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أود �أن �أ�شك ��ر الربوفي�سور فهد ب ��ن �صالح العريفي
والأ�ست ��اذ �أحم ��د ب ��ن عب ��داهلل الكب�ّي رّ الل ��ذان كان
حلواراتهما ال�شخ�صية معي ذات �أثر �إيجابي و�إ�ضافة
يف �صناعة هذا الكت ��اب وكذلك ال�شكر مو�صول البني
فرا�س وعثم ��ان اللذان راجعا لغة الكت ��اب يف ن�سخته
الأخرية كي يكون �صاحل ًا لأقرانهما.
�إىل كل �ش ��اب حائر� :أنا �أتفهمك بقوة فقد ع�شت تلك
التجربة و�أهدي حماولتي لك لعلها ت�أخذك للقمة..
�إىل �شب ��اب وارف� ..أنتم الطليعة لهك ��ذا �أفكار ..و�أنا
فخور مبا تعملون.
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مقدمة:
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إن الكتاب هو ا�ستقراء وت�سجيل مبادئ الأبطال� ،أي
�أولئك الذين عرفوا الطريق.
موجه� � ًا لأولئ ��ك ال�شباب ال ��ذي ا�ستيق ��ظ �ضمريهم
وقالوا �أين الطريق!!
�أرجوك� :سم باهلل وكل بيمينك و�أقر�أ ق�ص�ص الأبطال
املولودي ��ن من رحم واح ��دة ..فكلن ��ا مت�شابهون ..وال
جديد حتت ال�شم�س.
�شد حيلك يازعيم...فيه كالم كبري ّجوا..
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ً
أوال :للقصة بداية:
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| من قال :ال �أقدر قلت له :حاول ..ومن قال :ال �أعرف
قلت له :تعلم ..ومن قال م�ستحيل قلت له :جرب |
نابليون بونابرت

الس���عوديون ال�شب ��اب يف بحثهم ع ��ن امل�ستقبل
ينق�سمون �إىل ثالثة �أثالث:
ثلث عرف الطريق والت ��زم به ب�سبب عوامل �شتى منها:
التن�ش�أة املنزلية حينما يكون الأب قدوة �أو تربية وتعليم
نوع ��ي يف مدر�س ��ة ممت ��ازة تركز عل ��ى بن ��اء �شخ�صية
الطالب �أكرث بكثري من التلقني واحلفظ� ،أو �أن هذا الدور
قد قامت به �أم ن�شمية لديها وعي ح�ضاري بفنون العي�ش
و�إدارة احلي ��اة ،وقد ال يكون ه ��ذا �أو ذاك بل هو �صديق
عزيز حمب نقل عدوى الفرو�سية ل�صديقه .ميكن �أي�ض ًا
و�أي�ض� � ًا ق�صة ملهم ��ة� ،أو �أزم ��ة �أ�شعلت فتي ��ل القدرات
داخ ��ل كل �أحد ،فنحن قد خلقنا بق ��درات وا�ستعدادات
مت�ساوي ��ة با�ستثناء �أقلية ذات اليم�ي�ن «عباقرة» �أو ذات
ال�شمال «جمانني».
الثل ��ث الثاين :باحث ع ��ن الطريق ونف�س ��ه خائفة وجلة
وقلق ��ة وم�ت�رددة ي�أكله ��ا الأمل والأمل والف ��رح واحلزن
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والثق ��ة وفقدانها� ..إنه ��ا نف�س �ضائع ��ة ..تائهة ،ولكنها
نف�س تبحث عن الطريق ..تتمنى وتفت�ش وتفرح بال�ضوء
يف �آخر الطريق..
الثلث الثالث :ال يعرف وال يبحث ،وال يريد �أن يعرف �أو �أن
يبحث� ..أنه يعي�ش �سبهلال بالعامية يعني« :دلخ» بالعامية
�أكرث« :ا�ستبنه» بالعامية امل�صرية« :مالو�ش الزمة» باللغة
الإجنليزية »Nothing« :باللغة الفرن�سية »Rien« :باللغة
الأوردية« :مخ ما فيه».
عل ��ى �سالفة «مخ ما فيه» �سئلت �سواق تاك�سي كنت راكب ًا
مع ��ه مب�ش ��وار داخ ��ل مدينة الريا� ��ض ،ولطامل ��ا �أحببت
ا�ستط�ل�اع ر�أي الأخ ��وة الأجانب فين ��ا فبع�ضهم حا�سد
حاقد ،وبع�ضهم �صادق ال�سيم ��ا �إذا اطمئن �إىل جانبك
فقلت له ما ر�أيك يف بع�ض �شبابنا فقال يل� :صديق :هذا
نفر فلو�س فيه ،مخ ما فيه!!.
�إن جماع ال�شخ�صية التافهة هو �شيء واحد �أال وهي �أنها
ال تطرح ال�س�ؤال �أ�ص ًال!!
�إذا ه ��ذا الكت ��اب موجه للثل ��ث الثاين ف ��الأول ال �أعتقد
�أنه �سي�ضيف له �ش ��يء جديد ًا كما �أن الثلث الأخري نامي
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يف الع�س ��ل ح�س ��ب قوله بل يف الب�صل ح�س ��ب قويل ف�أما
ي�ستيقظ وي�شعر مب�س�ؤولية �أمانة تكرمي اخلالق للإن�سان
العاق ��ل بعم ��ارة نف�سه ثم عم ��ارة الأر� ��ض بقوله تعاىل:
« َوهُ � � َو ا َّل ِذي َج َع َل ُك � ْ�م َخال ِئ َف ا َلأ ْر ِ�ض» �س ��ورة الأنعام � ،165أو
�أن ينحدر في� ��أكل وي�شرب كما تعي�ش الدواب دون متييز
واختيار وتدبري.
�إن الثل ��ث الث ��اين ه ��م امل�ستهدفون م ��ن وراء كتابة هذا
ال�سف ��ر ،و�أزع ��م �أن غال ��ب �شبابن ��ا الأكارم ال�سعوديني
ِ
ه ��م من هذا الثلث فال نحت ��اج �إىل املال بقدر احتياجنا
للوع ��ي ب�أهمي ��ة �إدارة الذات مع خريط ��ة طريق معقولة
قابلة للتطبيق..
عزيزي� :إذا كنت من الثلث الثاين� :أحلقني..
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ً
ثانيا :للقصة أبطال:
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|  ال�شي يتم دون جهاد �إال الفقر| ..
مثل إنجليزي

سؤال يطرح نف�سه هل البطل هو الناجح فح�سب؟..
كال و �أل ��ف كال!! �إن البطول ��ة لي�ست هي نهاية الرحلة
«التتويج» �إن البطول ��ة هي الرحلة ذاتها حينما تنعقد
الإرادة اجلازم ��ة داخ ��ل النف� ��س او ًال ،وحتميل الذات
امل�سئولية ثاني ًا والإميان بقوله تعاىل�}:إِ َّن َهّ َ
الل ال ُي َغ ِرّ ُي
َما ِب َق ْو ٍم َح َتّى ُي َغ ِرّ ُيوا َما ِب�أَن ُف ِ�سهِ ْم{ الرعد � .11صحيح
�أن هناك معوق ��ات �أ�سرية ،وتكالب على الأماكن وقلة
التوجي ��ه والتحفي ��ز؛ �إال �أن رحل ��ة البط ��ل هي حتويل
الأزم ��ة وال�ضغ ��وط اىل فر�ص ��ه والف ��رق بينه ��م وبني
الآخرين �أنهم واجهوا ،والآخرين هربوا ملا هو م�شروع
وغري م�شروع« ..ومن جرف �إىل دحديرة».
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�إذ ًا البط ��ل :باح ��ث ذو �إرادة جازمة حتم ��ل م�س�ؤولية
�صناع ��ة م�ستقبل ��ه بيده ،طمع ًا يف ل ��ذة النجاح وهرب ًا
من �أمل الف�شل «الدحديرة».
�إن ق�ص ��ة الكت ��اب ه ��ي توظيف فك ��رة الإله ��ام ك�أداة
توعوي ��ة وحمف ��زة لل�شب ��اب ال�سع ��ودي ،ا�ستخدم ��ت
بكف ��اءة من خالل برنامج حكايتي التي رعته م�ؤ�س�سة
الأم�ي�رة العن ��ود اخلريية وقد �شارك ��ت يف �إعداده مع
�ش ��اب مله ��م ه ��و الأ�ستاذ :هم ��ام بن نا�ص ��ر اجلريد
حينم ��ا يتل ��وا ال�شب ��اب الناجح�ي�ن عرب �أث�ي�ر املذياع
«الرادي ��و» معاناتهم و�أدواته ��م ال�شخ�صية يف التغلب
عليها ث ��م �صناعة امل�ستقب ��ل املجيد ،وكن ��ت �أعلق مع
نهاية كل حلقة حمل�ل ً�ا ال�شخ�صية با�ستخدام خربتي
الذاتي ��ة ومعرفت ��ي الثقافي ��ة امل�ستمدة م ��ن �أكرث من
خم�س�ي�ن مرجع ًا قر�أتها يف ريعان ال�شباب حينما كنت
�أبح ��ث ع ��ن نف�سي وع ��ن الطريق ،واملفاج� ��أة الكربى
�أنني ا�ستدعيت ذاك املخزون من الذاكرة «الالوعي»
فوجدته حا�ضر ًا بقوة.
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خل�صت من ق�ص�ص ال�شباب مببادئ هي كانت نافعة
يل يف املا�ض ��ي ونافع ��ة لهم يف احلا�ض ��ر ،و�ستنفع �أي
�شاب �سعودي كوننا مت�شابهني كثري ًا ونعي�ش غالب ًا ذات
الأمل واملعاناة والطموح ثم ذات الأدوات والنتيجة..
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األلم والمعاناة:
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•در�س ��ت يف جامعة امللك �سع ��ود وتخرجت ..ت�سلفت
( )150،000ريال لإن�شاء م�ؤ�س�سة� ..أ�صبت مبر�ض
كلويُ ..ط َلقت �أمي وغاب ت�أثري �أبي..
•عمل ��ت يف كبينة ات�صاالت برات ��ب ( )1000ريال..
عاطل عن الدرا�س ��ة �إال من االبتدائية ،ثم متعاطي
ثم ال�سجن..
•�ساف ��رت اىل جب ��ال الهندوكو� ��ش يف �أفغان�ست ��ان
للجهاد مع الأفغان..
•ق�صت ��ي ب ��د�أت فعلي� � ًا يف ليلة وفاة والدت ��ي ،عندها
كن ��ت فت ��اة عادي ��ة ال طم ��وح وال هواي ��ة ،وم�ستواي
الدرا�سي عادي جد ًا جد ًا جد ًا..
•بد�أت ق�صتي يف الثالث ثانوي عندما ر�سبت ب�إعادة
�سن ��ة ...يف هذا الوقت منعني والدي من امل�صروف
ب ��ل منعن ��ي م ��ن كل �شيء ..تب ��د�أ ق�صت ��ي بزواجي
ورزقت بولد ثم مات غريق ًا بعد ثالث �سنوات..

17

األدوات والنتيجة:
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بع���د دورات كث�ي�رة بالتنمي ��ة الب�شري ��ة واللغ ��ة
الإجنليزية ارتفع راتبي يف ثماين �سنوات من ()2000
ريال اىل ( )17800ريال..
•تزوجت ولدي طفل عمره (� )4سنوات..
•حققت جناح ًا باهر ًا يف م�شروعي التجاري اخلا�ص..
•�أ�صبحت ملهم ًا للكثريين من النا�س..
•ترقيت يف �أعلى ال�سلم الوظيفي..
•ح�صل ��ت عل ��ى البكالوريو�س يف تخ�ص� ��ص احلا�سب
الآيل «نظ ��م معلوم ��ات» و�أعم ��ل يف وظيف ��ة مرموقة
مبرتبة جيدة يف م�صلحة حكومية..
•�أمتتع بثقه عالية بالنف�س ،واكت�سبت خربة حتقيق �أي
هدف..
•ل ��ن ت�صدق فقد بد�أت برات ��ب ( )1000ريال وراتبي
الآن ( )34000ريال..
•�أثناء عملي �أكمل ��ت البكالوريو�س و�أح�ضّ ر املاج�ستري
الآن..
•مل �أك ��ره �أو �أحق ��د �أو �أنتق ��م ممن �أع ��اق طريقي من
غري ال�سعوديني ،بل �أق ��دم امل�شورة لل�شباب ال�صاعد
و�أ�شاركهم جتاربي..
ق�ص ��ة الأبطال واحدة بثالثة ف�ص ��ول� ..أمل ومعاناة ثم
طموح تاله �أدوات معقولة فنتيجة.
19

