتخدام 

جميــع لغــات الحــب، لذلــك درب نفســك 

وكــن ســعيد.
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نحــن نســتحق مــا نحصــل عليــه مــن جوائــز 

ــا وســعينا  ــا الحصــول عليه ــا أحببن فقــط ألنن

بــكل جهــد لنيلهــا .. إذاً علينــا أن نبتســم 

وبــكل فخــر حــن نقــف عــى منصــة التتويــج.
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الحــب فطــرة نولــد عليهــا، متنحنــا الثقــة 

بالنفــس والشــعور باألمان واالســتقرار النفي 

والجســدي .. لذلــك تذكــر فقــط أنــك لســت 

تلعــب حــن تنطــق بحــروف الحــب لآلخــر.
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هــل جربــت التحــدث بلغــة الزهــور مــع مــن 

؟ تحب

ــة للزهــور لغــة مرتبطــة  ــك هــذه الحقيق إلي

بألوانهــا، فحــن تكــون لــون زهــرة أحمــر 

والغــزل،  الحــب  بكلــات  تخــربك  فهــي 

وعندمــا تكــون صفــراء فهــي تخــربك بالغــرية 

واالنجــذاب إليــك، أمــا إذا كانــت بيضــاء فهي 

تخــربك مبــدى صفــاء القلــب اتجاهك والشــوق 

ملصافحتــك؛ إذاً لتكــن أنــت ذاتــك الزهــرة 

وقــدم نفســك للحبيــب كباقــة متكاملــة تــر 

ــن. الناظري
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الثقــة بــن الحبيبــن عميــاء لذلــك كــن حــذراً 

الثقــة  أن  يعنــي  فذلــك   .. إبصارهــا  مــن 

تزعزعــت مــن مكانهــا، ومعركــة الفــراق باتت 

ــواب. عــى األب
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فقــط عندمــا تنظــر بعيــون من تحب وتشــعر 

بأنــك مأســور وتتمنــى أن تعيــش بداخلــه 

ــدق  ــه بالص ــادر إلي ــك أن تب ــه علي ــداً فإن أب

وأن متنحــه الفرصــة ليكــون رشيــكاً ناجــح 

ــة  ــن رشك ــرث م ــب أك ــس الح ــك؛ فلي يف حيات

ــه  ــوي أصــول ثابت ــا يحت اســتثارية رأس ماله

ــرية. ــرى متغ وأخ
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حولــك  هــم  مــن  وجميــع  ذاتــك  حفــز 

ــك  ــازات .. وعلي ــة اإلنج ــاهمة يف صناع للمس

أن تــدرك هــذه الحقيقــة »فقــط حــن تصفــق 

بحــرارة ملــن يقــدم لــك القليــل ســوف يكــون 

ــري«. ــم الكث ــع لتقدي ــن داف ــه ولآلخري ل
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ضــع إنتاجــك اليومــي أمــام عينيــك .. اكتبــه 

ــو  ــك فه ــض عــى الجــدار أمام بالخــط العري

التحــدي الــذي ســوف تواجهــه غــداً وعليــك 

ــاج أكــرب. ــه بإنت التغلــب علي
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يعــرف العلاء الحكــاء والفاســفة أن التعلم 

ــب  ــا يف بطــون الكت ــرث مل ــظ األك ــس بالحف لي

مــن معلومــات وتصديقهــا كــا هــي عــى أنها 

ــن  ــا م ــا فيه ــم م ــا لفه ــه، وإمن يشء مســلم ب

معلومــات وربطهــا بالســلوك اليومــي بتحديد 

مــكان توظيفهــا وكيفيــة اســتخدامها.
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ــذات  ــر ال ــن تطوي ــا م ــة متكنن ــد ذهبي ــال قواع ــم الفع للتعل

ــايل: ــو الت ــى النح ــي ع ــا وه ــة لدين ــة املعرف وتنمي

• قاعــدة العكــس: وهــي أن تعكــس الرســائل الســلبية التــي 	

ــن أن  ــدالً م ــة، فب ــرى إيجابي ــائل أخ ــك برس ــلها لنفس ترس

تقــول التعليــم ممــل وأنــا كــربت قــل »التعلــم ممتــع جــداً 

وباعــث للنشــاط وليــس مقتــراً عــى عمــر معــن وعندمــا 

أتعلــم يشء جديــد ســوف أطــور مهــارايت وأبهــر العــامل«.

• توقــع الجوائــز مــن وراء التعلــم ال الكــوارث »أي أنــك أول 	

ــن  ــل اآلخري ــه قب ــا لذات ــزة يهديه ــه جائ ــع لنفس ــن يض م

ــدة أو اكتســابك معرفــة«. ــم مهــارة جدي ــك تعل بعــد اتقان

• اســتغال الفــرص للتعلــم وفــن اســتخدام املمكــن »أي عدد 	

مصــادر املعرفــة لديــك والوســائل التعليميــة وتواصــل مــع 

أهــل الخــربة يف ذات مجالــك«.

