


 



 هذا الكتاب 
 ..ال تقل يل إنك ال متلك وقتاً للقراءة 

أرجوك أال تقول يل إنك ال متلك وقتاً 

 ..للقراءة 

هل ستقول يل إنك ال متلك وقتاً للقراءة ، 

أنت تقضي ثالثة أرباع يومك تقرأ بينما 

وتشاهد ما يكتبه ويضعه الناس يف فيسبوك 

 !واتساب وإنستجرام وتويتر وسنابشات ؟و

 ال تضحك 

 !ع حالك 



 

 



 

أال تستغرب من التنقل  حاول

، ي أحياناً بني الفصولغري املنطق

، والفقرات ، واألمساء

.. والعبارات ، واملصطلحات 

يكمن بالرحلة  كلهجوهر األمور 

اليت أنوي أن آخذك السريعة 

معي فيها ، حماوالً هبا أن أفتح 

جديدة يف رأسك ، كي نافذة 

فيها  وتسمع وتكتشف ترى

 ! مل تكن تعرفها من قبل ؛أشياء



 حاول 
فالفشل هو 

التوقف عن 

 ! المحاولة



  نعم

كبري ، وأنت مسكة ، شئت  ما احلياة إال حبر

 ..، وافقت أم مل يعجبك األمر أم أبيت

خبياشيم أو من غري 

 !خياشيم ، أنت مسكة 

 !حقاً ؟هل سترفض واقعك 

  !؟ستكره املاء هل 

نفسك، وتصرّ أنك جئت إىل  هل ستمقت

كما يقول ، هذا الكوكب يف الوقت اخلطأ 

 !البعض ؟

 :أم أنك ستعترف باحلقيقة اليت ال بدّ منها 



، وعليك  أنت سمكة

أن تجيد السباحة 

 ! كي تعيش
سمكة ال تجيد السباحة ؛ 

هذه سمكة محكوم 

 ت عليها بالمو

!بال تردد 



فوراً بتعلم اللغة  ابدأ؛  قبل أي شيء

  !االجنليزية

اهتمامك أو جمال  مهما كان ختصصك أو

ية مل تعد من ، االجنليزعملك أو دراستك

؛ ها هي حولنا ومعنا الكماليات بعد اآلن

 !ماماً أكرب رغم أنوفنا وعلينا أن نوليها اهت

ملاذا تعتقد أن تعلم االجنليزية صعب حىت 

 !هذه الدرجة ؟

أو  Memriseتطبيق قم فقط بتحميل 

Doulingo  ، على هاتفك احملمول

 .. واستمتع بتعلم االجنليزية بكل سهولة 

قم بزيارة موقع 

www.Voscreen.com  وتعلم نطق

 !الكلمات االجنليزية بأفضل شكل ممكن 

http://www.voscreen.com/


حة مجربةنصي  
احضره . .كامالً  Friendsشاهد مسلسل 

بالترمجة املرة األوىل شاهده   !كله

 ..، واملرة الثانية بدون أي ترمجة العربية

 باملناسبة

سنوات يف  4درست األدب االجنليزي 

لغيت يف ؛ مل أشعر بتحسن اجلامعة

إال بعد ما ويف استيعايب ، االجنليزية 

 ! عدة مرات، املسلسل هذا شاهدت



 

النجاح يحققه 

فقط الذين 

يواصلون 

ة المحاولة بنظر

 إيجابية لألشياء





 هل

 أنت 

 أخطبوط؟
 



حاول أن حتدد جيداً ما اجملاالت اليت تريد 

 ..أن تتخصص فيها ، وأن تكون حمترفاً هبا 

  ؟ مجال واحد ؟ ثالثة

 خمسة ؟ سبعة ؟

تأتيين رسائل كل فترة ، آخرها كانت من 

سنة ، مهتم بالتصوير  12شاب عمره 

عة الفوتوغرايف ، والرسم ، ويقضي سا

من يومه يف الركض ، كما أنه مهتم 

بالعمل احلر عرب اإلنترنت ، ويريد أن 

يأخذ عدة كورسات يف جمال صناعة 

تطبيقات األندرويد ، ويريد أن ينشر 

ع فيديو جديد كل يومني يف مقط

 !وأشياء أخرى ..  و .. يوتيوب



 رتب أولوياتك

وافهم 

 مهاراتك جيدا  



أم أن  هل أنت حمترف بكل هذه األشياء؟

وبعضها ( شغف)وبعضها ( احتراف)بعضها 

أحب )وبعضها ( هواية)وبعضها ( إعجاب)

أشعر أنين سأمتيز )وبعضها ( عمله أحياناً

 ؟(فيه يوماً ما

مهاراتك جيداً ،  أولوياتك وافهم رتب

التخصص مث .. وحاول أن تتخصص

التخصص مث التخصص، ال تقتل نفسك هبذا 

 .. األمور  الضياع جملرد أنك حتب كل هذه

إن كان  إاللن ميكنك التميز يف كل شيء ، 

معك فريق عمل ، كامل ، متكامل ، 

يساعدك على إجناز املهام ، وعلى فعل ما 

 !جيب أن يتم فعله 

قم بتقسيم عملك أو فكرتك إىل مهام 

 .. صغرية ، مث قم بعملها 



 !ال تتركها مقسمة فقط وتنساها 

 قم بعملها
ي جتلس أمام عندما تنهض من نومك ك

الالبتوب ؛ كن مدركاً ملا ستجلس من أجله ، 

؟ جيب أن  هل تعلم ما الذي تريد أن تفعله

 ..تعرفه ، جيب 

 قل لنفسك
سأحبث عن موضوع كذا : تب مقاالً ، أو سأك

 ..سأشاهد الكورس الفالين : أو وكذا ، 

ملا تريد فعله ، من ( التحديد)قم بعملية 

يات ، وأنصحك باب التنظيم وإدارة األولو

أيضاً بأن تضع وقتاً تقريبياً للمهام اليت 

تريد القيام هبا ، من أجل أال تلهيك 

 !السوشال ميديا عن أهدافك ومهامك 



أن األسبوع ؛ حاول يف بداية  أخرىنصيحة 

أهداف لألسبوع كله ، ومن  قائمةتقوم بعمل 

ضمن هذه األهداف ضع بعض األهداف 

يد عملها بشكل الصغرية املكررة ، اليت تر

 ! كي تصري عادة عندكمستمر ، 

 



 ؛إذا كنت قويا  بمجال ما 

ما الذي يمنعك أن تصبح 

 !بهذا المجال ؟ خبيرا 
هل تعلم أنك تستطيع أن تتحول إىل خبري 

يف جمالك، دون أن يأخذ منك األمر كثرياً 

 !من الوقت والتعب واجلهد كما تتخيل ؟

فقط من يومك  ساعة واحدةلو قضيت 

 ..الثمني جداً ، ساعة فقط 

  .. ساعة واحدة

  !دقيقة 06نعم ، 

تقرأ وتشاهد وتتعلم فيها أشياء جديدة 

 ..عن جمالك 

 ! كل يوم ، ساعة واحدة فقط 

 ؟الذي سيحدث بعد سنة لو فعلت هذا ما



 

ستكون قد أضفت 

إلى قاعدة بيانات 

مخك أكثر من 

ساعة من  563

المعرفة 

والخبرات 

 ! والمعلومات 



السنة ، مثالً آخر يوم بانظر إىل نفسك يف 

رمبا ..  1622أو هناية  1620يف هناية 

ستفعل كما يفعل الكثريون وتضع ذلك 

البوست املشهور اململ املكرر الغيب يف 

انتهى هذا العام ومل أقم بعمل : "فيسبوك 

الكثري ، ولكن يف العام اجلديد سأتعلم 

وأبين نفسي وأهتم بشخصييت أكثر ، 

إخل إخل إخل إخل "  ..أسعى حنو حلمي وس

إخل من الكلمات احلماسية اليت يقوهلا من 

 !غري اقتناع داخلي 

املشكلة أنه بعدها سيتحمس ملدة أسبوعني أو 

وبعدها سينشغل بأمور أخرى ، شهر ، 

وسينتهي العام وقد أضاع األيام والشهور 

اختفت كل تلك الساعات .. بدون تفكري 

ي فائدة حقيقية ، حىت الكثرية من غري أ

بعض الذين كان سعيداً جداً معهم ، وبأنه 



يقضي وقته برفقتهم ، إما سافروا ، أو 

ابتعدوا عنه بعد الزواج ، أو انشغلوا 

وهذه –باحلياة والظروف املعيشية ، أو 

مثة سوء فهم أو :  -اليت حتدث كثرياً لألسف

مشكلة حصلت بينه وبينهم ، وحالياً ما يزال 

واحد ذهب يف قائماً ، وكل  اخلالف

حىت هؤالء ، كل واحد سار منهم .. طريقه

 !وحيداً ال يريد حىت أن يتكلم مع اآلخر 

أن تتعلم أشياء جديدة،  حاول دوماً

ليت السمكة اأنك هكذا ستكون اجلميل 

 ..والغوص وكل شيء جتيد السباحة

لن حتتاج لشيء :  األمجل من ذلك

 كي تتعلم إال لدفتر ، وقلم ،

 ! فقط ال غريواتصال باالنترنت 
 



الـ عن هل سمعت 

MOOC ؟قبل اليوم 
 

 : لعبارة اختصار  MOOCكلمة 

massive open online courses  

كورسات اجلماعية الأي ؛ 

 ! مفتوحة املصدر

أكرب يتم تقدميها من كورسات هذه 

لمتعلمني عن لاً العامل جمان اجلامعات يف

قع ، وبعض موابعد عرب اإلنترنت 

الكورسات األونالين تتيح لك أخذ 

 ..شهادة بعد االنتهاء من الكورس 



بدالً من تضييع وقتك على اإلنترنت ، 

سواءً يف فضائح وصور ليس هلا أي داعٍ 

، أو يف مقاطع فيديو  إنستجراميف 

سخيفة ألناس يغنون داخل سياراهتم يف 

، أو حتديثات احلالة اململة  سنابشات

لعنصرية الدينية املكررة واحلروب ا

، أو جمموعات  فيسبوكوالسياسية يف 

الطبخ والعائلة وصور صباح اخلري 

؛ ميكنك أن  واتسابومجعة مباركة يف 

تدرس أونالين ، جماناً ، يف أي جمال 

حتبه ، كي تتطور فيه ، وتزيد علمك 

ومعلوماتك وخرباتك به ، وأنت يف 

 .. مزنلك 

 !ومن موبايلك أيضاً لو أردت 



 هذه المواقعجرب 
 

https://www.edraak.org 

https://www.coursera.org 

https://www.udemy.com 

https://www.aldarayn.com 

https://www.alison.com 

https://www.edx.org 

https://www.maharah.net 

https://www.codeacademy.com 

https://www.Lynda.com 

https://www.rwaq.org 

https://www.life-global.org 

http://www.waqfonline.com / 



http://menlbayt.com/ 

تبحث عن أي كورس أردت أن ولو 

فهذا حمرك حبث شامل  مباشرة ،

باللغة ومتخصص عن الكورسات اليت 

 :اإلجنليزية 

https://redhoop.com/ 

 :للكورسات العربية  حمرك حبث وهذا

http://coursaty.me/ 

ال : يعني من اآلخر  

ينقصك إال بعض 

الوقت ، وبعض 

https://redhoop.com/
http://coursaty.me/


اإلرادة ، وبعض 

اإلدراك لما يجب أن 

تفعله من أجلك 

هكذا .. نفسك 

كل ما  ستتعلم

، وستكون تريد

الشخص الذي يجب 

 ! أن تكونه



 

ملاذا حنترف 

 تضييع الوقت ؟
، وقبل أن تدخل إىل  تصحو صباحاً

احلمام أو أي شيء آخر ، تسارع 

لإلمساك هباتفك احملمول لترى إن 

أرسل لك أحدهم شيئاً ، أو إن أتاك 

نوتفكيشن حول أحد حساباتك يف 

 !مواقع السوشال ميديا 



 

حىت قبل النوم ، رمبا ال يوجد أحد 

مستيقظ غريك ، لكن هاتفك يف يدك ، 

، من حساب، وأنت تركض مييناً ويساراً 

إىل صفحة ، إىل جمموعة ، مالحقاً شيئاً 



، ال تدري وال تعرف أو هدفاً أو شخصاً 

 !عنه شيئاً 

ساعات ، وأيام ، 

وأسابيع ، وأشهر ، 

تهرب من بين أصابعنا 

ونحن هناك ، نقرأ 

 الجميع ونشاهد ما يكتبه

، دون أي  بال كلل أو ملل 

، استفادة حقيقية

طيع أن نشكر أنفسنا نست

 ! ليها الحقا ع



فيديوهات من  7، هذه  باملناسبة

Tedx  الغين عن التعريف، ستساعدك

 .. كي تعرف شغفك وجمالك

 : كلهم مترمجني للغة العربية؛  وبالطبع

Pursue Your Passion * 

 * How to find and do work 

you love 

 * Three Questions to 

unlock your authentic 

career 

 * Why you will fail to have 

a great career 

* Say Goodbye to Career 

Planning 



* Quit Your Job and Find 

Your Work 

The career advice you  *

probably didn’t get 

www.Ted.com  

بشكل عام من المواقع 

المذهلة والمميزة جدا  ، 

ات وفيه آالف الفيديوه

التي تكفي لتحويلك إلى 

 .. شخص خرافي 

!بمعنى الكلمة 

http://www.ted.com/


كرهت كل دقيقة من التدريبات، و لكن "

ال تتوقف، عاين اآلن و عش بقية : قلت

مجلة صادقة جداً ، حقيقية " حياتك كبطل

 قاهلاجداً ، واقعية ورهيبة وعظيمة جداً ، 

 ..، رمحه اهلل  كاليحممد علي املالكم 

نطبق على كل شيء ، هذا الكالم ينفس 

نترنت مبا وبالذات على العمل احلر عرب اإل

  ..أن هذا هو شغفي األول 

من  اتلن تربح آالف الدوالر ؛ ينصدّق

 !عدة ضغطات على الكيبورد 



أتمنى لو كان 

األمر بهذه 

 ..السهولة 
أتمنى والله ، لو كان 

 !األمر بهذه البساطة 

نصيب ، أو األمر ليس له عالقة باليا

، وطبعاً مصباح عالء هلدايا ، أو اجلوائزبا

الدين السحري جمرد خيال ، ومل يكن 

عمل عرب )امسه  ..حقيقياً أبداً 

.. ( ربح من اإلنترنت)وليس ( اإلنترنت



املريض أنا ضد هذا املصطلح الشهري ، و

 !نفسياً 

يف جمالك ، وطوّر نفسك ،  كثرياً جداًاقرأ 

نياً ، وضع خططاً ، وميزانية ، واعصف ذه

واستشر أصدقائك ، وفكر ، وتعلم من 

 ..احملاضرات والفيديوهات والكورسات 

 ونفذ ، وطبقجرّب ، 
 

مهما شعرت بالسأم ، 

لن  ..والتعب ، والملل 

تصل ألي نتيجة إن لم 

 !يحصل هذا معك 



ملاذا جيب عليك أن تسأل 

 : نفسك قبل القيام بأي شيء 

لماذا أريد أن 

 !أقوم به ؟
سيساعدك أن تكتشف اهلدف لك هذا سؤا

ستحافظ على االستمرارية يف  هالذي من أجل

.. فعل الشيء الذي تريد القيام به 

باإلضافة إىل أن هناك هرمون يتم إفرازه 

، حيفز خاليا ( دوبامني)يف املخ ، امسه 

دماغك ، وجيعلك مستعداً للقراءة أو 

 ..الدراسة أو التركيز أو العمل 



ال تبدأ بالقيام بأي 

شيء، دون أن 

تعرف لماذا تريد 

  !أن تقوم به 



سواءً يف احملاضرات اليت أقوم بإعطائها كل 

فترة ، أو بفيديوهايت اليت أنشرها يف 

وتيوب ، أو يف فيسبوك وسنابشات أو ي

الدورات اخلاصة اليت أقوم بعملها ؛ أركز 

 دورهعلى أمهية أن يدرك املرء  دائماً

ف أنه أمهية أن يعر.. يف التعليم اخلاص

تبدأ مهمته بعد الدورة اليت سيأخذها 

 !أكثر وأكثر وأكثر  أفقهبزيادة 

ال يكفي أن تأخذ دورة عندي ، أو من أحد 

.. إلنترنت ، و مواقع التعلم اجملاين عرب ا

 .. ال طبعاً ، ال يكفي " ! خلص بيكفي"

هذا األمر كان مرحياً جداً بأيام املدرسة 

، أنت تريد أن تدخل لكن اآلنواجلامعة، 

سوق العمل ، وتريد أن تنمي مهاراتك 

،  حبيث تكون شخصاً يستحق االحترام

ويعينه اآلخرون بأقصى سرعة فور رؤيتهم 



ناءً على املكتوب يف لكمية ما ميكن له عمله ب

ال تكتفي باملعلومات .. السرية الذاتية 

، احبث يف جوجل ،  اليت تأخذها مين فقط

احبث يف يوتيوب ، حاول أن تتابع األشخاص 

املميزين واملؤثرين يف هذا اجملال، اصنع 

مزيداً من العالقات مع أشخاص من نفس 

اجملال ، ال تضيع حدثاً أو مناسبة عليك من 

 ..ال نفس اجمل

، شاهد  أكثر، اقرأ  أكثر، تعلم  كل يوم

 ..  أكثرات فيديوه

وكمية املعلومات  ،هذا عامل سريع للغاية

كرب من أن تتسع له كل ، أاليت فيه هائلة

 !عقول البشر

، ولن تشاهد كل ما  لن تتعلم كل شيء

هناك  لكنيضعه ويكتبه ويصوره الناس ؛ 

ك آالف القطع من احملتوى باخلارج ، هنا



بانتظار أن يتصفحها أحد ، أن يزيد ثقافته 

الكثري  هناك.. وعلمه ومعلوماته وخرباته 

من الكنوز اليت تنتظر أن يكتشفها ناقصو 

 .. الثقافة والعلم 

الذي تنتظره كي ما 

 ؟ تصبح رائعا 



 أمر غريب آخر
 

يف بعض الدورات املدفوعة اليت أقدمها يف 

التسويق اإللكتروين والسوشال ميديا 

والسيو ؛ يفاجئين البعض بسؤال بعيد عن 

كيف أزيد ": الدورة وحمتواها بالكامل 

نفس هذا السؤال يأتيين  ؟ "ثقيت بنفسي

على سنابشات ، يتكرر بطريقة غريبة  أيضاً

 !ويف الرسائل بفيسبوك 

، أعتقد أن حل أي مشكلة يبدأ  برأيي

 ..بالتفكري هبا جيداً 

 ملاذا ال يوجد عندك ثقة بنفسك ؟  

 هل بسبب شخص ما ؟ 

 موقف معني ؟ 

 حدث معني ؟ 

 خلل يف الطفولة مثالً ؟ 



أم أنك تقارن نفسك باآلخرين ، وتنظر 

 نظرة دونية ؟إىل ذاتك 

: مثة عبارة شهرية جداً تقول 

أحد أن يُشعرك  يستطيعال  "