ً
ثالثا :اإلنسان األول:
20

|  �إذا كان غري اهلل للمرء َّعد ُة
	�أتته ال ّرزايا من وجوه املكا�سب |

أبو فراس الحمداني

إن ق�ص ��ة الإن�س ��ان ب ��د�أت من ��ذ �أن خل ��ق اهلل �آدم
علي ��ه ال�سالم قال تع ��اىلَ } :ف�إِ َذا َ�س َّو ْي ُت� � ُه َو َنفَخْ تُ ِفي ِه
وح ��ي َف َق ُعوا َل� � ُه َ�س ِاج ِدينَ { �س ��ورة �ص �آي ��ة  ،72ثم
ِم ��نْ ُر ِ
عل ��م اهلل �آدم الأ�سم ��اء كلها قال تع ��اىلَ } :و َع َّل َم �آ َد َم
الَ ْ�س َم ��ا َء ُك َّل َها{ �سورة البقرة �آي ��ة  ،31فالإن�سان ج�سد من
ْأ
ط�ي�ن« :الأر� ��ض» ،وروح« :عاطفة» ،وعق ��ل« :معرفة»،
والروح والعق ��ل لهما ر�سالة يف الدنيا وهي :ا�ستخدام
الوق ��ت بفالحة الأر� ��ض بالطيبات املادي ��ة واملعنوية،
وح�صاده ��ا يف الدني ��ا بالعم ��ران والنمو ق ��ال تعاىل:
ال�صالحِ ُ ونَ { �سورة الأنبياء
} �أَنَّ ْ أ
الَ ْر َ�ض َي ِر ُث َها ِع َب ��ا ِد َي َّ
�آية  ،105ثم الفوز باجلائزة الكربى بعد املوت« :اجلنة»
ا�س َت َقا ُموا
ق ��ال تعاىل� } :إِنَّ ا َّل ِذينَ َقا ُلوا َر ُّب َن ��ا اللهَّ ُ ُث َّم ْ
َت َت َنز َُّل َع َل ْيهِ ُم المْ َال ِئ َك� � ُة �أَ َّال ت ََخا ُفوا َوال تحَ ْ زَ ُنوا َو�أَ ْب ِ�ش ُروا
وعدُونَ { �سورة ف�صلت �آية .30
ِبالجْ َ َّن ِة ا َّل ِتي ُكنت ُْم ُت َ
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�إن ق�ص ��ة البط ��ل ال تنفك عن ق�ص ��ة الإن�سان الأول،
علين ��ا �أن نع ��رف �إىل من ننتم ��ي و�إىل �أي ��ن �سنذهب
و�أ�سميتها �أنا :البو�صلة الكبرية.
�إن البو�صل ��ة الكب�ي�رة �س ��وف جتعل ق�صت ��ك تتناغم
م ��ع ق�ص ��ة الك ��ون الكب�ي�رة ول ��ذا ف�إنك �س ��وف ت�ؤمن
بالعاطف ��ة« :ال ��روح» ،وت�ستله ��م تعالي ��م الدي ��ن ك ��ي
تغ ��ذي هذا الوج ��دان و�سيجعل ��ك را�ضي ًا البت ��ة ،ف�إن
اجل ��زاء �ستح�صده ال�شك يف الدني ��ا ،ولن ت�أ�سى على
�شيء فات ��ك ،ف�إن عملك ال�صالح �ستجده ال حمالة يف
الآخ ��رة� ،أنك �ست�ؤم ��ن �إميان ًا را�سخ� � ًا وهائ ًال بالقدر
خريه و�شره وتبا�شر الدعاء الذي هو مخ العبادة فتفر
من �أقدار اهلل �إىل �أق ��دار اهلل� .إن الإميان لن يجعلك
تنج ��و م ��ن العقوب ��ة «الن ��ار» ونك ��د احلي ��اة «ال�ضيق»
فح�س ��ب ب ��ل �سيزيد كف ��اءة وفاعلي ��ة عمل ��ك و�أغلب
الناجحني كانوا قطع ًا م�ؤمنني بطريقة �أو �أخرى.
يق ��ول نابلي ��ون هي ��ل((( (« :)Napoleon Hillعندما
ميت ��زج الإمي ��ان م ��ع ذبذبات الفك ��رة ،يتلق ��ى العقل
((( ماكري ��دي ،كاري ��ن ،ا�صن ��ع املزي ��د من امل ��ال ،مكتب ��ة جرير،
الريا�ض ،الطبعة الثانية2013 ،م� ،ص.18
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الباط ��ن ه ��ذه الذبذبات ف ��ور ًا ويحوله ��ا �إىل العوامل
الروحاني ��ة املقابل ��ة له ��ا ث ��م يحوله ��ا �إىل ذكاء غري
حمدود كما هو احلال بالن�سبة للم�صلي».
�أن ذل ��ك هو ال�سب ��ب الذي يجعل امل�صل ��ي قوي ًا وفعا ًال
يف الت�أث�ي�ر عل ��ى الآخرين ،ث ��م يت�أ�س ��ف نابليون هيل
( )Napoleon Hillعل ��ى هذه الأيام التي ف�صل فيها
بني الإميان والعقل قائ ًال« :يف الأيام احلالية ال ي�صلي
بع�ض النا�س عندما ت�سري الأمور ب�شكل جيد ،ولكنهم
ي�صلون عندما تنت�شر امل�صائب((( �أو عندما يواجهون
م�شكلة �أو مر�ض ًا �أو فزع� � ًا ..قد ي�أتي يوم يف امل�ستقبل
يتحد في ��ه العلم مع الروحانية م ��رة ثانية ويفهم فيه
النا� ��س �أن الأفكار مثل الق ��در ..وقد ي�أتي اليوم الذي
ينف ��ذ في ��ه الإن�سان �أوام ��ر اهلل لي�س لأن ��ه يخاف من
العقاب ،بل لأنه هو الطريق امل�ستقيم»..
وحد الدامي.
�أ�صحى ياناميّ ..

((( قال تعاىلَ } :ف ِ�إ َذا َر ِك ُبوا فيِ ا ْل ُف ْل ِك د ََع ُوا اللهَّ َ خُ ْ
م ِل ِ�ص َني َل ُه الدِّ ينَ
َف َل َّما نجَ َّ اهُ ْم ِ�إلىَ ا ْلبرَ ِّ ِ�إ َذا هُ ْم ُي ْ�ش ِر ُكونَ { �سورة العنكبوت �آية .65
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ً
رابعا :اعرف من أنت وماذا تريد:
24

| من ال�صعب �أن نقب�ض على ّ
قط ٍة �سوداء يف غرفة
مظلمة ،وال �سيما �إذا مل يكن ثمة قطة يف الغرفة |
حكمة صينية

س���ل نف�سك وبعمق ويف ح ��وار هادئ ح ��ول نقاط
�ضعفك وق َّوتك وجتارب جناحك وف�شلك ال�سابقة ،ثم
تعرف على ميول ��ك العاطفية وقيمك الأخالقية ،و�أي
الق ��دوات التي تعلقت بها� ..إنه ح ��وار جاد فيه الكثري
من الأ�سئلة التي �ستجيب عن ر�ؤيتك «احللم» و�شكلك
عب عن تطلعاتك الأكيدة واملحبوبة.
يف امل�ستقبل واملُ رّ َ
تق ��ول مارف ��ا بي ��ك (« :)Marpha Peakيوجد جنم
ال�شمال فوق القطب ال�شمايل ،ولأنه ثابت لي�س كغريه
من النج ��وم ف�إنه ع ��اده م ��ا ي�ستخدم ��ه امل�ستك�شفون
والبح ��ارة لتحدي ��د مو�ضعهم احل ��ايل ووجهتهم� .إن
جنم ال�شمال الرمز املثايل مل ��ا �أطلقت عليه« :احلياة
ال�صحيح ��ة» �أي الوج ��ود الرا�ضي ،وال ��ذي هو قدرك
الذي ينتظر منك �أن حت�صل عليه وحتققه .كيف جتد
وجهتك «جنمك ال�شمايل»؟
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�إن جنمك ال�شمايل هي :بو�صلتك الداخلية فهي �صورة
ردود �أفعال ��ك البدنية وحد�سك ورغبات ��ك و�أمنياتك
املتف ��ردة عن غريها من النا� ��س� .إن املدخل يف �إيجاد
حياتك ال�صحيحة �أي بو�صلتك الداخلية هو �أن تعرف
الفارق بني ذاتك الأ�صلية وذاتك االجتماعية.
ماهي ال ��ذات الأ�صلي ��ة؟ �إنها ال�صوت اله ��ادئ الذي
يطل ��ب منك �أن ت�سري على �إيق ��اع خمتلف عندما جتد
�أنك ال تف�ضل ال�سري كما ي�سري غريك من النا�س.
�أم ��ا الذات االجتماعية فهي :ال�صوت الذي رمبا حدد
�أو يحدد معظم قرارات حياتنا امل�صريية الآن ،والذي
�أمدن ��ا باملهارات والعالق ��ات ولذا ف� ��إن �أغلب النا�س
حياتهم �أ�سرية لهذا املحيط االجتماعي..
�إذا �أردت �أن حتيا را�ضي ًا عن حياتك فينبغي �أن تعك�س
ه ��ذا الو�ض ��ع� ..أي �أن جتعل القيادة لذات ��ك الأ�صلية
وترتك لذاتك االجتماعي ��ة �أن تخدم وتفعل كل ما هو
�ضروري للو�صول �إىل ذاتك الأ�صلية وتذهب �إىل حيث
تريد �أنت»(((.
((( باتل ��ر ،توم – باودون� ،أهم خم�س�ي�ن كتاب ًا يف م�ساعدة الذات،
مكتبة جرير ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل2011 ،م� ،ص.29

26

اخلال�ص ��ة :حت ّول من �إن�س ��ان ينظر للخارج �إىل ناظر
للداخل وم�ستقرء ًا نف�س ��ك ،معتقد ًا اعتقاد جازم ًا �أن
مفت ��اح احلل هو �أن ��ت و�أنت بالتحديد ول ��ن يتاح لهذا
احل ��وار �أن ينج ��ح دون �أن تتوق ��ف ع ��ن لع ��ن الظالم
وحتميل حميطك امل�س�ؤولية املطلقة..
�أوق ��د �شمعة املعرف ��ة يف عقلك وقلب ��ك و�أخرج بهدوء
كن ��زك العظي ��م الثمني ف�أن ��ت �أبن �آدم علي ��ه ال�سالم
ونبيك حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �سيد ولد �آدم و�أنت
معاف ��ى �صحيح البدن ...فقط هي تلك الإرادة حينما
تقدح الفكرة وت�ؤمن بذلك القول :من عجز عن قيادة
نف�سه فهو عن كل �شيء �أعجز..
يعني �أنت �أو ًال وثاني ًا «الذات الأ�صلية» وحميطك ثالث ًا
«الذات االجتماعية».
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ً
خامسا :هدف واحد كبير:
28

|  �إذا مل يكن لديك وجهة ،فكل الطرق لي�س بينها
فرق |
مثل غربي

التركيز فالرتكيز ث ��م الرتكيز ...من �أراد كل �شيء
خ�س ��ر كل �شيء ..فطاقة الإن�س ��ان حمدودة وال حتتمل
الت�شت ��ت وتبديده ��ا على �أه ��داف عدة ..ب ��ل �إن تعدد
الأه ��داف وكرثته ��ا دليل على �أن ر�ؤي ��ة الإن�سان لنف�سه
غري حمددة �أي �أنه مل يطرح ال�س�ؤال من �أنا وماذا �أُريد
بعم ��ق؟ ،فكلما كان قراءة النف� ��س الأ�صلية �أو�ضح كلما
كان الهدف اكرث و�ضوح ًا؛ وعلى الرغم من ذلك ميكن
تبني هدف ثاين وكبري �أي�ض ًا على �أق�صى تقدير؛ ولكنه
يج ��ب �أن يدعم ويردف الهدف الأول فاختيارك جمال
الفندق ��ة وال�سياحة على �سبي ��ل املثال قد يدعمه هدف
تع ّل ��م لغة �أجنبية �أو احل�ص ��ول على تدريب متخ�ص�ص
ونوعي ومكثف على ح�سابك ال�شخ�صي.
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يق ��ول نابلي ��ون هي ��ل (�« :((()Napoleon Hillإنه ملن
ال�ضروري �أن تعرف ال�شيء الذي تهدف �إىل حتقيقه،
ويف �إح ��دى الدرا�س ��ات ال�شه�ي�رة الت ��ي �أجريت على
ط�ل�اب جامع ��ة يي ��ل (� ،)Yale Universityأكت�ش ��ف
الباحث ��ون �أن  %3م ��ن الط�ل�اب الذي ��ن ا�ستهدفته ��م
الدرا�س ��ة هم فقط م ��ن كتبوا �أهدافه ��م مع اخلطط
الالزم ��ة لتحقيقها ،وبع ��د مرور ع�شري ��ن عام ًا قابل
الباحث ��ون اخلريجني الذين اليزالون على قيد احلياة
واكت�شف ��وا �أن الطالب الذين كان ��وا ميثلون ن�سبة %3
ه ��م م ��ن ميتلك ��ون الأن موقف� � ًا مالي ًا �أق ��وى من %97
الآخرين.
يع ��ود �أح ��د �أ�سب ��اب �أهمي ��ة ه ��ذا الأم ��ر �إىل الطبيعة
البيولوجي ��ة للإن�سان ،حيث يوج ��د جزء يف املخ ي�سمى
نظ ��ام «التن�شي ��ط ال�شبك ��ي» ،وهو اجل ��زء امل�سئول عن
عدد كبري من الوظائف؛ ومنها عملية تنقية املعلومات:
ف�إن ��ك لو �أدرك ��ت كل املعلومات الت ��ي تتلقاها حوا�سك
اخلم� ��س خ�ل�ال الأرب ��ع والع�شري ��ن �ساعة ط ��وال �أيام
الأ�سب ��وع ال�سبعة فقد ي�صيبك ه ��ذا باجلنون!! لتجنب
((( ماكريدي ،مرجع �سابق� ،ص.7
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ح ��دوث هذا ،ف�إن نظام التن�شيط ال�شبكي يقيد ويجدد
املعلوم ��ات الت ��ي تدركها من خالل ح ��ذف الأمور التي
ال تتعل ��ق بك ،اعتمادا على �أف ��كارك ومعتقداتك وغري
ذلك .هل م ��ررت من قبل بتجربة اتخ ��اذ قرار ل�شراء
�شيء ما لنقل �سيارة على �سبيل املثال ،و�أ�صبحت فج�أة
تراها يف كل مكان وك�أنك مل تدرك وجود ال�سيارات من
قب ��ل .هذه هي احلالة التي يعمل فيه ��ا نظام التن�شيط
ال�شبك ��ي .لقد كانت ال�سيارات موج ��ودة دائم ًا  -لكنها
مل تك ��ن مهمة ل ��ك قبل ذلك لأنك مل تق ��رر �أن ت�شرتي
واحدة ،لذلك فقد �أزاله ��ا نظام التن�شيط ال�شبكي من
عقلك ومل تالحظها �أبد ًا.
�إذ ًا ال ب ��د �أن يكون لديك ه ��دف حمدد عليه �سين�شط
نظامك ال�شبكي �ستب ��د�أ يف ر�ؤية الفر�ص ،في�ساعدك
تركيزك على حتقيق ذالك الهدف.
عزي ��زي ال�ش ��اب� ..أ�ص ��در الآن لعقل ��ك �أم ��ر ًا �سامي ًا
وكرمي ًا بالرتكيز على هدف واحد كبري.
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ً
سادسا :يقين الحدس:
32

