ال تقل لي إنك ال تملك
ً
وقتا لقراءة هذا الكتاب

ً
وقتا للقراءة
أرجوك أال تقول لي إنك ال تملك

ً
وقتا للقراءة  ،بينما أنت
هل ستقول لي إنك ال تملك
تقضي ثالثة أرباع يومك تقرأ وتشاهد ما يكتبه ويضعه
الناس في فيسبوك وواتساب وإنستجرام وتويتر
وسنابشات ؟!

ال تضحك ع حالك !

-1-

Commençons

開始吧

يالله إبدأ
Let's start

Empecemos

Давайте начнем

Lasst uns beginnen

はじめましょう

-2-

حااا أال تستتتبرب م ت التنقااغ ر اام الين ق ا
أحيانت ًتتا بتتتي الواتتتول ،والستتتماء ،والوقتتترات ،
والعبارات  ،والماطلحات  ..جوهر المتور للته
يكيااب لالمح ااس الةاامي س التتتي أنتتو أذ تتذك
محتاوال بهتا أذ أفات اافا ج ي يا ج
معي فيها ،
ً
ف رأساك  ،لتي تترو وتستمت وتكتشت فيهتا
أشياء؛ لم تك تعرفها م قبل !

-3-

حااااااااااااااا
فالفشااااغ
هاااااااااااااااااااو

التوقاااف

عب اليحا لس!
-4-

ا م...
ما الحياة إال بحر لبير  ،وأنت سمكة  ،شتتت أم أبيتت،
وافقت أم لم يعجبك المر ..
بخياشيم أو م غير ياشيم  ،أنت سمكة !
ً
حقا ؟!
هل سترفض واقعك
هل ستكره الماء ؟!
هتتتل ستتتتمقت نوستتتك ،وتات ىتتر أنتتتك جتتتتت إلتتت هتتتذا
الكولب في الوقت الخطأ  ،لما يقول البعض ؟!
بد منها:
أم أنك ستعترف بالحقيقة التي ال ى

أات سيكس!

وعليك أذ تجيد السباحة ك ت ش !
سمكة ال تجيد السباحة ؛ هذه سمكة محكوم ع ها
لاليوت
بال تردد !
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ً
فورا بتعلم اللبة االنجليزية!
قبل أ شيء ؛ ابدأ
مهما لاذ تخااك أو اهتمامك أو مجال
عملك أو دراستك ،االنجليزية لم تعد م
الكماليات بعد اآلذ؛ ها هي حولنا ومعنا رغم
ً
اهتماما ألبر !
أنوفنا وعلينا أذ نوليها
لماذا تعتقد أذ تعلم االنجليزية صعب حت هذه
الدرجة ؟!
قم فقط بتحميل أ م التطبيقي في السول
عل هاتوك المحمول  ،واستمتت بتعلم
االنجليزية بكل سهولة ..
قم بزيارة موقت  www.Voscreen.comوتعلم
نطق الكلمات االنجليزية بأفضل شكل ممك !

-6-

ه ه قائيس مواقع خ مات مجاا س منوعس
تةاع ك ف ت م االاج زيس
شبكس ايتياع س لت م ال غس
االاج زيس

www.italki.com

اليةاع ج اليتبادلس لت م ال غس

www.livemocha.com

ت م ال غس االاج زيس مب اليج س
الثقاف البمي اا

http://learnenglish.britishcoun
cil.org/ar/

أساس ات االاج زيس لألطفا

www.starfall.com

ت م االاج زيس لألطفا  ،أيضا

www.englishbaby.com

استيع تك م االاج زيس

englishspeakingonline.com

عمض م ومات شام س عب مفمدات
ال غس االاج زيس

www.wordnik.com

اليةاع ج ف

لناء الجي س

www.phraseup.com

قاموس ااج زي ااج زي

dictionary.reference.com

ت م االاج زيس مب الينز

www.english-at-home.com

موقع To Learn English

www.tolearnenglish.com

اادي ال غس االاج زيس

www.englishclub.com
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در س صوت س مب موقع Elllo

www.elllo.org

ت مف ع ى تصميفات االف ا

painintheenglish.com

Using English

www.usingenglish.com

كورسات مف ج منوعس

www.busuu.com

ت م االاج زيس مب BBC

http://www.bbc.co.uk/worldse
rvice/learningenglish/

موقع يف ك ف ت ويم حفظ فهم
مفمدات ال غس االاج زيس

www.vocabulary.com

ك يات موضحس لالصورج الصوت
ييكب اتخاذه كيميع مص ر مهم

http://www.languageguide.org
/english/

اختبارات ف ال غس االاج زيس مع
إمكاا س اخت ار اليةتوى اليناسب
ل يت رب

www.nonstopenglish.com
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مجملس
اص حس
ّ

لتتامال  ..احضاامه ك اا !
شتتاهد مسلستتل Friends
ً
المرة الول شاهده بالترجمة العربية ،والمرة الثانية
بتتتتتتدوذ أ ترجمتتتتتتتة  ..بالمناستتتتتتتبة درستتتتتتتت الدب
االنجليز  4سنوات في الجامعة؛ لتم أشتعر بتحست
فتتي لبتتتي االنجليزيتتة وفتتي استتتيعابي  ،إال بعتتد متتا
شاهدت هذا المسلسل ،عدة مرات !