 " ! بالنقص دون موافقتك 

أنت السبب األول 

 لقلة ثقتك بنفسك
شعورك بالنقص ، وقلة ثقتك بنفسك ، هذا 

،  بداخلك،  يف أعماقكشيء له أساس 

جيربك باستمرار أن ختفض من صورتك 

ك أمامك أنت ، بل يقنعك أنّ من حول

يستخفون بك ، ويؤكد عليك أن اآلخرين 

 .. أفضل وأذكى وأحسن منك ، بكل شيء 



عليك أن تعرف جيداً كل ما لديك من 

 تعرفومميزات ومهارات ، أن  قدرات

، أن حتدد ما تعتربه سلبيات أو نفسك

ما الذي قد  حتددنقائص يف شخصيتك ، أن 

وقتها ومع حتديدك .. جيلب إليك املشاكل 

ل شيء ، سواء كان أبيض أو ومتييزك لك

املفاتيح الالزمة لتظهر  أنت متلك: أسود 

.. أفضل ما لديك ، وتعاجل أسوأ ما فيك 

الدافع الالزم لتوضيح ما تراه جيداً  لديك

ذات الدافع  ولديكومجيالً ومميزاً ، 

، ملعاجلة وتطوير وحتسني نقاط ضعفك

 ..وجعلها نقاط قوتك 

نقاط ضعفك  تقبل.. ؛ تقبل ذاتك  مبدئياً

أنت تعرف أنك .. كما تتقبل نقاط قوتك 

( ..  ب) ولكنك غري جيد يف (  أ) جيد يف 

اآلن عليك أن هتتم أكثر بكل ما ! عظيم 



من (  ب )، وعليك أن ترى (  أ) يتعلق بـ 

منظور آخر ، منظور اخلطأ وتصحيحه ، 

 ..ومعاجلته ، وحتسينه 

 !دث بكبسة زر إال على اإلنترنت ال شيء حي

دث لكن فيما يتعلق بشخصيتك ، لن حي

،  هبدوء.. التغيري املرجو بني يوم وليلة

، تغلب على األمور اليت تسبب  وبثقة

اإلحراج ، واليت جتعلك غري واثق بنفسك ، 

 تشعلأن  جيبمن تلعن الظالم  وبدالً

 ..، كما يقولون مشعة

 



واجه 

 !خوفك 
على ما يشغلك عن  بالتركيزامأل وقتك 

اخلوف والقلق والتردد وقلة الثقة بالنفس ، 

حترك ، زد من مهاراتك وخرباتك ، تعرف 

على املزيد من األشخاص ، انضم لبعض 

اجملتمعات اإللكترونية واجلروبات 

كثريين ممن لالفيسبوكية اليت فيها ا

 .. يشاطرونك اهتماماتك 



ابدأ بالتغلب على األمور اليت تراها 

 !سيئة ، حوهلا إىل أشياء مجيلة 

من املهم أيضاً أن تشاهد النماذج الواقعية 

شاهد .. قني من أنفسهم من أولئك الواث

يف   Stand Up Comedyحلقات الـ

يوتيوب ونتفليكس وانظر إليهم كيف 

ل ثقة أمام عشرات يتحدثون ويضحكون بك

 .. اآلالف من املتفرجني 

 ملاذا ال يشعرون باإلحراج ؟ 

ملاذا أنت تقلق حىت هذا احلد بينما 

 هم ال مشكلة لديهم إطالقاً ؟

ألهنم ال يهتمون ألي شيء ، وال ألي نظرات 

.. من أي أحد ، وألنّ هذه هي شخصياهتم 

 ، أو مثلهم ؟ي مينعك أن تكون منهمما الذ



يف املدرسة ، ويف بداية مشواري  أذكر وأنا

( حممد سليمان)الكتايب ، جاءين األستاذ 

رمحه اهلل وأخربين إن هناك مهرجاناً 

للقصة القصرية ، وإنه يريد مين أن 

ال وقتها كنت خجوالً جداً ، ..  فيه أشارك

!  الصف السابع االبتدائييف تنسى أنين 

لكنين مل أهتم ، وتشجعت ، رغم أنين أعلم 

أشعر باخلجل من الوقوف أمام الناس كم 

 .. واحلديث دون قلق 

شاركت ، وتلعثمت ، وارتبكت ، وأنا أصغر 

 266املتحدثني على املنصة ، وأكثر من 

مل ..  ألول مرة يف حيايتشخص أمامي 

أنظر يف عني أي منهم ، وبقيت واقفاً مثل 

اللوح ، والورقة يف يدي ترجتف ، وجسدي 

 ! يرجتفكله 

 .. لكن 



 ما الذي حصل بعدها ؟ 

  ال شيء

واهلل العظيم عادي ، مرت احلياة بسالم 

 !واستمرت األرض تدور ، وبقيتُ حياً 

شاركت بعدها بعدة لقاءات ، وكل مرة كنت 

، وكان إلقائي يتطور ، وبالذات  أحتسن

أمام  وحدينين كنت أمترن يف البيت أ

 ..مع بعض األصدقاء  أحياناًو، املرآة

أن جتلس مع أشخاص  يضاًمن املهم أ

يشجعونك على التخلص من هذه األمور 

أشخاص إجيابيني وواثقني من  معالسلبية ، 

أنفسهم ، دع أولئك املرتبكني والتعساء 

والضعفاء للزمن ، أنت لست ويلّ أمورهم 

كي تتحمل أحواهلم وأوضاعهم ، امنحهم 

لقتل  ال متنحهم الفرصةوقتك ولكن  بعض

 ..ليت فيك األشياء اجلميلة ا



 الصاحب"، و " املرء على دين خليله"

، ال شكّ أن تدرك أن هاتني "ساحب

 ! كل شيء.. الكلمتني تشمالن كلّ شيء 

البعض يشعر أن ثقة ثقته بنفسه بسبب 

اليت مير  أواألوضاع السيئة اليت مر فيها ، 

وفاة  أومتردية ، فيها ، من حالة معيشية 

ة مثرية أوضاع دراسي أوأحد الوالدين ، 

حروب متعبة ومرهقة نفسياً  أولليأس ، 

وجسدياً ، هؤالء على حق وعلى باطل بنفس 

ألنين أدرك جيداً أن  على حق.. الوقت 

املصائب تقتل جزءاً من الروح ، تتعبك ، 

 وعلى باطلتثري غثيانك وتزعجك جداً ، 

ألنه من الطبيعي أال تستسلم هلذه املشاعر 

 ! طوال الوقت

ملاذا أنت دائماً : "ل كل فترة تأتيين رسائ

متفائل ؟ من أين لك كل هذا الفرح ؟ أال 



تشعر بالغضب من احلياة مثلنا ؟ أال مترّ 

بلحظات تكون فيها حباجة ألن تكتئب وحتزن 

 "وتبتعد وهترب عن كل شيء؟

 سؤالك غريب يا عزيزي

، كأي أحد يف هذا الكوكب ؛ أشعر  طبعاً

وبالتعب ،  من عدة أمور ، أحياناًباليأس 

.. إلحباط ، وبالقلق واخلوف والتوتروبا

هلذه املشاعر ال أمسح ولكن ما أفعله أنين 

ملاذا أمسح هلذه السلبيات ! بالسيطرة عليّ 

أن تستهلك وقيت وتفكريي وأعصايب؟ ملاذا 

أتيح هلا بكامل قواي العقلية والنفسية أن 

 متنعين من االستمرار ؟

 الطبيعي 

مور السلبية معك هذه األ أن حتدث

، وأن متر بظروف مزعجة ، وأن والسيئة



تقابل أشخاصاً مملني ومحقى ومثريين 

 ! امسها حياة ، هذا ما تفعله بك.. للغثيان 

 ير الطبيعيغ

أن تستسلم هلذه األشياء ، أن تغرق دون 

مقاومة ، أن ترضى بالواقع الذي أنت فيه 

دون أي حماولة للتغيري والرفض ، أن 

لضحية حىت الرمق األخري يف تعيش دور ا

 !هذه احلرب الطويلة 
 



 قصة قصيرة
يف هناية الصف العاشر االبتدائي ، فوجئت 

  :بشيء مل أتوقعه على اإلطالق 

  بثالثة مواد ألول مرة يف حيايت رسبت

  !باالجنليزي والرياضيات والكيمياء 

أتذكر جيداً أنين صدمت جداً ، وأصابين 

عندما قدّمت  جلتهعااكتئاب حاد سرعان ما 

امتحانات اإلكمال يف العطلة الصيفية ، 

ألنين كنت  رمباوجنحت يف املواد الثالثة ، 

 ..يف مدرسة خاصة 

بعدها أخربت والدي أن اخللل ليس يب 

ال أشعر وحدي ، لكن املدرسة اليت أنا فيها 

 ..بأي راحة هبا 



ال مع الطالب ،  ال أشعر بأي راحة ، أبداً ؛

 ! اتذةوال مع األس

  ..مثة شيء غري مريح يف هذه البيئة 

أحسست وقتها أنّ 

 ! بيئيت  تغيريعليّ 

ال أدري كيف خطرت ببايل هذه الفكرة 

 !كن شعرت أنّ هذا ما جيب أن أفعله لوقتها 

نقلين والدي فعالً إىل مدرسة أخرى ، بيئة 

جديدة خمتلفة كلياً ، أساتذة وطالب أراهم 

، نفسية  همواألألول مرة يف حيايت ، 

جديدة ، وعيون خمتلفة ، أرى فيها العامل 

 .. عما قبلبطريقة مغايرة 



، ولكنين مع هناية الصف  ال تسألوين كيف

األول الثانوي كنت األول على الصف 

حوّلت الرسوب بثالثة مواد ! واحلمد هلل 

بالعاشر إىل حصويل على املركز األول على 

لعامة لثانوية ا، مما جعلين أدرس ا الصف

دون أن  منحة جمانية !على حساب املدرسة

  ! قرشاً واحداً -حفظه اهلل-والدي  يدفع

 االحتادميكنك أن تتأكد وأن تسأل مدارس 

عن هذا األمر  باألردن الزرقاءيف حمافظة 

 لو كنت تظنين أمزح أو أبالغ 



 رأيي الخاص
لو شعرت أن الظروف اليت حولك ، أو 

معهم ، سبب  األشخاص الذين تشق طريقك

.. يف إعاقتك أو توقفك أو تراجعك 

 غادرهم

غادر بيئتك ، جددها ، وانظر للعامل من 

ليس من الضروري أن ؛ إذ زاوية أخرى 

 !يكون اخللل بك 



 2 قصة قصيرة
مثل عشرات اآلالف من القراء الشغوفني ، 

و ( نبيل فاروق)تابعت أعمال الدكتور 

 .. منذ نشأيت( وفيقأمحد خالد ت)الدكتور 

( ملف املستقبل)و( رجل املستحيل)عشقت 

وبقية ( فانتازيا)و ( ما وراء الطبيعة)و 

السالسل لكل الكتاب ، واقتنيت كل 

بدأت أكتب،  وشيئاً فشيئاًالروايات، 

 !وأنغمس يف هذا العامل بكل طاقيت 



أنظر للغالف  -أثناء القراءة–دائماً ، كنت 

: اخللفي إىل صورة الكاتب ، وأقول لنفسي

 " !سألتقي بك ذات يوم"

زوجة )ونشرت كتايب األول ،  مرت األيام

وأنا طالب يف اجلامعة ، وكنت أكتب ( ختتلف

الصحف احمللية ، مث قدمت عدة  ببعض

برامج إذاعية ، واستمرت الكتابة ، بال 

توقف ، واستمرت القراءة ، لكل سالسل 

 !أيضاً بال توقف( روايات مصرية للجيب)

خترجت من اجلامعة، وتوظفت يف شركة 

سفن ، وكان عندي وقتها الكثري للبواخر وال

..  بصراحةمن وقت الفراغ أثناء الدوام ، 

بدأ السؤال اجملنون يراودين ، وهو  وحينها

نفس السؤال الذي كان خيطر يف البال كلما 

ماذا لو كتبت سلسلة : "أمسكت القلم ألكتب 



مع املؤسسة العربية احلديثة ومع روايات 

 "هل هذا احللم ممكن؟ مصرية للجيب؟

أجبت نفسي مباشرة إن اجلواب جمهول، ال 

لي، أعرفه، ولكن حتماً فكر فيه اآلالف قب

فمن نال منهم فرصة لالنضمام إىل هذه 

 ! القليل جداًالدار العظيمة ؟ 

 !ما العمل ؟! فما احلل ؟

اتصلت باملؤسسة ، وأجاب االتصال سكرتري 

، وطلب مين أن  (خالد الدسوقي)املؤسسة 

أرسل له ورقة فيها فكرة السلسلة اليت أريد 

 !كتابتها ، مع العدد األول منها 

 إحم

 ! حدث يل وقتها ، لكنّين جننتال أذكر ما 



والشعور اهلائل بأنّ ما  احلماس ، بسبب

خالل أسبوعني كتبت  ؛( ممكن)أريده 

، وكان (تاكسي)العدد األول من سلسلة 

 ( .. الذين جاؤوا)امسه 

وأخربين أن أرسله  (خالد)اتصلت باألستاذ 

له مطبوعاً ، ثالثة نسخ ، إىل عنواهنم يف 

 ..اليت عن السلسلة القاهرة ، مع النبذة 

وفعالً خالل أيام قليلة أرسلت ما طلبه مين 

 ..إىل القاهرة بالربيد اجلوي 

 يف عامحدثت هذه األحداث 

أنه كان  ، وأذكر جيداً جدا2010ًً

 ! وستعرفون ملاذا الحقاً،  سبتيوم 

التايل، فاتصلت عليه ،  السبتبعدها جاء 

وأخربين إنّ العدد وصله ، وإنه اآلن مع 

 .. نة القراءة جل



 مىت أتصل فيك مرة أخرى ؟ -

 !األسبوع اجلاي يا حسن  -

الذي بعده ، فأخربين أن  السبتفاتصلت 

 ..الذي بعده  السبتأتصل 

أربعة واستمر هذا احلال أكثر من 

، ويؤجلين  سبت، أتصل فيه كل أشهر

 !الذي بعده بسبب جلنة القراءة  للسبت

 ..شعرت بإحباط ، لكنين مل أيأس 

 ! سبتسأتصل كل .. لن أيأس 

 :حىت جاء اليوم الذي قال يل فيه 

قرأ روايتك، ( نبيل فاروق)الدكتور  -

وأعجبته، ويريد العدد الثاين والثالث من 



كي يقيم أسلوبك وأفكارك .. السلسلة 

بالشكل املناسب ، ويتأكد من قدرتك على 

االستمرارية ، وهي من أعم عوامل القبول 

 ..يف السالسل 

احلماس كان هائالً للغاية ، خالل أقل من 

حديقة )شهر كنت قد كتبت العدد الثاين 

من ( ماالكان)والعدد الثالث ( اجلثث

السلسلة ، ومت اإلرسال للقاهرة مباشرة 

، كنت على  وكالعادة.. بالربيد اجلوي 

عرب ( خالد)تواصل مستمر مع األستاذ 

 !أيضاً  سبتاهلاتف، كل 

 :ل يل قا 2010أواخر عام 

عندنا اآلن أول ثالثة أعداد من  -

.. سلسلتك، سنقرأها ونعطيك اجلواب

 !القادم  السبتاتصل يب 



وهنا ، ال بدّ من أن تعرفوا أنين من أواخر 

وأنا   2013وحىت أواخر عام  2010عام 

 :، واجلواب دائماً هو سبتأتصل به كل 

كلمين ! لسة يا حسن  -

 !األسبوع اجلاي 

ويف يوم .. سنوات  4ال بيننا استمر هذا احل

، اتصلت فيه كالعادة  2013ما ، يف أواخر 

 :متوقعاً أن يؤجلين أيضاً للسبت القادم

 ..طمين يا أستاذ خالد  -

 !مربوك يا حسن  -

 !شو اللي مربوك ؟ -

 !حاجتك حتتطبع .. مربوك  -

 ..حرفياً ، هذا احلوار الذي دار بيننا 



دية شعرت بعده أن هناك أفيال ور 

تغين من حويل ، وشعرت بألعاب 

نارية تنفجر بوجهي ، وبأقواس قزح 

 ! ملونة يف كل مكان 

معرض  كنت معهم يفما حدث بعدها أنين 

، وأمسكت   2014القاهرة الدويل للكتاب 

بني يديّ ، وما ( تاكسي)العدد األول من 

بعيداً عن أنين .. كان حلماً صار حقيقة 

الرائعني تشرفت وتعرفت على الكتاب 

أمحد )و ( نبيل فاروق)شخصياً ، الدكتور 

و ( حممد رضا عبد اهلل)و ( خالد توفيق

تامر )و ( حممد سليمان عبد املالك)