| من مل يجل�س يف ال�صغر حيث يكره مل يجل�س يف
الكرب حيث يحب |
مثل قاله واحد

هل احلد�س فرا�سة؟ �أم ه ��و توفيق و�إلهام رباين؟
�أم خ�ب�رة تتطور يف جماالت حم ��ددة فت�صبح �أنت ذا
حد�س يف �أ�شياء معينة.
ما �أعرفه �أن احلد�س هو� :شعور داخلي حينما يغمرك
الإميان واليق�ي�ن وحتفك الراح ��ة والطم�أنينة باجتاه
�أه ��داف �أو ق ��رارات �أو خي ��ارات ..ق ��د متل ��ك تف�سري
جزئي له ،ولكن ��ه ال يجيب بكل �صراحة وال ي ّعد تربير
كافي ًا ..ح�سبك تقول �أنا مرتاح بقوة ملا �أنوي فعله!!
ق ��ر�أت كتاب لعامل االجتماع العراق ��ي د .علي الوردي
ا�سم ��ه« :خ ��وارق الال�شعور» ،ومل يبق ��ى يف ذهني من
ذاك الكت ��اب �إال قول ��ه� :أن العظم ��اء كان ��وا وال زال ��وا
يت�سم ��ون باحلد�س والإلهام ،فالنا�س تقول �شمال وهو
يقول ميني ثم يظهر �أن احلق معه بعد فرتة.
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علي ��ه ا�ستمع لقلب ��ك وا�ستفت ��ه ف�أنت �أعل ��م بنف�سك،
ونف�س ��ك �أمينه على نف�س ��ك فالنبي العظيم �صلى اهلل
عليه و�سلم يق ��ول« :ال تكونوا �إمعة تقول ��ون �إن �أح�سن
النا� ��س �أح�سنا و�إن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا �أنف�سكم
�إن �أح�سن النا�س �أن حت�سنوا و�إن �أ�سا�ؤوا �أن ال تظلموا»
رواه الرتم ��ذي �إن احلد� ��س يقني ولي� ��س �شهوة عابرة
فاحذر م ��ن الهوى وف ��رق بينهما وعلي ��ك �أن تكت�شف
الفج ��ر ال�صادق فيك ،ولي� ��س الفجر الكاذب فت�صلي
قبل املوعد..
ت�صف �سكوفيل ��د �ش�ي�ن ( ((()Scofield shinالدعاء
ب�أن ��ه «طريقة توا�صلن ��ا م ��ع اهلل ويف ذات الوقت ف�أن
احلد�س هو الطريقة التي يتوا�صل بها اخلالق معنا».
تقول �أي�ض ًا� :إن بع� ��ض النا�س مينطقون الأمور بعناية
معتمدي ��ن عل ��ى عقلهم فقط يف ح ��ل امل�شكالت ،فهم
ُيق ّي ّمون املوقف مثلما ُيق ّي ّمون عملية بيع و�شراء ..لكن
احلل ��ول التي ي�صلون �إليها يف هذه احلالة تكون بعيدة
متاما عن الدق ��ة� ..أ�س�أل نف�سك كم مرة متنيت اتباع
((( ب ��اودون ،ت ��وم باتلر� ،أهم  50كتاب ًا عن النج ��اح ،مكتبة جرير،
الريا�ض ،الطبعة الأوىل2011 ،م� ،ص.252
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حد�سك عن ��د التعامل مع م�شكل ��ة معينة� ،إن احلد�س
ي�شب ��ه ال�سح ��ر!! لأن ��ه تكم ��ن وراءه قوة ال ��ذكاء غري
املح ��دود كم ��ا �إن �أي جهد تبذله يف القي ��ام بعمل ما،
�سي�ضيع بال فائدة ما مل تعتمد على حد�سك.
�أعطني حد�س ًا ..وارمني بحر ًا.
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ً
سابعا :أحذر الوهم:
36

| �س� ��أل املمك ��ن امل�ستحيل� :أين تقي ��م؟ ف�أجابه :يف
�أحالم العاجز |
طاغور

قاتل اهلل الوه ��م ،ف�أنا يف ه ��ذا ال�سن ك ��م ندمت
على توهمي خياالت فيما م�ضى ،فلما انطوت ال�سنون
�صرت �أ�ضحك على تفاهة �إمياين بذلك الوهم ،وك�أنه
حق قطع ��ي ،وكم حج ��زت وعطلت و�أعاق ��ت �إقدامي
عل ��ى م�شاريع وبرامج خا�صة وعام ��ة ،وقد يكون فيها
�ش ��يء من احلقيقة الت ��ي ال تتعدى  ...%25 - %15لذا
عندي �أن القياديني وامل�ؤثرين هم �أولئك النا�س الذين
حجم ��وا الوه ��م واخلي ��االت يف حياته ��م �إىل �أق�صى
ّ
درجة ممكنة ،وب ��ذا تفوقوا على �سائر النا�س بالرغم
�أن معظم النا�س ميلكون ذات القدرات واملوارد.
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ي�ص ��دق هذا الر�أي قول الإم ��ام ابن القيم(((« :طالب
النف ��وذ �إىل اهلل وال ��دار الآخ ��رة ،ب ��ل و�إىل كل عل ��م
و�صناع ��ة ورئا�سة ،بحيث يك ��ون ر�أ�س ًا يف ذلك مقتدى
به في ��ه ،يحتاج �أن يكون �شجاع� � ًا مقدام ًا حاكم ًا على
وهم ��ه ،غري مقهور حتت �سلطان تخ ّيله ،زاهد ًا يف كل
توجه �إليه ،عارف ًا بطريق
م ��ا �سوى مطلوبة ،عا�شق ًا ملا ّ
الو�صول �إليه وال�ص ��روف القواطع عنه ،مقدام اله ّمة
ثابت اجل�أ�ش ،ال يثني ��ه عن مطلوبة لوم الئم وال عذل
ع ��اذل ،كثري ال�سكون ،دائم الفكر ،غري مائل ،مع لذة
امل ��دح وال �أمل ال ّذ ّم ،قائم ًا مب ��ا يحتاج �إليه من �أ�سباب
معونت ��ه ،ال ت�ستف� �زّه املعار�ض ��ات� ،شع ��اره ال�ص�ب�ر،
وراحته التعب ،حمب ًا مل ��كارم الأخالق ،حافظ ًا لوقته،
ال يخالط النا� ��س �إال على حذر ،كالطائر الذي يلتقط
احل ��ب بينه ��م ،قائم ًا عل ��ى نف�سه بالرغب ��ة والرهبة،
طامع� � ًا يف نتائ ��ج االخت�صا�ص على بن ��ي جن�سه ،غري
مر�س ��ل �شيئ ًا م ��ن حوا�سه عبث� � ًا ،وال م�سرح ًا خواطره
يف مرات ��ب الكون ،ومالك ذلك هج ��ر العوائد ،وقطع
((( احلزمي ،د .يو�سف� ،شرح الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة ،دار
ابن الأزرق ،الريا�ض ،الطبعة الثالثة1429 ،هـ� ،ص.54
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العالئق احلائلة بينك وبني املطلوب ،وعند العوام� :أن
ل ��زوم الأدب م ��ع احلجاب خري من اط ��راح الأدب مع
الك�شف».
�إن الوه ��م لي�س ح�صر ًا على اخلي ��االت ال�سيئة بل قد
يتوهم ال�سائر يف درب البطولة اخليال الوردي املبالغ
في ��ه والتهوين م ��ن �ش�أن العم ��ل واملثاب ��رة والت�ضحية
فتتحق ��ق الأهداف ولك ��ن داخل عقله ث ��م يذهب �إىل
النا� ��س كي يب�شر بها ب ��ل يحتفل بالإجناز و�إذا نظرت
�إىل النتائ ��ج امليداني ��ة امللمو�س ��ة جتده ��ا معدوم ��ة،
وعندما يكت�شف ذلك فال ي�س ّلم ويعيد النظر بل يعززه
بحلم ثاين وثالث ورابع فيهرب �إىل الأمام.
�إن ع�ل�اج الوه ��م ال�سلب ��ي ه ��و الت ��وكل عل ��ى اهلل
يقول ال�شي ��خ عبدالرحم ��ن ال�سع ��دي(((« :فكم ملئت
امل�ست�شفيات من مر�ضى الأوهام واخلياالت الفا�سدة،
وكم �أ ّثرت هذه الأمور على قلوب كثريين من الأقوياء،
ف�ض ًال عن ال�ضعف ��اء ،وكم �أدت �إىل احلمق واجلنون،
واملعافى من عافاه اهلل ووفقه جلهاد نف�سه ،لتح�صيل
((( احل ��زمي ،د .يو�سف� ،ش ��رح الو�سائل املفيدة للحي ��اة ال�سعيدة،
مرجع �سابق� ،ص.56
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الأ�سب ��اب النافعة املقوية للقل ��ب ،الدافعة للعمل ،قال
تعاىل« :ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه» �سورة الطالق
�آي ��ه� ،3أي كافيه جميع ما يهمه م ��ن �أمر دينه ودنياه.
فاملت ��وكل على اهلل قوي القلب ال ت�ؤثر فيه الأوهام ،وال
تزعجه احل ��وادث لعلمه �أن ذلك م ��ن �ضعف النف�س،
وم ��ن اخل ��ور واخلوف ال ��ذي ال حقيقة ل ��ه ،ويعلم مع
ذل ��ك �أن اهلل قد تكفل ملن توكل عليه بالكفاية التامة،
فيثق باهلل ويطمئن لوعده ،فيزول همه وقلقه ،ويتبدل
ع�س ��ره ي�س ��ر ًا ،وترحه فرح� � ًا الرتح« :احل ��زن وخوفه
�أمن� � ًا .فن�س�أل ��ه تعاىل العافي ��ة و�أن يتف�ضل علينا بقوة
القلب وثبات ��ه ،وبالتوكل الكامل الذي تكفل اهلل لأهله
بكل خري ،ودفع كل مكروه و�ضري».
التب�صر يف قوله تعاىل:
�أما عالج الوه ��م الوردي فهو ّ
ن�سانَ َل ِفي ُخ ْ�س ٍر (�ِ )2إ َّال ا َّل ِذينَ
} َوا ْل َع ْ�ص ِر (�ِ )1إنَّ ا ِلإ َ
ا�ص ْوا
ال�صالحِ َ � ِ
ا�ص ْوا ِبالحْ َ ��قِّ َو َت َو َ
�ات َو َت َو َ
� َآم ُن ��وا َو َعمِ ُلوا َّ
ال�ص�ْب�ررِْ { �سورة الع�ص ��ر� ،إن الإميان ب� ��أي فكرة ال
ِب َّ
يعن ��ي نهاية الطريق ب ��ل البد �أن ي�صدق ��ه العمل وهو
املع ّول عليه كنتيجة قابله للح�صد كثمرة ثم �أن تبحث
ع ��ن الأن�صار وامل�ؤيدين لك وتلت ��ف حولهم «الت�شبيك
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املهني» وت�صرب لأنه لي�س هناك نتائج حقيقية ومعربة
�إال والعن�صر الزمني «ال�صرب» �شرط لإن�ضاجها.
�ش ّمر عن �ساعديك ودع عنك �أحالم اليقظة.
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ً
ثامنا :اليوقف ..اليوقف:
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| َب ُ�صرتُ بالراحة الكربى فلم �أرها
تنال �إال على ج�سر من التعب |
أبو تمام

إن املثاب ��رة هي الوجه الآخر لل�صرب �أما الوجه االول
ه ��و االلت ��زام وكليهما �صع ��ب للغاية ذل ��ك �أن ال�صرب
بطبيعته م�ؤمل قال تعاىلَ :و َما ُي َل َّقاهَ ا �إِال ا َّل ِذينَ َ�صبرَ ُ وا
َو َم ��ا ُي َل َّقاهَ ا ِ�إال ُذو َح ٍّظ َع ِظي � ٍ�م (� .)35سورة ف�صلت،
فم ��ا بال ��ك بال�شب ��اب حينم ��ا يك ��ون قا�ص ��ر التن�شئة
الأُ�سري ��ة واملدر�سي ��ة فتُم ِلي عليهم طبيع ��ة مرحلتهم
العمرية :الطف�ش واالنفعال ال�سريع واحلب والكره يف
�ساع ��ة واح ��ده يف تقلب مزاجي ح ��اد .كل ذلك يجعل
م ��ن ال�ص�ب�ر عملية �شاق ��ة ال يح�ض ��ى به ��ا �إال �أُولئك
املحظوظ�ي�ن وه ��م �أبط ��ال ق�ص�صن ��ا� .أكاد اجزم �أن
ال�صرب يكاد ي�شكل  %50من النجاح.
(((
يق ��ول نابلي ��ون هي ��ل (�« : )Napoleon Hillإن
الإجناز يع ��د م�ستحي ًال بدون اجتي ��از اختبار املثابرة
ويعد ه ��ذا االختبار مبثاب ��ة مر�شد خف ��ي يتمثل دوره
((( ماكريدي ،مرجع �سابق� ،ص.44
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يف امتحان الأ�شخا�ص خالل جميع التجارب ال�صعبة
الت ��ي م ��ر بها ه� ��ؤالء حينم ��ا ينه�ض ��ون ب�أنف�سهم بعد
الهزمي ��ة ويداوم ��ون عل ��ى املحاولة حت ��ى ي�صلوا �إىل
�أهدافهم» ق ��ال تعاىل } :امل (� )1أح�س ��ب النا�س �أن
يرتك ��وا �أن يقولوا �آمنا وه ��م ال يفتنون ( )2ولقد فتنا
الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين �صدقوا وليعلمن
الكاذبني { �سورة العنكب ��وت �آية � ،263إن املثابرة هو
ال�سعي الدائم والدائ ��ب على اجتياز االختبارات التي
لن تتوق ��ف وال�صرب على الأذى الذي قد يلحق بك ثم
�إذا حقق ��ت �أهدافك ف�ل�ا تعتق ��دن �أن املعركة انتهت
فحي ��اة الأبط ��ال كلها حتديات ،يفرح ��ون دوم ًا ب�أنهم
ك�سبوها.
ي�ؤم ��ن «داي�س ��ون»((( ( )James Dysonبالقاعدة التي
تق ��ول �إن العدي ��د م ��ن الأ�شخا� ��ص ي�ست�سلم ��ون عندما
ي�شع ��رون ب� ��أن العامل ب�أ�س ��ره يقف �ضده ��م لكنه يقول:
«ه ��ذه هي املرحلة التي يج ��ب عليك فيها بذل مزيد من
اجلهد ف�أنا �أ�ش ّبهه ب�سب ��اق اجلري ...يف حلظة ما يبدو
ك�أن ��ك ال تقدر على اجلري ،لك ��ن �إذا اجتزت حد التعب
((( مرجع �سابق� ،ص.45
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�س�ت�رى خط النهاية و�ستكون على ما يرام .غالب ًا ال جتد
احللول �إال عند املواقف احلرجة».
 ...كان «داي�س ��ون» (� )James Dysonسعي ��د احل ��ظ
فق ��د كان بداخل ��ه �إح�سا�س دائ ��م ب�أنه �سيج ��د النجاح
بع ��د ال�ضيق ،حي ��ث عرث على ب ��راءة اكت�ش ��اف املكن�سة
الكهربائي ��ة ب ��دون كي�س غب ��ار بعد �أن كلفه ه ��ذا الأمر
خم�س ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا م ��ن عم ��ره �أنف ��ق خالله ��ا معظم
مدخراته وعمل حوايل ( )5126منوذج ًا مبدئي ًا فا�ش ًال.
ح�ص ��ل جيم� ��س داي�س ��ون ( )James Dysonعلى لقب
�سري عام 2006م وهو الآن واحد من �أغنى ال�شخ�صيات
يف اململكة املتحدة برثوة �صافية يبلغ قدرها بليون جنيه
ا�سرتليني».
�أنظ ��ر يا رع ��اك اهلل �إىل ه ��ذا ال�سيد النبي ��ل وعلى كل
بريطاين يقابله �أن يقول له� :سري.
ملاذا؟ هل هي املكن�سة؟ �أم الزبالة التي تكن�سها املكن�سة؟
بل هي املكن�سة التي كن�ست زبالة البالدة والك�سل وبرود
الهمة والهرب �إىل عبث وهم اللذة «اجلهل».
هل توافقني� ..سري.
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ً
تاسعا :أعمل ..أعمل ..أعمل:
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| ِب َق ْد ِر الك ّد تكت�سب املعايل
ومن طلب العال �سهر الليايل
ومن طلب العال بغري ك ّد
	�أ�ضاع العمر يف طلب املحال |