• اشــعر بالفرحــة والفخــر »تصــور نفســك حــن تنجــز تعلــم 	

املهــارة الجديــدة وتنــال املعرفــة التــي تريــد كيــف ســوف 

تكــون ســعيد وارســم يف ذهنــك أدق تفاصيــل قصــة النجاح 

الخاصــة بــك وكيــف ســوف تســري بــن العظــاء بــكل فخــر 

واعتــزاز ألنــك مل تعــد جاهــل«.
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ــح  ــي صحي ــن عن ــه اآلخري ــا يقول ــس كل م لي

لذلــك لســت أنظــر لــذايت يف عيونهــم .. لكنــي 

أنظــر لــذايت يف عقولهــم بعــد ســؤايل للنخبــة 

املحبــة يل منهــم:

كيف تقيمون ثقافتي؟ 

ماهي عيويب؟ 

مــاذا تتوقعــون منــي أن أقــدم لكــم يشــعركم 

بالرضــا والقبــول؟

فأنــا أتكامــل مباحظــات اآلخريــن وباألخــص 

األشــخاص الناجحــن.
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التنفــس العميــق يــربد الدمــاغ ويجعلــه أكــرث 

هــدوء وقــدرة التعلــم وعــى توليــد األفــكار 

اإلبداعيــة، إذاً تــدرب عــى أســلوب التنفــس 

العميــق.



219

هنــاك ثاثــة روائــح متيــز النــاس عــن بعضهــم 

مــن حولنــا )العطــور، العــرق، الشــهوة( ولــكل 

ــط هــل  ــوب .. فق ــزات وعي ــم ممي ــٍد منه واح

تعــرف ملــاذا كانت رائحتــك يف احدى الســاعات 

تشــبه واحــدة مــا ســبق؟

متيــز العطــور بالجاذبيــة، ومتيــز العــرق بالعمل، 

ومتيــز الشــهوة باملتعة.

عيــب العطــور بجنــون العظمــة، عيــب العــرق 

بالرائحــة الكريهــة، عيــب الشــهوة يف املحرمات.

فقــط تذكــر أنك يف كل ســاعة مــن حياتك تتغري 

رائحتــك، فتقرب منك اآلخريــن أو تنفرهم.
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فقــط حــن أتســامح مــع النــاس األقــل منــي 

قــدراً باملكانــة املجتمعيــة واملعرفــة وأقربهــم 

منــي ميكننــي أن أرتقــي مبهاراتهــم وأن أكــون 

مرجعهــم فيــا يحتاجــون إليــه.
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»القــذارة  العظــاء  الحكــاء  أحــد  يقــول 

تبقــى يف أعــاق النفــس التائهــة وليســت يف 

خارجهــا، وليســت تنظــف تلــك النفــس حتــى 

تبلــغ الغايــة مــن خلقهــا وتعــود إىل خالقهــا«.
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النخيــل  تقــف  القاحلــة  الصحــراء  وســط 

ــا  ــح ف ــع الري ــي م ــامخة .. الســنابل تنحن ش

تنكــر .. األزهــار تحمــي ســيقانها باألشــواك 

ــبق. ــا س ــان كل م .. اإلنس
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ــة جــداً،  ــاء واســعة جميل ــة غن ــا جن يف داخلن

فيهــا  والتجــول  اكتشــافها  هــي  مهمتنــا 

وحايتهــا.
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يقــول أحــد الحكــاء العظاء »أكرث قــاذورات 

النفــس البريــة هــي الكراهيــة وهي ليســت 

تُغســل باملــاء النقــي وإمنــا بالحب«.
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متــى جلســت إىل نفســك وجــه لهــا الســؤال 

التــايل:

هــل أســلوب حيــايت الحــايل الــذي أعيشــه هو 

ــتمرار  ــب باالس ــذي أرغ ــل ال ــلوب األمث األس

فيــه مــن اآلن فصاعــد؟

ثــم اكتــب مــا ترغــب بتغيــريه إذا كان جوابــك 

)ال( أمــا إذا كان جوابــك )نعــم( اذكــر الســبب 

لعــدم رغبتــك بالتغيري.