( سايل عادل)و ( أمحد فكري)و ( إبراهيم

، والذين ( أمحد املقدم)ودينامو املؤسسة 

أفتخر هبم مجيعاً، وأشكر نفسي  على 



لذي إصراري للوصول للمؤسسة وهلم، وا

رمبا لواله مل حيصل أي شيء مما كنت أريد 

 ! ومل يتحقق احللموأرغب ، 

، جاءين أثناء حفل  الفكرة من هذه القصة

 :، اقترب مين وقال يل  شخص ماالتوقيع 



يا أخي أنا من مصر ، من القاهرة ،  -

 12وأرسلت أعمايل للمؤسسة منذ أكثر من 

 سنة ، وحىت اآلن مل أتلق أي رد منهم ، مع

! أنين أسكن على بعد نصف ساعة منهم 

كيف استطعت أن تنشر معهم ، وأنت لست 

 !؟من مصر أصالً 

 :ابتسمت وأجبته 

 !هل كنت تتصل فيهم كل سبت ؟ -

نظر إيلّ وقتها ومل يفهم ، فوعدته أن 

ألنين كنت مشغوالً مع بعض  الحقاًأخربه 

ها قد أخربتك هنا يا .. فـ .. القراء 

 !  الكتابيف هذا .. صديقي

ولكل شخص  هذه القصة لك أنت بالذات ،

!يريد أن يعرف ما الذي يفعله اإلصرار





ال تدخل جماالً : داً مالحظة مهمة ج

 فقط بعيداً عن اهتمامك أو رغبتك ،

يعين من باب ! ألنك تتوقع أنه سهل 

 ( !شيئاً سأجرب ولن أخسر)

 تعمل هيك ال

 !أرجوك .. بحالك



املثاالن األشهر على هذه احلالة ؛ مجاعة 

التصميم اجلرافيكي ، ومجاعة السوشال 

 !ميديا 

ستشعر  ني من بعيد ،عندما ترى هذين اجملال

وداعاً لألشياء ! هييييييه.. أن األمر سهل

ذي الصعبة ، لقد وجدت الشيء السهل ال

 !سيجلب يل الرزق الوفري دون تعب

ستقنع نفسك وأنت تضحك ، أنك ستتعلم 

استخدام بعض الربامج ، وستصبح بعدها 

وستتعلم كيف تردّ على ! مصمماً حمترفاً 

بعض التعليقات يف الفيسبوك ، مع بعض 

 ! ختمت العلم ملنشورات ؛ وهكذا أنت ا

 !ملك السوشال ميديا  خلص إنت

مبدئيا  يجب أن تعرف القاعدة 

الشهيرة والتي ال يعرفها 



الشيء الذي : لألسف أحد 

يكون دخوله سهال  ، يكون 

 !صعب المنافسة 

مصمم اجلرافيك جيب أن يكون فناناً ، يفهم 

يف األلوان ، وعنده ذوق وحسن اختيار 

يق وإبداع، وال بد أن يكون مطلعاً وتنس

على أمثلة كثرية جداً جداً جداً جداً جداً 

 ..يف العامل كي يستطيع إجناز شيء منافس 

إن أتقنت بعض 

الفوتوشوب فهذا ال يعني 

 !أنك مصمم على فكرة 
 نفس الكالم ينطبق على السوشال ميديا

؛ إذ جيب  والتسويق اإللكتروين أو السيو



شياء كثرية ، وتدرس أأن تقرأ وتفهم 

جمة ، وبعض الرببالكتابة ومهارات التواصل 

ناس ، وحتليل الواالستراتيجيات ، والتسويق

اجملانية  واجلمهور، واستخدام األدوات

ذلك، مع االطالع املستمر  وغري واملدفوعة

 ..، واألمثلة الكثرية جداً أيضاً

أن جيب  كي تنجح يف شيء

تتأكد أنه مناسب 

 !إلمكانياتك

و كنت تشك يف إمكانياتك ، ل

طورها ، زدها ، ما .. ارفعها

 !دام هناك جمال معك 
 



الفيل لن يطير ، مهما أخذ 

دروسا  خصوصية في 

يستطيع ال الطيران ، ألنه 

، وليس عنده الطيران 

 !أجنحة من األساس 



ولو كان هناك شخص يعشق الركض ، ولكن 

لن يفوز مت بتر قدميه ؛  ما بسبب حادث 

 .. باملاراثون اًحتم

 160ولو كان هناك شخص ، وزنه يتجاوز 

كيلوغرام ، أؤكد لك أنه لن يستطيع أن 

 ! خالل أسبوعيصبح عارض أزياء، 

تأكد أن الشيء مناسب 

ه إلمكانياتك ، وبعدها امنح

كل تركيزك ومجهودك 

، كي تتميز ووقتك وتعبك

 !وتبدع فيه 

 -فقط–أما أن تراه من بعيد ، وتدخله 

سهالً وستستطيع التمكن منه تظنه ألنك 



فهذا يعين أنك مل تفهم بعد  ةبسرع

 ! ال يوجد شيء سهل: العامليالقانون 

بالمناسبة ؛ لو وجدت 

شيئا  سهال  فاعلم أنك 

تقوم بعمله بطريقة 

 !خاطئة ؛ على األغلب 

و كان اجملال الذي تريد دخوله سهالً حىت ل

غريك أيضاً،  كثريونهذا احلد، سيدخله 

 ..لست وحدك من سيفكر هبذه الطريقة ف

، سيصبح عدد منافسينك كبرياً ،  بالتايل

واألسعار ستقل ، ولن تبقى لك قيمة 

ما مل تكن متميزاً ،  حقيقية مع مرور الوقت

 !وخمتلفاً 



كُن مميزا  ومختلفا  

 !قدر استطاعتك 

 ،ستنج لو أردت أن تنجح

وفقط إن بذلت كل ما 

.. بوسعك كي تنجح 

ل إن لم تفعل وستفش

 ! شيئا  على اإلطالق



ستنجح لو تعبت ، 

وستفشل لو بقيت واقفا  

 !مكانك دون أي حركة 
نجح أحد من غري إصرار وإرادة وتعب لن ي

 ..ومشقة ، وتصميم 

لن ينجح أحد إن كان جيتهد بالطريقة 

املهم أن جتتهد باالجتاه  ..الصحيحة 

،  فاألمر ال يتعلق بالتعب فقطالصحيح ، 

 ! اً ، هنائياً ، قطعاً ، حقاً ، صدقاًأبد

 يستحقاألمر يتعلق بالتعب على األمر الذي 

 ..التعب

 .. من أجلكاتعب 

 ..مستقبلك  من أجل

 ..تعلمك وتعليمك  من أجل

 ..تطوير مهاراتك  من أجل



 ..وإمكانياتك قدراتك تقوية  من أجل

تنمية نفسك باجملال الذي  من أجلاتعب 

 ..فيه  تريد أن تكون خبرياً

يف أمر أو ( اخلبري)عندما تصل ملرحلة 

جمال معني، سيأتيك العمل حىت قدميك 

 ! واهلل العظيم 

جتلس مكانك ومتارس االنتظار ، أما عندما 

بينما أنت على فيسبوك وواتساب وسنابشات 

طوال الوقت دون أي خطوة عملية من 

!شيء أعدك أنه لن حيصلقبلك، 



ال توجد خطوة عمالقة توصلك للمكان 

 ..الذي تريده بسرعة وسهولة

حتقيق هذا األمر حيتاج إىل الكثري من 

 .. اخلطوات الصغرية 
 

 

فكر جيدا  بخطواتك 

ة القادمة ؛ الصغير

ستكون كيف ؟ وأين ؟ 

 ومع من بالضبط ؟



وناجحاً ، ال يعين بالضرورة  مبدعاًأن تكون 

مارك )أو ( إيلون ماسك)أن تكون 

 ( !زوكربريج

هو قدرتك على استخدام  اإلبداع

ا أفكارك إمكانياتك العادية ، لتطبق هب

اجليدة ، وتوظف خيالك كي تفيد به 

 ..اآلخرين 

 ..ني قكلنا مبدعون ، صد

املعلم الذي يبتكر طريقة خمتلفة إليصال 

 .. مبدعمادته للطالب ، هو 

والشخص الذي يبث الطاقة اإلجيابية يف 

 .. مبدعشخص خامل ، هو 

بالتصميم اجلرافيكي ، أو  مبدعاًرمبا تكون 

لساخنة ، أو الكاريكاتري احللويات ا

إلقاء الشعر ، أو بإسداء السياسي، أو ب



ية ، أو بإعداد الطعام النصائح التسويق

 ..الصيين ، أو بالتصوير ، والكتابة 
 

: اسأل نفسك 

  بماذا أنا مبدع؟



 انتبه      

ذا مرت عليك فترة طويلة وأنت بالبيت إ

 جتد شيئاً ، دون عمل ، رغم أنك تبحث وال

 !ببساطة راجع نفسك فاخللل بك أنت 

 ..املشكلة ليست بالسوق ، بل بك أنت 

إما أنك لست قوياً يف جمالك ، وجيب أن 

تكون أقوى يف جمال آخر ، أو أنك ال تعرف 

كيف تعرض نفسك بالطريقة الصحيحة ، 

 ..وبالوقت الصحيح 

تعرف على : ال ختدعين وال ختدع نفسك 

، بدالً من أن تبقى عالقاً  مشكلتك اليوم

!د فيها لألب



راسلين شاب قبل فترة ، وأخربين إنه 

حمترف بالتصميم اجلرافيكي جداً ، ولكنه 

ال يعرف كيف يسوق نفسه ، وال يعرف ماذا 

 .. يفعل 

من أعماله طلبت منه أن أرى بعض النماذج 

رهيب فعالً وتصميماته !  واو.. وفوجئت 

طلبت منه . .أكثر من متقنة وعظيمة 

بعدها مباشرة أن خيتلط مبجتمع الناس 

الذين من نفس جماله واهتمامه وخرباته 

هي  جمتمعات الفيسبوك.. واحترافه 

األفضل لبدء تكوين شبكة عالقات مجيلة 

 !مع أشخاص من ضمن ختصصه 

جروبات ، بدأ الشاب باالنضمام إىل  وفعالً

اخلاصة باملصممني ، وبدأ جييب  الفيسبوك

األسئلة ، ويضع مناذج من أعماله ، على 

ويستفسر عن اخلرباء ، وبدأ امسه يسطع 



يف بعض اجلروبات ، وبدأ بتكوين 

وبعض الزبائن الصداقات واملعارف ، 

 ! وأنا منهم،  بالتأكيد

 ما الذي فعله ؟

وجد أقرانه ، كما جيب 

 !عليك أن جتد أقرانك 
؟ احبث عن املهتمني أنت حمترف بالتصوير 

يف  الكثرية جملال يف جروبات التصويرهبذا ا

؟ احبث  أنت حمترف بالطبخ.. فيسبوك 

عن املهتمني هبذا اجملال يف جروبات الطبخ 

بالكتابة ، أو  حمترفأنت .. يف فيسبوك 

الرسم ، أو تصميم مواقع اإلنترنت ، أو 

 الربجمة ، أو أي ختصص ؟

، عن اجلروبات اليت فيها  احبث عن أقرانك

انضم .. نفس االهتمام  أشخاص لديهم



هلم، شارك وتفاعل واسأل وأجب على 

األسئلة ، ابنِ لنفسك امساً بينهم ومعهم 

جديدة ، قدّم بعض  قيمةووسطهم ، اصنع 

اليت ال يعرفها الكثريون ، اشرح  احللول

 ما مبجالك يف فيديو أو مقال صغري أمرعن 

 .. مثالً  أو تسجيل صويت

 :قرأ عن من الضروري جداً أيضاً أن ت

 Personal Branding التسويق الشخصي
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 ضروري 
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قول دوماً يف ي( خالد األمحد)خبري اإلعالم االجتماعي 

حماضراته ، إن السوشال ميديا فتحت كل األبواب ، ال 

توجد حدود أمامك ، تستطيع التواصل مع قادة الفكر 

وهذا !  من هاتفك احملمولساء الغد ، وصناع القرار ورؤ

 مع اآلخرين ، من أجلك أنتتواصل ما أؤكد عليه هُنا ؛ 

!





ما هي األسباب الحقيقية 

التي بسببها لن تنجح أبدا  

 !بالعمل عبر اإلنترنت ؟
من جيجا  16 يف حاسوبك أكثر من .2

والكتب اإللكترونية تدريبية الكورسات ال

( يوماً ما)مللفات احملفوظة ، فقط للقراءة وا

.. كما تتخيل ، دون أن تقرأ منهم أي شيء 

س هلا أي فائدة سوى استهالك حيز ملفات لي

 !ال بأس به من الذاكرة 

وجدت وقتاً  -على سبيل االفتراض-لو  .1

أنت ال ..  لن تطبقللقراءة واالطالع ؛ 

، وهتز رأسك ، فقط تقرأ! جترب وال تنفذ 

 !  خلص.. وتتحمس قليالً ، مث 

إذا يسر اهلل لك ، واستطعت أن تطبق  .3

ترنت ، فأنت بعض الطرق للعمل عرب اإلن



اآلن وتريد كل شيء بسرعة  سوبرمان

األرباح بأقصى وقت ممكن تريد ! خارقة 

من عمل ال  دوالر 999تريد ! وأقل جمهود 

 !وهذا مستحيل يومياً ساعتنييتجاوز 

ال حتب  !يوقفك ستفكريك التقليدي . 4

ال .. وال تريد أن تفكر خارج الصندوق 

كتوبة من الطرق امل % 3تريد أن تغري ولو 

أخذها نفسها كما واملنشورة ، تريد أن ت

، وأن تطبقها حبذافريها وأن تربح هي

،  يومياًجيداً ، رغم كل التحديثات املتجددة 

وكثرة املنافسني الذين يدخلون اجملال 

 ..بشكل مستمرّ 

للعمل  واحدة فقطعندما جترب طريقة  .5

والربح ، وهذه الطريقة ال إبداع فيها ، 

يوم هناك أشخاص جدد وبالعكس كل 



يف األرباح  تناقصيطبقوهنا ، مما يعين 

 !والتفاصيل واألفكار 

؟  منتجاً خاصاً بكأن تصنع جربت هل  .0

ال تكون من أولئك الذين يدخلون  أرجوك

عامل العمل عرب اإلنترنت وبعد شهر 

كيف تربح من  )يصدرون كتاباً امسه 

ا طبعاً هن، وحياولون بيعه للناس ( اإلنترنت

أحتدث عن شخصية حقيقية تعرفت عليها 

اصنع منتجاً أو كتاباً أو سلسلة !  قبل أشهر

،  باجملال الذي تتقنه وحتترفهفيديوهات ، 

وتبدع به ، مث سوّق له وابدأ عملية 

 ..الترويج بكل طاقتك 

، كل يوم هناك أمور  هائلهذا اجملال  .2

جديدة ، حتديثات خمتلفة ، قصص جناح 

كما أنت وال تعترب  تبقىال منوعة ، 

معلوماتك اليت قبل سنتني هي املعلومات 



 جديدعليك دوماً أن تبحث عن ! األهم 

 ..بكل شيء  جمالك ،

جيب أن .. جيب أن جترب بأموالك  .8

جيب أن ! تدفع وأن تستثمر وأن ختسر 

ال بد أن ختسر كي تعرف املكان  ..ختسر 

 جيب.. الذي لن ختسر فيه باملرة القادمة 

أن : باملعىن احلريف للكلمة  ريادياًأن تكون 

تكون مستقالً ومغامراً وال يهمك شيء سوى 

.. النجاح ، رغم أنف كل الصعوبات 

 من أهم أسباب جناح مشروعك ، التسويق

هو العمود الفقري للنجاح كما أقول دوماً يف 

شروع بدون ال جناح ألي م" :حماضرايت 

 ! "أبداً.. إشهار وتسويق وترويج 

، ال  جبديةعليك أن تأخذ هذا العمل  .9

ألنك ( ياهلل جبرب)تدخل اجملال من باب 

اقرأ ، وطبّق ، !  بالفشلستحكم على نفسك 



ونفذ ، وجرب ، وسوّق ، واستثمر ، بعد أن 

جيب أن تعطي  ..تفكر وختطط كثرياً 

 ..  األمور اهتماماً وتركيزاً كبريين

 إما هذا وإما ال شيء 
برأيك ؛ ل عرب اإلنترنت سيبقى العم

جمرد خرافة يكررها الناس ، شيء 

، متاماً مثل العنقاء مستحيل وأسطوري 

 ! واخللّ الويف



 

متى تستطيع أن تقول 

فسك إن هذا هو الوقت لن

، أو ر مجالكياألنسب لتغي

 !وظيفتك ، أو دراستك ؟
عندما يكون أسعد وقت بالنسبة لك ، هو  *

ذا الشيء أو الوقت الذي تبتعد فيه عن ه

 ..اجملال 

عندما جتد أنك ال متلك أي شغف أو  *

حافز لتطوير نفسك ومهاراتك وقدراتك 

هبذا اجملال ، وال تريد أن تتعلم أي شيء 

 ..جديد حوله 

عندما يكون هذا الشيء عائق أمامك ،  *

 ..مينعك من حتقيق طموحاتك ورغباتك 

 !عندما تشعر بكرهك لنفسك يف املكان *



تتأكد كل يوم ، أنك ال تستفيد وال عندما  *

من باب تتعلم ، بل تقضي الوقت فقط 

 !الواجب والتسلية 

عندما تعترف بينك وبني نفسك ، أن  *

هناك شيء آخر ترى أنك ستكون متميزاً 

 ..فيه أكثر 

مش فارق )عندما تكون يف قلب مرحلة  *

 ( !معي

عندما تتخيل نفسك يف املستقبل ، وترى  *

 ..يف هذا اجملال هنائياً  أنك لن تبدع

عندما حتدد هدفك جيداً جداً ، قبل أي  *

 .. تغيري تريد أو ترغب بأن تقوم به 

 ..نعم ، ال تتهور 
 

 ال تتهور 



حدد هدفك جيداً قبل أن تتحول ، قبل أن 

تصنع شيئاً جديداً وجتد ختصصاً أو عمالً أو 

جماالً آخر ، حدد ما الذي ستفعله بعد أن 

يري أو التحوّل ، كي ال تصطدم تقوم بالتغ

 !بالواقع 
 

 !ال تتهور 
يف جمال تقضيها  كل ثانية

ليس جمالك، أو بعيد عن 

 ؛وحلمك  شغفك وطموحك

 !حقيقية عترب خسارة تُ



 