المتنبي

إن دع ��وى ال�صدق ميدانها ال�صحي ��ح العمل ل�ساعات
طويل ��ة ،فال يعقل �أن املهم ��وم بامل�ستقبل واملتطلع لعالج
جراح الف�شل والظفر بالفخر؛ �أن يكون ك�سالن ًا وخام ًال،
فعلى قدر �أهل الع ��زم ت�أتي العزائم� ..إن ه�ؤالء االبطال
مل يكون ��وا هادئ�ي�ن البت ��ه فلديه ��م ق�ضية رابح ��ه �آمنوا
بعدالتها وهي �أنهم ي�ستحقون احلياة الكرمية.
�إن العامل�ي�ن الأكف ��اء جتده ��م ي�ستيقظ ��ون مبك ��ر ًا
وهمته ��م عالية م ��ع فجر كل �صباح ث ��م ينق�ضّ ون على
العمل ب�شراهة لأنهم ينفذون على الإجناز ...يتوقفون
للحظ ��ة يف ا�سرتاحة حم ��ارب ...يتجاذبون احلديث
قلي�ل ً�ا مع قدح م ��ن القهوة ثم ينتف�ض ��ون بالعودة �إىل
العم ��ل بل �إىل املرح �إن جاز التعبري ،فال �أعذار واهية
�أو حج ��ج �سمجة للته ��رب من العم ��ل وامل�س�ؤولية حتى
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�أنه ��م ي�ساع ��دون الآخرين عند الفراغ م ��ن عملهم �أو
يقوم ��ون برتتي ��ب املكت ��ب والتخل�ص م ��ن ق�صا�صات
ال ��ورق وتنظي ��م الأر�شي ��ف و�إجراء االت�ص ��االت غري
املهم ��ة �أو يتفاعل ��ون يف ابتكار الط ��رق التي تط ّور من
عملهم �أو قراءة �أدلة عمل تف�صيلية.
�إن العامل الكف�ؤ ال ينظر لل�ساعة بل ال�ساعة تنظر �إليه
وت�س�أله �أما �آن لك �أن ترتاح؟ فريد عليها قائ ًال :اليوم
�س�أعم ��ل و�أعمل بج ��د وتعب كي �أرت ��اح ويرتاح �أبنائي
غد ًا ...بل �أنني �أمتت ��ع الآن ب�صحة نف�سية و�سعادة ما
يدركه ��ا �إال �أمث ��ايل ،فال قلق وال اكتئ ��اب وال غيبة وال
منيمة بل لذة تدعوين دائم ًا لال�ستمرار...
يقول ال�شيخ عبدالرحم ��ن ال�سعدي(« :((1ومن �أ�سباب
دف ��ع القلق النا�ش ��ئ عن توت ��ر الأع�ص ��اب ،وا�شتغال
القل ��ب ببع�ض املكدرات :اال�شتغ ��ال بعمل من الأعمال
�أو عل ��م من العل ��وم النافع ��ة .ف�إنها تله ��ي القلب عن
ا�شتغاله بذلك الأمر الذي �أقلقه ،ورمبا ن�سي الأ�سباب
الت ��ي �أوجبت ل ��ه الهم والغم ،ففرح ��ت نف�سه ،وازداد
( ((1احلزمي ،د .يو�سف� ،شرح الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة� ،ص.34
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ن�شاط ��ه ،وه ��ذا امل�ؤم ��ن وغ�ي�ره ،ولكن امل�ؤم ��ن ميتاز
ب�إميانه و�إخال�ص ��ه واحت�سابه يف ا�شتغاله بذلك العلم
ال ��ذي يتعلم ��ه �أو يعلم ��ه ،وبعمل اخلري ال ��ذي يعمله..
�إن كان عب ��ادة فهو عب ��ادة ،و�إن كان �شغ�ل ً�ا دنيوي ًا �أو
ع ��ادة �أ�صحبه ��ا الني ��ة ال�صاحلة ،وق�ص ��د اال�ستعانة
بذل ��ك على طاعة اهلل ،لذلك جتد �أثره الفعال يف دفع
الهم والغموم والأحزان ،فكم من �إن�سان ابتلى بالقلق
ومالزمة الأكدار ،فح ّلت به الأمرا�ض املتنوعة ف�صار
دوا�ؤه الناج ��ح( :ن�سيان ��ه ال�سبب الذي ك ��دره و�أقلقه،
با�شتغال ��ه بعمل من مهماته) .وينبغي �أن يكون ال�شغل
ال ��ذي ي�شتغل فيه مما ت�أن�س ب ��ه النف�س وت�شتاقة ،ف�إن
هذا �أدعى حل�صول هذا املق�صود النافع ،واهلل �أعلم».
كل من �شافك قال :يا �أخي هذا مكينة!!
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ً
عاشرا :أفهم التفاصيل:
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| اخلب�ي�ر ه ��و �صاح ��ب �أك�ب�ر معرف ��ة يف �أ�صغ ��ر
مو�ضوع |
ستانلي هيغ

كي ت�صنع الفرق وت�صبح حمرتف ًا مميز ًا ومتفوق ًا
عل ��ى غريك عليك �أن ت�أخذ نف�سك خطوة اىل الأمام،
بحي ��ث ال ت�صب ��ح طالب ًا عادي� � ًا؛ �أو موظف� � ًا عادي ًا؛ بل
لدي ��ك فهم عميق وخا�ص ،وق ��د ك ّر�ست الوقت الكايف
م ��ع ال�ص�ب�ر واملثابرة وك�ث�رة االطالع وط ��رح االمثلة
الذكي ��ة والت ��ودد لأ�صح ��اب اخل�ب�رة ،ثم ب�ي�ن ع�شية
و�ضحاها ا�صبح امل�سئ ��ول والآخرين ال ي�ستغنون عنك
وعندها �ستعلم �أنك مهم.
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�إن درب معرفة التفا�صيل قد يكون مم ًال ولكنه طريق
�أكيد لالحرتاف.
�إن االح�ت�راف يعني �أن ��ك متخ�ص�ص وتع ��رف وحتيط
مبعلوم ��ات دقيقة حول تخ�ص�صك� ،أم ��ا لأنك التحقت
بربام ��ج تدريبي ��ة مكثف ��ة ومتخ�ص�صة وج ��اده �أو �أنك
قد �أطلع ��ت على املجالت املتخ�ص�ص ��ة �أو تابعت �أفالم
وثائقي ��ة �أو تعليمي ��ة �أو تدري ��ب على ر�أ� ��س العمل حتت
مدير �أو م�شرف فاهم عمله بدقة.
�إن االحرتاف تظه ��ر مت ّكن املوظف من تفكيك املهمة
«الوظيفي ��ة» تفكيك ًا مادي ًا �أو فكري ًا �أي معرفة الأجزاء
ال�صغرية ومهارة �إعادة تركيبها.
�إن االح�ت�راف يحت ��اج �إىل الرتكي ��ز وال�ص�ب�ر لقراءة
الأدل ��ة وت�صفح الأر�شيف ومعرفة ال�سوابق املهنية من
ق�ضايا جناح �أو ف�شل.
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�إن االحرتاف هو طريق ��ة عمل تعتمد فيها على ذاتك
ويتع ��دى دورك م ��ا ي�سم ��ى« :ال ��دوام» �أو �أن تعمل من
�أجل رئي�سك ،بل هو طريقة للعي�ش ،تلتزم فيها بجودة
الأداء و�صدق القيا�س.
�أن ��ه العه ��د الذي قطعت ��ه على نف�سك ب�أن ��ك مهم وما
تنتجه مهم.
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الحادي عشر :التاجر الصغير:
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ق ��ال �صلى اهلل عليه و�سلم« :نعم املال ال�صالح للرجل
ال�صالح».
أخرجه البخاري

�سئ ��ل النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سل ��م �أي الك�سب �أطيب
فق ��ال« :عم ��ل الرج ��ل بي ��ده وكل بي ��ع م�ب�رور» رواه
الط�ب�راين� ،إذا ف�إن جماالت الك�سب �أثنان� :أما العمل
وف ��ق قوان�ي�ن البطولة وه ��ي مو�ض ��وع ج ّل الكت ��اب �أو
التجارة �سواء كانت جت ��ارة خدمات مثل :امل�صارف،
املطاع ��م ،الفن ��ادق ،ت�أج�ي�ر ال�سي ��ارات ،الإر�ش ��اد
ال�سياح ��ي �أو جت ��ارة �إنت ��اج كامل�صان ��ع �أو مق ��اوالت
الطرق وغريها �أو جتارة �سل ��ع اال�سترياد من الداخل
�أو اخل ��ارج ث ��م عر� ��ض ال�سلع يف حمل جت ��ارة جتزئة
�أو نقله ��ا من م ��ورد �إىل مورد �آخر «جت ��ارة جملة» يف
منطقة خمتلفة.
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تختلف حج ��م التجارة ا�ستن ��اد ًا �إىل حجم ر�أ�س املال
ف�إن كانت �أق ��ل من ثالثمائة �ألف ريال �سمي م�شروع ًا
�صغ�ي�ر ًا و�إن كان �أقل من ثالثة ماليني �سمي م�شروع ًا
متو�سط ف�إن كان �أكرث �سمي م�شروع ًا كبري ًا.
�أي�ض ًا تتنوع �شكل التجارة ا�ستناد ًا �إىل ال�شكل القانوين
التعاق ��دي فهن ��اك امل�ؤ�س�سة الفردي ��ة �أو ال�شركة ذات
امل�س�ؤولية املحدودة حيث خماط ��ر الإفال�س وت�صفية
ال�شرك ��ة متت ��د فق ��ط �إىل ر�أ�س امل ��ال امل�سج ��ل لتلك
ال�شرك ��ة ف� ��إن �أمت ��د �إىل �أمواله ��م ال�شخ�صية �سميت
�شرك ��ة ت�ضامنية ،وهناك ال�شركة التي تطرح يف �سوق
التداول ت�سمى ال�شركة امل�ساهمة.
ال�س�ؤال املهم هل التجارة مهارة �أم �شطارة؟ واجلواب
م ��ا ع ��ادت الدنيا ت�س ��ع ال�شطارة كما كان ��ت باملا�ضي
وح�س ��ب ،نظر ًا لت ُعقد مفهوم ال�س ��وق حيث كان تبادل
ال�سل ��ع واخلدم ��ات وازدي ��اد ح ��دة املناف�س ��ة وكثافة
املعرف ��ة يف الت�صنيع «ال�سلع ��ة» �أو اخلدمة ،ولذا لي�س
هن ��اك منا�ص من العلم واملعرف ��ة يف تركيب املنتج �أو
اخلدمة وت�سويقها ف�ض ًال عن قيادة العاملني.
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�إذا التجارة مهارة و�شطارة يف �آن مع ًا ،واملهارة تكت�سب
من خ�ل�ال التعليم وكذلك التدري ��ب املتخ�ص�ص وهو
مت ��اح بقوة ع�ب�ر برامج ريادة الأعم ��ال �إن كان معهد
ريادة التابع مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
�أو القط ��اع اخل�ي�ري ال�سع ��ودي ك�صن ��دوق الأم�ي�رة
م�ضاوي بنت م�ساع ��د لتنمية املر�أة �أو �صندوق الأمري
حممد بن �سعود بن فهد لدعم امل�شاريع ال�صغرية.
�إن الربام ��ج التدريبية والتي تق ّدم جمان ًا حتتوي على
تعريف مبفهوم خطة امل�شروع وكيف ت�ساعدك اخلطة
على ب ��دء م�شروعك ابتداء من فك ��رة امل�شروع مرور ًا
باجلوانب الت�سويقية والفنية والتمويلية و�إدارة املوارد
الب�شرية وانتها ًء بنتائج درا�سة اجلدوى االقت�صادية.
�إن التدري ��ب م�ص ��در مهم للمعرف ��ة واكت�ساب املهارة
التي �ستجعلك قادر ًا على �صناعة ر�ؤية واختيار جمال
الإب ��داع التجاري ثم �إعداد درا�س ��ة تثبت من خاللها
فهم ��ك ملخاطر امل�ش ��روع والعوائ ��د املتوقع ��ة واملوارد
املالي ��ة والب�شري ��ة والقانوني ��ة ،م ��ا �سي� ��ؤدي بجه ��ات
التمويل كبنك االدخار والت�سليف �أو ال�صناديق �سالفة
الذك ��ر لقر�ضك املبلغ كي ت�سدده على دفعات تتنا�سب
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وتدفقات النقدية مل�شروع ��ك التجاري ،و�سوف تتلقى
�أي�ض� � ًا الن�صح والإر�شاد التجاري �أثناء التدريب وعند
االنته ��اء م ��ن درا�س ��ة اجل ��دوى و�أثناء التنفي ��ذ وبعد
التنفيذ.
�أنني ال �أن�صح بالب ��دء مبكر ًا بالذهاب �إىل م�شروعك
التج ��اري اخلا�ص دون �أن حت�ض ��ي بفرتة كافية للعمل
وتكت�س ��ب خاللها تقاليد وف ��نّ الإدارة فمن اجليد �أن
تعت�ب�ر تلك اخل�ب�رة زاد ًا لك كمحور مك ّم ��ل للتدريب
على ت�أ�سي� ��س و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية الذي �سيكون
غ�ي�ر كايف لوحدة فقط ،بل علي ��ك �أن تتعلم من كي�س
غريك تطبيقي ًا �أف�ضل �أن تتعلم من كي�سك!!
�أنن ��ي �أن�ص ��ح من مل ��ك املعرف ��ة وامله ��ارة وال�شجاعة
املح�سوب ��ة وال�صرب والرغبة الأكيدة يف الكفاح ويتمتع
باليقظة و�سرع ��ة البديهة وذكاء �إج ��راء املقارنة عن
�أ�سب ��اب الف�ش ��ل والنج ��اح والتقليد الذك ��ي واحلر�ص
عل ��ى املال باالدخار وهجر امللذات واملتع اال�ستهالكية
�أو التفاخري ��ة ولطاف ��ة التعامل مع الزب ��ون واملبادرة
الن�شط ��ة باتخاذ الق ��رارات ال�سريع ��ة ولدية العزمية
بك�س ��ر حواجز احلي ��اء املذم ��وم� ...أن يت ��درج رويد ًا
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رويد ًا مت�سلح ًا بالتدري ��ب املجاين والقرو�ض احل�سنة
ث ��م يعقد النية �إال يعمل �أو ينت ��ج حرام ًا ،ملزم ًا نف�سه
�إرجاع كل قر�ش �أقرت�ضه مع بناء �سمعة طيبة.
هذا ه ��و طريق التاجر ال�صغري ...حي ��ث م ّر من هنا
التجار.
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الثاني عشر :الحب بال حدود:
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أحب حبيبه
|  �إن املُ ِح َّب �إذا � ّ
�صدق ال�صفاء و�أجنز املوعود |
		