226

أفضــل تقييــم قــد يحصــل عليــه اإلنســان هــو 

ــع  ــاً وراج ــه، لذلــك قــف قلي تقييمــه لذات

ــك(. ــك ومعتقدات )قيم
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لتكــون  اآلخريــن  توقعــات  خالــف  فقــط 

مشــهوراً بينهــم بالجنــون .. فاملجنــون وحــده 

ــن .. وهــو  ــل اآلخري مــن يجــرب كل يشء قب

ــق. ــل الحقائ ــن يعق ــط م فق
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ــاء أن  ــاء القدم ــفة العظ ــد الفاس ــر أح يذك

ــه  ــان ففي ــل لإلنس ــو األجم ــن ه ــن األربع س

يرتقــي مــن مرحلــة إىل أخــرى أعــى، فيســمو 

فيهــا باليقظــة الروحيــة، فعندمــا يولــد الطفل 

جاهــزاً  ليكــون  يومــاً  أربعــن  إىل  يحتــاج 

ــا  ــه األرض، وعندم ــى وج ــاة ع ــدء بالحي للب

ــد مــن  ــاً لنتأك ــاج إىل أربعــن يوم نحــب نحت

مشــاعرنا اتجــاه اآلخــر، وعندمــا نحزن حــداداً 

عــى فقيــد فإننــا نحتــاج أربعــن يومــاً حتــى 

ــا. ــد يف حياتن ــم مــع عــدم وجــود الفقي نتأقل
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الفقــري الحقيقــي هــو مــن تكــون حياتــه كلهــا 

مروفــات فينتهــي بــه الشــهر وهــو مطلوب؛ 

الغنــي الحقيقــي هــو مــن تكــون لديــه إدارة 

لحياتــه املاليــة، فتكــون مروفاتــه الشــهرية 

أقــل مــن إيراداتــه فينتهــي بــه الشــهر ولديــه 

فائــض يســتثمره يف تنميــة مهاراتــه أو يف 

مشــاريع ناجحــة.
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احــذر أن تكــون مــن العقــاء الفقــراء الذيــن 

يخافــون خســارة أموالهــم فيبقونهــا يف البنوك 

لتحافــظ عــى شــبابها الدائــم، حتــى تُــرف 

ــاً  ــا مل أجــد غني عــى الطعــام والــراب .. فأن

ــه  ــون مبغامرات ــد كان مجن ــكاً إال وق ــك بن ميل

املاليــة فجعلهــا تكــرب معــه.
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الكتــاب لــن يتحــرك مــن أعــى الــرف إذا 

مل تبــادر بتحريكــه ومطالعــة محتوياتــه .. 

ــاب  ــرك الكت ــك ليتح ــك ويدي ــرك قدمي إذاً ح

ــا. ــو الع ــك نح ــرك خربات وتتح
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الجميــع يحلــم بدخــول الجنة غــري أن الجميع 

يخــاف املــوت، وليــس للجنــة مــن طريــق مــع 

ــعيد  ــت س ــت وأن ــوت .. إذاً ُم ــا م ــاء ب البق

ــن  ــوف م ــش بخ ــن العي ــاً ع ــناتك عوض بحس

ســيئاتك.
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قد يرد إىل ذهنك ذات مساء السؤال التايل:

ــن  ــا .. م ــدي أن ــا وح ــداً أن ــا؟ تحدي ــاذا أن مل

ــه  ــو أن ــا ل ــاً ك ــكات صب ــه املش ــب علي تص

ــر؟ ــن ب ــريي م ــا غ ــاك يف الدني ــس هن لي

ــف  ــك مختل ــو ألن ــاطة ه ــكل بس ــواب ب الج

عــن البقيــة ومميــز عنهــم فيقاومونــك؛ فقــط 

تذكــر القــول املأثــور )املؤمــن كثــرياً مــا يبتــى 

فــإذا صــرب ظفــر، ويف ابتــاءه تطهــرياً لــه مــن 

ذنوبــه .. أمــا اذا كان عاصيــاً فليعــرف أن 

عصيانــه ســبب شــقاءه( فقــط راجــع نفســك 

ــا. وحاســبها لتهذبه
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ــو ال  ــوح وه ــش الطم ــا يعي ــل كٍل من يف داخ

يعــرف الســكوت، يحدثنــا طويــاً .. نســمع له 

قليــاً .. ولســنا نتذكــر مــا يقــول حتــى نبلــغ 

املــراد فنقــول صــدق طموحنــا يــوم نطــق.
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حــن نــدرك أن حياتنــا دروس متعاقبــة .. إذاً 

ســوف نكــون معلمــن أفاضــل يف مدرســة 

ــاة. الحي
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فقــط حــن تعتقــد بأنــك وصلــت لحلقــة 

النهايــة عليــك إدراك أنك اآلن تعيــش البداية.
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ــى  ــك ع ــدم مقدرت ــة ع ــدرك حقيق ــا ت عندم

العلمــي  محيطــك  يف  كي  تغيــري  إحــداث 

ــى  ــن ع ــي األرَُسي .. فك ــي أو العاطف والعم

يقــن بأنــك قــادر عــى إحــداث تغيــري جــزيئ 

ــريك. ــادٍر غ ــهيل ملب ــك أو بالتس ــا بنفس أم
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تنتحــر األحــام الســاكنة يف األفــكار اإلبداعيــة 