-9-

ُيحقق فقط ال يب
يواص ون
اليحا لس لنظمج
إيجال س لألش اء!
- 10 -

تجاهغ ثالثا
َ

سي ت ،قالوا ،يقولون

- 11 -

هغ أات

أخ بوط؟

- 12 -

حتتاول أذ تحتتدد جيت ً
تدا مااا اليجاااالت الت ا تمي ا أن
ً
محترفا بها ..
تتخصص ف ها  ،وأذ تكوذ
مجال واحد ؟ ثالثة ؟
مسة ؟ سبعة ؟
تتتأتيني رستتالل لتتل فتتترة  ،رهتتا لانتتت مت شتاب
عمتتره  21ستتنة  ،مهتتتم بالتاتتوير الووتتتوغرافي ،
والرسم  ،ويقضي ساعة م يومته فتي الترلض ،
لما أنته مهتتم بالعمتل الحتر عبتر اتنترنتت  ،ويريتد
أذ يأ تتتتتذ عتتتتتدة لورستتتتتات فتتتتتي مجتتتتتال صتتتتتناعة
تطبيقات الندرويد  ،ويريد أذ ينشر مقطت فيتديو
جديد لل يومي في يوتيوب..
و ..
وأشياء أ رو !

أولوياتتك وافهم
ِّرتب
ى
مهاراتك ي ِّ ا...
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هغ أات محتامف لكاغ ها ه ااشا اء؟ أم أذ بعضتها
(احتتتتتتراف) وبعضتتتتتها (شتتتتتب ) وبعضتتتتتها (إعجتتتتتاب)
وبعضتتتتها (هوايتتتتة) وبعضتتتتها (أحتتتتب عملتتتته أحيانت ً
تتتا)
ً
يوما ما)؟
وبعضها (أشعر أنني سأتميز فيه
رتتتتب أولوياتتتتك وافهتتتم مهاراتتتتك جيت ً
تتدا  ،وحتتتاول أذ
تتخاص ..التخاص ثم التخاتص ثتم التخاتص،
ال تقتتل نوستتك بهتذا الضتتياع لمجترد أنتتك تحتب لتتل
هذه المور..
ل يمكنك التميتز فتي لتل شتيء  ،إال إذ لتاذ معتك
فريق عمل  ،لامتل  ،متكامتل  ،يستاعدك علت إنجتاز
المهام  ،وعل فعل ما يجب أذ يتم فعله !
قتتم بتقستتيم عملتتك أو فكرتتتك إلت مهتتام صتتبيرة ،
ثم قم بعملها ..
ال تتمكها مقةيس فقط تنةاها !
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ُقم ل ي ها

عندما تنهض م نومك لي تجلس أمام الالبتتوب ؛
ً
مدرلا لما ستجلس م أجله  ،هل تعلم ما التذ
ل
تريد أذ توعله ؟ يجب أذ تعرفه  ،يجب.

ُقغ لنفةك

مقاال  ،أو  :سأبحث ع موضوع لذا ولذا ،
سألتب
ً
أو  :سأشاهد الكورس الوالني ..
قتتتم بعمليتتتة (التح يااا ) لمتتتا تريتتتد فعلتتته  ،متتت بتتتاب
ً
أيضا بأذ تضتت
التنظيم وإدارة الولويات  ،وأناحك
ً
ً
تقريبيا للمهام التتي تريتد القيتام بهتا  ،مت أجتل
وقتا
أال تلهيك السوشال ميديا ع أهدافك ومهامك !
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حا ف ل ايس ااسبوع أن
تقوم ل يغ قائيس أه اف
لألسبوع ك  ،مب ضيب
ه ه ااه اف ضع ل ض
ااه اف الصغ مج
اليكااامرج ،الت تمي عي ها
لشكغ مةتيام  ،ك تص م
عادج عن ك !
- 16 -

إذا كنت قويا ليجا ما ؛

ما ال ي يين ك أن
تصب خب ما له ا
اليجا ؟!

- 17 -

بيتر فتي
هل تعلتم أنتك تستتطيت أذ تتحتول إلت
ً
لثيرا م الوقت
مجالك ،دوذ أذ يأ ذ منك المر
والتعب والجهد لما تتخيل ؟!
لو قضيت ساعة واحتتتتدة فقط م يومك الثمي
ً
جدا  ،ساعة فقط ..
ساعة واحدة ..

ا م  60 ،دق قس!

تقتتترأ وتشتتتاهد وتتتتتعلم فيهتتتا أشتتتياء جديتتتدة عتتت
مجالتتتتتك ..
لل يوم  ،ساعة واحدة فقط !
ما الذ سيحدث بعد سنة لو فعلت هذا؟

ستكون ق أضفت إلى قاع ج ل ااات مخك أكثم
مب  365ساعس مب الي مفس الخبمات
الي ومات !
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انظر إل نوسك في ر يوم بالسنة  ،مث ًال في
نهاية  2019أو نهاية  .. 2020ربما ستوعل لما
يوعل الكثيروذ وتضت ذلك البوست المشهور
الممل المكرر الببي في فيسبوك " :ااتهى
ه ا ال ام لم أقم ل يغ الكث م  ،لكب ف
ال ام الج ي سأت م ألن افة أهتم
لشخص ت أكثم  ،سأس ى احو ح ياا " ..
إلخ إلخ إلخ إلخ إلخ م الكلمات الحماسية
التي يقولها م غير اقتناع دا لي !
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المشكلة أنه بعدها سيتحمس لمدة أسبوعي
أو شهر  ،ل ها س نشغغ لأمور أخمى ،
وسينتهي العام وقد أضاع اليام والشهور
بدوذ توكير  ..ا توت لل تلك الساعات الكثيرة
م غير أ فالدة حقيقية  ،حت بعض الذي
سعيدا ً
ً
جدا معهم  ،وبأنه يقضي وقته
لاذ
برفقتهم  ،إما سافتتتروا  ،أو ابتعدوا عنه بعد
الزواج  ،أو انشبلوا بالحياة والظروف
ً
لثيرا
المعيشية  ،أو  ...وهذه التي تحدث
لألس ! ثمة سوء فهم أو مشكلة حالت
وحاليا ما يزال الخالف قال ً
ً
ما ،
بينه وبينهم ،
ولل واحد ذهب في طريقه ..حتتتت هؤالء ،
ً
وحيدا ال يريد حت أذ
لل واحد سار منهم
يتكلم مت اآل ر !
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أذ تتعلم أشياء جديدة ،الجميل
أنك هكذا ستكوذ السمكة التي
تجيد السباحة والبوص
ولل شيء..
ااييغ مب ذلك :لب تحتاج
لش ء ك تت م إال ل فتم ،
ق م  ،اتصا لاالاتمات
فقط ال ر م !
- 21 -