التغيري والسعي وراء الشغف 

من أصعب القرارات ؛ والطموح 

ولكن .. اليت من املمكن أن تأخذها 

األشياء  هي أكثر بنفس الوقت ؛

 !اليت ستندم عليها إن مل تفعلها 



 .. هذا مكانك: ال ميكن ألحد أن يقول لك 

 .. هذا عملك: أو 

 .. جمالك هذا: أو 

ال ميكن ألحد ، مهما كانت قدرته أو عمله 

أو خرباته أو قوته ، أن يعطيك خطة 

مة مسبقاً ، كي تسري بناءً حمددة مرسو

 ..، وتصل ملا تريد عليها

 ..مشاعرك ستتغيّر 

 !وما تريده سيتغيّر 

رمبا يساعدك أحدهم أن تفكر ، أن تفتح 

عينيك بشكل أكرب ، أن ترى األمور من 

زاوية أخرى ، أو كيف تعمل بطريقة 

صحيحة ، أو كيف تستغل وقتك وتقوم 

 .. ولكنبترتيب أولوياتك ؛ 



حياتك قصتك ، 

 وأنت بطلها

: ال تقلد اآلخرين ، ولكن اسأل 

 ؟ ما الذي فعلوه



ل الناس ، وتعلم كيف تفكر ، وكيف اسأ

 ..تفهم ، وكيف تعمل ، وكيف ترى 

 !عليه فعلهوقتها ستدرك ما الذي جيب 

 لألسف ، الناس ليسوا للناس

عند أول فرصة مع شخص آخر ، رمبا  الناس

 لن يكونوا! سيبيعون كل شيء يذكرهم بك 

معك وقت حاجتك هلم ، ولن يعاونوك وال 

 ..لم يساعدوك كما تتخيل أو حت

يرغبون بأي شيء مريح ، بعيداً عن  الناس

القلق واإلزعاج والتوتر ، والعالقات 

لذا عليك ! مشمولة هبذا الشيء باملناسبة 

أن تتعلم كيف تعمل ، وترجتل، وتتصرف ، 

 ! بنفسك وتأخذ قراراتك



 

قصتك ، هي 

وأنت .. كتابك 

من ستكتبه ، 

وليس أي 

 !شخص آخر 



هل  احلياة معركة مستمرة ،

 !تعرف ذلك ؟

عنده  الذيوالبقاء للشخص ، مبعركة أنت 

وبالذات إذا كنت يف  ، أكثر استمرارية

 .. الصحيحالطريق 

، اصنعه ، ارمسه ، عليك أن  طريقكابن 

تعرفه ، عليك أن جتده كي تصل إىل املكان 

إليه ، سواءً بعد سنة أو  الوصولالذي تريد 

 ..سنتني أو أكثر 

 يت تريد أن تركبها ؟ما نوع السيارة ال

 ما شكل البيت الذي ترغب أن تعيش فيه ؟

ما طراز احلياة اليت تريد أن جيرهبا 

أوالدك ؟ هل تريد هلم أن يستمتعوا ، أو 

 أن يعانوا ؟

 أين تريد أن تصل بالضبط ؟



تأمل ما الذي تريد أن تقوم ..  جيداًفكر 

اقتل ترددك  !قراراً من أجلك به ، واختذ 

 .. تضع قدماً وتؤخر األخرى ال !  أرجوك

 ..  تقف بني مسافتني ، اهنض وحترّكال

 !ال تركض مكانك 

ال تليق ( التريدمل)هاز وضعية ج

، فالركض يف مكانك لن يأخذك بك

 !إىل أيّ مكان 



، حاول أن تتجاهل املسلسالت  اركض

 تؤجل، حاول أن  قليالًواألفالم 

حاول أن   ،السهرات مع األصدقاء قليالً

أحدث أنواع اهلواتف احملمولة  ناسىتت

 .. قليالًوالسيارات 

ركز أكثر على نفسك ، على تنمية 

مهاراتك وذاتك وشخصيتك وأسلوبك 

ومتكينك لنفسك وقوة قدراتك 

 .. وتطويرك إلمكانياتك 

، اقض وقتاً أكثر  جمالكاقرأ أكثر يف 

يف التعلم والتعليم ، بإفادة اآلخرين ، 

يل نفسك إىل مبساعدة الناس ، بتحو

و ( جوجل)مبدع حقيقي ، بالبحث يف 

عن كل شيء ممكن أن تتعلم ( يوتيوب)

 !وتستفيد منه 



 الفكرة إنك تكون 

  دينامو
 شغال الفكرة إنك تكون 

  14لى ع 14

 الفكرة إنك تنطلق 

 وتستمر 

 ! وما توقف



العربة طبعاً ليست فقط يف أن تقرأ كثرياً 

دورة  جداً ، أو أن تشترك بكل كورس أو

تراها أمامك ، وال أن تشاهد مليون فيديو 

 ! يف يوتيوب 

 ..ال بدّ أن تجرب 

 ..ال بدّ أن تطبق 

 ..ال بدّ أن تمارس 

، ستطيع استخدام الفوتوشوب باحترافلن ت

ج ، واملزج ، موالتعديل على الصور ، والد

وأنت تشاهد فيديوهات أو تطلع على صور 

!  يكفي هذا ال.. ومناذج مجيلة وإبداعية 

أن تشتري النسخة أو أن تقوم  جيب

أن تطبق  جيب.. بتحميلها من اإلنترنت 

وجترب كل احليل واالستراتيجيات ، وأن 

 !بقوة، وأن تغوص يف هذا العامل تقلد



نفس هذا الكالم ينطبق على تعلم لغة 

جديدة ، أو تعلم مهارات االفترافيكت 

، أو كتابة واملونتاج أو حىت التصوير 

 الت املوافقة لشروط السيو يف جوجل ،املقا

أو عمل فيديوهات قوية والربح منها يف 

أو الربح من كليك بانك أو  يوتيوب ،

 ..ادسنس أو شوبيفاي 

مهما كنت دودة قراءة 

أو دودة فيديوهات ؛ لن 

تستفيد كما يجب أن 

تكون االستفادة ، دون 

أن تجرب ما قرأته 

 ! وشاهدته بنفسك



 على سيرة القراءة

.. كل عدة أيام أبدأ بقراءة كتاب جديد 

حالياً أقرأ الكتاب الواحد يف أسبوع تقريباً ، 

وحبكم ..  طبعاًمتوسط احلجم إن كان 

، فإنين أقوم  سنابشاتمشاركيت ليوميايت يف 

بتصوير الكتاب قبل القراءة ، وأتكلم عنه 

.. بعد انتهائي منهسلباً أو إجياباً 



صلين رسائل يسألين أستغرب أحياناً عندما ت

وما الذي : "أصحاهبا حبرية حقيقية 

 ؟"قد نستفيده من القراءة

، أغلب من يسألين هذا السؤال  بصراحة

هذا سؤال غريب .. احبث أنت : "أجيبه 

 " !احبث عن اجلواب! ولن أجيبه ووقح

الروايات ، والقصص ،  إمتاع بعيداً عنإذا 

 والدواوين الشعرية ، وبعيداً عن نصيحيت

الدائمة بقراءة كل شيء من شأنه أن يثري 

/ العلمية / الفكرية / حصيلتك اللغوية 

جداً  كأنصح فإنين األدبية ،/ الثقافية 

، ملا فيها من فوائد بقراءة الكتب التالية 

كثرية يف  أبواباًفتح ، ست رهيبةعظيمة ، 

 !دماغك 



 أنا متأكد من ذلك.. ستشكرين 

 :قرأ ا

 مميز باألصفر

 ر يف حليب أمحرال تفك

 لألشخاص األكثر فاعليةالعادات السبع 

 العادة الثامنة 

 فكر تصبح غنياً

 أيقظ العمالق بداخلك

 أطلق قواك اخلفية

 الراهب الذي باع سيارته الفرياري

 دليل العظمة 

 1دليل العظمة 

 اكتشف مصريك

 أغىن رجل يف بابل

 غري فكرك



 تألق وأبدع

 التأثري اخلفي اخلفي اخلفي

 أ تنجحجتر

 كيفما تكون كن أفضل

 كيفما فكرت فكر العكس

 قاعدة للنجاح دون أن ختسر نفسك 51
 !اقرأ أي شيء يزيدك نموا  



وعلى سيرة .. 

 ! أيضا  ة القراء
 والتعليقات وكل واملنشوراتحبكم الرسائل 

(  Onlinersأونالينرز ) جروب أراه ً يف ما 

جروب متخصص  أول، وهو  فيسبوكيف 

بتعليم الشباب والفتيات كيفية العمل عرب 

اإلنترنت، بطرق قانونية وشرعية ورمسية، 

بعيدة عن الطرق املشبوهة، والتسويق 

 .. احملرمة اهلرمي والشبكي، واألمور 

حبكم هذا فإنين أشعر بغضب شديد للغاية، 

: من ذلك النوع املنتشر كثرياً بني األعضاء 

 ! النوع الكسول

 ..مينعه  كسلهيريد التعلم لكن 



 ..يوقفه  كسلهيريد التطور لكن 

، يشعر باإلرهاق إن فكر بالبحث يف  كسول

 !جوجل أو يوتيوب عن إجابات ألسئلته 

ن يتعب دقيقتني من أجل ، ال يريد أ كسول

 ..الوصول ملا يريد 

 ! يريد النجاح وال يريد النجاح،  كسول

يريد عمل كل شيء ولكنه ال ،  كسول

 ! يشعر برغبة بعمل أي شيء

، يريد  بشكل مبالغ فيههذا النوع منتشر 

عاجلاهز أن يكسب ماالً عرب اإلنترنت 

 من غري،  -كما نقول–وعالبارد املستريح 

تفكري وقراءة وتطور وتعلم تعب وجهد و

 !واستثمار وحبث واستهالك وقت 

، هناك آالف اإلجابات يف  واهلل العظيم

، أنت فقط  Qoura جوجل ويوتيوب و 



احبثوا عن !  اطرح األسئلة املناسبة

املعلومة، نبشوا ، حببشوا ، نعم هناك أسئلة 

لكن هذا بالذات هو من غري إجابة مباشرة ، 

أمور لن تصل هلا إال  هناك! دور اخلربة 

بعد خربة ، وبعد أن تكون قد حبثت كثرياً 

ملا ( مباشراً)جداً دون أن جتد جواباً 

لكنها  متعبةهذه املرحلة اإلجبارية .. تريد

، ستبدأ بالتطبيق والتنفيذ  لذيذة

من نتائج وصلتها ومل  وستنصدموالتجريب ، 

 .. تكن تتخيل أنك ستصلها 

 !ألنك جربت نتائج مل تصل إليها إال

الذي يعتمد على غريه الشخص :  صدقوين

لن حيقق أبداً جناحاً يف بشكل كلي ، 

طاقة  –يف داخلك–أن يكون  جيب.. حياته

جتتهد كبرية ، قوة عظيمة ، تدفعك ألن 

بكل إصرار وعزمية وإرادة من أجل وتبحث 



الوصول للشيء الذي ترغب مبعرفته 

 ! جيب ، ال بدّ.. وتعلمه 

ى طلبات الشباب من أجل أر يومياً

صدقاً مع كل هذا التطور .. التوظيف

واالنفتاح، هناك كمية وظائف هائلة يف 

السوشال ميديا والتسويق جماالت 

والتسويق باحملتوى والـ  اإللكتروين

Branding الـ وSeo  والـSMO  وغري

لكن املطلوب بالطبع أشخاص عندهم .. ذلك

، وليس أشخاص اكتفوا كفاءة عالية

الشهادة اجلامعية فقط، وبعدة فيديوهات ب

 .. ومقاالت من هنا وهناك 

، أنه يسألين لبعضباوصل  القاتل الكسل

سؤاالً، وأجيبه بالبحث عن كلمة معينة يف 

، أو موقع فيه كل ما يريده عن ما جوجل

 ! اللينك هات: يريده ، لكنه يقول لك 



يعين هو كسول لدرجة أنه ال يريد إن 

بحث عن مكان أنت قلت يتعب نفسه بال

 !له أن يبحث فيه

شخص غريه قلت له أن يقرأ مقاالً فيه 

 !احكيلي اخلالصة: جواب سؤاله، فقال يل 

أريد أن أتعلم ، : قال يل واحد ثالث 

فنصحته باملواقع .. ورغبيت شديدة وملحة 

وهنا .. والقنوات اليت فيها كل ما يرغبه 

من %  96حصل له ما حيصل مع أكثر من 

، ولكنه بعد  حتمس بشدة ، وبدأ: لناس ا

يومني شعر باإلحباط ، وبضعف الدافع 

 ! فتوقف فوراً وعاد لطبيعتهواإلرادة ، 

إن بقيت كسوالً وتعتمد طوال :  اخلالصة

سيأتيك يوم تسقط الوقت على غريك ، 

 ! فيه، ولن تستطيع أن متشي خطوة واحدة



تخلّى عن 

 .. أهدافك

 !تكُن قويا  
أطلق العمالق الذي يف  : ولدوماً نق

داخلك ، وإياك أن ترفع الراية 

 !البيضاء وتستسلم 

ال جتعل من نفسك  :  دوماً نقول

فريسة سهلة املنال ، أمام وحش 

 !اإلحباط 

 لكن ؛ ملاذا ال نفكر بالعكس ؟

 ملاذا ال نتخلّى عن أهدافنا ؟



نعم ، اآلن أطلب 

عن تتخلّى أن  منك

 !أهدافك 

ك الصغرية ، يف ختلّى عن أهداف

 ..سبيل الوصول إىل هدفك الكبري 

للنجاح مثن ، وال ميكنك أن حتصل عليه 

الشهري يف ( حمظوظ)بسهولة إال إذا كنت 

عدة ، أو إن ورثت ( وبطوط ميكي)قصص 

يف  نيماليني عن أحد أجدادك املغترب

أو إن وجدت  أمريكا اجلنوبية منذ عقود ،

لقمامة حقيبة ممتلئة يف النقود حباوية ا

أو إن صار  (هذا حلم الطفولة طبعاً)

 ! ةفجأ وزيراً أو نائباًوالدك أو شقيقك 



للنجاح ثمن وعليك أن 

عه عن طيب خاطر ، تدف

 وإال لن تنجح 

عن الواتساب والفايرب والفيسبوك  ختلّى

والسهرات والكافيهات واألفالم واملسلسالت، 

إذا كنت تريد احلصول على درجات عالية 

 !وية العامة يف الثان

عن املنسف والكبسة واملقلوبة والقدرة  ختلّى

وتويكس وسنيكرز واجلاتو والكنافة إذا 

 ! أردت أن ختفف وزنك

عن رؤية األصدقاء واألهل وجو  ختلّى

األسرة والبيت والذكريات الكثرية 

املشتركة ، إذا أردت أن تعمل خارج الوطن 

 !من أجل مستقبل أفضل 



 آمن باهلدف الكبري 

آمن بنفسك وبقدرتك على الوصول إليه ،  

؛ د أن كل تلك األهداف الصغرية تلكوستج

بدأت تصغر وتصغر وتصغر ، فأنت تتجاهلها 

 !بكامل إرادتك 

، ومتسّك هبدفك ،  قم بالتضحية كي تصل

وآمن به بكل طاقتك ، وأشعل ذاتك كي 

حتققه مهما حدث ، وال تسمح لشيء أو 

 .. ألحد أن يوقفك 

طريق طويل ، يبدأ أنت يف 

 !بالتعب ، وينتهي بالنجاح 
ادفن الصعوبات بعيداً عنك ، وإال دُفنت 

 ..أحالمك 

  ..مزّق ضعفك 

 ..مزّق خوفك 



 ..مزّق قلقك 

 !وإالّ متزّق مستقبلك بيديك 

كن واثقاً بقدرتك على الوصول ، وامسح 

 !الالاستطاعة من قاموسك لألبد 

  .. ال تيأس ، وكن قوياً

 ! أنك تستطيعما  ثق تما



هل أنت طالب 

في الثانوية 

 !العامة ؟
 سنابشاتيومياً تأتيين أسئلة على حسايب يف 

هناك نسبة .. من طالب يف الثانوية العامة 

ة، وملل ، هناك عشوائية كبريهائلةختبط 

كيف يريد ! فظيع، وإحباط مثري للدهشة 

هؤالء أن ينجحوا بدراستهم وحياهتم مع كل 

 !هذه املشاعر السلبية القاتلة ؟

، لكل من أسأل هذه األسئلة وكثرياً ما كنت 

 :يراسلين متأمالً أن أعطيه جواباً سحرياً



 رست وجنحت ، فمن سيتأثر بنجاحك؟إذا د

سيتأثر درس وتنجح ، فمن إذا مل ت

سيكون ومن  من سيفرح لك وبك؟ برسوبك؟

 من الشامتني مبا حصل مع من وراء ظهرك؟

هذا الكالم ليس لطالب الثانوية العامة 

فقط ، ولكن ألي أحد يف نفس املكان ، سواءً 

كان طالب جامعة أو طالب للدراسات العليا 

،  الوقت هو لعبتكم أنتم.. أيضاً 

تستطيعون بناء الكثري من األشياء يف 

 ! ساعاتكم أو تستطيعون تضييعها فحسب 

أنت قرر ما الذي 

 تريده بالضبط
خذ قرارك ، بعيداً عن تقضية الوقت يف 

السوشال ميديا ، وبعيداً عن األصدقاء 



! الذي سيبتعدون عنك فور دخولك اجلامعة 

ل يل إهنم سيبقون معك يف ستقو: حلظة 

؟ كم هل أنت متأكد من هذا !اجلامعة

باملائة؟ حىت هؤالء  مخسةالنسبة تقريباً؟ 

األوفياء لك، بعد التخرج من اجلامعة ، كل 

 ..واحد سيذهب يف حال سبيله 

 ! صدقين

أنت رأس مالك ، فال تكن 

أحمقا  وتضيع كل وقتك 

بأشياء لن تكون ذات 

 !قيمة الحقا  َ

فال ، أنت رأس مالك 

 ! تتخلص من نفسك بيديك



ليس من اخلطأ أبداً أن تبدأ بالعمل على 

هذا  اعمل وأنت صغري،.. من اآلنسك ، نف

األمر كفيل بإعطائك الكثري من اخلربات 

! وأنت ما زلت يف بدايتكواحلياتية العملية 

ويطور  ،هذا األمر سيصقل شخصيتك

، ما دمت طوال الكثري من اجلوانب األخرى

 ..الوقت تتعلم أيضاً 
 

أصغر بالعمر ، كلما كنت 

وكان كل تركيزك على 

تطويرك لنفسك ، 

ومهاراتك ، وذاتك ، كلما 

كانت المنفعة لك أكبر 

 !وأكثر 



كالم وعمرك أقل من لو كنت تقرأ هذا ال

، ابدأ بالعلم  أرجوك، سنة فأرجوك 28

والتعلم اليوم ، من أجل أن تعيش حياة 

 .. أمجل غداً 

هذا اليوم يومك ، هذا 

كن به كما ، فالعصر عصرك

 !جيب أن تكون 
حياتك مشاهبة لقصة  حاول أال تكون قصة

، وكرب  عادياً، الذي ولد العاديالرجل 

، مث  عادية، ودرس بطريقة  عاديةبطريقة 

دخل اجلامعة ، مث خترج من اجلامعة ، مث 

، عاديةق العمل ، مث تزوج من فتاة دخل سو

، مث أجنب أوالده  عادينيمث أجنب أوالداً 

، مث مات دون أن يعرفه  عادينيداً أحفا

 ! إال من كان حوله فحسبويذكره أحد 



 