ــام الخــوف  ــرث بأوه ــا وتتع حــن تشــكك فيه

ــط  ــاح .. فق ــق النج ــل يف تحقي ــن امل الفش م

حــاول أن تنفــذ يف ذهنــك وتتوقــع الخــري 

ــدرس إذا  ــم ال ــدأ العمــل وتعل ــم اب ــر، ث وال

ــن  ــاك م ــس هن ــاً؛ فلي ــل يوم ــت الفش واجه

ــط. ــل ق ــح مل يفش ناج
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ــا أن نــدرك تلــك الحقيقــة التــي أدركهــا  علين

ــا  ــه عندم ــفة أن ــاء الفاس ــن العل ــم م عظي

اســتكرث قلــة رزقــه وحمــد اللــه عليهــا زادت 

بهــا الربكــة حتــى صــار صاحــب ثــروة، وإنــه 

خــري الــرزق مــال نتــج عــن جهــد وعلــم نتــج 

عــن بحــث وعمــل نتــج عــن فهــم.
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يقــول أحــد العظــاء مــن العلــاء وهــو يعظ 

بقولــه بنــي أبيــه آدم )إياكــم وأن تكــون 

وقلوبكــم  مســتبرة  ضاحكــة  وجوهكــم 

مظلمــة متكــدرة، وألســنتكم فيهــا بدعــة 

تدعــون بهــا للفســق والفجــور وتحقــري الخلق 

ــد  ــل املج ــر العام ــم وقه ــود، وإياك وكل موج

ــع(. ــاك املجتم ــك ه ــي ذل ــم .. فف بينك
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ــة  ــعرت بالغرب ــزن إذا ش ــك أن تح ــس علي لي

ــط  ــك .. فق ــط ب ــع املحي ــك واملجتم ــن أهل ب

تذكــر القــول املأثــور ألحــد العلــاء العظــاء 

ــم(. ــال بينه ــاء لكــرثة الجه ــاء غرب )إن العل
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ــاء  ــاء )إن الحك ــاء الحك ــد العل ــول أح يق

ضيعــوا الحكمــة ملــا وضعوهــا عنــد غــري 

ــن  ــرف أي ــاً أن تع ــك دامئ ــك علي ــا( لذل أهله

تضــع علمــك وإىل مــن تهــدي نتــاج ثقافتــك.
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ــاين  ــوف اليون ــك الفيلس ــقراط« ذل ــول »س يق

)ال يكــون الشــخص حكيــاً حتــى يتغلــب 

ــهواته(. ــى ش ع
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ــاين  ــوف اليون ــك الفيلس ــقراط« ذل ــول »س يق

ــواء  ــا أردت اله ــدر م ــة بق )إذا أردت الحكم

ــك ســوف  ــاً يف املــاء .. فإن عندمــا كنــت غارق

ــا(. تحصــل عليه
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ــاين  ــوف اليون ــك الفيلس ــقراط« ذل ــول »س يق

ــط،  ــاً فق ــؤدي عم ــن ال ي ــل م ــس العاط )لي

العاطــل مــن يــؤدي عمــاً ويف وســعه أن 

ــه(. ــل من ــؤدي أفض ي
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ــاين  ــوف اليون ــك الفيلس ــقراط« ذل ــول »س يق

)ال يكــون الشــخص حكيــاً حتــى يتغلــب 

ــهواته(. ــى ش ع
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ــاين  ــوف اليون ــك الفيلس ــقراط« ذل ــول »س يق

)بــكل األحــوال تــزوج؛ لــو حصلــت عــى 

زوجــة جيــدة ســتكون ســعيداً، ولــو حصلــت 

ــوفاً(. ــتصبح فيلس ــيئة س ــة س ــى زوج ع
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ــاين  ــوف اليون ــك الفيلس ــقراط« ذل ــول »س يق

)ســتة ال تفارقهــم الكآبــة .. الحقود، الحســود، 

حديــث العهــد بالغنــى، غنــي يخــاف الفقــر، 

طالــب رتبــة يقــر قــدره عنهــا، جليــس أهــل 

األدب وليــس منهــم(.
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العلــاء الحكــاء )إذا كنــت  يقــول أحــد 

تعيــش حياتــك وأنــت تصــدق الخرافــات مــن 

ــت  ــص ولس ــش القص ــت تعي ــص إذاً أن القص

ــك(. ــش حيات تعي
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يقــول أحــد العلــاء العظــاء يف تهذيــب 