هل سمعت ع الت

M
O
O
C
قبل اليوم؟

للمة  MOOCا تاار لعبارة :
Massive Open Online Courses
أ ؛ الكورسات الجماعية موتوحة المادر !
هذه لورسات يتم تقديمها م ألبر
ً
مجانا للمتعلمي ع
الجامعات في العالم
بعد عبر اتنترنت  ،وبعض مواقت الكورسات
الونالي تتيح لك أ ذ شهادة بعد االنتهاء
م الكورس ..
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واء فتي
ً
بدال م تضييت وقتتك علت اتنترنتت  ،ست ً
داع فتي إنستتقرام  ،أو
فضالح وصور ليس لها أ
ٍ
فتتي مقتتاطت فيتتديو ستتخيوة لنتتاس يبنتتوذ دا تتل
ستتتتياراتهم فتتتتي سنابشتتتتات  ،أو تحتتتتديثات الحالتتتتة
المملتتتتتة المكتتتتتررة والحتتتتتروب العناتتتتترية الدينيتتتتتة
والسياستتية فتتي فيستتبوك  ،أو مجموعتتات الط تبخ
والعاللتتة وصتتور صتتبار الخيتتر وجمعتتة مبارلتتة فتتي
واتستتاب ؛ يمكنتتك أذ تتتدرس أونالي ت  ،مجانت ًتا ،
في أ مجال تحبه  ،لي تتطور فيه  ،وتزيد علمتك
ومعلوماتك و براتك به  ،وأنت في منزلك ..

مب مولاي ك أيضا لو أردت!
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يمب ه ه اليواقع
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/
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ولو أردت أذ تبحث عت أ

لتورس مباشترة ،

فهتتذا محتترك بحتتث شتتامل ومتخاتتص عتت

الكورسات التي لال غس اإلاج زيس :

https://redhoop.com/

RedHoop
ه ا محمك لحث ل كورسات ال مل س :
http://coursaty.me/
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ليااااااااذا احتااااااامف تضااااااا ع
الوقت؟

ً
صباحا  ،وقبل أذ تتد ل إلت الحمتام أو أ
تاحو
شتتيء تتر  ،تةااارع لسمةاااك لهاتفااك اليحيااو
لتتتترو إذ أرستتتل لتتتك أحتتتدهم شت ً
تتيتا  ،أو إذ أتتتتاك
نوتوكيشتتتت حتتتتول أحتتتتد حستتتتاباتك فتتتتي مواقتتتتت
السوشال ميديا !
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حت قبل النوم  ،ربما ال يوجد أحد مستتيقظ
غيتتتترك  ،لكتتتت هاتوتتتتك فتتتتي يتتتتدك  ،وأنتتتتت
ً
ويستتتارا  ،متتت حستتتاب ،إلتتت
تتتترلض يمينت ًتتا
صتتتوحة  ،إلتتت مجموعتتتة  ،مالحقت ًتتا شت ً
تتيتا أو
ً
ً
هتتدفا  ،ال تتتدر وال تعتترف عنتته
شخاتتا أو
ً
شيتا !

ساعات  ،وأيام  ،وأسابيت وأشهتتتتر
تهتتترب متتتت بتتتتي أصتتتتابعنا ونحتتتت
هنتتتاك ،نقتتترأ ونشتتتاهد متتتا يكتبتتته
الجميتتت بتتال للتتل أو ملتتل ،دوذ أ
استتتتتوادة حقيقيتتتتة ،اةاااات ع أن
اشكم أافةنا ع ها الحقا!
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 البنتيTed  فيديوهات مت7  هذه، لاليناسبس
 ستستتاعدك لتتي تعتترف شتتبوك، ع ت التعري ت
..ومجالك
: لال بع ؛ للهم مترجمي للبة العربية
Pursue your passion

Three questions to unlock your
authentic career

Why you will fail to have a great
career

Say goodbye to career planning
Say goodbye to career planning

Quit your job and find your work
The career advice you probably
didn’t get

ً
جتدا
بشكل عام م المواقت المذهلة والمميتزة
 ف آالف الف يوهات الت تكف لتحوي ك،
!  لي نى الك يس.. إلى شخص خماف
- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -
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- 33 -

- 34 -

- 35 -
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"كمهت كغ دق قس مب الت ريبات ،لكب
ق ت :ال تتوقف ،عاا اآلن ِعش لق س
ح اتك كب غ"
جدا  ،حقيقية ً
جملة صادقة ً
جدا  ،واقعيتة ورهيبتة
وعظيمة ً
جدا  ،قالها الماللم محمد علتي لتال ،
رحمه الله ..
نوتتتس هتتتذا الكتتتالم ينطبتتتتق علتتت لتتتل شتتتتيء ،
وبالذات عل العمل الحر عبر اتنترنت بما أذ هتذا
هو شبوي الول ..
صااا ّ قن ؛ لتتت تتتتربح الف التتتدوالرات متتت عتتتدة
ضبطات عل الكيبورد !
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أتينااى لااو كااان ااماام له ا ه
الةهولس ..

أتينى ال  ،لو كان اامم له ه البةاطس !
المر ليس له عالقة باليانايب  ،أو بالهتدايا  ،أو
ً
وطبعا مابار عالء الدي السحر مجرد
الجوالز،
حقيقيا ً
ً
أبدا ..
يال  ،ولم يك

اسااي (عيااغ عباام اإلاتمااات) لاا س
(رل مب اإلاتمات) ..