وا من هؤالء الذين عاش ال تكن

دون أن  وطويلة حياة كاملة

 نم ال تكن.. يعرفهم أحد

الذين يسريون يف الظل ،  أولئك

ويهربون من األضواء ، وخيافون 

قاء من التغيري ، ويرغبون بالب

 نفساحلال ، مع  بنفس

األماكن ،  ونفس، اصاألشخ

أسلوب  ونفسالعمل ،  ونفس

طريقة احلياة ،  ونفسالتفكري ، 

العمر دون  طوالالوقت ،  طوال

 !أو أمنياتحلم أو طموح 
 



سنوات من  26لو أخربتك أنه بعد 

اآلن ، سيكون هناك برنامج ما ، 

على قناة تلفزيونية ما ، وفيها سيتمّ 

 ..عرض تقرير ، عنك أنت 

أن تبدأ  ما الذي تريد

بفعله وتعلمه من 

اليوم، كي يكون هذا 

التقرير جيدا  ويستحق 

االحترام والتقدير 

 !والمشاهدة ؟



مبدئياً ، ولو كنت طالب الثانوية العامة 

الذي كنت أكلمه قبل قليل ، ابدأ بقراءة 

كل هذه املقاالت من .. هذه املقاالت بتمعن 

العظيم الغين عن ( أراجيك)موقع 

لذي أعتربه من أروع املواقع التعريف ، وا

العربية اليت تقدم حمتوىً عظيماً ، على 

 ..اإلطالق 

عزيزي المراهق، لهذه األسباب أنت 

 محظوظ جدا  

 و

دعك من التسويف، مع هذه األفكار 

 انجز هدفك اآلن

كنت أريد أن أضع لك اآلن عشرات 

ملقاالت ال بدّ أن تقرأها ، لكن من  العناوين

ا كلها يف قسم واحد ، هو اجليد أهنم وضعوه

ادخل اآلن إليه من .. (  تعليم) قسم 



موبايلك الذي كنت قبل قليل تدردش فيه 

، أو كنت تدردشني ( جعفر)أو ( محزة)مع 

  ( يامسني)أو ( سارة)فيه مع 

  .. ليس عندي وقتال تقل ؛ 

رمبا تريد تضييعه فأنت متلك الوقت ولكنك 

 !يف أمور أخرى 

 ..  طيع أن أقرأال أستال تقل ، 

 ..  ال أحب القراءة: ال تقل 

يومياً تقرأ الكثري من رمبا نسيت أنّك 

 !  دون أن تدرك ذلكاحملتوى 

يومياً تقرأ ما يُنشر يف مواقع السوشال 

ميديا ، ولو كانت هناك أداة معينة تستطيع 

أن تعرف هبا كم كلمة قرأت اليوم أو أمس 

 و( فيسبوك)مثالً ، وأنت تتجول يف 

( تويتر)و ( سنابشات)و ( إنستجرام)

 ! واهلل.. وغريهم ؛ سيفاجئك الرقم حتماً 



أنا وأنت  انظر في عيني ،

 نعرف ذلك 

 !ال داعي ألن ختدع نفسك 

اجلميل .. هُناك وقت للقراءة ، ومن أجلك 

يف األمر أنه من أجلك أنت ، كل ما قلته يف 

هذا الكتاب حىت اآلن من أجلك أنت ، 

 د أن تتجاهل هذا األمر؟ فلماذا تري

ملاذا تصرّ على البقاء يف تلك الدائرة 

السوداء، املعتمة، اليت ليس فيها أي قيمة 

 مضافة لك وحلياتك ومستقبلك؟

 



االلتزام 

 بالمواعيد
فظ على جودة عملك ، وعلى حيا

، وعلى استمرارك عالقاتك

 ! صحبالطريق الذي تسري فيه ، 

ه قم بترتيب العامل الذي أنت في

بالطريقة املناسبة كي ترتاح ، وتبتعد 

 ..عن التقصري حبق نفسك 

كثريون جداً من يعانون من مشكلة إدارة 

الوقت ، ولذلك مبا أنين من أول الذين 

  :عليهم املشكلة  كانت تسيطر



 !جلأت حلل بسيط 

كتبت على ورقة ، قائمة األشياء الروتينية 

ووضعت .. اليت جيب عليّ عملها كل يوم 

س الورقة يف مكتيب باملزنل ، وبالشركة ، نف

 دائماًالذي أمحله معي  ويف دفتري

وأمسيت هذا الشيء .. باحلقيبة

، ونصحت الكثريين أن ( السكرترية)

، كما فعلت  يعينوا هذه السكرترية لديهم

 !  أنا ، وكما ندمت ألنين مل أفعل من قبل

، من موقع عليّ  املهام الكاملة املتكررةقائمة 

أتفقده يومياً ، من سريفرات علي  أن

االطمئنان عليها ، من صفحات علي تفقد 

رسائلها ، من منشورات يف جمموعيت علي 

متابعتها ، من مقاالت علي التأكد منها قبل 

أن ينشرها أحد أعضاء فريقي ، وغري ذلك 

 ..من أمور واجبة وال بدّ منها 



الورقة ، السكرترية ، هي احلل 

عن كل تطبيقات الـ  األمثل ، بعيداً

To Do List  ،يف اهلاتف احملمول

 !ال شيء يشبه الكتابة خبط اليد ف

من أهم األمور اليت جيب عليك 

: د من االهتمام أن توليها املزي

إدارة وقتك ، وترتيب 

 . .أولوياتك

هكذا ستتمكن من 

اإلمساك بكل 

 !الخيوط بيديك 



الحياة قصيرة للغاية ، 

حاول أن تستغل كل 

 !ظة لك فيها لح
..  اًاكتب كتاب.. افعل كل ما تستطيع فعله 

تعلم .. مببلغ ضخم ومفاجئ  اًساعد حمتاج

استكشف لغة .. صناعة شيء بيديك 

جرب أن تدهن غرفتك .. ديدة ج

شاهد ثالثة أفالم ..  سافر.. بنفسك

أحضر هدايا .. بالسينما بنفس اليوم 

.. كامالً وحدكشاهد مسلسل .. لنفسك 

اذهب .. ن حتبها بصمت أنك حتبها أخرب م

شارك .. أو املسنني لأليتام إىل دار 

.. ن قواعدها عمبسابقة ال تعرف شيئآ 

خذ .. ارسم لوحة أنت نفسك ال تفهمها 



العب .. صورة سيلفي مع شخصية مشهورة 

جرب إطالق .. مباراة كرة قدم بعد الفجر 

شارك يف محل .. النار من مسدس حقيقي 

 مجيعأكمل .. عرفه نعش شخص ال ت

.. آجنري بريدز يف موبايلك مراحل 

اكسر روتينك .. حاول .. اخترع .. ابتكر

 ! كل يوم؛  اليومي



، فاستمتع  قصرية للغاية احلياة

 حباطإلهبا ودعك من ذلك ا

، كل شيء  يلتهماللعني الذي 

  ! حرفياً



ن تكون أهل تريد 

 ! فاشال  ؟

قائمة األشياء وضعت لك باألسفل 

 ! فعلها كي تبقى فاشالًعليك اليت 

، اشلون ، أو األكثر فشالً باألحرىأولئك الف

يشتركون معاً بعدة عادات سيئة ، للوهلة 

دية ال تستحق القلق ؛ لكن األوىل تبدو عا

جيب أن تقلق إن كانت عندك جمموعة من 

 !هذه العادات ، أو كلها 

أنت هكذا ستدمر نفسك بينما أنت تضحك 

 (!الطبيعية)وتستمتع مبمارسة نشاطاتك 

.. أنت هكذا ستشوه مستقبلك بيديك 

دون أن تدري أن  املشكلة أنك ستفعل هذا



، السبب األول واألخري لذلك هو أنت 

 ..وتقاعسك ، وجهلك 

أنت هكذا ستضيع وقتك ، وشهورك ، 

 !وسنواتك ، ونفسك أيضاً 

ين أن تكون ، يع الكسل وضعف اإلرادة  -2

فقط األكل ، هدفه ( باندا)مشروع 

ال يوجد أي .. ، أو النوم واألكل والنوم

 !رغبات وطموح عندك 

، وعدم معرفتك  عدم وضوح األهداف -1

يعين ! ستذهب  من أين أتيت وإىل أين

كما ( عالسبحانية)و( عايش سبهللة)

ال تدري ما الذي تريده، وال ! يقولون 

  ..تعرف شغفك وال اهتمامك وال رغبتك

، دون  حياتك متشي دون ختطيط -3

، كما نقول (سارحة والرب راعيها)، تفكري



تترك نفسك للظروف والقضاء والقدر أن 

 ..دون أي تدخل منك 

أنك درجة ، إىل  شلمن الفأن ختاف  -4

واملغامرة بأي شيء من أجل  ةتجربالترفض 

أال يفشل أو ينتهي ، يقتلك شعور الفشل 

 !قبل أن حيصل أي شيء قد يؤدي إليه 

هل حقاً تريد ..  االســـتــــعــــجـــــال -5

دوالر شهرياً من  2666احلصول على 

اإلنترنت كل أسبوعني وأنت ما زلت مبتدئاً 

لن !  اصرب.. صرب يا رجليف اجملال؟ ا

درجة .. تستطيع صعود السلم مرة واحدة

 ..درجة ، شيئاً فشيئاً إن شاء اهلل 

ال )حتب أن تقول !  استهانتك بنفسك -0

أو ( مستحيل أن أفعل هذا)أو ( أستطيع

هذا األمر حيتاج إىل عباقرة )

.. ال تكن قاسياً على نفسك .. (وحمترفني



سك ، آمن بنف.. أنت أفضل من هذا 

 !أرجوك 

احبث ..  اآلخريناعتمادك الدائم على  -2

دك ، احبث بنفسك وطبق بي !أخي أنت يا 

بدالً من ( أ)أنت تعلم كيف تقوم بعمل 

.. به انتظار واستجداء فالن كي يقوم لك 

على الناس وبناءً ( راكن)ال تبقى هكذا 

.. خبري ( حياتك)ستكون أمور ( عليهم)

 ! هذا بنفسكال تفعل هذا شيء قاتل ، 
 



إذا كانت عندك بعض العادات اليت قمت 

توقف فوراً وراجع .. توقفبذكرها للتوّ، 

 !  نفسك

اصنع فنجانني من القهوة واجلس مطوالً مع 

 .. إىل حل منطقي كي تصلنفسك 

هذا خطأ كبري ، خطأ فادح ، وعليك أن 

 !تصلحه 

واكتب خطة ؛ هات قلماً وورقة  بسرعة

 .. يومية ، وابدأ بالتطبيق

 : يف آخر الليل اسأل نفسك 

 ماذا أجنزت اليوم؟

 : بنهاية األسبوع اسأل نفسك

 ماذا أجنزت يف هذا األسبوع ؟

 : بآخر الشهر اسأل نفسك 

، أم يف هذا الشهر ت شيئاً حقيقياً هل أجنز

 ؟يف اهلواء  -كالعادة-أن كل أيامي ضاعت



هل لديك خطة للشهور 

 الستة القادمة ؟
، حاول أن تضع (  ال) إذا كان اجلواب 

 ..وحاول أن تبدأ بعملها .. خطة من اآلن 

ما : ، أخربين (  نعم) إذا كان اجلواب 

 الذي أجنزته حىت اآلن من أهدافك ؟ 

 أنت راضٍ عن نفسك ؟ وهل

ال جتاملين وال جتامل 

 .. نفسك 

كن صرحياً من أجلك 

 !فقط.. أنت وحدك 



فقط ، ركز جيدا  

على الهدف الذي 

تريده ، واترك كل 

شيء يعود بك 

!للخلف 



كي تكون ناجحا  ، ال يكفي 

فقط أن يكون لديك فكرة 

 .. أو طموح أو حلم 

 ال يكفي
جيب أن تكون رغبتك بالنجاح أكرب من 

خوفك من الفشل ، ولو فشلت وتعلمت 

 .. من فشلت فأنت هكذا مل تفشل أبداً 

لن أجرب هذا الشيء كي ال : "لو قلت 

لك ؛ صدقين سيكون فش" أفشل فيه

أكرب لو مل جتربه ، ولو رأيت غريك 

، يقوم به وأنت تنظر إليه حبسرة وندم

 ! ألنك مل تسبقه كما سبقك هو



أن اهلل خلقك كي حتقق  كن واثقاً دائماً

وأنك يف طريقك كي حتقق هذا  ..هدفاً ما 

   ..اهلدف 

 نعم ، رمبا جتد احلجارة طوال 

؟ هل سترى األمور  هل ستتوقفالطريق ، 

ة ؟ بدالً من أن ترتطم هبا ، امجعها بسلبي

ا سلماً يوصلك للمكان الذي واصنع منه

بدالً من أن تكون عائقاً أمامك .. تريده

مينعك من االستمرار ، استغلها ، واستعملها 

 !فيما يفيدك 

النجاح ليس فقط يف الدراسة 

 !والعالمات العالية 

 .. جناحأن ترضي أمك وأبيك ؛ 

أن تساعده ؛ أن تقف جبانب صديقك و

 .. جناح



اعتك تطوير مهاراتك أن حتاول قدر استط

 .. جناحوبناء قدراتك؛ 

 .. جناحأن تساعد حمتاجاً ؛ 

بكل  أن تفكر مبستقبلك وتعمل من أجله

 .. جناح؛  طاقتك وتفكريك

 .. جناحأن تبتسم بوجه شخص غريب ؛ 

! إياك أن تسمح ألحد أن يقلل من جناحك 

ك ، وختيل نفس ناجحاقتنع دائماً أنك 

شيئاً .. باملكان الذي تريد الوصول إليه

طبعاً  بالفعل: فشيئاً ستصل إليه، تدرجيياً

.. وليس بالتفكري بالتطبيق.. وليس باحللم

باملغامرة .. وليس بالتخطيط بالتنفيذ

 !وليس باخلوف والتردد  واجلرأة

 اهزم نفسك قبل أن هتزمك نفسك

 أنت ناجح



هل تعلم أننا في زمن  

ارات ولسنا في زمن مه

 !شهادات ؟
 

اء عن املدارس أو ال أقول إن علينا االستغن

 االكتفاء، لكنين أقول إن اجلامعات مثالً

ال يكفي بالتعليم املدرسي واجلامعي فقط 

أنت هكذا مقولب التفكري ، منطي .. هنائياً 

، تريد أن تكون الشخص العادي الذي 

تقر تكلمت عنه سابقاً ، والذي يرغب أن يس

 !يف منطقة الراحة املعتادة لألبد 
 

إذا كان معك شهادات كثرية يف التسويق 

اإللكتروين ولكنك ال تعرف كيفية إدارة 

.. صفحة فيسبوك فأنت ال تلزمين بشيء 

وإن كان معك كل شهادات الكوكب بالتصميم 



صفر ، وال = اجلرافيكي ولكن موهبتك 

يوجد عندك ذوق أو فن أو حسن اختيار 

فأنت جمرد روبوت يا وان واألشكال ؛ لألل

 .. صديقي
 

هل تريد أن تكون 

 ؟(حافظ مش فاهم)



أعتقد أن 

 الموضوع واضح

 