النفــس البريــة وتعزيــز القيــم )البخــل عــار، 

والجــن منقصــة، والفقــر يخــرس الفطــن عــن  

ــز  ــه، والعج ــب يف بلدت ــل غري ــه، واملق حجت

آفــة، والصــرب شــجاعة، والزهــد ثــروة، والــورع 

جنــة(.
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ــي  ــك هــذا ال يعن أن تستشــري مــن هــم حول

ــد نفســك. ــك .. فأنــت قائ أن ال تستشــري ذات
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ــن ولســان  ــن وأذن ــه لإلنســان عين ــل الل جع

ــر  ــارات التب ــم مه ــا تعل ــك علين واحــد، لذل

واإلصغــاء الجيــد ثــم النطــق .. حينهــا فقــط 

ــار الحكمــة. ســوف تجــري عــى ألســنتنا أنه
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يقــول الكاتــب الكنــدي »بريــان تريــي« 

ــق  ــي تحق ــدويل )ل ــب ال ــري التدري ــو خب وه

ــري  ــداف غ ــى ورق، األه ــا ع ــك، أكتبه أهداف

املكتوبــة ليســت إال أمــاين أو أضغــاث أحام(.
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يقــول الكاتــب األمريــي »بــن ســتن« الخطوة 

األوىل التــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا لــي 

ــاه هــي )أن تقــرر  تحقــق مــا تريــده يف الحي

مــاذا تريــد(.
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ــة  ــاردن« لفرص ــويت م ــون س ــول »أوريس يق

الذهبيــة التــي تبحــث عنهــا توجــد بداخلــك 

ــك وال  ــة ب ــة املحيط ــت يف البيئ ــت؛ وليس أن

يف مــا تتلقــاه مــن اآلخريــن مــن مســاعدات 

ــك. ــا بداخل ولكنه
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يقــول »أوريســون ســويت مــاردن« الــذى 

تحقيــق  عــن  النــاس  مــن  الكثــري  يعطــل 

أهدافهــم، هــو ببســاطة عــدم االســتعداد 

لدفــع مثــن هــذه األهــداف، عــدم االســتعداد 

االســتعداد  عــدم  الشــديد،  الجهــد  لبــذل 

براحتهــم. للتضحيــة 
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يقــول الفيلســوف اليونــاين »أفاطــون« إن 

الفلســفة هــي البحث الدائــم لتحصيل املعرفة 

الكليــة الشــاملة التي تســتخدم العقل وســيلة 

لهــا وتجعــل الوصــول إىل الحقيقــة أســمى 

ــا. غاياته
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يقــول »أوريســون ســويت مــاردن« إن حيــاة 

معظــم النــاس مــن املمكــن أن تبنــى أو تهدم 

يف اوقــات فراغهــم.
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يقــول أحــد أبــرز مؤسســن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــدي لصناعــة  »بنجامــن فرانكلــن« لقــد عملــت يف متجــر وال

الشــمع ومل أمتكــن مــن الدراســة، حتــى صــار عمــري الثانيــة 

عــر فانتقلــت للعمــل يف مطبعــة أخــي الــذي أصــدر جريــدة 

ــة  ــال أربع ــي وخ ــم نف ــدأت يف تعلي ــد« فب ــو انجلن يف »اني

ــر  ــدأت بن ــة وب ــراءة والكتاب ــان الق ــن اتق ــت م ــوام متكن أع

مقــااليت يف الجريــدة، وحــن كان عمــري السادســة عــر 

رصت رئيســاً لتحريــر الجريــدة بســبب ســجن أخــي عــى 

خلفيــة مقــال ســيايس، ثــم عملــت بجــد يف »فيادلفيــا« حتــى 

امتلكــت رشكتــي الخاصــة للطباعــة، وحــن تقاعــدت يف عمــر 

ــأت  ــايس وأنش ــلك الدبلوم ــت يف الس ــن عمل ــة واألربع الثاني

مجتمعــاً خاصــاً بالفاســفة األمريكيــن وأول مكتبــة الســتعارة 

ــت أنجــح  ــي كان ــب( الت ــة إىل )أوراق اليانصي ــب باإلضاف الكت

بنــات أفــكاري .. كل تلــك اإلنجــازات وأكــرث يف شــتى املجــاالت 

جــاءت بســبب الحاجــة ومقاومــة الظــروف املحيطــة بإيجــاد 

ــي مــن النجــاح واالســتمرار بالتفــوق. ــة متكنن فــرص بديل
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ــة )أن  ــة القائل ــك الحقيق ــدرك تل ــا أن ن علين

الخامســة  ســن  يف  ميوتــون  أنــاس  هنــاك 

والعريــن مــن العمــر ويدفنــون يف ســن 

ــرز مؤسســن  ــول أحــد أب ــا يق الخمســن( ك

»بنجامــن  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 

فرانكلــن« .. فعــدم تنميــة العقــل هــو مــوت 

ــيء. بط
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عليــك أن تــدرك أنــك حــن تحلــم باملســتقبل 