أنتتتا ضتتتد هتتتتذا الماتتتطلح الشتتتهير ،والمتتتتريض
ً
نوسيا!

لثيرا ً
ً
وطور نوسك  ،وضت
جدا في مجالك ،
اقرأ
ى
ً
ً
ذهنيتتا  ،واستشتتر
ططتتا  ،وميزانيتتة  ،واعاتت
أصتتتتدقالك  ،وفكتتتتر  ،وتعلتتتتم متتتت المحاضتتتترات
والويديوهات والكورسات ..
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مهما شعرت بالسأم ،والتعب ،والملل
ننل
 ..لننت ل ننل تي ةتإنننم يح لنن
هذا معك !

لياذا يجب ع ك أن تةأ افةك قباغ الق اام
لأي ش ء :

لماذا أر د أح أقوم به ؟!

ستتؤالك هتتذا سيستتاعدك أذ تكتشتت الهتتدف
الذ م أجلته ستتحافظ علت االستتمرارية فتي
فعتتل الشتتيء التتذ تريتتد القيتتام بتته  ..باتضتافة
إل ت أذ هنتتاك هرمتتوذ يتتتم إفتترازه فتتي المتتخ ،
استتتتتمه (د لاااااام ب)  ،يحوتتتتتز اليتتتتتا دماغتتتتتك ،
ً
تتتتتتعدا للقتتتتتتراءة أو الدراستتتتتتة أو
ويجعلتتتتتتك مست
الترليتتتتتز أو العمل ..
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ال لبدأ بالقإام بأي شيء ،دوح أح
لعرف لماذا لر د أح لقوم به !

تواء فتتي المحاضتترات التتتي أقتتوم ب عطالهتتا ل تل
ست ً
فترة  ،أو بويديوهاتي التي أنشرها فتي فيستبوك
وسنابشات أو يوتيوب  ،أو فتي التدورات الخاصتة
التتتي أقتتوم بعملهتتا؛ أرلتتز دائيااا علتت أهميتتة أذ
يدرك المرء د ره الخاص فتي التعلتيم ..أهميتة أذ
يعرف أنه بعد التدورة التتي ستيأ ذها تبتدأ مهمتته
بزيادة أفقه ألثر وألثر وألثر!
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ال يكوتتتي أذ تأ تتتذ دورة عنتتتد  ،أو متتت أحتتتد
مواقتتتت التتتتعلم المجتتتاني عبتتتر اتنترنتتتت  ،و ..
ً
طبعا  ،ال يكوي ..
"خ ص ل كف ؟" ! ال
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ً
ً
جتتتتدا بأيتتتتام المدرستتتتة
مريحتتتتا
هتتتتذا المتتتتر لتتتتاذ
والجامعتتة ،لكااب اآلن ،أنتتت تريتتد أذ تتتد ل ستتو
العمتتل  ،وتريتتد أذ تنمتتي مهاراتتتك لح ااث تكااون
شخصااااا يةااااتحم االحتاااامام ،ويعينتتتته اآل تتتتروذ
بأقا ت ستترعة فتتور رليتتتهم لكميتتة متتا يمك ت ل ته
بناء عل المكتتوب فتي الستيرة الذاتيتة  ..ال
عمله ً
تكتفااا لالي وماااات التااا تأخااا ها منااا أ ماااب
ر مي أل ا  ،ابحث في جوجل  ،ابحث فتي يوتيتوب
 ،حتتاول أذ تتتتابت الشتتخاص المميتتزي والمتتؤثري
ً
مزيتدا مت العالقتات متت
في هتذا المجتال ،اصتنت
ً
حتتدثا أو
أشتتخاص متت نوتتس المجتتال  ،ال تضتتيت
مناسبة عليك م نوس المجال ..
كااااغ يااااوم  ،تعلتتتتم ألثتتتتر  ،اقتتتترأ ألثتتتتر  ،شتتتتاهد
فيديوهات ألثر ..
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هذا عالم سريت للباية ،ولمية المعلومات التتي فيته
هاللة ،ألبر م أذ تتست له لل عقول البشر!
ل ت تتتتعلم لتتل شتتيء  ،ول ت تشتتاهد لتتل متتا يضتتعه
ويكتبتته وياتتوره النتتاس ؛ لكااب هنتتاك الف القطتتت
مت المحتتتوو بالختتارج  ،هنتتاك بانتظتتار أذ يتاتتوحها
أحتتد  ،أذ يزيتتد ثقافتتته وعلمتته ومعلوماتتته و براتتته ..
هناااك الكثيتتر متت الكنتتتوز التتتي تنتظتتر أذ يكتشتتتوها
ناقاو الثقافة والعلم ..
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ما ال ي تنتظامه

ك تصب

رائ ااا؟
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أمم رميب آخم

في بعض الدورات المدفوعة التي أقدمها فتي التستويق
اتلكتروني والسوشتال ميتديا والستيو ؛ يوتاجتني التبعض
بستؤال بعيتد عت التدورة ومحتواهتا بالكامتل " :ليت أزيتد
ثقتتتي بنوستتي" ؟ نوتتس هتتذا الستتؤال يتتأتيني أيض ت ًا عل ت
سنابشتتتتتات  ،يتكتتتتتترر بطريقتتتتتتة غريبتتتتتتة وفتتتتتتي الرستتتتتتالل
بويسبوك !
ً
جيدا ..
برأيي  ،أعتقد أذ حل أ مشكلة يبدأ بالتوكير بها
لماذا ال يوجد عندك ثقة بنوسك ؟
هل بسبب شخص ما ؟
موق معي ؟
حدث معي ؟
مثال ؟
لل في الطوولة
ً
أم أنتتك تقتتارذ نوستتك بتتاآل ري  ،وتنظتتر إلت ذاتتتك نظتترة
دونية ؟
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ثيس عبارج شه مج ي ا
تقو " :ال يةت ع أح أن
ُيش مك لالنقص د ن
موافقتك" !
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أاااااااااااااااات الةبب اا
ثقتك لنفةك