مهاراتك وقدراتك عليك أن تطور 

 .. طوال الوقتوإمكانياتك 

 .. طوال الوقتنعم ، 

 .. طوال الوقتأيوة ، 

 ! طوال الوقتقسماً باهلل العظيم 



، بدراستك أو عملك ،  من األمور املهمة جداً

أو بدخولك اجملال الذي حتبه ، أو الذي 

جتد نفسك فيه ، أن تسعى بشكل مستمر 

 ..يدور حوله  كل جديدبتعلم 

قولون عن الطب إنه جمال سيء وثقيل دم ي

الطبيب للدراسة  اضطراربسبب ! للغاية 

طوال عمره ، كي يعرف جديد األمراض 

 ..والعالجات واألدوية واملؤمترات 

جماالت السوشال ميديا والتسويق  هكذا

،  أيضاًاإللكتروين والعمل احلر من املزنل 

رمبا هذا الشهر ترى شيئاً جيلب املال 

أكثر من عظيمة ، لكن فجأة بقرار  بطريقة

كليك )أو ( فيسبوك)أو ( جوجل)من 

يتغري كل شيء ، وما ( ادسنس)أو ( بانك

كان جيلب املال الوفري أصبح جيلب احلسرة 

 ! هذا متوقع وحصل مع الكثريين..  فقط



إذا أردت أن تفعل شيئاً، 

 ..ستجد أسباباً 

وإذا أردت أن ال تفعل 

 ..شيئاً؛ ستجد أعذاراً 

 أنت 

!قرّر 



هل تعلم أنك المسؤول 

األول عن ظروفك 

 ومستقبلك؟

ال خيتلف اثنان أن هناك عدة عوامل 

خارجية تؤثر على سهولة أو صعوبة حتقيق 

، التشريعات  اقتصاد البلد: أحالمك 

، وغري ، األعراف اإلجتماعية القانونية

  ..ذلك

، فقط  % 16نسبة ب تؤثر على فرصك هالكن

أنت املسؤول عنه  % 86تبقى  بينما

 ! أنت العامل األقوى يف املعادلة ..شخصياً

هي العامل %  16ردود فعلك جتاه الـ 

إن مل تكن على مستوى جيد من  ..احلاسم 

فمن املتوقع  ؛ الكفاءة واجلاهزية واحلضور



ما إذن  ..أنك ستواجه صعوبات يف املستقبل

هي مهاراتك وكفاءاتك وخرباتك اليت 

اليت ستؤهلك لبلوغ أحالمك و، تفخر هبا 

 !؟وطموحاتك أهدافك حتقيق و

فيما ال  ال تضيع طاقتك يف التفكري طويالً

ال تتحكم  ، فأنت طبعاً ميكنك التأثري عليه

 ! قتصاد البلدبا

أن تؤثر  ميكنكفعله وما  ميكنكركز على ما 

أن تتحكم يف  اآلن ودائماً ميكنك،  عليه

 تطوير نفسك ورفع كفاءتك وتنمية

  .. مهاراتك

 بكل بساطة
رصتك يف جعل هذا هو ما سوف يعظّم ف

 ..، وشيئاً ملموساً  مدركاً طموحاتك واقعاً



لكثري مما ميكنك فعله من أجل بني يديك ا

حتسني فرصك يف هذه احلياة ، ومن أجل أن 

 !ك ختلق بنفسك ظروفك ومستقبل



هل تعرف أنك مرآة 

 !للذين حولك ؟
 

شئت أم أبيت ، أنت تتأثر ال شعورياً بالذين 

تراهم دائماً ، بالذين حتب اجللوس معهم ، 

 .. بالذين ترتاح وأنت بقرهبم 

حرفياً ، سيقومون بالتأثري " الصاحب ساحب"

 ..اً عليك ، سلباً وإجياب

 ابتعدبعناية شديدة ،  قم باختيار رفاقك

لبيني ، وعن الطاقة ، وعن الس عن مصاصي

، وعن الذين احلزينني بشكل مستمر

يغرسون اليأس واإلحباط والفشل برأسك 

ابتعد عن الذين ال يهمهم .. طوال الوقت

تطوير أنفسهم هنائياً ، والذين يريدون أن 

و (  روتنيال)و  ( املعتاد) يظلوا يف دائرة 



 ألن هذه التفاصيل لألبد ( التقليدي)

 ! أكثرمرحية ، وسهلة ، وبسيطة ؛ 

حاول أن ختتار أشخاصاً أرقى ، أعلى فكراً ، 

أشخاص ينهضون بك .. أمسى نظراً 

وتنهض هبم ، أشخاص ينبذون التفاهة وال 

يضيعون وقتهم باألشياء السخيفة بشكل 

 ! طوال الوقت ..مستمر 

ئك وشاهدوا فيلماً أصدقااخرج مع 

.. العبوا مباراة كرة قدم .. بالسينما

حتدثوا مع بعضكم حول املسلسل الفالين 

ناقشوا آخر صرعات السيارات .. وأبطاله 

 ..واهلواتف احملمولة 

ولكن ؛ هل ستكون هذه 

محاور أحاديثكم دائما  ؟ بال 

 أي فائدة وقيمة حقيقية ؟



ال أطلب منك أن حتبس نفسك يف قمقم 

ائدة األبدية من غري أن تستمتع وتتسلى الف

 !هذه محاقة حقيقية..  هذا جنون ! طبعاً

أنا أشاهد الكثري من املسلسالت واألفالم ، 

وأحب املشاوير جداً ، واملوالت ، والسينما ، 

واجللسات مع األصدقاء ، والضحك ، 

ولكن لن يكون هذا منط حيايت وسنابشات ، 

 !  الذي أفعله كل يوم

 واألهم

لن أجعل هذه األشياء تسيطر على 

  ريي بالكاملوقيت وعالقايت وتفك

 !أكيييييييد أل 



 !على مرآتك  انتبه جيدا  
 

فبشكل أو بآخر ، ستؤثر املرايا احمليطة 

 أوللنجاح  إمابك عليك، وتدفعك 

 .. الفشل 

 ..التقهقر  أوللتقدم  إما

!النوم  أوللنهوض  إما



  في الحياة التجارب السيئة

 شيء طبيعي

فيها مشاكل ، وفيها مهوم ، :  امسها حياة

وفيها الكثري من املعيقات والسلبيات 

 ..واإلحباطات واألخطاء 

من الطبيعي أن جتد فيها :  ها حياةامس

أشخاصاً حياولون قتل روحك ، وسلبك 

 ..شعورك بالتطور والتقدم والنجاح 

، تتعلم منها  حاول أن تراهم كدروس لك

ع هؤالء الناس مرة أخرى ، أال أال تكون م

تتعرف على من يشبههم ، وأال تقلق كثرياً 

بشأن تلك التفاصيل اليت حتاول تعكري 

 .. ، وتدمري صباحك ومسائك مزاجك 

عن كل  تبتعد، حاول أن من باب النصيحة 

أسباب اإلحباط واالكتئاب واحلزن 



، عن أغاين الدمار النفسية ابتعد. .والتعب

يبة ، واجللسات اململة ، واألفالم الكئ

وصفحات الفيسبوك اليت تعج باألخبار 

عن  ابتعد.. السيئة ، والنشرات املرهقة 

،  اهرب منهمالذين يغرسون اليأس فيك ، 

جتاهلهم كلياً وال جتعل أحدهم يقترب منك 

 !خطوة واحدة 

  ال تسمح هلذه األشياء

أن هتدم عالقتك مع نفسك، وأن تسيطر 

ن متيت شيئاً مجيالً أو على حياتك، أو أ

 !مشرقاً بداخلك 

 ..حاول أن ترى األشياء اجلميلة فقط

 ..من األشياء اجلميلة فقطاالقتراب حاول 

حاول أن متأل حياتك وأركان نفسك وكل 

 !نواحي تفكريك ، باألشياء اجلميلة فقط 





يومياً عن عدة أمور ، إما  سنابشاتأتكلم يف 

ميديا ، أو  هلا عالقة بتحديثات السوشال

ملتابعني طاقة إجيابية ، بأمور حمفزة ومتنح ا

ما يفاجئين أحياناً هو كثرة لكن .. وهكذا 

سائل اليت تستفسر عن نقطة ما بينما الر

سيحل املشكلة  لجوجاالستفسار عنها يف 

 !خالل ثوانٍ

 أستاذ حسن ، ممكن رابط موقع أراجيك ؟ -

 أستاذ حسن ، ما هو موقع كليك بانك ؟ -

 أستاذ حسن ، ماذا تعين كلمة أدسنس ؟ -
 

 أرجوك
إذا مسعت بكلمة ما ، مصطلح ، اسم ، ومل 

تعرفه ، ما الذي مينعك من البحث يف 

Google ؟! 



؛ حاول أن جتعل عالقتك  أرجوك

جبوجل أقوى من عالقتك مع أقرب 

 !أصدقائك 

جوجل ، ويوتيوب ، لن أستطيع الكالم 

كورسات ، بشكل كايف عن كمية الكنوز ، وال

واملعلومات ، والفوائد اهلائلة ، املدهشة ، 

 ..املذهلة ، املوجودة يف كلّ منهما 
كمّ املعلومات الرهيب يف هذين املوقعني 

 2666، يُغين عن الدراسة يف العظيمني

 !جامعة تقريباً 

اآلن أجدين مضطراً هلذه 

 :بكل أسف طبعاً النصيحة

، ستجد املعلومة اليت جتدها باللغة العربية 

..  بديل هلا باللغة اإلجنليزية  266



فقط من  % 3احملتوى العريب ال يتجاوز 

 ! احملتوى املوجود يف شبكة اإلنترنت 

لذا فإن احتمالية أن جتد ما تريد باللغة 

من حصر  أكرب بكثري جداًاالجنليزية ، 

نفسك باملواقع والفيديوهات واملنتديات 

 !العربية فقط 

Google  

 مث 

Google 

 مث 

Google 



ور التالية قرأت السط

 مرة، وأعجبتني جدا  
 

مشاركة لك يف مدونتك ستكون  266أول " 

 مقرفة

 كتب ستنشرها ستكون مقرفة 5أول 

 حماضرة تلقيها أمام مجهور 36أول 

 لوحة فنية ترمسها 56أول 

 أغنية تكتبها أو تلحنها 266أول 

فيديو على قناتك يف اليوتيوب  46أول 

 لك أيضاًستكون كذ

 

ما يهم ، تلك األرقام ال هتم حقيقة

حقا إنك ستشعر بالقرف من كل 

 ! شيء يف البداية



 بالقرف يف البداية أنامثلما شعرت 

 مثل كل شخص آخر شعر بذلك يف البداية

 .. صرار وصربإ، ىل وقتإكل شيء حيتاج 

كثري منهم يعتقد أن النجاح يكون بني عشية 

ولة عندما ال ويتوقفون عن احملا ،وضحاها

 ! حيصل ذلك

 ، ومنهم من حيصل على ما يريد على الفور

ئاً آخر ، وعندما ال يستطيع ذلك يطلب شي

 ..شأناً قل منه أ

معظمهم 

يستسلمون ؛ وكل 

شيء بعد ذلك يصبح 

 ! " مقرفا  



 االستمراريةهل تعلم أن 

هي العمود الفقري لنجاح 

مشروعك ، وتحقيق 

 !فكرتك ؟
يوتيوب ، أو مدونة سواءً بدأت بقناة 

ووردبريس ، أو سلسلة مقاالت عن منتجات 

يف كليك بانك ، أو تعلم كورس لربجمة 

تطبيقات األندرويد ، أو دورة شخصية مع 

؛ ال تتوقف  CPAأحد مبدعي عامل الـ 

بعد شهر أو شهرين أو ثالثة شهور ألنك مل 

 !جتد الصدى املرغوب واملطلوب مما تفعله 

 ما توقفش



من أجلك أنت ، !  كرز وال توقفخذلك سني

من أجل مصلحتك ، من أجل أفكارك 

امشِ بطريقك ، كمّل ، .. وطموحاتك  

تابع ، وال جتعل رأسك يدور إال يف فلك 

أن االستمرارية من أهم : فكرة واحدة 

 .. أسباب جناح أي مشروع

 ..، أهم من الفريق الذي معك  نعم

ا ، أهم من كمية األموال اليت ادخرهت نعم

 ..للتسويق والنشر والترويج 

 ..أهم من أي موارد وإمكانيات معك ،  نعم

، أهم من أي خمططات تعبت كثرياً  نعم

 وأنت ترمسها، مث انشغلت عنها وجتاهلتها

 .. ألي سبب كان من األسباب

مشكلتنا الكبرية ، أننا مستعدون 

  !دوماً للشعور باإلحباط 
 



وينك يا ! يعني جاهزين 

ينك مشان إحباط ؟ و

الله تعال مشتاقلك 

صارلي يومين ما 

 !حضنتك 
 

استمروا بالقيام بالشيء الذي يُفترض 

بكم فعله، ولذا فإن واحداً من أهم 

أسباب استمراريتك أن تسأل نفسك 

 : قبل البدء بالشيء 

 ملاذا سأفعله ؟ 

 ملاذا أريد أن أفعل هذا ؟ 



ذكّر نفسك دوماً هبذه األسباب ، كلما 

 !أو إحباط أو ختاذل  شعرت بيأس
 

 

 

 

 

 

 

 

نعم، ( .. اخلليل كوميدي)حاول أن تتذكر 

الشهري ، غريب األطوار، العجيبالبين آدم 

توقفوا عن )، والذي تنطبق عبارة  لألسف

 !عليه جداً ( جعل األغبياء مشاهري

، وهو  أحترم هبذا الشخص شيء واحد فقط

ال يهتم .. تم بأي رأي سليب أنه ال يه



بعمل فيديوهاته واحداً تلو  مستمرو، بشيء

..  ، بال توقف ، بدون كلل أو ملل اآلخر

النصوص سيئة والصوت سيء والتصوير 

سيء واألفكار سيئة وهو كله من أوله آلخره 

فارغ متاماً وخيلو من اإلبداع ومن أي شيء 

 ..قريب أو شبيه باإلبداع 

 لكنه مستمرّ
مدهشة وجيب  استمراريتهرغم كل شيء ، 

 االستمرارن نتأملها جيداً ، قدرته على أ

 ! وجيب أن نتعلمها كلنامذهلة ، 



من  %  70هل تعلم أن 

لألسف ، يتخذون  الناس 

قراراتهم في الحياة بناء  

ماذا "على عبارة 

 ؟" سيقول عنا الناس



مع كل يوم يمرّ ، وكل 

لحظة تمضي ؛ حاول أن 

تركز على حياتك 

وأهدافك ومستقبلك ، 

وبنفس الوقت تعلم 

، دون أن من ماضيك 

 تعيشه اآلن في حاضرك

حاول أال تفكر باألشياء اليت توقفك عن 

 ..االستمرار والتقدم والتطور 

أن تتجاهل قائمة اإلحباط السوداء ، حاول 

اليت متنعك من فعل األمور اإلجيابية لك 

 ..أنت 



حاول أن تتناسى كل ما يشتتك ، ويضيعك ، 

 ..ويتعب روحك ، ويرهق قلبك 
 

 !أنت فوق كل شيء 
 

،  بالناسمن املهم جداً أال تفكر 

، وهل  الناس، وتفكري الناسوآراء 

هذا الشيء الذي  الناسسيتقبل 

أفعله أم ال؟ هل سيحبونه أم ال؟ س

 ؟هل سيتركونين وشأين أم ال

 .. صدقني ؛ ال أحد يهتم "