ــك املســتقبل ســوف  ــك وتحــب ذل املــرق ل

ــك  ــن ميل ــة .. فم ــه ال محال ــك في ــد نفس تج

اإلرادة يصعــد قمــم الجبــال ويامــس نجــوم 

الســاء.
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فقــط علينــا أن نــدرك أننــا ميكننــا االســتفادة 

)الحاقــة(  حتــى  أمامنــا  يشء  كل  مــن 

ــز نوبــل  ــز مرادفــة لجوائ فهنــاك عــرة جوائ

ــة واألبحــاث  ــة العلمي هــي مخصصــة للحاق

ــت  ــة .. أن ــدم البري ــي ال تخ ــة الت املضحك

ــريك. ــه غ ــس ميلك ــا لي ــك م متل
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ــل ..  ــدأ العم ــكام واب ــن ال ــف ع ــط توق فق

ــل. ــل العم ــكام قلي ــري ال فكث
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لي تكون شخص محفز عليك إتباع الخطوات التالية:

	•أن•تبــادر•أوالً•بتشــجيع•قوتــك•وتجميــع•مهاراتــك•لــي•

تكــون أهــاً لثقــة اآلخريــن.

	•أن•توفــر•الظــروف•املالمئــة•وفــق•املعادلــة•التاليــة•

)املوقــف الجــذاب + املكان املناســب + الزمن املناســب(.

ــر•)النظــر•إىل• ــرٌ•وف ــه•كث ــل•عــى•أن 	•أن•تنظــر•إىل•القلي

ــن(. ــة مــن اآلخري ــة املقدم ــا اإليجابي الزواي

	•شــارك•اآلخريــن•يف•اهتامماتهــم•لــي•يشــاركونك•يف•

اهتاماتــك.

	•أن•تبــادر•بإشــباع•حاجــات•اآلخرين•بالكلامت•املشــجعة•

واملبــادرات العملية املشــرتكة.

	•تــرف•وفــق•توقعاتــك•لقبــول•اآلخريــن•ملا•تقدمــه•لهم•

مــن عــون وأخربهــم مبــا تتوقــع منهــم فعلــه )بأســلوب 

جــذاب وبــا عــذاب(.
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الفعــل  انعــدام  حالــة  يف  النــاس  يدخــل 

ــارات اآلراء  ــم ملي ــن أصابعه ــر ب ــن تتوف ح

ــات  ــي تشــغلهم عــن األولوي واملعلومــات الت

جــداً  الرائــع  مــن   .. األهــداف  وتحقيــق 

نشــاركهم  وأن  اآلخريــن  مــع  نتواصــل  أن 

ــا يف شــتى  ــن حولن ــدور م ــا ي ــات مل االهتام

ــة  ــا معرف ــب علين ــا يتوج ــري أنن ــاالت، غ املج

ــتخدم  ــوف نس ــم س ــف وك ــى وكي ــن ومت أي

واآلراء. املعلومــات  تلــك 
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ال شــك هنــاك مليــون طريقــة رائعــة لتأجيــل 

اتخــاذك للقــرار الحاســم .. وعليــك أن تــدرك 

ــرار؛  ــه ق ــو ذات ــرار ه ــاذ الق ــدم اتخ ــه ع بأن

فالقــرار يكــون عندمــا يكــون هنــاك خيــارات 

متعــددة أمــام الفــرد.
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حياتنــا  يف  املتكلمــن  مــن  نوعــن  هنــاك 

اليوميــة، األول فــوق الســلم منجــز وهــو 

يتكلــم عــن صلــب املوضــوع الذي هــو بصدد 

الخــوض فيــه وهــو يســتمر بالتعلــم مــن أجل 

تحقيــق اإلنجــاز، الثــاين أســفل الســلم متكلــم 

)وفقــط متكلــم( يكــرث الــكام عــن املوضــوع 

ــغل يف  ــز وينش ــن مل ينج ــه وم ــز ب ــن أنج وم

ــا  ــس منجــز وإمن ــو لي القصــص املأســاوية فه

متكلــم بــارع .. أيهــم تحــب أن تكــون فــوق 

الســلم أم أســفله؟
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يقــول أحــد مدربــن التنميــة البريــة إن الحيــاة أشــبه 