لق س

شعورك بالنقص  ،وقلة ثقتك بنوسك  ،هذا شتيء
له أساس ف أعياقك  ،لا اخ ك  ،يجبترك باستتمرار
أذ تخوض م صورتك أمامك أنت  ،بتل يقنعتك أ ىذ
م حولك يستخووذ بك  ،ويؤلتد عليتك أذ اآل تري
أفضل وأذل وأحس منك  ،بكل شيء ..
عليتتتك أذ تعتتترف جيت ً
تتدا لتتتل متتتا لتتتديك متتت قتتتدرات
ومميزات ومهارات  ،أذ ت امف نوستك ،أذ تحا د متا
تعتبره سلبيات أو نقالص في شخاتيتك  ،أذ تحتدد
متتا التتذ قتتد يجلتتب إليتتك المشتتالل  ..وقتهتتا ومتتت
تحديدك وتمييتزك لكتل شتيء  ،ستواء لتاذ أبتيض أو
أسود  :أات تي ك المواتيح الالزمة لتظهر أفضل ما
لديك  ،وتعالج أسوأ ما فيتك  ..لا يك التدافت التالزم
ً
ً
ومميتزا  ،لا يك ذات
وجمتيال
جيتدا
لتوضيح ما تراه
ً
التتدافت لمعالجتتة وتطتتوير وتحستتي نقتتا ضتتعوك،
وجعلها نقا قوتك ..
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مبا ئ ا ؛ تقبتتل ذاتتتك  ..تقبتتل نقتتا ضتتعوك لمتتا
تتقبل نقا قوتك  ..أنت تعرف أنتك جيتد فتي (أ)
ولكنك غيتر جيتد فتي ( ب )  ..عظتيم ! اآلذ عليتك
أذ تهتتتم ألثتتر بكتتل متتا يتعلتتق بتتت ( أ )  ،وعليتتك أذ
تتتتتترو (ب) متتتتت منظتتتتتور تتتتتر  ،منظتتتتتور الخطتتتتتأ
وتاحيحه  ،ومعالجته  ،وتحسينه ..

ال ش ء يح ث لكبةس زر إال ع ى
اإلاتمات !

لك فيما يتعلق بشخايتك  ،ل يحدث التبيير
المرجو بي يوم وليلة ..له ء  ،وبثقة  ،تبلب
عل المور التي تسبب اتحراج  ،والتي تجعلك
غير واثق بنوسك  ،ل ال م تلع الظالم يجب
أذ تشعل شمعة ،لما يقولوذ ..
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اي خوفك !

امتتأل وقتتتك بتتالترليز عل ت متتا يشتتبلك ع ت الختتوف
والقلق والتردد وقلة الثقة بالنوس  ،تحرك  ،زد مت
مهاراتتتتتتك و براتتتتتتك  ،تعتتتتترف علتتتتت المزيتتتتتد متتتتت
الشتتخاص  ،انضتتم لتتبعض المجتمعتتات اتلكترونيتتة
والجروبتتات الويستتبولية التتتي فيهتتا الكثيتتري ممتت
يشاطرونك اهتماماتك ..
ال أ لالتغ اب ع اى ااماور التا تماهاا سا س  ،حولهاا
إلى أش اء يي س !
م ت المهتتم أيضت ًتا أذ تشتتاهد النمتتاذج الواقعيتتة م ت
أولتتتتتك التتتتواثقي متتتت أنوستتتتهم  ..شتتتتاهد حلقتتتتات
التت  Stand Up Comedyفتي يوتيتوب ونتولتيكس
وانظر إليهم لي يتحدثوذ ويضحكوذ بكل ثقة أمام
عشرات اآلالف م المتورجي ..
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لياذا ال يش م ن لاإلحماج؟
لياااذا أااات تق اام حتااى هااا ا
الحااا ل نياااا هااام ال مشاااك س
ل يهم إطالقا ؟
لنهتتم ال يهتمتتوذ ل شتتيء  ،وال ل نظتترات م ت
ولذ هتتتذه هتتتي شخاتتتياتهم  ..متتتا التتتذ
أ أحتتتد ،
ى
يمنعك أذ تكوذ منهم ،أو مثلهم ؟
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أذلتتتر وأنتتتا فتتتتي المدرستتتة  ،وفتتتتي بدايتتتة مشتتتتوار
الكتابي ،جاءني الستتاذ (محمتد ستليماذ) رحمته اللته
وأ برنتتي إذ هنتتاك مهرجانت ًتا للقاتتة القاتتيرة  ،وإنتته
جتوال جت ً
دا ،
يريد مني أذ أشارك فيه  ..وقتها لنتت
ً
ال تنس أنني في الات الستابت االبتتدالي ! لكننتي
لتتم أهتتتم  ،وتشتتجعت  ،رغتتم أننتتي أعلتتم لتتم أشتتعر
بالخجتتتل متتت الوقتتتوف أمتتتام النتتتاس والحتتتديث دوذ
قلق..
شتتتتتارلت  ،وتلعثمتتتتتتت  ،وارتبكتتتتتت  ،وأنتتتتتتا أصتتتتتتبر
المتحتتدثي عل ت المناتتة  ،وألثتتر م ت  100شتتخص
أمامي لول مرة فتي حيتاتي  ..لتم أنظتر فتي عتي أ
ً
واقوا مثل اللور  ،والورقة فتي يتد
منهم  ،وبقيت
ترتج  ،وجسد لله

يمتجف !