 ! ونفضوليهم فقط 
 



 ال أحد يهتم حصلت على عمل جديد؟

 ال أحد يهتم.. اجتزت امتحانك؟ حسناً 

 ! أيضاًال أحد يهتم تزوجت ؟ 

يكونوا  ما اًما يف األمر أن الناس دائمكلّ 

أمر  بالضرورة أنه هذا اليعين ..فضوليني

ون أن يعلموا كيف هم فقط يودّ ؛ سيء

سيقومون لكن هل  ، جتري حياتك

عندما تكون يف أقسى ظروفك ؟  مبساعدتك

عندما تكون سيقومون مبساعدتك هل  .. ال

 ! ال يف أمس احلاجة للمساعدة ؟

لذا ليس هناك فائدة من إخبار 

كل شيء ألن ذلك ال  الناس

تعتمد  جيب عليك أن..  يهمهم

على نفسك وتتعلم بالطرق 

 ! "الصعبة



كنت جتلس يف مكان مل تستطع أن حتبه ،  لو

 .. غادرهممع أشخاص مملني ، 

كان صاحب الرقم الذي يتصل عليك اآلن  لو

 .. ال ترد عليهمزعجاً وسيوترك ، 

كان املشوار القادم ، أو الرحلة التالية ،  لو

ؤثر أو االجتماع القريب ؛ سيضايقك وي

 .. ال تذهبعلى إنتاجيتك ؛ 

شعرت أنك قللت من قيمة نفسك من أجل  لو

انس أمره وجتاهله شخص ال يستحق ؛ 

 .. بشكل تام

ال يوجد شيء 

 ( !! الزم) اسمه 
 ..ال تقلق كثرياً بشأن شخص ال يراك 

 ..ال هتتم بإنسان يتعمد أن يتناساك 



 !فشرت عينه 
 قيمتك أنت ؟ ما

 احترامك لذاتك ؟ أين

 اعتزازك بنفسك يف هذه اللحظة ؟ أين

حىت مىت ستعذر األشخاص الذين ال 

من يعذرك يعترفون بأعذارك أو حججك ؟ 

اعذره ، ومن يتجاهل تربيراتك اتركه 

 ! ألمراضه النفسية

 :جيب أن تفهم أن أهم قيمة يف حياتك 

 ت ــأن
 !حالك  عركز أكثر 

 .. تنمية نفسك  لىع

 .. تطوير مهاراتك  لىع



 .. بري قدراتك تك لىع

 .. التخصص مبجالك  لىع

 .. مساعدة الناس  لىع

 ..  اآلخريناالبتسام بوجوه  لىع

 .. مستقبلك من أجل احلقيقي العمل  لىع

 ..هذا هو المهم 

  !!فعال  (  الزم) هذا هو الـ 
الواجبات االجتماعية اليت  تلك تأبداً ليس

تكون مضطراً أن تشارك هبا رغم أنفك ، 

جللسات اليت حتضرها وهي بعيدة ا تلكأو 

عن آرائك ومزاجك وتفكريك وحالتك ، أو 

اللقاءات مع األشخاص الذي ال تطيق  تلك

رؤيتهم ألهنم حمبطون ، مقلقون ، مثريون 

للتوتر واإلزعاج ، األشخاص الذين متر 

عليهم السنوات وهم كما هم ، نفس التفكري 



 بدوندون أن تغيري ،  واملستوى واألحالم ،

أي عالمات إجيابية يف  بدون، موح وتطورط

أي حتفيز ، بل حزن وهمّ  بدوناحلياة ، 

  ..ويأس وإحباط ، فقط  وتعب

 .. طوال الوقت

 !طوال الوقت 
قبل سنتين ؛ قطعت عالقتي مع واحد 

ألنه من هذا  القريبين ،من أصدقائي 

كلما أردت أن أرتفع ؛ كلما ! النوع 

ا كلم! حاول أن يهبط بي لألسفل 

نظرت إليه بعد سنوات من الصداقة ، 

ونحن متزوجان -لما وجدت أننا ك

الطفولية  ما زال بنفس العقلية -اآلن

التي كان يفكر بها  المراهقة البلهاء ،

 !ونحن في الثانوية العامة 



، أن هناك بعض  هُنا من الضروري أن أنوّه

الناس الذين نلقاهم يف احلياة ، والذين 

..  بشكل مستمرعهم نضطر أن نتعامل م

هؤالء أحياناً يؤثرون علينا سلباً بطريقة 

سيئة للغاية ، ميتصون طاقتنا ، ويسحبوننا 

للفشل ، بعيداً عن التشجيع والدعم وعن 

 ..أي شيء مجيل 

أشخاص حنن ملتصقون هبم ومعهم ، وخنجل 

 :من أن نقول هلم 

 انقلعوا برة 

 ! حياتنا لألبد
خاص ، سأخربكم عن بعض هؤالء األش

 أعشاب ضارةأعتربهم أكثر من ال الذين 



فوراً ،  ليك أن تبدأ بالتخلص منهاع، وسامّة 

 : بأسرع وقت ممكن

فقط يريدون ..  الذين يضيعون وقتك* 

اللعب والتسلية والذهاب إىل املقاهي 

، الوقت متضيةفقط يريدون .. فيهات والكا

أي اقتراحات الستغالل الوقت  ويرفضون

 ..يفيد  فيما ينفع أو

الذين ينتقدون األفعال اليت تقوم هبا * 

( ينقضون)يعين ..  دائماً بدون موضوعية

، وال يرون األمور اجلميلة ( ينقدون)وال 

أبداً ، فقط يرون األمور السلبية ، يتكلمون 

بية، يشريون إىل األمور عن األمور السل

 ! كل حياهتم سلبية يف سلبية،  السلبية

الذين يعشقون لعب دور ،  ملوك الدراما* 

، كل الناس أوغاد  طوال الوقتالضحية 

إن –بنظرهم ، وكل الشباب خائنون بنظرها 



، وحساسيتهم تثري القرف ،  -فتاة–كانت 

كما أهنم سيكونون اجملين عليهم دائماً حىت 

 !لو كانوا خمطئني 

 ليكرهون التفاؤ، املتشائمون  *

ويرون أن التنمية البشرية والتحفيز 

.. لطاقة اإلجيابية أمور يف غاية احلماقة وا

وال يضحكون وال يرون السلبية يف كل شيء 

يسعدون ، سلبيون بطريقة معدية ويرون 

 !لون الشمس أسود يف وسط النهار 

، مما يفقدون أعصاهبم سريعاً الذين  *

مينحهم مناعة ضد غضب اآلخرين ، وأنت 

طبعاً ، عليك أن ( اآلخرين)من هؤالء 

الصراخ والشتائم واالنفعاالت تتحمل 

وألجل  نفاياتأنت سلة الشنيعة ، 

الصحبة عليك أن تستقبل كل ما يقذفه 

 !صديقك يف أعماقك 



احلساسون الذين ينتظرون منك * 

ولكن ،  أي خطأ كي يعاتبونك عليه

الويل كل الويل لك فيما لو كنت أنت من 

هنا األمر سيصبح كارثياً جداً !  تريد العتاب

أنت عادي لو متت معاتبتك فأنت ..  لألسف

ألهنم  لكن ممنوع أن تغضب منهمأخطأت ، 

مل خيطؤوا بل أنت الذي فهمتهم بطريقة 

 !ظاملة 

الذين يستغلونك وال يتصلون بك إال * 

( املصلحجيون.. ) وقت احتياجهم إليك

الذين يغيبون عنك باألسابيع واألشهر ، 

أو وفجأة يتصلون بك كي يطلبوا منك شيئاً 

 !كي يستفسروا عن أمر ما 

النرجسيون املقيتون البغيضون الذين ال * 

، والذين يرون أهنم حمور الكون ، أطيقهم

كل شيء جيب أن يكون متعلقاً هبم ويدور 



حوهلم ، ال يهتمون بشيء قدر اهتمامهم 

بأنفسهم ، ويريدون من كل الذين حوهلم 

 !أن مينحوهنم ذات االهتمام وأكثر 

ارون من كل ما الذين يغ* 

، ومهما قلت أشياء سيقولون مثلها ، تفعله

لو بقي .. ويريدون تقليدك بكل ما تفعله 

، األمر على هذه احلالة لكان األمر عادياً 

لكن عندما يتحول إىل حسد ، وحقد ، 

وغرية شديدة مع كالم من وراء ظهرك ، 

فهذا حتماً شخص جيب أن تستغين عنه وأن 

 ! ستطعت أيضاًلو اتركله وسط أنفه 

ويزيفون ،  الذين يكذبون بشكل مستمر* 

احلقائق وال يقولون لك األشياء واألحداث 

، بل يقومون بتكبريها وتضخيمها كما صارت 

، مما جيعلك تكره كل ما  بشكل غريب

 !تسمعه منه كلما تكلم 



، والذين  الذين حيبطونك بشكل مستمر* 

يقولون لك إنك لن تنجح ، ولن تستمر 

اريعك وأفكارك، والذين يرفضون مبش

يقولوا أي كالم إجيايب لك أو حىت أن 

كل ما جييدونه هو .. عنك

،  اليأسإثارة اإلحباط ، و

 ! وزراعة الفشل

الذين ال خترج اهتماماهتم وحمتوى * 

كالمهم عن اهلواتف احملمولة والسيارات 

مهما ..  والبنات وغري ذلك( التفحيط)و

ضيع دون فائدة ، حاولت أن تفتح معهم موا

 !مراهقون ، غري ناضجني ، ومحقى 

الذين يثرثرون عن اآلخرين بشكل * 

، ويتكلمون عن أسرار الناس والبيوت  مقزز

 !والفضائح 



 

أن تكون سعيدا  وناجحا  

ألف مرة  أفضلوحدك ، 

من أن تكون تعيسا  

وغبيا  مع أشخاص 

! تعساء وأغبياء



وله لكن معك بكل ما تق: "سألتين بعد تردد 

 " !السبب األول لإلحباط هم أهلي

ما ؛ لوال الرسائل اليت تاتيين ،  صراحة

، صدقت هذه األعداد الكبرية من الناس 

يعانون من أهلهم بصورة شبه الذين 

 ! شيء ال يُصدق.. يومية

ابن خالتك أحسن  –لن تنجح  –أنت فاشل "

ال تفعل هذا الشيء فهو ال يليق  –منك 

عمتك أفضل منك بألف مرة  ابنة -بعائلتنا 

 –إياك أن تدرس شيئاً باستثناء الطب  –

جيب أن تكون نسخة عن والدك بكل شيء 

لن أستقبلك يف مزنيل إن كان معدلك أقل  -

 –لن جتد عمالً عندما تتخرج  -%  95من 

 أتوقع منك أي ال –ماذا سيقول عنا الناس 

ستدرسني وتتعبني وبعد ذلك ال  –شيء جيد 

 .. إخل" املطبخ واألوالدشيء سوى 



عن الذين يرفضون أن تدرس  بعيداً طبعاً

الفتاة، أو أن تعمل، أو أن يكون عندها 

سنابشات أو حساب يف فيسبوك أو 

، يتعرض  كمية إحباط مدهشة.. إنستجرام

، ليس من الغرباء أو  يومياًهلا الكثريون 

 ! ؛ بل من األهل وأقرب الناسالبعيدين 

 !الذي عليك أن تفعله ؟ يف هذه احلالة ما
 

 !تجاهل كل شيء أرجوك 
 

ال ..  حاول قدر االستطاعة أن تكون أصماً

تسمع كالمهم وال إحباطاهتم وال حماوالهتم 

إلشعارك بالفشل ، الشيء املفترض حصوله 

من األهل هو التشجيع والنقد اإلجيايب ، 

لكن ما حيدث هو العكس لألسف ، من قبل 



فقط .. األمهات الكثريين من اآلباء و

 ! إحباط ويأس وطفس 

اليت ال يتخيلها املرء من  الطفسيشنقمة 

 ! يراها من أهله؛  اآلخرين

عندما  الطفسيشنجزء غريب من هذا 

حياولون إجبارك أن تكون موجوداً يف مناسبة 

هل .. اجتماعية ، أو لقاء أسري أو عائلي 

.. ستحب حضور هذا اللقاء ؟ اذهب إذاً 

ت أن هذا اللقاء لن يضيف لك لكن إذا شعر

شيئاً ، ولن تكون سعيداً فيه ، ولن تتحمل 

رؤية بعض الناس املزعجني احلقودين 

املشتعلني بالغرية واملشاعر السلبية هُناك ؛ 

حاول قدر استطاعتك أال ..  ال تذهب

ال تفعل شيئاً ال حتبه ، وال جتامل !  تذهب

أهلك على حساب نفسك، حىت لو أدى هذا 

 !مشكلة كبرية إىل 



 ال أحرض أن تكون ضد أهلك طبعا 

 ولكن
حاول أن تتعايش معهم قدر استطاعتك ، 

وأن توصل هلم أفكارك وآراءك بشكل 

استجب لكالمهم وامسع طلباهتم .. مستمر 

؛ ليس عندما يكون  ولكنولبّ ما يقولون ؛ 

لألمر عالقة مباشرة وثيقة جداً برغباتك 

عندما  ال تفعل هذا..  أنتوشخصيتك 

من وجهة نظرهم ( الزم)يكون الشيء الـ 

ليس مهماً وال ضرورياً وال حقيقياً فعالً ، 

عيب يا ماما )وإمنا ضرورة اجتماعية و 

عيب يا بابا الزم )أو ( الزم نعمل هيك

إنت الكبري والزم )أو ( نروح عند اجلماعة

أو غري ذلك من العبارات ( رجلنا ع رجلك



ادخل .. و رفضها اليت أنت حر يف تقبلها أ

، أو غادر وابق فيها طوال الوقت  غرفتك

وال تعد قبل الساعة العاشرة مساءً ،  البيت

مع حماوالتك املستمرة إلخبارهم أن هناك 

ما هو أهم من الزيارات  -بالنسبة لك–

 ..األسرية غري اهلامة 

 و

لكل من يُعاين وتُعاين من أن أهلها يرفضون 

ن تعمل ؛ دوماً ما أن تتعلم أو أن تدرس أو أ

 :أقول عبارة ال أملّ من تكرارها 

 الله يخليلنا األونالين

،  أونالين، واقرؤوا  أونالينتعلموا 

، واحضروا  أونالينوشاهدوا حماضرات 

، واشتغلوا  أوناليندورات وكورسات 

مثة كنوز هائلة وفرص رهيبة يف  .. أونالين



ما الذي تريد تفعله  أنت قرر،  اإلنترنت

 ! سك ، وهبا ، وبوقتك ، وبقدراتك بنف

 .. شكل السنوات القادمة لك  أنت قرر

 .. كيف ستكون حياتك  أنت قرر

  !أنت قرّر 

صاحب القرار فيما خيص حياتك ،  أنت

 ! أهلكوليس 



بنفسك ؛  استثمارك

 االستثمارهو 

األفضل على 

 ..اإلطالق 

الوحيد  االستثمار

من  يالذ

المستحيل أن 

 ! يخسر



أن تكون متميزاً ،  حاول،  قدر استطاعتك

أن تكون صاحب  حاول.. بكل ما تفعله 

الرجل الذي أن تكون .. بصمة خمتلفة

 ! فعالً (غري)  يعرف اآلخرين أنه

 : سألت نفسك يوماً  هل

بدع ، أم شخص أأنا شخص م

 عادي ؟
آالف الناس درسوا مثلك ، وقاموا بعمل 

ما الشيء .. نفس األعمال اليت تقوم هبا 

ما الشيء الذي جيعلك  املميز عندك؟

 فاً عن غريك من كل أولئك الناس ؟خمتل

عن البيوت الفخمة ، أو السيارات  ال أتكلم

لرصيد اهلائل يف احلديثة الرياضية ، أو ا

، عن أن تكون خمتلفاً فكرياً لمأتك.. البنك 

أن تكون مبدعاً حبياتك وعملك ومهاراتك 

 ..وطريقة تنفيذك لألمور 



وسط  مميزاًما الذي جيعلك 

الذين جتاوزوا كل هؤالء 

 !؟مليارات شخص   7الـ
، أعطاهم اهلل موهبة معينة ،  مثة أشخاص

صغر كي منذ ال باستغالهلاومن مث قاموا 

 ..يستفيدوا منها ، مثل الرسم وغري ذلك 

لكن التفكري اإلبداعي ، وأن تكون خمتلفاً 

.. نعم !  هذا شيء مكتسبومميزاً ، 

ميكن أن تتمرن وتتدرب وتقرأ وتطور من 

نفسك كي تصل ألفكار جديدة ، حتل هبا 

املشاكل وتتجاوز هبا الصعوبات اليت 

رمبا وتواجهك ، بطريقة جديدة وخمتلفة ، 

 ! خارجة عن املألوف أيضاً

جيب أن تستغل الظروف اليت حولك ، 

واملعلومات واألحداث اليت منر هبا كلنا ، كي 



تصل لشيء مل يصله غريك ، أو وصل 

 ..غريك جلزء منه 

، حتمل أفكاراً  جيب أن تكون حلولك خمتلفة

 ! كي نقول إهنا كذلكإبداعية جديدة ، 

كري التف من أهم طرق التدريب على

، ة منوعتتعرف على ثقافات أن اإلبداعي ؛ 

فة، وأن تكون واسع وتسمع آراء خمتل

 ..  حول كل ما يهمك االطالع

سيفتح األبواب تعرضك للتنوع واالختالف 

قادراً على رؤية  سيجعلك، املغلقة يف خمك 

ات من زوايا مل تكن تدري التحدي

، مما يعين أنك ستتعرف على حلول بوجودها

املشكلة ، وختتار احلل األنسب  عدة لنفس

 ..لك ، واألكثر فائدة 

كي يسري ويركض افتح اجملال لعقلك 

  !طرق جديدة يف 



يقف مكانه ، أو أن يستمر باملشي ال جتعله 

 ..يف نفس الطريق ، دوماً 

 ..فكر ، واختلف 

 ..حىت لو كانت أفكارك جمنونة 

لو اضطررت للعمل بغري ختصصك  حىت

 ..، وال تتوقف  ، أبدع ، وانطلق

 !استمر وال تتوقف 
 

أصحاب األفكار 

المجنونة هم 

الذين يصنعون 

 العالم 



يف  (آالء محدان)كتبت املخرجة 

، حاولت ، البوست التايل فيسبوك

لكن أن أنقل فكرته خمتصرة لكم ، 

وجدت أنه من األفضل نسخه لكم 

 :كامالً كما هو 

 قررت ، األفالم قبل أن أدخل عامل صناعة" 

التّوقف عن الكثري من يف سبيل ذلك 

الفعاليات واألنشطة والتركيز متاماً على 

حتّى هد، أقدّم هلا الوقت واجل، هذه احلرفة 

 ..أتشتّتال 

نّه إقرأت حينها للدكتور طارق سويدان 

يات قد يصعب إتقان الكثري من اهلوا أحياناً

ولكن مع مرور  ، واملوازنة بينها يف ذات اآلن

ح يل قراءة واختالف املهن، أصبالسّنوات 

 ! جديدة يف هذا املوضوع



والقدرة على ، والدّروس  اتّساع اإلنترنت

االحتراف يف جماالت خمتلفة بسبب توفّر 

كتبها أو دروس تعليميّة عنها أو القدرة على 

الوصول ملختصّ وسؤاله تفاصيلها جعل من 

 جديد أمراً ليس بالضّرورة صعباًإتقان أمر 

إلرادة والقدرة على تنظيم ه املن لدي"

 .. "الوقت

نّنا إمقالة ملخّصها  سفوربقرأتُ يف جملّة 

ون يتقن اآلن يف عامل يبحث عن أشخاص

أتقنتَ  وكلّما ، أكثر من حرفة يف ذات اآلن

التّعامل كانت الرّغبة يف  كلّماأموراً أكثر، 

 .. وخياراتك أوسع أقوىمعك 

 :لنفكّر يف املوضوع

ل أنّ وغرايف حمترف، ولنقأنت مصوّر فوت

واآلن  .. شخص مثلك 266هناك يف بلدك 

تعاجل صورك + لنقل أنّك مصوّر حمترف 



على فوتوشوب باحتراف وبالتّايل أصبح 

ولنقل أنّك أيضاً . منافساً لك 26هناك 

تُتقن التدريب على التّصوير الفوتوغرايفّ، 

 .. غريك 16فسة هنا قد تصبح مع املنا

 !فقط

 رق؟ أرأيت الف
واآلن أصبحت واحداً  266من كنت واحداً 

أصبح سهال الوصول إليك  !شخصاً  16من 

ولو كنتَ أنتَ مدير شركة  ، واختيارك

؟ فمن ختتاروتريد توظيف شخص، 

ستمشي يف السِّيَر الذّاتية إىل أن تبقي 

شخصاً بني يديك، ختتار من  16أمساء ال

 ! وهكذا...  بينهم األفضل فاألفضل

نّه إكاتب الكوميديّ سكوت آدامز ول اليق

ليس بالضّرورة أكثر كوميدي ناجح، ولكنّ 

شخصيّته وعلومه واملعلومات اليت يعرفها 



وقدرته على النّقاش ومهاراته على مواقع 

التّواصل االجتماعي ميّزته عن غريه، 

ى من حوله رغم أنّ فتفوّق عل

 .. أفضل" نكاهتم"