بقطــار رسيــع مكــون مــن عــدة عربــات تجرهــا العربــة 

األوىل وتتحكــم فيهــا قمرة القيادة، يجلــس يف آخر مقاعد 

القطــار رجــٌل ينتهــي مبكــراً مــن أعالــه مــن أجــل توفــري 

الوقــت للعــب الجولــف، يجلــس بجانبــه رجٌل آخــر يقول 

أنــا آخــذ األمــور ببســاطة ولســت أهتــم لــيء، أمامهــا 

ســيدتن األوىل تقــول أنــا أتــرك العمــل يف املكتــب وأنــزل 

امليــدان فتجيبهــا الثانيــة أنــا أعمــل بجــد ألتقاعــد برعة، 

يف العربــة التــي تســبق قمــرة القيــادة يجلــس رجــٌل وقور 

ــوم يف  ــق الي ــا مؤســس مجموعــة رشكات وأنطل ــول أن يق

تأســيس رشكــة جديــدة، أمــا ذلــك القبطــان الــذي يقــود 

القطــار فــكان يضحــك وهــو يقــول أنــا قائــد القطــار كــا 

أردت دومــا أن أكــون .. أنــت اآلن عليــك أن تحــدد أيــن 

تــود الجلــوس وكيــف ســوف تســتمتع بحياتــك.
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إيــاك أن تجمــع الديــون فــوق ظهــرك؛ فإنــك 

لــن تتمكــن مــن النــوم بهنــاء ســاعة واحــدة 

ــك  ــص من ــه أن يقت ــي رب ــن يناج ــاك م وهن

لتأخــرك يف الســداد.
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يقــول أحــد العلــاء الحكــاء أن الصــرب هــو 

ــذي يجعــل الحــر حــراً، والجــزع هــو مــن  ال

يجعــل العبــد عبــداً .. وعليــك أن تبقــى حــراً 

ــازات ذات  ــق إنج ــى تحقي ــادراً ع ــون ق لتك

ــك. ــة لنفســك ومجتمع قيم
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يُعــرف الصابــر يف امللــات، فكلــا صبــت 

عليــه االبتــاءات اشــتد عــوده وازداد صابــة، 

وليــس يقــدر عــى الصــرب مــن ال ميلــك يقــن 

ــه املســتقبلية .. فقــط تذكــر  بأهدافــه ورؤيت

ــرأس  ــان كال ــن اإلمي ــور )الصــرب م ــول املأث الق

مــن الجســد، إذا ذهــب الصرب ذهــب اإلميان(.
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يُعــرف الصابــر يف امللــات، فكلــا صبــت 

عليــه االبتــاءات اشــتد عــوده وازداد صابــة، 

وليــس يقــدر عــى الصــرب مــن ال ميلــك يقــن 

ــه املســتقبلية .. فقــط تذكــر  بأهدافــه ورؤيت

ــرأس  ــان كال ــن اإلمي ــور )الصــرب م ــول املأث الق

مــن الجســد، إذا ذهــب الصرب ذهــب اإلميان(.
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ــون هــذه  ــاء العظــاء والفاســفة يعرف العل

الصــرب كثــري  الحقيقــة: أن اإلنســان قليــل 

ــك  ــا ذل ــه؛ أم ــى يف قوم ــريٌ يبق ــكوى صغ الش

الصابــر حتــى يكــون الفــرج يســعد بإنجازاتــه 

ــز. ــه عزي ــن قوم ــى ب ويبق
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يعــرف جيــداً خــرباء التنميــة البريــة أن 

العلــم بالــيء ليــس هــو الجالــب للمكاســب 

وإمنــا اإلميــان بــه؛ فأنت حــن تؤمــن بأهدافك 

وقيمــك ومهاراتــك يكــون إميانــك هــو الجالب 

للمكاســب.
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ــه  ــي رياضت ــواج وه ــب األم ــن يرك ــاك م هن

ــام  ــون األرق ــن يحطم ــاك آخري ــة وهن املفضل

ــن  ــط ح ــواج .. فق ــم األم ــية يف تحطي القياس

تعــرف مــاذا تريــد لــن يخيفــك هــول املنظــر 

ــد. ــن البعي ــوج اآليت م ــو امل وال عل
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ــلم  ــي أن تستس ــب ه ــرق للمكس ــهل الط أس

لآلخريــن، فتحصــل عــى بقايــا فتــات خبزهــم 

ذلــك  تعتــرب  فهــل  عفــن؛  أصابــه  الــذي 

مكســب!؟
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ــل  ــن قب ــا م ــة مل تفعله ــاول بطريق ــط ح فق

وســوف تجــد بــأن النتيجــة تغــريت، فاملحاولة 

ــذات  ــي تكــرار الفعــل الســابق ب ــداً ال تعن أب

ــراد. ــع ذات األف ــة واألســلوب وم الطريق
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ــع  ــارة الداف ــو إث ــك ه ــذي ينقص ــال ال ــو كان رأس امل ــاذا ل م

ــن؟ ــدى اآلخري ل

عليك فقط أن تدرك أن دوافع اآلخرين تنقسم إىل التايل:

الحاجــات األساســية الفســيولوجية )التنفس، الطعــام، املاء، . 1

النــوم، الجنــس، التــوازن، اإلخــراج – إخــراج الفضــات مــن 

الجسد(.