لك ..
ما ال ي حصغ ل ها ؟

ال ش ء
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شارلت بعتدها بعتدة لقتاءات
كغ ممج كنت أتحةب ،ولاذ
إلقالي يتطور ،وبالتذات أننتي
لنت أتمرذ في البيت وحد
أمتتتتام المتتتتر ة ،وأحيانت ً
تتتا متتتتت
بعض الصدقاء ..
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ً
أيضا أذ تجلتس متت أشتخاص يشتجعونك
مب اليهم
علتتتت التتتتتخلص متتتت هتتتتذه المتتتتور الستتتتلبية  ،مااااع
أشخاص إيجابيي وواثقي م أنوستهم  ،دع أولتتك
المتترتبكي والتعستتاء والضتتعواء للتتزم  ،أنتتت لستتت
تتي أمتتتورهم لتتتي تتحمتتتل أحتتتوالهم وأوضتتتاعهم ،
ولت ى
امتتتنحهم ل اااض وقتتتتك ولكتتت ال تمتتتنحهم الورصتتتة
لقتل الشياء الجميلة التي فيك ..
"اليامء ع اى ديااب خ ا "  ،و "الصااحب ساااحب" ،ال
ى
شتتتتتك أذ تتتتتتدرك أذ هتتتتتاتي الكلمتتتتتتي تشتتتتتتمالذ
ى
لل شيء ..كغ ش ء !
البعض يشعر أذ ثقتة ثقتته بنوسته بستبب الوضتاع
السيتة التي مر فيهتا  ،أ التتي يمتر فيهتا  ،مت حالتة
معيشية مترديتة  ،أ وفتاة أحتد الوالتدي  ،أ أوضتاع
دراستتية مثيتتترة لليتتتأس  ،أ حتتروب متعبتتتة ومرهقتتتة
ً
ً
وجسديا  ،هؤالء ع ى حم وعل باطل بتنوس
نوسيا
الوقتتت  ..عل ت حتتق لننتتي أدرك جيت ً
تدا أذ الماتتالب
ً
جزءا م الرور  ،تتعبك  ،تثير غثيانك وتزعجتك
تقتل
جت ً
تدا  ،وعل ت باطتتل لنتته م ت الطبيعتتي أال تستس تلم
لهذه المشاعر طوا الوقت !
تأتيني رسالل لل فترة " :ليااذا أاات دائياا متفائاغ؟
تمر بلحظات تكوذ فيها بحاجة لذ تكتتب وتحتزذ
أال ى
وتبتعد وتهرب ع لل شيء؟"
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سؤالك رميب يا عزيزي
طبعت ًتتا  ،لتتتأ أحتتتد فتتتي هتتتذا الكولتتتب ؛ أشتتتعر
ً
أحيانتتتتتتتتتا م عدة أمور  ،وبالتعتتتتتتتتتتب،
باليأس
وباتحبتتا  ،وبتتالقلق والختتوف والتتتوتر ..ولك ت
متتتتا أفعلتتتته أننتتتتي ال أسااااي لهتتتتذه المشتتتتاعر
علي ! لمتاذا أستمح لهتذه الستلبيات
بالسيطرة
ى
أذ تستهلك وقتي وتوكير وأعاتابي؟ لمتاذا
أتتتيح لهتتا بكامتتل قتتوا العقليتتة والنوستتية أذ
تمنعني م االستمرار ؟
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ال ب

أذ تحتدث معتتك هتتذه المتتور الستتلبية والستتيتة ،وأذ
ً
أشخاصتتا مملتتي
تمتتر بظتتروف مزعجتتة  ،وأذ تقابتتل
وحمق ت ومثيتتري للبثيتتاذ  ..اساايها ح اااج  ،ه ا ا مااا
لك !
تف

ر م ال ب

أذ تستسلم لهذه الشياء  ،أذ تبتر دوذ مقاومتة ،
أذ ترضتت بتتالواقت التتذ أنتتت فيتته دوذ أ محاولتتة
للتبيير والرفض  ،أذ تعيش دور الضحية حت الرمق
ال ير في هذه الحرب الطويلة !
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ك ااف لااك أن تكةااب اليزي ا
مب الثقس لالنفس؟

حت ِّتدد أفكتتارك الستتلبية  ،قتتد تظهتتر أفكتتارك الستتلبية
بأحتتتد الاتتتور التاليتتتة" :ال ييكننااا ف اااغ ذلاااك" أو
"سأفشاااغ فااا ذلاااك لالتأك ااا " أو "ال أحااا يمراااب
لةاااياع ماااا أرراااب لقولااا " ! هتتتذا الاتتتوت التتتدا لي
المجد ستوف يعيتق مستيرتك نحتو
المتشالم وغير ُ
ُ
تحقيق احترام ألبر للنوس وبناء ثقة ألبر بنوسك..
لتتتتيس الهتتتتدف متتتت تحديتتتتد أفكتتتتارك الستتتتلبية هتتتتو
إنمتتا هتتدف ذلتتك هتتو تحقيتتق المزيتتد م ت
انتقادهتتا ،ى
الوعي بالذات بحيث تتمك م البدء بالتوكير بشكل
إيجابي في نوسك..
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إسته ف اافكار
الة ب س قم
لاستب الها لأخمى
إيجال س
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بينمتتتا تقتتتوم ب لقتتتاء المزيتتتد متتت الضتتتوء علتتت
أفكارك السلبية ،قم بتحويتل تلتك الفكتار إلت
أفكتتار إيجابيتتة ..قتتد يأ تتذ ذلتتك شتتكل تأليتتدات
إيجابيتتتة علتتت غتتترار "ستتتأحاول فعتتتل ذلتتتك" أو
"يمكننتتتتي النجتتتتار إذا عملتتتتت علتتتت ذلتتتتك" أو
تي" ابتتدأ بتنتتاول قتتدر قليتتل
"سيستتتمت النتتاس إلت ى
يوميا !
م الفكار
ًّ
ارفض الةياح لور د اافكاار الةا ب س لا هنك
أكثم مب مث التها اإليجال س
فتتتي نهايتتتة المطتتتاف ،عليتتتك إعطتتتاء “مستتتاحة
ذهنيتتة” ألبتتر لألفكتتار اتيجابيتتة متت المستتاحة
ى
التي تشبلها الفكار السلبية..
ى
للمتتا قمتتت بمجابهتتة أفكتتارك الستتلبية بشتتأذ
طبيعيتا
للما أصبح ذلك
ى
نوسك بأفكار إيجابية ،ى
وألثر سهولة!
حافظ ع ى يود شبكس دعم إيجال س
قتتم بالتواصتتل متتت الشتتخاص المقت ىتربي إليتتك،
سواء لانوا م العاللة أو الصدقاء ،وذلك مت
ً
أجل االحتواظ بمنظورك اتيجابي لألشياء ..م
ناحية أ رو ،ابتعد ع الشخاص والشياء التي
تجعلك تشعر بالسوء ..بالناقص منهم !
- 58 -