كثير عزة

إياك ف�إياك ثم �إي ��اك� ..أن تقدم على �ش ��يء و�أنت ال
حتبه فاحلب �سر احلي ��اة �أو بعبارة �أخرى ي�سميه علماء
�إدارة الذات بال�شغف.
وم ��اذا يعني ال�شغف؟ ال�شغ ��ف :هي حالة عاطفية ت�شعر
فيه ��ا ب�أن م ��ا تفك ��ر �أو تقول ��ه �أو تفعله هو ج ��زء منك،
فيخاط ��ب قلب ��ك قبل عقلك وهناك �ص ��وت كبري ودافئ
يق ��ول لك ا�ستم ��ر ،فهنا ق ��درك �أو يف ح ��ده الأدنى هنا
املتعة ،ولذا جت ��د ال�شغوفني يعمل ��ون ويبدعون ل�ساعات
طويلة و�إذا �س�ألتهم يقولون لك �إمنا نحن نلعب!!
�إن ال�شغوف�ي�ن قد يقعون يف خط�أين وهما� :أن ما �أحببته
و�شغف ��ت فيه حب طارئ وغري �صادق وهوى متبع ،ولي�س
ل ��ه �أ�سا� ��س عميق .لذا ت ��راك َت َتنقل من ه ��وى �إىل هوى
�آخر «�شهوة» ،واخلط� ��أ الآخر �أن يجعلك حلمك ال تتمتع
باملرون ��ة ،مبعنى ق ��د ت�ضطرنا الظ ��روف لوقت حمدود
�أن نعم ��ل فيما ال �شغف لنا ب ��ه ،وعلينا عندها �أن ن�صرب
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حت ��ى ن�صل �إىل ما ن�شغف ب ��ه ف�أحيان ًا جتري الرياح مبا
ال ت�شتهي ال�سفن!!.
ال�شغ ��وف يعني �صبور ،يعني طوي ��ل النف�س لي�س مبلول،
يعن ��ي �أن ��ه يط ��رح كل الأ�سئل ��ة ،يعني �أن يفت� ��ش عن كل
الط ��رق ،يعني �أن يق ��ر�أ ويثقف نف�سه ع ��ن ذاك ال�شيء
الذي يحبه.
يقول نابلي ��ون هيل (« :((1()Napoleon Hillكان هناك
اعتق ��اد ا�ستم ��ر لف�ت�رة طويل ��ة يفرت� ��ض �أن امل�شاعر ال
تظه ��ر �إال بعد التفكري .كان هناك اعتقاد ب�أن الإ�شارات
احل�سي ��ة ت�صل �إىل امل ّف�س ��ر يف املخ« :امله ��ام» حيث يتم
تف�سريه ��ا و ُتر�سل �إىل الأق�س ��ام ال�صحيحة من اجل�سم
فتنتقل الإ�شارة �إىل اجلزء اخلا�ص بالإح�سا�س «اجلهاز
ا ُ
حلويف» حيث يتم البدء يف اتخاذ ردة الفعل املالئمة.
لقد كان «جوزيف ليدوك�س» ( .)Joseph ledouxخبري
اجله ��از الع�صب ��ي مبركز العل ��وم الع�صبي ��ة يف جامعة
نيوي ��ورك ه ��و �أول م ��ن اكت�ش ��ف �أن الأم ��ر ال ي�سري على
ه ��ذا املنوال ،حي ��ث يوجد ن�سيجان �صغ�ي�ران على �شكل
الل ��وزة ي�سميان« :اللوزت�ي�ن» ويقعان �أعلى جذع املخ على
كل جانب م ��ن جانبي املخ ،وتتحكم هات ��ان اللوزتان يف
( ((1ماكريدي ،مرجع �سابق� ،ص.22
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العواطف� ،أثب ��ت بحث»ليدوك� ��س»()Joseph ledoux
�أن ��ه عندما ت�ص ��ل الإ�شارات القادمة م ��ن احلوا�س �إىل
املهاد ،ف�إنه يقوم ب�إر�سال ر�سالتني ،ولي�س ر�سالة واحدة،
مت ��ر �إحداهما عرب م�شبك واحد لت�صل �إىل اللوزة بينما
ت�سل ��ك الإ�شارة الثاني ��ة طريقها �إىل الغ�ش ��اء الدماغي
احلديث من �أجل التقييم العقلي الواعي.
والنتيج ��ة ه ��ي �أن الل ��وزة ت�سطو عل ��ى التفك�ي�ر وتلهب
حما�ست ��ك على العمل قبل �أن تكون مطلع ًا متام ًا على ما
يحدث ،وهذا هو الفع ��ل الال�إرادي الذي �سيجعلك على
�سبي ��ل املث ��ال تقفز يف النه ��ر لإنقاذ طفل قب ��ل �أن يقوم
اجلزء اخلا�ص بالتفكري يف املخ من تقييم اخلطر ،وهذا
هو ال�سبب الذي ي�ؤدي غالب ًا �إىل و�صول الثورة العاطفية
قبل التفكري العقلي للأ�سف!!.
يو�ض ��ح هذا االكت�ش ��اف حقيقة �أن العاطف ��ة لها مدخل
مبا�ش ��ر وق ��وي �إىل العق ��ل الباط ��ن ،حيث �أنه ��ا تت�سبب
يف وق ��وع احل ��دث �أ�سرع م ��ن التفكري املنطق ��ي ،ولذلك
فق ��د تكون م�سئول ��ة جزئي ًا عن ال�سب ��ب الذي يجعل من
العاطف ��ة عامال فع ��اال و�ضروري ًا يف حتوي ��ل الأفكار �إىل
واقع ملمو�س».
�إن احلب عاطفة والعاطفة �سلوك...
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الثالث عشر :ابحث عن الدور قبل المال:
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|  �إن الرجال �صناديق مقفلة
التجاريب |
وما مفاتيحها �إال
ُ

الشبراوي

إن الأذكي ��اء يعلم ��ون �أن الك�س ��ب كلم ��ا ت�أخ ��ر َ
دل على
�أن ��ك يف الطري ��ق ال�صحي ��ح؛ ف�أن ��ت تطب ��خ نف�سك على
نار هادئ ��ة ،فقدر الإجن ��ازات العظيمة ه ��و البحث عن
النم ��و �أي �أن خيارات ��ي هي املكان ال ��ذي ي�شبع تطلعاتي،
ويك�سبن ��ي املعرف ��ة وامله ��ارة املت�سقة مع ر�ؤيت ��ي لنف�سي،
وه ��ي التنقيب ع ��ن الكنز الذي بداخل ��ي يف املكان الذي
مينحن ��ي الفر�ص ��ة ،وال�ث�روة �ست�أتي الحق� � ًا� .أن التوفيق
يف اختي ��ار املكان ه ��و اختيار للبيئ ��ة احلا�ضنة ومن تلك
البيئ ��ات تلق ��ف م�سئ ��ول نبيل ي�سع ��ى لرفع ��ة ال�سعوديني
و�س�ؤددهم.
علي ��ك �أن تبحث ع ��ن الوظيفة �أو ت�ستم ��ر يف الوظيفة
الت ��ي تعطي ��ك �أمرين ال �سيم ��ا بداية حيات ��ك املهنية
املبكرة �أال وهما:
بن ��اء �أ�سمك التجاري الفردي حينم ��ا تلتحق ب�شركة �أو
م�ؤ�س�سة عمالق ��ة لها احرتام و�سمعة ممت ��ازة بال�سوق،
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ذل ��ك �أن بقي ��ة املنظمات �سوف حترتم ��ك وتقدرك من
احرتامه ��م وتقديره ��م لتل ��ك ال�شرك ��ة ،ول ��ذا �ضّ ح ��ي
بالزي ��ادات �أو العرو�ض املادية يف مقابل ك�سب �أو تظهري
عالمتك التجارية الذاتية.
�إن بع� ��ض املنظم ��ات والهيئ ��ات احلكومي ��ة �أو القط ��اع
اخلا� ��ص يطل ��ق عليه ��ا املنظم ��ات املع ّلم ��ة فف ��ي بيئتها
م�سارات وظيفي ��ة وتدريبية وا�ضح ��ة وتبني لك خربات
مكثف ��ة ت�ساع ��دك يف بن ��اء ذات ��ك وحتدي ��د مالم ��ح
�شخ�صيتك املهنية.
بعد بناء اال�سم واخلربة ف�إن الدور اجلديد الذي عليك
�أن تتطل ��ع �إليه هو :الإ�ش ��راف والقي ��ادة التنفيذية ولن
مت ّك ��ن �إال �إذا فهم ��ت التفا�صي ��ل وبانت علي ��ك املثابرة
وح ��ب العمل ومهارة توجي ��ه الآخرين «االتباع» واحرتام
جيد لر�ؤ�سائك.
�إن ممار�س ��ة الإ�ش ��راف �س ��وف ت�أخ ��ذك مل�ست ��وى �أعلى
يف ال�سل ��م الوظيف ��ي وتدخل ��ك يف مناف�س ��ة حمموم ��ة
ففيه ��ا الكثري من الأزمات التي �س ��وف ت�صقل معرفتك
القيادي ��ة ،وكلما جنوت من مط ��ب �أو حققت جناح كلما
ازداد دخلك وبدء املال بالتدفق عليك �أكرث ف�أكرث.
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�ستت�سل ��ق م�سارك القيادي و�ستلع ��ب الفرا�سة واحلد�س
ومه ��ارة االبتكار والتجديد والإب ��داع واحلزم والعزم يف
اتخ ��اذ القرارات وبناء التحالف ��ات غري الر�سمية داخل
املنظم ��ة وت�شبيكك بالعالق ��ات املهني ��ة القيادية خارج
املنظم ��ة دور ًا كبري ًا يف ت�سلم ��ك �أدوار قيادية عليا وهنا
قد حان الوقت لرف ��ع �أ�سهمك التجارية ،وتطالب بدخل
وحواف ��ز كبرية ج ��د ًا «عمول ��ة» لأن ��ك ما ع ��دت قيادي ًا
تنفيذي� � ًا بل قيادي ًا ذا ت�أثري وقادر على �صناعة الفرق بل
حتويل بو�صلة �أي عمل تبا�شره� ،أي �صناعة االجتاه وخلق
الر�ؤى وهو ما يطلق عليك عندها :القائد اال�سرتاتيجي.
حرك املوتر ..يازعيم.
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الرابع عشر :استعن بصديق:
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| احل ��ق واال�ستقامة وال�صراح ��ة ف�ضائل تخل�صك
ب�سرعة ممن ي ّدعون �أنهم �أعز �أ�صدقائك |