فك ، دمج هواياتك وحبّك وشغوبالتّايل

وجعلها تصب يف قالب واحد ال يُشتّتك 

بالضّرورة، بل جيعلك متقناً جلميع جوانب 

 .مهنتك قدر اإلمكان

 صـامللخ
 ن لديك حلم وشغف واحد، فاسع خلفهإن كا

 .. طوّره وابن عليه ونافس به بقوّةو

، ال كذلك إن كان لديك أكثر من شغف

ر كيف تصب نتائجهم يف بل فكّتطردهم، 

 .. دكوبٍ واح



أن ، يوجد و خطأ هناال يوجد صواب أ

حني تدركها،  لكن..  تعرف قدراتك

" ؟اهل تعرف كيف توظّفه



 : هُناك مصطلح شهري وهو 

Kill your darlingos 
( اإليد اللي بتوجعك اقطعها)عين ي

 !باختصار 

كان القميص الذي حتبه سيؤخرك عن  لو

الذهاب إىل عملك ألنك تريد أن تكويه ، 

 ..ليس من الضروري أن تلبسه 

كانت الوجبة اليت حتبها ستتعب معدتك  لو

 !وتزيد أمراضك وجتعلك أمسن ؛ ال تأكلها 

االتصال اهلاتفي سيقوم بتأخريك أو  لو

 ..جك ، ال ترد عليها مهما كانت مهمة إزعا

يف مرحلة ما من حياتك أو بلحظة معينة من 

جيب أن تتقن االستغناء يومك ؛ 

، مهما كنت متعلقاً هبا  عن األشياء

وحتبها ، ومهما كنت تتخيل إنك لن تستطيع 

 ..ممارسة احلياة بدوهنا 



ألنك ببساطة ستندهش 

حين ترى أنك تستطيع 

 !نها ممارسة الحياة بدو

، رمبا تشعر بالضيق ، أو ببعض  نعم

االختناق يف روحك ، ومن احملتمل كذلك أن 

بعد  لكن.. تعاين بعض أعراض االنسحاب 

نساناً طبيعياً متاماً كما ستعود إمرور وقت ؛ 

 !، إنسان يعيش دون تلك األشياء  كنت

لذا حاول أن تتعلم كيف تستغين عن أحب 

عرف أهنا  تفقط تلك اليت،  األشياء لك

وكالمي طبعاً ال يقتصر على .. تؤذيك 

قميص أو وجبة طعام أو اتصال هاتفي ما ؛ 

ارات املؤجلة اليت حياتنا ممتلئة بالقر لكنّ

رب ، وقرارات مصريية هنجيب أن نأخذها

 فقط ألننا غري قادرين أن نقنعمنها ، 



 .. أنفسنا بأننا نستطيع االستغناء عنها 

، نوهم أنفسنا إنه مثة أشخاص  اخلالصة

نقوم بإعطائهم حباجتنا إليهم ، ودائماً ما 

  ..أعذاراً ، وفرصاً 

 !إىل مىت ؟ ؛لكن 
من الضروري أن ترخي احلبل ؛  أحياناً

، عن أشياء وأمور تعودت أن تتمسك قليالً

من أجل أن تكمل حياتك بشكل هبا ، 

! طبيعي



اخرج 

 منها

إن فعل ذلك تس

! عرفت أوال  ما هي



منطقة ) لة فكرية يُطلق عليها هناك حا

،  Comfort Zone  أو الـ(  الراحة

تشعر هبا بالراحة املزيفة احلالة اليت  وهي

واليت متنعك من جتربة  ، والرضا عن احلال

فال حيدث أي تغيري أو تطوّر يف ، كل جديد 

 ..  حياتك

 ! دون خطوة لألمامأن تبقى كما أنت ، 

ارة اليت ال هي بالضبط التطبيق العملي للعب

القناعة كزن ال : "أحبها إطالقاً 

،  حرفياً، بالذات إن مت أخذها " يفىن

حيث يقنع املرء مبا فيه ، وحباله وواقعه ، 

 ..رافضاً أن يقوم بأي شيء آخر 
الحياة تبدأ فعليا  عند 

 ! نهاية منطقة راحتك 



املشكلة أنّ اخلروج من منطقة 

  دائماً الراحة ليس شيئاً سهالً

امسها و Talks TED إحدى حلقات يف

كان املتحدث ،  "كيف تزيد ثقتك بنفسك"

عن خوفه من التعامل مع الناس  فيها يتكلم

الذين ال يعرفهم ، وأنه دائماً ما يرى 

صعوبة يف البدء بالكالم مع الغرباء ، وأنه 

اليت تساعد  التحدياتمسع عن بعض 

خلروج من منطقة الراحة الشخص على ا

أحد هذه التحديات كان أن . .اخلاصة به

يذهب إىل مكان مزدحم بالناس ، ويستلقي 

 ! على األرض ملدة ثالثني ثانية 

كان يؤجل القيام هبذا التحدي ،  كل يوم

لكن بيوم ..  وكان جيد أعذاراً كي ال يفعله

من األيام ، أثناء جلوسه يف حمطة القطار 



..  قرر أن يفعلهابعد عودته من اجلامعة 

 األعذارس الوقت برزت أمام عينيه لكن بنف

، وأنه يريد ، بأن عنده واجباتاملعتادة 

.. دة للبيت ، وهناك أشخاص ينتظرونهالعو

 : لكن هُنا نظر وتأمل حاله قليالً 

  !هذه األمور حتدث دائماً 

 !األشياء موجودة كل يوم وكل وقت هذه 

يوجد لدينا أعذار نقنع هبا أنفسنا كي  دوماً

 دوماً.. قة الراحة اللعينة تلك نظل يف منط

لدينا حجج متنعنا من القيام باألشياء اليت 

 ..  ، ونسعى خلفها نريدها

لذا قرر ذلك اليوم أن يقوم بعمل 

 مباشرة دون تردد وإبطاءالتحدي ، 

هناك ألنه إذا انتظر أن ال يكون 

 ! لن يقوم بعمله هنائياً أي أعذار ،



 

وبعد  ، بعد قيامه باألمراجلميل أنه 

استلقائه على األرض وسط الناس ملدة 

اكتشف كم كان األمر ثالثني ثانية ، 

 ! سهالً ، أكثر بكثري مما كان يتوقع

!  فقط.. و .. نظر إليه البعض باستغراب 

 ! هذا كل شيء 

 ..مل يعره الباقون أي اهتمام 

 !كأن شيئاً مل يكن 

 اتحتديالوقت صار الرجل يقوم بعمل  مع

على  جمتمعاً مصغراً، وأنشأ أكثر وأكثر 

اإلنترنت يضمّ فيه الناس الذين يرغبون 

 بعمل هذه التحديات معه وامسه

 Comfort Zone 

Crushers 
 



ما رأيك أن تغادر منطقة 

ك، مرة الراحة الخاصة ب

كل يومين ، أو ثالثة 

كل  ، أو على األقلأيام

 ؟أسبوع 
ال تعرف شيئاً عن مكوناته،  عصرياً اشرب* 

 ..ل تزوره ألول مرة من حم

يف أحد املناطق الفقرية ، وقم  زر بقالة* 

يف الدفتر  بعض الديون املتراكمةبسداد 

حبجم الفرح الذي  فكرعند صاحب البقالة ، 

سيشعر به الشخص الذي سدّ عنه أحد 

 ..الغرباء دينه دون أن يعرفه 



أو ( ميكي)، اشترِ جملة  من أي مكتبة* 

قرأها وتذكر ، ا(سوبرمان)أو ( ماجد)

طفولتك واضحك ، مث امنحها ألول طفل 

 ..تراه بالشارع 

، أنا  احلمد هلل:  انظر إىل املرآة وقل* 

 .. احلمد هلل.. أفضل من غريي بكثري 

بعد الفجر وقبل شروق الشمس بقليل ، * 

، وتنفس أكسجني  امش قليالً وحدك

 ..الصباح قدر استطاعتك 

، مثة  لكتصفح قائمة األمساء يف موباي* 

.. أشخاص مل تتكلم معهم منذ أشهر طويلة 

 ..اتصل هبم 

 16ادخل إىل مول وألقِ السالم على * 

، مع احتفاظك بابتسامتك  مشخصاً ال تعرفه

طبعاً ، ال تنسى أن ترفع يدك لكل شخص 

 ..تسلم عليه 



، وصلّ خبشوع دون أن  اقرأ بعض القرآن* 

 تفكر بشيء ، وادع اهلل كثرياً جداً يف

 ..السجود 

، امش  القدمي اذهب إىل منطقة بيتك* 

 ..هناك بالشوارع ، وتذكر أيام زمان 

اغطس عميقاً يف عامل * 

SoundCloud  وقوائم املوسيقى

العجيبة اليت فيه ، تعرف على وجه آخر 

اشعر باملوسيقى .. للجمال يف هذا الكوكب 

 ..تتدفق يف جسدك كما مل حيدث من قبل 

وحاول أن تطبق وصفة  بخادخل إىل املط* 

أو موقع ( كوكباد)من وصفات تطبيق 

، حىت لو كانت وصفة األندومي ( موضوع)

  والذي أحب طعمه جداً، بالبيض 

حاول أن تتجاهل ذلك الشخص الذي * 

ه يا انس!  تفكر فيه كثرياً ألنك مزعوج منه



هو ال يفكر فيك ويعيش حياته حىت ! أخي 

يومك بالتفكري أقصاها بينما أنت تضيع كل 

 ! صحصح!  استيقظ! ما بك ؟ !فيه 

ملدة يوم أو  ابتعد عن كل السوشال ميديا* 

ال تدفن .. يومني ، عش الواقع قليالً 

نفسك كثرياً بالواقع االفتراضي الذي 

 ..يسحبك بعيداً عن كل شيء 

أي مكان تعرض فيه حاول أن تزور * 

، مثة أماكن تعرض املسرحيات  مسرحيات

ب أن تشاهد عرضاً جر.. ري بشكل دو

مرة، اسأهلم عن جدول العروض ، عش 

 ..جتربة خمتلفة 

، اطلب كوب شاي  اذهب إىل مقهى شعيب* 

.. واجلس وتأمل بعيون ووجوه الناس 

ابتكر قصصاً خيالية عن كل واحد فيهم 

 ..بينك وبني نفسك 



، تناول  جرب مطعماً صينياً أو هندياً* 

 ..هلا يف حياتك وجبة مل تعتقد أن ستتناو

شاهد كل فترة أحد األفالم احلائزة على * 

،  (أوسكار أفضل فيلم أجنيب)جائزة 

 ..وتعرف على ثقافات وأفكار جديدة 

 .. قم بتغيري ترتيب غرفتك أو بيتك* 

، جرب أن  لو كانت حياتك منظمة جداً* 

، ولو كانت فوضوية  الفوضىتعيش بعض 

 ! النظامجرب 

جديد خمتلف من قم بارتداء منط * 

، تيشريت خمتلف ، جاكيت مميز  املالبس

 .. ، بنطال بقصّة غري تقليدية وغريب

تعلم من اليوتيوب خدعة سحرية خفيفة * 

، سيكونون  وقم بعملها أمام بعض األطفال

 ..بغاية السعادة 



الذين كانوا  احبث عن أحد أصدقائك* 

معك باملدرسة زمان ، اشتر له هدية ، 

 ..وفاجئه هبا 

لتصميم الصور أو  قم بتحميل برنامج* 

، ات أو برجمة املواقع من اإلنترنتالفيديوه

حاول أن تتعلم عليه ذاتياً من غري كورسات 

 ..أو شروحات 

قطة مزنلية صغرية ، أو ببغاء،  بيةقم بتر* 

أو بومة إن كنت قادراً على جلب فأر حي هلا 

 !كل عدة أيام 

يه بعض وازرع ف اشترِ حوضاً صغرياً* 

 ..الرحيان أو اليامسني أو حىت النعنع 

.. ، خذ نفساً عميقاً واغطس  امأل البانيو* 

.. اشعر بقيمة اهلواء وأنت يف األسفل 

حاول أن يكون استحمامك أكثر من ساعة أو 

 ..دقائق كعادتك  5ساعتني ، وليس 



لى أمساء الذين حاول أن تتعرف ع* 

عم ، ، البائع يف املطتراهم بشكل مستمر

الشاب الذي تشتري منه القهوة كل يوم ، 

الرجل الذي تشتري منه خبز الطابون يوم 

 ..نادهم بأمسائهم .. اجلمعة 

كي تكتب فيه  احتفظ بدفتر صغري معك* 

أي أفكار عابرة متر برأسك ، ال تسجل على 

سيفاجئكم كم .. هاتفك ، بل هبذا الدفتر 

 ..األفكار الكثرية بعد فترة 

 Animatedليوتيوب عن احبث با* 

Short Film  وشاهد عاملاً كامالً من

 ! أفالم قصرية رهيبة ..االستمتاع 

عد ملزنلك من شارع جديد مل متش به * 

 .. ذ فترة طويلةمن

اذهب إىل حديقة عامة والعب قليالً  *

، أو اذهب إىل  وحدك على املرجيحة



املالهي ، عد طفالً ال يهتمّ بشيء لعدة 

 ! راحتك خذ ..ساعات 

  اهرب

 ! كل فترةاهرب من كل شيء ، 
 

 اكسر 

 روتينك



 :أمامك خياران 

، تمتع وتقضي الوقت كما تريد وأكثرتس أن

تلعب ، وتسترخي ، وتأكل ، وتشرب ،  أن

أن تفكر مبستقبلك ، أو تطور  دونوتنام ، 

هكذا .. مهاراتك وشخصيتك وتفكريك 

خالياً من املسؤوليات ، مثل كل أولئك 

 ..لذين مل يكتشفوا قيمتهم يف احلياة بعدا

 أو
تكتشف عظمتك وتنهض من سباتك  أن

 أنتنجز وجتتهد من أجلك ،  أن.. الطويل 

.. تستمتع بعملك وتنمية ذاتك وقدراتك 

أنك شخص مميز ولست عادياً  أنت تدرك

تسعى لتحقق أهدافك وطموحاتك  أن، أبداً

.. تبين شيئاً حقيقياً يف هذا العامل  وأن، 

 ..تكون راضياَ حقاً عن نفسك  أن



تذكر أن اهلل  فقطالقرار بيدك أنت ، 

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا }: سبحانه وتعاىل قال 

 .. {مَا سَعَٰى

اسعَ أن تكون 

 !مميزا  ومختلفا  



 السطور التالية 
الذين  من أجلالذين حيلمون ،  من أجل

مون الذين ينا من أجليسعون من أجلهم ، 

 ..عدة ساعات ألن النهار والليل ال يكفي 

الذي يركضون وراء الفرصة كي  من أجل

ال  الذينحيصلوا عليها رغم أنف كل شيء ، 

 والذينميكن هلم أن يتخلوا عن أهدافهم ، 

مهما حدث معهم من مصائب أو كوارث ؛ 

سيصبحون أقوى أكثر ، ولن يستسلموا 

 ..ويضعفوا 

بقدراهتم ، مل يؤمن أحد هبم و للذين

حتدوا كل الظروف ، واستطاعوا أن  للذين

يقنعوا أهلهم وأصدقاءهم ومن حوهلم 

ليس أكثر ما يهمهم أين  للذين.. بأحالمهم 

مل خيافوا  للذينسيدرسون وأي ختصص ، 

 ..من ارتكاب شيء خمتلف 



 ..أولئك العنيدون 
 ..املتميزون 

ميتلئ كل منهم  الذين؛  املختلفون

دي ، واإلميان اهلائل بوجود باإلصرار والتح

يتعلمون القواعد  للذين! عمالق يف داخلهم 

 !كي يكسروها 

رين ويرون يف يريدون إسعاد اآلخ للذين

يريدون  للذين، هذا إحرازاً للنجاح

 للذينمساعدة الناس بدون انتظار مقابل ، 

خيلقون وقتاً من أجل نشر الفائدة لغريهم ، 

بداية املزيد  ال يرون يف النجاح إال للذين

 ..من النجاحات 

للذين يضحكون ، ويفرحون ، 

 .. ويستمتعون حبياهتم بدون ضياع 



حيبون من القلب، ويعملون بكل جد  للذين

، ويعطون ومينحون دون أن وكد واجتهاد

 ..العواقب يفكروا ب

 !ال يتأخرون على أحد  الذين
 

أنتم 

بنزين 

 الفرح



الذين ال نستطيع أن نتجاهل  أنتم

 ..دكم وجو

موجودون كي تضيفوا شيئاً آخر  أنتم

 .. الفظيع هلذا العامل

 ..تشجعون الناس  أنتم

تؤثرون باآلخرين كي يصبحوا  أنتم

 .. أفضل

 .. شعرون املرء بقيمة نفسهمن تُ أنتم

 ..الذين يبحث الناس عنكم  أنتم

الذين ترمسون البسمة على  أنتم

 .. الوجوه وبالقلوب

إن خسرنا أحداً  الذين حنزن جداً أنتم

 .. يشبهكم

علوننا نرى احلياة بعيون الذين جت أنتم

 .. أخرى



الذين متنحوننا أسباباً أخرى  أنتم

 .. لالستمرار

الذين تبهروننا بكمّ األشياء  أنتم

 .. اجلميلة فيكم

الذين ستغريون العامل بأسلوبكم  أنتم

 .. وروعتكم
 

 مـتـأن
 

وجودكم نعمة ، يف حياة كل 

 واحدٍ فينا



 

 

 

 

 

 

إذا أعجبك الكتاب ، أرسل يل كل أفكارك 

يف بالك  وآرائك واقتراحاتك وما يدور

 الربيد اإللكتروينحوله على 

Info@hasanalhalaby.com 

 وسيسعدين الرد على كل الرسائل 

mailto:Info@hasanalhalaby.com