هنتتتاك بعتتتض الشتتتخاص التتتذي تعتقتتتد أنهتتتم
أصدقاء لك  ،لكنهم يشتعرونك بالستوء بشتكل
مستتمر متتت لتتل تلتتك التعليقتتات الستتلبية التتتي
يستتمعونك اياهتتا  ،أو فتتي حتتال لتتونهم دالمتتي
ً
دالما !
االنتقاد لك..
ممتتت ُيثقلونتتتك
هنتتتاك بعتتتض أفتتتراد العاللتتتة ى
بآرالهم المستمرة ع الشياء التي "لاذ ينببي
فعلهتتا" ،وقتتد يستتاهم هتتذا المتتر فتتي تحطتتيم
ثقتك بنوسك..
بينما تقوم بالتساب السلوك اتيجتابي واتى ختاذ
الخطوات الاحيحة لتحقيق أهتدافك ،ستيظهر
لتتتك ستتتلوك هتتتؤالء الشتتتخاص بشتتتكل ألثتتتر
توحا ..حتتاول الحت ىتد مت تواصتتلك متتت هتتؤالء
وضت ً
الشتتتخاص علتتت قتتتدر المستتتتطاع أثنتتتاء اتى ختتتاذ
الخطوات لبناء الثقة بالنوس..
خ ل ض الوقت ل تفك م ف ااشخاص الا يب
يج واااااك تشاااا م لشاااا ور ي ّ اااا مااااب دائاااامج
م ارفاااكّ ..اتخااا قااامارا لتيضااا س اليزيااا ماااب
الوقااات ماااع ااشاااخاص الااا يب يقااا ّ مون لاااك
نوياتك..
ال عم يمف ون مب م
ّ
- 59 -

ى
ى
تتتتتذلرك
بتتتتالتخلص متتتت الفعتتتتال التتتتتي
قتتتتم
بستتتلبيتك ،ى
تجنتتتب قضتتتاء الوقتتتت فتتتي عمتتتل
الشتتتياء التتتتي ُتشتتتعرك بالستتتوء تجتتتاه نوستتتك
تتد ًدا ..قتتتد تكتتتوذ هتتتذه الشتتتياء أفعتتتال متتت
مجت ى
الماضتتي لنتتت قتتد اعتتتدت فعلهتتا ،أو أذ تكتتوذ
ارتداء مالبس لم تعد مناسبة لك ،أو أمال لم
تعتتد مناستتبة لهتتدافك الجديتتدة م ت أجتتل بنتتاء
الثقة بالنوس..
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ى
تتتمك مت التتخلص
عل الرغم م أنى ك قد ال
م ت جميتتت الماتتادر ذات التتتأثير الستتلبي عل ت
إال أنى ته مت الواجتب محاولتة إزاحتة متا
أهدافك ،ى
تستتطيت منهتتا ..سيستتير هتذا المتتنهج فتتي ت ى
ط
متواز مت رفت مستوو ثقتك بنوسك !
قتتم بتخاتتيص بعتتض الوقتتت للتوكيتتر بشتتأذ
جميتتتتتت الشتتتتتياء التتتتتتي تعيقتتتتتك فتتتتتي الحيتتتتتاة
لالصدقاء اللتيمي  ،أو الوظيوة التي ال تحبهتا
وال تهتتتم بشتتأنها ،أو الوضتتاع الحياتيتتة التتي ال
تطيقها !
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قم لتح ي
مواهبااااااك

يمتلك ى
يتميتز فيهتا عت بتاقي
لل شتخص موهبتة
ى
الشخاص ،ولك ال يبحث العديد م الشتخاص
ع مواهبهم ،لتذا ابتدأ باستكشتاف الشتياء التتي
"تتي ّ ااز" فيهتتا ،ومت ثتتم قتتم بتتالترليز علت تطتتوير
مواهبك..
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اماان افةااك فمصااس االعتاازاز
ليواهبك