فيلب داناواي

يقال يف املثل :الرفيق قبل الطريق .عليك �أن تخلق
جمموعة جديدة من ال�صداقات تتبادل معها الرتفيه
والدعم والتناف�س ال�صالح وتبادل املعلومات.
�إن الطي ��ور عل ��ى �أ�شباهها تق ��ع� ...صاح ��ب ال�سعداء
ت�سع ��د ،فال ميكن �أن تخت ��ط طريق ًا جديد ًا ،وحتافظ
على تل ��ك املجموعة التي رافقت ��ك يف الثانوية العامة
�أو اجلامعة� ..إن احلي ��اة احلقيقية اجلادة قد بد�أت،
يف ح�ي�ن �أن بع�ض ا�صدقائك «املتعو�س وخايب الرجا»
الزالوا متعلقني ب�أهداب املراهقة والر�ضاعة من جيب
الآب ��اء� ...إذا ر�أيت حولك �صقور ًا فقطع ًا �س�أعلم انك
�صقر ،وهي �سمة الزمت ابطالنا االجالء.
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يقول جورج �أ�س كال�س ��ون()George S.Clason( ((1
يف كتاب ��ه �أغنى رجل يف بابل« :هن ��اك جتربة �شهرية
�أجريت على القرود والتي تو�ضح هذا الأمر بقوة حيث
قام العلماء بحجز جمموعة متنوعة من القرود داخل
حظرية كب�ي�رة ،وكانت توج ��د يف منت�صف احلظرية
�ساري ��ة خ�شبية طويلة ويوجد عل ��ى قمتها �سباطة من
املوز ،بينما يحاول الق ��رود الو�صول �إىل املوز املوجود
�أعلى ال�سارية كان ��وا ير�شون باملاء من خالل خرطوم
مي ��اه عالية ال�ضغط ،عل ��ى الرغم م ��ن �أن هذا الأمر
مل ي�ضره ��م �أو ي�ؤذهم ،فق ��د كان من الوا�ضح �أن تلك
التجرب ��ة مل تكن ممتع ��ة ويف نهاية الأمر توقف جميع
الق ��رود عن حم ��اوالت احل�صول على امل ��وز .ثم عزل
العلم ��اء �أحد القرود عن املجموع ��ة الأ�صلية و�أ�ضافوا
ق ��رد ًا جدي ��د ًا �إىل املجموع ��ة ،على الرغ ��م من تقبل
املجموعة للقرد اجلدي ��د� ،إال �أنه مبجرد �أن ر�أى املوز
�أعل ��ى ال�ساري ��ة ذهب ليح ��اول احل�ص ��ول عليه ولكن
ح ��اول باقي القرود �أبعاده عن ال�سارية ،حتى مع عدم
وجود خرطوم مياه يف هذه املرة ،لقد ت�أقلموا وتكيفوا
( ((1ماكريدي ،مرجع �سابق� ،ص.72
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عل ��ى الإمي ��ان ب�أن حماول ��ة ت�سل ��ق ال�ساري ��ة ال بد �أن
ي�صاحبها الأمل ولذلك كانوا يحاولون «حماية» القرد
اجلديد من الأذى.
و�سرع ��ان ما توقف القرد اجلدي ��د �أي�ض ًا عن حماولة
ت�سل ��ق ال�سارية ،ويف نهاي ��ة الأم ��ر مت ا�ستبدال جميع
ق ��رود املجموع ��ة الأ�صلية بق ��رود جديدة واح ��د ًا تلو
الآخ ��ر حتى مل يتبق يف احلظ�ي�رة �أي من القرود التي
�شهدت �أو جرب ��ت املعاملة باملياه ،ومع ذلك مل يحاول
�أي من القرود ت�سلق ال�سارية والو�صول �إىل املوز.
كم ��ا هو احلال بالن�سب ��ة له�ؤالء الق ��رود ،ف�إننا نحكم
عل ��ى الأم ��ر املقب ��ول م ��ن خ�ل�ال حك ��م م ��ن حولن ��ا
م ��ن الأ�شخا� ��ص� ،إذا كن ��ت مديون� � ًا وكان ��ت عائلتك
و�أ�صدقائ ��ك مديون�ي�ن �أي�ض� � ًا ،فلن يكون ه ��ذا الأمر
�سيئ� � ًا بالن�سب ��ة �إلي ��ك � -ألي�س كذل ��ك؟ يف احلقيقة،
�أن ��ت لن ت�شع ��ر ب� ��أن الأمر �س ��يء ،لكن م ��ن املحتمل
�أن ��ك �إذا تعرف ��ت على الأمر وحاول ��ت تغيريه ف�إن من
حولك �سيحاولون «�إبع ��ادك عن الأمل» ،قد يعود جزء
من ال�سبب يف ذل ��ك �إىل �أنهم ال يريدون ر�ؤيتك و�أنت
تنج ��ح �إذا قمت ب�أي حماولة تغي�ي�ر لتنتبه �إىل الو�ضع
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الراه ��ن فمن املحتمل �أنك ق ��د تواجه بع�ض املقاومة،
وبح ��زن بالغ ف�إن الأ�شخا�ص الذين يحبوننا كثري ًا هم
من قد يثبطون كثري ًا من عزمنا».
ل ��ذا علين ��ا م ��ع كل مرحلة عمري ��ة �أو عملي ��ة �أن نغّري
حميطنا �إىل حميط �أكرث �إيجابية وحمفز على الهدف
اجلدي ��د الذي �أخرتته فكم من �أ�صدقاءنا من نقل لنا
الإحباط و�ضعف الهمة والك�سل واخلذالن وقد يكونون
�صادق�ي�ن فتجاربه ��م كان ��ت خميب ��ة!! كما ه ��ي حال
جمموعة القرود التي حاولت الو�صول للموز!!
لق ��د حكموا عل ��ى حماولت ��ي بالف�ش ��ل م�سبق� � ًا لأنهم
ق ��د ف�شلوا �سابق� � ًا وال�س�ؤال الكبري ما ذنب ��ي �أنا؟ �أنها
م�شكلتكم ولي�ست م�شكلتي ..دعوين �أحاول.
�إذا �شرح ��ت وجهة نظرك ووجدت مقاومة �شر�سة من
�أ�صدقائك فخذها مني و�أنا �شارفت على نهاية العقد
اخلا�ص من عمري..
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ه� ��ؤالء ال يحبون لك اخلري ويخاف ��ون جناحك ..على
البالطة :يح�سدونك وال تق ��ل يل :هم يحبونني ...بل
�أل ��ف نعم ..فل�ست �أف�ضل قطع ًا من النبي يو�سف عليه
ال�سالم!!
الزب ��دة :ال بد من جمموعة �أ�صدق ��اء جدد تعزز فيها
املجموعة ال�سابقة ثم تتلقى الدعم وامل�ساندة منها..
ك ّمل دربك واهلل يوفقك فالرفيق قبل الطريق..
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الخامس عشر :دربك أخضر:
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| املتفائ ��ل هو من ينظ ��ر �إىل عينيك واملت�شائم هو
من ينظر �إىل قدميك |
تشترتون

كل �أح ��د يف احلي ��اة يتعر� ��ض لنك�س ��ات فاملبادرون
الأبط ��ال ه ��م جمرب ��ون بطبيعتهم اال �أنه ��م يتفوقون
عل ��ى غريهم ب�أنهم متفائل ��ون ،ويح�سنون الظن باهلل
ث ��م ب�أنف�سه ��م؛ فيتعلمون م ��ن �أخطائه ��م؛ فينزوون،
ويحزن ��ون قلي�ل ً�ا؛ �إال �أنه ��م ال يجل ��دون �أنف�سه ��م بل
ي�ست�أنف ��ون الطري ��ق ولديه ��م مرونة عالي ��ة يف تعديل
موقفهم و�سلوكهم بح�سب م�صلحتهم يف امل�ستقبل...
�إنه ��م ال يرتاجع ��ون البته فقدرهم النظ ��ر اىل الأمام
و�إذا نظ ��روا للخلف �إمنا ينظرون لربهة من �أجل �أخذ
العربة من املا�ضي� .إنهم غري قابلني للك�سر فعزميتهم
�صلبه و يا جبل ما يهزك ريح.
لق ��د ر�أي ��ت �شيئ ًا جي ��د ًا يف ه� ��ؤالء الأبط ��ال فهم بعد
ا�ستئن ��اف الطريق وحتقيق �إجن ��از ي�سارعون بتعزيز
الثق ��ة عرب الفخ ��ر بال ��ذات ،ومكاف�أة النف� ��س بهدية
يهديه ��ا لنف�سه ،فه ��م َ
م�شغولون ذاتي� � ًا ب�أنف�سهم فال
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ينظ ��رون �إىل الثن ��اء الذي ل ��ن ي�أتي للأ�س ��ف �إال عند
نهاية طريق الناجح.
يق ��ول الدكتور جوزيف مرييف()Joseph Murphy( ((1
يف كتابه «قوة عقلك الباطن »:هناك ث ّمت طريقة رائعة
للإعالم بوظيفة عقلك �أال وهي� :أن تنظر �إليه كحديقة،
و�أنت مبثاب ��ة ب�ستاين تلك احلديقة ،يق ��وم ببذر البذور
«الأف ��كار» يف عقلك الباط ��ن طوال اليوم وعل ��ى �أ�سا�س
تفك�ي�رك املعت ��اد ...ومب ��ا �أنك تب ��ذر احل ��ب يف عقلك
الباطن ،ف�إنك �ستح�صد الزرع يف ج�سمك وحياتك.
اب ��د�أ الآن يف زرع �أفكار ال�سالم ،وال�سعادة ،وال�سلوك
ال�صحيح ،والر�ضا واالزدهار ،ف ّكر بهدوء واهتمام يف
هذه ال�سجايا ،واجعل عقل ��ك الواعي املنطقي �أن ُيق ّر
به ��ا ويتقبلها ..وقد يكون عقلك الباطن �شبيه بالرتبة
الت ��ي �ستنمو فيها البذور �سليم ��ة �أو فا�سدة و�أنا �أقول:
�أن تكون ب�ستاين يعني �أن ُتواجد فر�ص النجاح حينما
ت ��زرع الب ��ذرة الطيب ��ة ،ومبد�أه ��ا ح�س ��ن الظن باهلل
تعاىل ،ثم بامل�ستقبل املُ�شرق الذي ينتظرك.
( ((1احلزمي ،د .يو�سف� ،شرح الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة� ،ص.54
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يق ��ول ال�شاع ��ر الإجنلي ��زي فريدري ��ك ل�ي�ن فب ��دج
(1849()Frederick Langbridgeم 1923 -م)
نق ��ل له ال�سي ��د وحيد خ ��ان ()Wahiduddin Khan
بقوله :يف بيت �شعر له:
نظر �شخ�صان عرب نافذ ٍة واحد ٍة
�أحدهما ر�أى الوحل والآخر �شاهد النجوم.
ونف� ��س ال�ش ��يء قد عرب عن ��ه �شاعر فار�س ��ي بطريقة
�أف�ضل حني قال:
ُ
و�شخ�صك.
خ�صي
ِ
الفرق بيني وب َينك هو الفرق بني َ�ش ِ
فتحه.
ف�أنت ت�س َمع َغلق ِ
الباب و�أنا �أ�س َمع َ
 ...ويوجد يف هذا العامل الوحل كما توجد به النجوم،
والأم ��ر م�ت�روك للناظر ل�ي�رى �شيئ ًا ويتجاه ��ل �آخر،
وينبع ��ث �صوت واحد فيظن الأب َل� � ُه �أن الباب قد ُ�ص ّد،
�أما العاقل فريى �أن الباب قد ُفتح له.
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السادس عشر :إنهم روائيون:
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| َّ
هذب النف�س بالعلوم لرتقي
		
وذر ال ُك ّل فهي لل ُك َّل بيتُ
�إمنا النف�س كالزجاجة والعلم
زيت
		
م�ضياء وحكمة اهلل ٌ
ف�إذا �أ�شرقت ف�إنك حي
و�إذا �أظلمت ف�إنك ميت |
		

ابن سينا

يغل���ب عل ��ى الأبط ��ال �سجي ��ة اللط ��ف وح�س ��ن
يعبون عن �آرائه ��م بو�ضوح ويجذبون
االت�ص ��ال فهم رّ
النا� ��س �إليه ��م عندم ��ا يعر�ض ��ون فك ��رة �أو ر�أي� � ًا...
�صادق�ي�ن جريئني وحازم�ي�ن ولكنهم لبق�ي�ن� ..إن لغة
تعب ع ��ن ثقافة جيدة
الأبط ��ال نظيفة ذات مفردات رّ
وي�ستخدمون م�صطلحات مهنية وعلمية .يفكرون قبل
ين�ضح.
�أن يتكلمون و�إذا تكلموا �أثروا فكل اناء مبا فيه ُ
لك ��ن م ��ن �أي ��ن للروائيني هات ��ك اللغ ��ة؟ ..اللغة :هي
وتعب عن معن ��ى ثم يقوم
ح ��روف تنتظم يف كلم ��ات رّ
اجل�سد كل اجل�سد مبا ي�سمى« :لغة اجل�سد» وبالل�سان
يف التعب�ي�ر عن تل ��ك الكلم ��ات ذات املعن ��ى ،واملعنى
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ق ��د جاء �أ�ص ًال م ��ن الفكرة الت ��ي �أنقدحت يف الذهن
ث ��م �أخ ��ذت جت ّم ��ع �أو ت�ستدعي كل م ��وارد الإن�سان يف
خزانة العقل (احلافظ ��ة) فتفتح الفكر املحتوى على
خرباتن ��ا ومعرفتن ��ا وعالقاتن ��ا م ��ع الآخري ��ن الذين
�شاطرون ��ا يوم� � ًا م ��ا الفك ��رة� ..أنه ��ا �سل�سل ��ة ب�سيطة
ومعقدة ،ب�سيطة حينما يكون العقل منظم اال�ستدعاء
«املعلوم ��ات» ومنظم يف حتليل تلك املعلومات يف �شكل
جديد «النظر» �أو «الت�أمل» �أو الإبداع ثم الكالم ح�سب
الرتتيب املذكور �أعاله.
�إذ ًا فالأبط ��ال حينما يتحدث ��ون فهم يتحدثون عن كل
تل ��ك العمليات وال�ساذج هو من يتحدث بال عمق ،فال
عم ��ق التجربة وال عم ��ق املعرف ��ة� ..إن كالم الأبطال
ثمني وم�ؤثر ولن تنته ��ي حكاية ك�سب القلوب والعقول
عن ��د هذا وح�سب ،بل �إن لدي ��ك ق�ضية ور�سالة رابحة
ولغ ��ة جديدة تود �أن ت�صل بها �إىل م�ستمعك �أو قارئك
ول ��ذا عليك با�ستخ ��دام �أدوات االت�ص ��ال التي حتتاج
من ��ك �إىل ت�أهي ��ل وتدري ��ب متخ�ص�ص حت ��ت عنوان:
(مه ��ارات االت�ص ��ال الفعال) فهي �س�ل�اح ال ي�ستغني
عن ��ه �أي �سال ��ك طري ��ق باجت ��اه النجاح مهم ��ا كانت
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فكرت ��ه وق�ضيته وا�ضحة فك ��م خ�سرنا يف هذه احلياة
م ��ن عظماء مل يعرفهم �أحد ًا ب�سبب �ضعف ظهورهم،
وك ��م ظهر لل�سطح �أنا�س تافهني ب�سبب ح�سن الإعالم
واالت�صال!!
مهم ��ا كن ��ت قنا�ص� � ًا موهوب� � ًا وحمرتف ًا ..ف� ��إن �سالح
القن�ص «االت�صال» اليقل �أهميته البته عن ذاك.
�سمعني �صوتك ..يازعيم.
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ّ
السابع عشر :بدنا مصاري:
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«ماع َال من �أقت�صد» |
| قال �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
أخرجه السيوطي