حاجــات األمــان )الســامة الجســدية، األمــن الوظيفي، أمن . 2

املــوارد، األمــن األرسي، األمــن الصحب، أمــن املمتلكات(.

العاقــات . 3 الجنســية،  )األلفــة  االجتاعيــة  الحاجــات 

الصداقــات(. األرسيــة، 

الحاجــات التقديريــة )تقديــر الــذات، الثقــة، اإلنجــاز، . 4

االحــرتام مــن اآلخريــن، احــرتام الفــرد لآلخريــن(.

حاجــات تقديــر الــذات )اإلبــداع واالبتــكار، حل املشــكات، . 5

ــل الحقائق(. تقب

إذاً كل مــا تحتــاج إليــه مــن رأس مــال يكمــن يف قدرتــك عــى 

إثــارة الدوافــع  وتلبيــة تلــك االحتياجــات عنــد اآلخريــن، 

ــة. ــاح خيالي ــك أرب ــا فقــط ســوف تكــون ل حينه
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قمــة اســتخدام العقــل حــن تفكــر بأســلوب 

يختلــف عــن املحيــط الــذي تعيــش فيــه؛ 

فأنــت أبــداً مل تخلــق لتعيــش يف أهــداف 

اآلخريــن.
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اكتــب 1000 ســؤال حول فكــرة أو موضوع أو 

حــدث أو حتــى شــخصية معينــة، ثــم ابحــث 

عــن الجــواب .. حينهــا فقــط ســوف تكتشــف 

بأنــك ألفــت حــول ذلــك كتابــاً جديــد، ورمبــا 

سلســلة كتــب.
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يقــول السياســة والعلــم دكتــور مصطفــى 

ــر  ــب الن ــاح أن تكس ــس النج ــباعي: لي الس

ــا  ــك فيه ــة واتت ــك فرص ــة، فتل ــري معرك يف غ

الظــروف، ولكــن النجــاح أن تكســب النــر 

يف معركــة مل يكــن يبــدو للمراقبــن لهــا يشء 

ــاح. ــري النج ــن تباش م
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ــل  ــرز يف أوائ يقــول الفيلســوف األمريــي األب

القــرن التاســع عــر »رالــف والدو إميرســون« 

ــامل  ــخ الع ــة يف تاري ــة وقوي ــة عظيم كل حرك

تعــود إىل انتصــار الحــاس.
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ــل  ــرز يف أوائ يقــول الفيلســوف األمريــي األب

القــرن التاســع عــر »رالــف والدو إميرســون«  

لــو اردت ان تــرى كيــف يعامل الرجــل زوجته 

واطفالــه فلــرت كيــف يعامــل كتبــه ..
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ــل  ــرز يف أوائ يقــول الفيلســوف األمريــي األب

القــرن التاســع عــر »رالــف والدو إميرســون« 

إن العــامل يفســح الطريــق للمــرء الــذي يعرف 

اىل أيــن هــو ذاهــب.
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ــل«  ــورج أوروي ــاين »ج ــروايئ الربيط ــول ال يق

مــن غــري املمكن ألي شــخص مفكــر أن يعيش 

يف مجتمــع كمجتمعنــا مــن غــري أن يرغــب يف 

تغيــريه.
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ــل«  ــورج أوروي ــاين »ج ــروايئ الربيط ــول ال يق

كلــا ازداد ابتعــاد املجتمــع عــن الحقيقة كلا 

ازدادت كراهيتــه ملــن يتحدثــون بالحقيقــة.
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اخلامتة كما أرادها املؤلف أن تكون
تُغــرس املعلومــات يف داخلنــا بالتكــرار لذلــك قــد تكون قــرأت الكثري 

ــا ورد يف هــذا اإلصــدار "لألســود فلســفة  ــكار املشــابهة مل ــن األف م

ــرية يف  ــوالت قص ــي مق ــك«  وه ــن ذات ــث ع ــة - ابح ــارج املدرس خ

التنميــة الذاتيــة تلخــص الكثــري مــن كتــب التنميــة البريــة، وذلــك 

ألهميتهــا وقدرتهــا عــى تنشــيط الشــخصية البريــة وحثهــا عــى 

اإلبــداع يف اإلنجــاز لتحقيــق التميــز والتنميــة املســتدامة.

لســنا يف هــذا االصــدار ندعــي الكــال واالحاطــة بــكل يشء، وإمنــا 

قدمنــا بوفيــه مفتــوح مــن األطعمــة الفكريــة اللذيــذة التــي نؤمــن 

بأنهــا ســتكون داعــم جيــد للطموحــن املثابريــن.

محمد حميد أسد

الجمعة املوافق 2016/10/6م.
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