سواء ما لاذ ذلتك مت تالل الوت ى ،
عبر ع نوسك،
ى
ً
أو الموستتيق  ،أو الكتابتتة ،أو غيرهتتا مت المواهتتب..
اعتمادا
وطور موهبة
ابحث ع شيء تستمتت بوعله
ً
ى
إذ فالتتتدة إضتتتافة اهتمامتتتات
علتتت هتتتذا االهتمتتتام ..ى
وهوايتتات جديتتدة لحياتتتك تتعت ىتدو مجت ىترد زيتتادة ثقتتتك
بنوسك ،حيث أنى ها ستزيد م ُف َرص مقابلة أصدقاء
مم يكوذ
جدد ذو اهتمامات وهوايات متشابهة ،ى
لهم تتأثير إيجتابي علت رفتت ثقتتك بنوستك ،إلت حتد
بعيد ..
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لتحق م
عن ما تقوم لالة
شاااغفك سااا ُ نتت ذلاااك تاااأث ما
استشفائ ًّ ا ع ى ح اتاك ،كياا
ّأا سا ينحك شا ورا لاالتي ّ ز
تحق اام ال ا ات ،س ةاااهم
كا ّ
ااغ ذلاااك فااا ت زياااز ثقتاااك
لنفةك!
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افخم لنفةك

يتوقتتتتت شتتتتتعورك بتتتتتالوخر علتتتتت
ال يجتتتتتب أذ
ى
أيضتا التوكيتر
مواهبك وقدراتك ،بل يجب عليك ً
ً
ً
رالعا عل المستوو
إنسانا
بالشياء التي تجعلك
حبتتتتتك للمتتتتترر
الشخاتتتتتي .قتتتتتد يكتتتتتوذ ذلتتتتتك ى
والوكاهة ،أو تعاطوتك متت اآل تري  ،أو مهتارات
االستماع لآل ري  ،أو قدرتك عل التتأقلم تحتت
الضتتبو  ..قتتد تشتتعر ببيتتاب أ ى متت الاتتوات
إال أنتتتتك إذ بحثتتتتت
تتتيتك ،ى
المحببتتتتة فتتتتي شخات ى
ى
بتمع في نوسك ،ستجد العديد م المميتزات
ى
التتتتي تستتتتحق الثنتتتاء ..قتتتم بتتتالترليز علتتت تلتتتك
ابتداء بكتابتها للعمل المستمر عليها..
المميزات
ً
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ايوه! ال يغ اليةتيم!

يخلتتتتق العديتتتتد متتتت الشتتتتخاص ذو الثقتتتتة
تقبل الثناء م
المنخوضة بالنوس
ً
عالقا تجاه ى
اآل تتري علتتيهم ..يوتتترأ أولتتتك الشتتخاص
لاذبتتا أو
بكتتوذ متت ُيثنتتي علتتيهم أو يمتتدحهم
ً
ُم ً
خطتت ًتتا  ..إذا وجتتتدت نوستتتك تستتتتقبل الثنتتتاء
بتحويلتتته إلتتت ستتتخرية علتتت نوستتتك أو بعتتتدم
التاديق ،يجتب عليتك إعتادة التوكيتر بطريقتة
استقبالك للثناء م اآل ري ..
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الموجه
صد الثناء والمديح
ى
ى
إليك وتجاوب مت ذلك ب يجابية..
ً
شكرا لك" أو ما
إذ الرد بقول "
ى
جيد ..أعلم
يشابه ذلك أمر ى
يوجه لك الثناء
الشخص الذ
ى
بحق ،واعمل عل
بتقديرك لذلك ى
الوصول إل مرحلة التاديق
وجه
القلبي التام بالثناء الذ ُي ى
إليك..
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الموجته إليتك إلت قالمتة
يمكنك إضتافة المتديح
ى
مميزاتتتك الشخاتتية واستتتخدامها لتعزيتتز ثقتتتك
ى
بنوسك.

رد
ُتظهر الدراسات التي تتم إجرالهتا عت "نظريتة ى
الوعتتل التتوجهي" بأنى تته يمك ت لتعبيتترات وجهتتك
معينتتة..
تحويتتز عقلتتك لتختتزي أو إبتتراز مشتتاعر
ى
تخيل ؟
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تومي،
والتبستتم بشتتكل يت
لتتذا ف ىنتته بنظتترك للمتتر ة
ى
ى
يمك ت لتتذلك أذ يزيتتد متت شتتعورك بالرضتتا تجتتاه
نوسك وأذ يزيد مت ثقتتك بنوستك علت المتدو
أيضتتتا علتتت الشتتتعور
البعيتتتد ،سيستتتاعدك ذلتتتك ً
تقبتل
بالمزيتتد مت الستتعادة تجتتاه مظهتترك ،وفتتي ى
مظهرك العام..
في البالب ،ستكوذ استتجابة النتاس إيجابيتة عنتد
أذ هتتذا ستتيزيد
ى
تبستتمك إلتتيهم ،أض ت إل ت ذلتتك ى
متت شتتعورك الشخاتتي بالستتعادة ،لمتتا يمكتت
لتتتتذلك زيتتتتادة ثقتتتتتك بستتتتبب ردود الوعتتتتل التتتتتي
تتلقاها م الشخاص المحيطي بك..
ى
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كااب ممتاحااا فا الت امااغ ماع
الخوف

بتأذ الشتخاص التذي يتى ستموذ بالثقتة
قد تعتقتد ى
بتتالنوس ال تمت ىتتر علتتتيهم لحظتتتات تتتوف إطالقت ًتتا،
ً
تحيحا  ..الحقيقتتة هتتي أ ىذ
وهتتذا ببستتاطة لتتيس صت
الشتتتتخاص التتتتذي يتى ستتتتموذ بالثقتتتتة المرتوعتتتتة
بتتتتالنوس ال يستتتتمحوذ للختتتتوف بمتتتتنعهم متتتت
التارف..
ى
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تتتال بتتتتك فتتتتي نهايتتتتة هتتتتذه النةااااخس
أهت ً
التجميب اااس متتت لتتتتاب ستتتمكة ال تجيتتتد
السباحة.
الكتاب ااص (الي باوع) يتكاون ماب
 318صاافحس ،وهتتو صتتادر فتتي الردذ،
ويمك طلبه بأ وقت (ول دولة في
العالم) ع طريق موقت جملوذ.
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