درست الدبلوم الع ��ايل واملاج�ستري يف الأردن ولذا
ع�شت فيها �أكرث من �سنتني كما كنت م�صطاف ًا ممتاز ًا
يف لبنان وكنت �أ�سمع دوم ًا يف املقاهي عندما يتجاذب
النا�س الكالم عبارة :ب ّدنا م�صاري يازملة!!
ال بد �أن �أ�شهد �أن �أهلنا بال�شام هم على قدر كبري من
امله ��ارة يف جمع املال واحلفاظ عليه وتدبريه كما كان
�أهلنا قبل النفط ،ك ّن ��ا اقت�صاديني بالوراثة والتن�ش�أة
ب ��ل حماربني �أ�شاو�س للطبيع ��ة القا�سية وندرة املوارد
بل هاج ��ر بع�ضن ��ا وحققنا جناح ��ات ملفت ��ة بال�شام
والع ��راق والهند على وج ��ه التحديد� ،أما يف جمتمعنا
الي ��وم فق ��ط �أُبتل ��ي البع� ��ض م ّن ��ا وبغ� ��ض النظر عن
م�ستواه االقت�صادي على اال�ستهالك «الإنفاق» لإ�شباع
لذتنا باعتقادنا �أنها حتقق ال�سعادة.
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نع ��م �إنه ��ا �سع ��ادة لكنه ��ا حلظي ��ه �سرعان م ��ا تفقد
جذوته ��ا وال�شب ��اب كل ال�شب ��اب يتعر�ض ��ون ل�ضغوط
الأ�صدقاء �إم ��ا البتزازهم عاطفي ًا �أو املناف�سة وكل ما
ت ��راه هو كرم زائف هدفه البحث عن مظاهر خ ّداعة
ق ��ال تعاىل} َيا َب ِني �آ َد َم ُخ ُذو ْا زِي َن َت ُك ْم ِع َند ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد
ا�ش َر ُب ��و ْا َو َال ُت ْ�س ِر ُف ��و ْا ِ�إ َّن ُه َ
و ُك ُل ��و ْا َو ْ
 ال ُي ِح � ُّ�ب المْ ُ ْ�س ِر ِفني{
(� )31س ��ورة الأعراف .فما بال ��ك �إذا كان الإ�سراف
عل ��ى حمرم من خم ��درات وغريها ب ��ل ي�سعى لإكرام
وتدمري غريه مبال �أبيه ف�أ�صبح �شره لي�س قا�صر ًا على
متعد اىل غريه.
نف�سه بل ٍ
�أن هن ��اك �سي ��ل ج ��ارف م ��ن الع ��ادات اال�ستهالكية
(((1
الزائف ��ة ق ��د جعل ��ت �إجم ��ايل دي ��ون ال�سعودي�ي�ن
ال�شخ�صي ��ة ( )400ملي ��ار ري ��ال منه ��ا ( )50مليار
ريال فقط ذهبت للقرو�ض اال�ستثمارية ب�شراء �أ�صول
معمرة �أو عقارات.
�إن النب ��ي �صلى اهلل عليه و�سل ��م كان يتعوذ من �أربعة
ق ��ال « :الله ��م �إين �أعوذ بك م ��ن الهم والغ ��م و�أعوذ
( ((1احل ��زمي ،د .يو�س ��ف ،معاجل ��ة الدي ��ون ال�شخ�صي ��ة ،م�ؤ�س�سة
العنود اخلريية ،الريا�ض2012 ،م� ،ص.47
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بك من العجز والك�س ��ل و�أعوذ بك من اجلنب والبخل
و�أعوذ ب ��ك من �ضلع الدي ��ن وغلبة الرج ��ال» �أخرجه
البخ ��اري وم�سلم� ،إن الديون �ستحطم معنوية ال�سائر
يف طري ��ق البطول ��ة فت�شغله ع ��ن بن ��اء م�ستقبلة وقد
وجدت �أن الأبطال قد وعوا لهذه امل�أ�ساة وقاموا بحلها
ب�سداد ديونهم ثم با�شروا االدخار.
�إن �إدارة الذات �شقها الرئي�سي �أن تدير �أموالك فتكون
مدبر ًا عاق ًال فال جن ��اح بال مال واجلمع بني التبذير
والنج ��اح مث ��ل اجلم ��ع بني البنزي ��ن وع ��ود الثقاب..
�ستذهب حريق اال�ستهالك والتبذير بحطب النجاح.
�إن ابطالن ��ا ق ��وم مدخ ��رون يتحمل ��ون �أمل ال�ضغ ��وط
االجتماعي ��ة البالي ��ة وي�ستثمرون فائ� ��ض �أموالهم يف
امل�ستقب ��ل يف التعليم �أو التدري ��ب �أو م�شروع �صغري �أو
الثقافة او �صلة الرحم وهم ميار�سون عقلية ال�صرف
ويفكرون يف العواقب.
�إن �أك�ب�ر ذل ق ��د يتعر� ��ض ل ��ه البطل ه ��و �أن ميد يده
ليت�سول غريه� ..إن �أبطالنا فيهم �شمم و�أنفة و�أنف�سهم
عزيزة وكبرية ولذلك هم �أبطال ..والكبري كبري.
ب ّدنا م�صاري ..يعني ب ّدنا م�صاري.
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الثامن عشر :باب رزق جميل:
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�رح الأب واالبن مع ًا،
| ح�ي�ن ُيعطى الأب �أبن ��ه َي َف � ُ
وحني يعطي االبن �أباه يبكي الأثنان |
.ح .بالدية.

قال تعاىل} :وق�ضى ربك �أال تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين
�إح�سانا{ �س ��ور الإ�سراء �آية  ،23وقال تعاىل} :و�إذ قال
لقم ��ان البنه وهو يعظه يا بني ال ت�شرك باهلل �إن ال�شرك
لظلم عظيم ( )13وو�صينا الإن�سان بوالديه حملته �أمه
وهنا على وهن وف�صاله يف عامني �أن ا�شكر يل ولوالديك
�إيل امل�صري� {)14( سورة لقمان �آية .14-13
ب ��اهلل عليك �أي توفيق يتطلع ل ��ه الإن�سان وال يرق قلبه
لتل ��ك الو�صاي ��ا الربانية حينم ��ا ربط اخلال ��ق ر�ضاه
بر�ضا الوالدين.
�إن الوالدي ��ن لي�س ��ا م�شروع وفاء م ��ع املا�ضي وغفران
بالآخرة وح�سب ،بل باب من �أبواب ك�سب الدنيا يقول
�صلى اهلل عليه و�سلم« :من �سره �أن يب�سط له يف رزقه،
وين�س�أ له يف �أثره فلي�صل رحم» �أخرجه البخاري.
�إن احلي ��اة ق ��د ت�أخذه ��ا بالأ�سب ��اب الدنيوي ��ة وه ��ذا
يت�س ��اوى في ��ه امل�سل ��م وغري امل�سل ��م �إمنا بي ��دك �أداة
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م ��ن �أدوات الأ�سب ��اب الديني ��ة التي بدع ��اء الوالدين
�ستنجيك من م�صائب الدني ��ا و�أزماتها� ...أتتذكرون
ق�ص ��ة �أولئ ��ك النف ��ر الذين �أغل ��ق عليهم الغ ��ار قال
�صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م« :بينم ��ا ثالث ��ة نف ��ر مي�شون
�أخذه ��م املطر ف�أووا �إىل غ ��ار يف جبل فانحطت على
فم غارهم �صخرة م ��ن اجلبل فانطبقت عليهم فقال
بع�ضهم لبع�ض انظروا �أعم ��اال عملتموها �صاحلة هلل
فادعوا اهلل بها لعله يفرجها عنكم قال �أحدهم اللهم
�إن ��ه كان يل والدان �شيخان كب�ي�ران ويل �صبية �صغار
كن ��ت �أرعى عليهم ف� ��إذا رحت عليهم حلب ��ت فبد�أت
بوال ��دي �أ�سقيهما قبل بن ��ي و�إين ا�ست�أخرت ذات يوم
فلم �آت حتى �أم�سيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت
�أحل ��ب فقمت عند ر�ؤو�سهما �أك ��ره �أن �أوقظهما و�أكره
�أن �أ�سق ��ي ال�صبية وال�صبي ��ة يت�ضاغطون عند قدمي
حت ��ى طل ��ع الفجر ف� ��إن كنت تعل ��م �أين فعلت ��ه ابتغاء
وجه ��ك فافرج لنا فرجة نرى منها ال�سماء ففرج اهلل
ف ��ر�أوا ال�سماء وق ��ال الآخر اللهم �إنه ��ا كانت يل بنت
ع ��م �أحببته ��ا ك�أ�شد ما يحب الرج ��ال الن�ساء فطلبت
منه ��ا ف�أبت علي حتى �أتيته ��ا مبائة دينار فبغيت حتى
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جمعتها فلما وقع ��ت بني رجليها قالت يا عبد اهلل اتق
اهلل وال تفت ��ح اخلامت �إال بحقه فقمت ف� ��إن كنت تعلم
�أين فعلت ��ه ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج وقال
الثال ��ث الله ��م �إين ا�ست�أج ��رت �أجريا بف ��رق �أرز فلما
ق�ضى عمل ��ه قال �أعطني حق ��ي فعر�ضت عليه فرغب
عن ��ه ،فلم �أزل �أزرعه حتى جمع ��ت منه بقرا وراعيها
فجاءين فق ��ال اتق اهلل فقلت اذه ��ب �إىل ذلك البقر
ورعاتها فخذ فقال اتق اهلل وال ت�ستهزئ بي فقلت �إين
ال �أ�ستهزئ بك فخ ��ذ ف�أخذه ف�إن كنت تعلم �أين فعلت
ذل ��ك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج اهلل» �أخرجه
البخاري.
�إن ب� � ّر ودعاء الوالدي ��ن �سيقفز بك قفزات كبرية �إىل
الأم ��ام ق ��ال امل�صطفى �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سلم« :من
�أر�ض ��ى والديه فقد �أر�ضى اهلل ،وم ��ن �أ�سخط والديه
فقد �أ�سخط اهلل» �أخرجه البخاري.
ي ��ا �س�ل�ام� ..إذا كانت لدي ��ك بو�صلة كب�ي�رة وبو�صلة
�صغرية وبر الوالدين.
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التاسع عشر :هيا بنا نلعب ..هيا بنا نلهو:
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| اجل�س ��م ال�سليم موطن النف� ��س ،واجل�سم العليل
هو �سجنها |
فرنسيس بايكون

إن الريا�ض ��ة البدنية مل تع ّد و�سيلة حتقق غاية فح�سب
بل �أ�صبحت �ضرورة يف هذا الوقت الذي قلت فيه حركة
الإن�سان مع ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات احلديثة ،وبعد
املكان وتف�شي مر�ض ال�ضغ ��ط وال�سكر وال�سمنة ،وتلوث
املن ��اخ ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ازدياد القل ��ق واخل ��وف واالكتئاب
واحلزن الذي هو من لوازم املدنية احلديثة.
نع ��م �أ�صبح ��ت الريا�ضة �ضرورة ،وم ��ن تخلى عنها فال
يلوم ��ن �إال نف�س ��ه فالروح مهم ��ا بلغت م ��ن التقوى فهي
حتتاج �إىل ج�سد يق ��وم ب�أعباء وواجبات العمل والدعوة
والب ��ذل والعطاء لي�س هذا فح�سب ب ��ل ال بد للج�سم �أن
يدافع عن نف�س ��ه يف مواجهة التهديد البيئي والأمرا�ض
الوبائية ووح�شية فردية احل�ضارة واملدنية احلديثة.
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�إليك هذه التجربة العملية التي �أثبتتها درا�سة لطالب
هارف ��رد( ((1عام 1962م ،حيث راقب الباحث احلالة
ال�صحية ل�سبعة ع�شر �ألف ًا من خريجي جامعة هارفرد
خ�ل�ال فرتة زمني ��ة ،وقد وج ��د النتائج التالي ��ة�« :إن
الرجال الذين واظبوا على حرق �ألفي �سعرة �أ�سبوعي ًا
ا�ستمتع ��وا ب�صحة �أف�ضل بدرج ��ة ملحوظة عن �أولئك
الذي ��ن حرقوا �أق ��ل م ��ن خم�سمائة �سع ��ر ،وانخف�ض
مع ��دل �إ�صابته ��م ب�أمرا�ض ال�شراي�ي�ن التاجية بن�سبة
الثلث ،وكان مع ��دل �إ�صابتهم مبر� ��ض ال�سرطان �أقل
م ��ن غريهم بن�سبة ( )%20تقريب� � ًا ،بل �إنهم �أظهروا
انخفا�ض ًا طفيف ًا يف �إعداد الوفيات نتيجة للحوادث �أو
حاالت االنتحار ...والرج ��ال املواظبون على الرتي�ض
وج ��د �أنه ��م ينام ��ون �أف�ضل م ��ن غريهم ،كم ��ا �أنهم
يعانون من ق ��در �أقل من التوتر ،واالكتئاب والإم�ساك
ونوب ��ات ال�ص ��رع ،كم ��ا �أنهم يظه ��رون ثق ��ة �أكرب يف
�أنف�سهم� ،إن �شدة مترينات الريا�ضة تعمل على تقوية
العظام والع�ضالت ،وله ��ذا يقل تعر�ض الن�شطني من
( ((1احل ��زمي ،د .يو�س ��ف ،قوان�ي�ن احلي ��اة �إي ��اك �أن تك�سرها ،ابن
الأزرق للن�شر ،الريا�ض ،الطبعة الثالثة2013 ،م� ،ص.12
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الرجال ملر�ض ه�شا�شة العظ ��ام� ،أو �ضمور الع�ضالت
ويعي�شون حياة �أطول».
�أم ��ا بخ�صو� ��ص ال�ضغ ��وط الع�صبي ��ة ،فق ��د قارن ��ت
درا�س ��ة �أجريت يف جامعة جن ��وب كاليفورنيا بني فئة
تعي� ��ش على تعاط ��ي املهدئات وال متار� ��س التمرينات
الريا�ضي ��ة ،بفئة �أخرى مار�ست التمرينات الريا�ضية
ومل تتناول املهدئات ،فكان ��ت املجموعة الأخرية �أكرث
ا�سرتخاء وم�شاكلها النف�سية �أقل ،ومن بني النظريات
الرائدة� :أن الريا�ضة ترفع من م�ستوى «هرمون النور
�إبينفري ��ن �أو الن ��ور �أدرينالني» يف املخي ��خ لدى �أولئك
الذين ينتظمون يف ممار�ستها .وهذا الهرمون م�شهور
ب�أن له ت�أثري ًا مهدئ ًا ومدخ ًال لل�سرور.
�إن الريا�ض ��ة �أداة ج ��د مهم ��ة م ��ن �أدوات املقاوم ��ة
والتحفيز على النمو وتروي ��ح النف�س و�إدخال ال�سرور
عليها ،وتكميلها �أي�ض ًا بالرتفيه.
يف ثقافتن ��ا املحلية نعني بالرتفيه� :إتالف وقت الفراغ
كيفم ��ا اتفق دون �ساب ��ق تخطيط ،ويعن ��ي عند بع�ض
�أقوامنا هو الوقت احلر الذي ت�ستطيع �أن تفعل خالله
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ما ت�شاء ،دون قيد �أو �شرط �شرعي وعقلي.
الرتفي ��ه هو( ((1ذل ��ك الوقت ال ��ذي يهت ��م الإن�سان فيه
ب�ش ��كل م�ضاع ��ف باحتياجات ��ه النف�سي ��ة واجل�سمانية،
والعاطفية والفكرية اخلا�ص ��ة ،م�ستمتع ًا بها كي ي�شحن
الطاق ��ة ،وي�ب�رد من�ش ��اره للع ��ودة �إىل حق ��ل ال�ص ��راع
والتناف� ��س الدنيوي من جديد ،م�ضيف� � ًا لنف�سه مهارات
ومع ��ارف و�أخالق� � ًا و�سلوكيات ترفع م ��ن �ش�أنه ومقامه،
مث ��ل الريا�ض ��ة وم�شاه ��دة التلفزي ��ون ،واال�ستم ��اع �إىل
املذي ��اع وق ��راءة ال�صحف واملج�ل�ات ،وتن ��اول الع�شاء
�أو الغ ��داء خارج املن ��زل ،و�صيانة احلديق ��ة ،والت�سوق،
وزي ��ارة الأندي ��ة ،وجت ��اذب احلدي ��ث م ��ع م ��ن حت ��ب
يف الثقاف ��ة وال�سيا�س ��ة والأدب والتاري ��خ ،وم�ساع ��دة
الأ�صدق ��اء وح�ض ��ور املنا�سب ��ات وموا�س ��اة �أحزانه ��م،
والرتويح ع ��ن الأطفال بالألعاب واملالهي ،واال�ستحمام
عل ��ى البح ��ر واملنتجع ��ات ،والتخيي ��م بال�ب�ر ،وق ��راءة
الق�ص� ��ص والرواي ��ات ،واملرا�سل ��ة والكتاب ��ة ،والتعليق
لو�سائل الإعالم ،وت�سجيل املذكرات ،واالهتمام بالرتاث
( ((1احل ��زمي ،د .يو�سف� ،ش ��رح الو�سائل املفيدة للحي ��اة ال�سعيدة،
مرجع �سابق� ،ص.66
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العائلي والوطني ،و�إقامة الوالئم واالبتهاج مع املقربني.
�إن الأبط ��ال يعلمون �أن الروح تك ّل و ّمن ��ل وتقاوم وتقاتل
ول ��ذا هي حتتاج �إىل ا�سرتاحة حمارب يف مكان ي�ستعيد
في ��ه حيويته و�سموه وفرحه ،وفيه ��ا يكاف�أ نف�سه ويد ّلعها
وي�سن من�شاره من جديد..
دلع نف�سك ياحبيبي ..لكن ب�شوي�ش.
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العشرون :لحظة االنتصار:
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| ملأي ال�سنابل تنحني بتوا�ضع
والفارغات ر�ؤو�سهن �شوامخ |
جرجيس بن العميد

إن ال�ضع ��ف مه ��م النطالق ��ة الإن�س ��ان فال�شعور به
يعن ��ي احلياة و�أن ��ك يق� ��ض ومهتم بالق ��وة والنهو�ض
والعجي ��ب �أن القوة ق ��د تكون �سب ��ب يف الف�شل حينما
يعرتي الإن�سان ال�شعور بلذة االنت�صار بالعربي :ي�أخذ
يف نف�سه مقلب!! وبامل�صطلح الفل�سفي« :غرور القوة».
�إن االنت�ص ��ار يعطي املرء �شجاع ��ة يف احلق والباطل
وم ��ن الباط ��ل �أن ي�ستغن ��ي املرء عن عف ��و ربه و�سرته
ا�س َت ْغ َن ��ى (� ِ )1إ َّن ِ�إلىَ َر ِّب � َ�ك
ق ��ال تع ��اىل�} :أَنْ َر�آَ ُه ْ
ال ُّر ْج َعى (� {)2سورة العلق ،ومن ال�شجاعة اخلاطئة
�أن يتخذ قرارات اقت�صادية غبية مل ي َر خط�أها ب�سبب
انت�شاء النف�س والثقة املفرطة.
عل ��ى املنت�ص ��ر �أن ي�س ��ارع ويداوم عل ��ى �شكر اهلل عز
وج ��ل ،وتعجبني تل ��ك اللوحة امل َع َلقة الت ��ي كنت �أراها
يف طفولتي معلقة يف البقاالت «بال�شكر تدوم النعم».
�إن نب ��ي الهدى واالنت�ص ��ار عليه �أف�ض ��ل ال�سالم �سن
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�سن ًة ح�سنة حينما طلبت منه زوجه التوقف عن �إتعاب
نف�س ��ه بكرثة النوافل وه ��و املغفور له من �سبع �سموات
فكان يقول�« :أفال �أكون عبد ًا �شكورا» رواه البخاري.
�إن حلظة االنت�صار تقت�ضي واجب االنت�صار على الأنا
ال�صغ ��رى �إىل الأنا الكربى وه ��م النا�س حينما يقدم
له ��م العط ��اء والبذل وال�سخ ��اء� .أن للعط ��اء �أثر على
النف� ��س الب�شرية ذاتها ف�ضل ع ��ن الراحة واال�ستقرار
العاطفي وال�شعور بالر�ض ��ى كما �أن اهلل �سوف يخلفه
يف الدنيا بال�س�ؤدد وبالغفران بالآخرة.
يعبون ويحتفل ��ون بالنجاح وي�سيطر
�إن املنت�صري ��ن رّ
عليهم «عق ��ل الكرثة» ال «عقل القل ��ة» فالأول يفرت�ض
�أن خ�ي�ر اهلل كث�ي�ر و�أن الدني ��ا مليئ ��ة بالفر� ��ص وما
علين ��ا �سوى �أن نه� � ّز بجذع احلياة ك ��ي ت�ساقط علينا
النجاح ��ات ول ��ذا فه ��م يعط ��ون ب�سبب ه ��ذا التفكري
الإيجابي.
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�إنه ��م ينتظرون منادي ال�صباح :الله ��م �أعطي منفق ًا
خلف ًا ويحذرون :اللهم �أعطي مم�سك ًا تلف ًا.
�إن العطاء هو كل العطاء و�أن ترى �أخاك بوجه طليق..
�شوف حالك ..لكن النا�س يجب �أن ت�ستفيد.

99

الواحد والعشرون :الفارس اليترجل:
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|  �إذا �أردت �أن تزرع ل�سنة فازرع قمح ًا ،و�إذا �أردت
�أن ت ��زرع لع�شر �سن ��وات فازرع زيتون� � ًا .و�إذا �أردت �أن
تزرع ملئة �سنة فازرع �إن�سان ًا |
مثل صيني

إن فك ��رة الفاعلي ��ة والكف ��اءة وال�سق ��وط والنهو�ض
والأمل والل ��ذة واحلل ��م والفع ��ل واله ��دف والأداء ه ��و
ديدن االبطال فهم مهموم�ي�ن م�شغولني دائم ًا ،ك�أمنا
املثابرة واحلر� ��ص وااللتزام �أ�صبح يجري يف دمائهم
فه ��م ال يرتجلون �أب ��د ًا فاحلياة عنده ��م قولة تعايل:
( ُك ُّل َن ْف� � ٍ�س َذا ِئ َق� � ُة المْ َ ْو ِت َو َن ْب ُلو ُك ْم ِب َّ
ال�ش � ِّ�ر َوالخْ َ يرْ ِ ِف ْت َن ًة
َو ِ�إ َل ْي َنا ُت ْر َج ُعونَ ) �سورة الأنبياء( ،)35البع�ض �آمن �أن
الدني ��ا دار ابتالء وامتحان عل ��ى ال�صعيد احل�ضاري
واالقت�صادي واالجتماعي والفرد واجلماعة واملجتمع
والدولة والغالب هم حزب اهلل قال تعاىلَ ( :ف�إِنَّ ِحزْ َب
اللهَّ ِ هُ ُم ا ْل َغا ِل ُب ��ونَ ) �سورة املائدة �آية ( ،)56وغالبون
لأنه ��م زرع ��وا الدنيا بالعمارة .وم ��ا وقر يف وجدانهم
قط �أنهم �صبي ��ان �أو مراهقني بل بناة يبنون �أنف�سهم

101

وم ��ن حولهم وقد يتوقف ��ون بني فينة و�أخ ��رى للراحة
يف ا�سرتاح ��ة املح ��ارب فالنف�س تكل وتمَ ��ل ويحتفلون
بالإجناز مع الفخر بال ��ذات ،لكن �سرعان ما يعودون
للعمل ثم العمل والعمل.
�إذ ًا ف�إدارة الذات وتطويرها حتتاج �إىل ا�ستدامة فهي
لي�س ��ت ه ّبة �أو يق�ضه �ضم�ي�ر �أو خطة لتح�سني �أو�ضاع
ب ��ل هي حي ��اة مل�ؤها حتوي ��ل فن العي� ��ش اجلديد �إىل
عادة تفقدها عند التوقف بل قد ت�صاب باحلزن� ..إن
الإن�سان يتب� � ّدل ويتح ّول بحكم العمر واملكان والزمان
فتتغري البيئ ��ة املحيطة فيحتاج �أي�ض ًا لإعادة اكت�شاف
الذات وهلما جرا.
لق ��د ترك ��ت ل ��ك عزي ��زي الق ��اري يف �آخ ��ر الكت ��اب
جمموع ��ة من الكت ��ب املهمة واملواق ��ع الإليكرتونية يف
ذات املو�ضوع وكذلك:
www.warif.org/programs/meidiaprograms

به ��ا فيل ��م مدته ع�ش ��ر دقائق يحكى خال�ص ��ة مبادئ
الأبط ��ال وكذلك ثالث �ساعات من املقابالت امل�سجلة
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عبوا عن ق�ص�صهم� ،أرجوا
من املذياع لثالثة �أبطال رّ
منك اال�ستماع ولو لواحدة منها و�ستكت�شف هذا الكنز
حيث �ستتعلم تقنيات عديدة وثرية.
يابطل ..مايهزك ريح.
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اثنان وعشرون :كتب ومواقع
إليكترونية مهمة:
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| تراين انتهيت ،وما عاد عندي �شي �أقوله| ..
د .يوسف الحزيم

سأس���رد لك ع�شرين كتاب� � ًا يف �إدارة ال ��ذات قد
قر�أتهم وا�ستفدت منهم كما �أوردت مواقع �إليكرتونية
ومدونات لي�س يل �إطالع عليها و�إمنا ن�صحت بها من
قبل �شباب مهتم ورائع..
•جدد حياتك ..حممد الغزايل.
•كيف تك�سب الأ�صدقاء وت�ؤثر يف النا�س ..ديل كارجني.
•دع القلق وابد�أ احلياة ..ديل كارجني.
•فن اخلطابة ..ديل كارجني.
•�أهم ( )6قرارات يتخذها املراهق� ..شون كويف.
•العادات ال�سبع لأكرث النا�س �إنتاجية� ..ستيفن كويف.
•ا�صنع املزيد من املال ..كارين ما كريدي.
•�أهم ( )50كتاب ًا يف م�ساعدة الذات ..توم باتلر.
•�أهم ( )50كتاب ًا عن النجاح ..توم باتلر.
•�أراك على القمة ..زج زاجلر.
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• 15مب ��د�أ للقي ��ادة عن ��د املل ��ك عبدالعزي ��ز ..د .يو�سف
احلزمي.
•قوانني احلياة �أياك �أن تك�سرها ..د .يو�سف احلزمي.
تغي ذاتك� ..ستيف �أندريان.
•كيف رّ
•قوة عقلك الباطن ..جوزيف مرييف.
•�أغنى رجل يف بابل ..جورج �صامويل
•الأب الغني والأب الفقري ..روبرت بجيو�ساكي
•�إطلق قواك اخلفية� ..ستيفن روبنز.
•�صيد اخلاطر ..ابن اجلوزي.
•الداء والدواء ..ابن قيم اجلوزية.
•الفوائد ..ابن قيم اجلوزية.
مواقع �إليكرتونية:
• مدونة حممد بدوي www.badwi.com/blog
•مدونة جا�سم هارون www.jass.im/si
•مدونة تطوير الذات www.rad1b.blogspot.com
•مدونة مهيب www.moheeb.ps
•مدونة �شبايك www.shabayek.com/blog
•موقع طاقتي www.myupower.com
•موقع مهاراتي www.maharty.com
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•عامل تطوير الذات www.tatwiir.blogspot.com

•موقع الذات www.al-zat.com

•منتدى تطوير الذات االحرتايف
www.self-developments.org/forum
•منتدى الربجمة اللغوية الع�صبية
www.nlpnote.com/forum
ح�سابات مميزة يف تطوير الذات:
•@DrAldbyani
•@altatwer
•@peshawarp
•@maharty
ختام ًا :مع ال�سالمة باي باي ..بالإجنليزي .Good bye
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ثالثة وعشرون :المراجع:
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| يا �أخي قلت لك انتهيت ..وهذه مراجع وب�س |
د .يوسف الحزيم

•باتلر توم  -باودون� ،أهم خم�سني كتاب ًا يف م�ساعدة
ال ��ذات ،مكتب ��ة جري ��ر ،الريا�ض ،الطبع ��ة الأوىل،
2011م.
•باتل ��ر ت ��وم  -باودون� ،أه ��م  50كتاب ًا ع ��ن النجاح،
مكتبة جرير ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل2011 ،م.
•احل ��زمي ،د .يو�سف� ،شرح الو�سائ ��ل املفيدة للحياة
ال�سعيدة ،دار ابن الأزرق ،الريا�ض ،الطبعة الثالثة،
1429هـ.
•احل ��زمي ،د .يو�س ��ف ،معاجلة الدي ��ون ال�شخ�صية،
م�ؤ�س�سة العنود اخلريية ،الريا�ض2012 ،م.
•احل ��زمي ،د .يو�س ��ف ،قوان�ي�ن احلي ��اة �إي ��اك �أن
تك�سره ��ا ،اب ��ن الأزرق للن�ش ��ر ،الريا� ��ض ،الطبعة
الثالثة2013 ،م.
•ماكري ��دي ،كاري ��ن ،ا�صنع املزيد م ��ن املال ،مكتبة
جرير ،الريا�ض ،الطبعة الثانية2013 ،م.
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ا�ستم ��ع لثالثة �ساع ��ات م�ؤثرة من ق�ص� ��ص الأبطال
الذي ��ن ج�س ��دوا �أف ��كار ه ��ذا الكت ��اب عل ��ى املوق ��ع
الإلكرتوين:
www.warif.org
www.warif.org/programs/meidiaprograms

�أع ��دك ب�أنك �س ��وف تك ��ون �إن�سان غ�ي�ر �إذا ا�ستمعت
لها...


         
          

 








your sincerly
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