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  كوم. جتميع وإهداء موقع ارتق
www.ertaqi.com  

  

  

https://www.facebook.com/AboBakr.Elomda?fref=hovercard
https://www.facebook.com/hashtag/elomda_bookssummaries_in10mins?source=feed_text&story_id=591127917739187
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ertaqi.com%2F&h=XAQFXjDb7


٢ 

  مقدمة
  قراءنا األحباب املميزون،،

ى تنمية ذواتكم، عرب تقدمي مقاالت جل مساعدتكم علأمن .. من أجلكم كوم. ارتقموقع  نشأ
   .. معنا تزيد أعماركم وجتاربكم بركة ومناء.. على مائدتكم ترتقي بالعقل والروح

 :رسالتناهذه 

 تتمثل رسالتنا إنف الذات، تطوير جمال يف اإلنترنت على العريب احملتوى يف شديد نقص لوجود نظرا
 كل يف العريب القارئ وقلب عقل ارتقاء إىل يؤدي ما كل ونشر اال هذا يف العريب احملتوى إثراء يف

  .مكان

  :وهذه مهمتنا

 هذا على تقرأها مقالة وكل وقلبك، بعقلك ترتقي سوف “كوم.ارتقِ” موقع على تقضيها دقيقة كل
 حياتك سواء املختلفة، حياتك جوانب على إجيايب تأثري هلا يكون علمية قيمة لك ستضيف املوقع

  .املهنية أو الشخصية

  :وهذا فريق عملنا

 اللغويني واملدققني واحملررين واملترمجني الكُتاب من متكامل فريق به نفخر الذي املوقع هذا وراء يقف
   .الرقمي النشر تكنولوجيا ومتخصصي

  
  www.ertaqi.com  وهذا طريقكم إلينا

   ،،دوما يف انتظاركم
  

http://ertaqi.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ertaqi.com%2F&h=XAQFXjDb7
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  روايةفكرة عامة حول ال

   القياسية لألرقام غينيس موسوعة تدخل جعلها مما ،لغة ٦٧إىل  الرواية ترمجت
  !..نسخة مليون ٦٥ منها بيع وقد احلياة قيد على ملؤلف مترجم كتاب ألكثر

  التاريخ مر على مبيعا الكتب أكثر من واحدة جعلها مما ،بلدا ١٥٠ من أكثر يف
  

اخليميائي                  )١( كتاب  

   اللغة برتغايل ،اجلنسية برازيلي ،كويلو باولو:  املؤلف
  )خيال ،دراما ،مغامرة( رواية:  املوضوعي التصنيف

   ١٩٩٦:  الترمجة تاريخ ،١٩٨٨:  اإلصدار تاريخ
   ١٨٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   متواصلة ساعة ٢:  قراءة ساعات عدد متوسط

  ج ١٥ غري ،ج ٤٠ اصلي:  ورقي الكتاب سعر طمتوس
   جمانية ،audio نسخ ،pdf نسخ يوجد ،مالحظة
    ٥ من ٤:  الشخصي التقييم

  

 روايةبيانات  ال
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  "  سانتياغو" األندلسي الراعي قصة الرواية حتكي
   مصر أهرامات قرب مدفون بكرت املتمثل حلمه عن البحث يف مضى الذي
   الكرت عن أخربه الذي"  صادق ملكي" امللك التقى عندما إسبانيا من رحلته بدأت

   مصر بلغ حىت ،باملغرب مارا ،طارق جبل مضيق عرب
  احللم كرته على للعثور طريقه يفو! ..غيبية إشارات ،الرحلة طوال تواجهه كانت

   رحلته متابعة من متنعه تكاد عقبة متثل منها حدث كل كثرية أحداث له تقع
  العقبة هذه جتاوز على دهتساع اليت الوسيلة جيد أن إىل

  )خيميائياً يصبح أن يريد( إجنليزيا رجال يرافق ،للبلور متجر يف يعمل ،مرتني يسلب
  القبائل بني رحاها تدور حروبا يشهد ،الشخصية أسطورته عن يبحث

  كرته حنو املضي على حيثه الذي العظيمة األسرار عارف" اخليميائي" يلتقي أن إىل
   صراع داخله يف فيعتمل ،الكبري حبه" فاطمة" يلتقي نفسه الوقت يف
  ...فاطمة تنصحه ،كرته عن البحث ومتابعة ،حبيبته جانبإىل  البقاء بني

  !..الصحراء يف بانتظاره وتعده حلمه وراء باملضي
   والكون الراعي هذا بني الرابطة تتوصد األحداث هذه خالل
  !..لعالماته فامها الكون بلغة عارفا يصبح حىت
   اخليميائي ومرافقة سانتياغو على الصحراء قبائل إحدى تقبض عندما حبكتها الرواية غوتبل

   املوت من وينجو االختبار يف ينجح لكنه ،احملك على والكون سانتياغو بني العالقة توضع حيث
   األهراماتإىل  أخريا وحده يصل حىت رحلتهما الرجالن بعدها يتابع

  . .لكرته ليصل أخرى عالمة هو ينتظره ما أن ليكتشف
  ..اخليميائي حكم ،إقتباسات

  ..صنِعت ذلك أجل من ليست لكنها ،الشاطيء على آمنةٌ السفينة -
  ..اجلميلة األشياء إدراك عن توقفوا الناس أن يعين فذلك هكذا األيام تشات إذا -
  . .رغبتك لتحقيق يطاوعك كله العامل فإن ،شيء يف رغبت إذا -
  ..عليه احلصول يف الرغبة ستفقد فإنك بعد، متلكه ال بشيء وعدت إذا -
  . .حيايت غري الذي هو احلب ،تغريين مل والقراءة الوقت -
  ..حنب كي آخر سبب يوجد ال ،حنب ألننا حنب إننا ،ً شيئا تقل ال -
  ..آخر شخصاً ينتظر العامل يف ما شخصاً الدوام على هناك -

 ملخص الرواية



٧ 

  ..الكربى املدن اعماق يف ام الصحراء وسط يف ذلك أكان سواء
  ..يعرفه ال اهللا وصف على يقدر من وكل ،وصفه عن يعجز اهللا يعرف من كل -
  ..ثالثة مرة من له البد مرتني حيدث ما لكن، وأبدا يتكرر ال قد واحدة مرة حيدث ما كل -
  . .نسيها األنسان لكن ،فهمها العامل يستطيع ،بلُغة الكون صنع لقد -
  ..الشمس طلوع تسبق اليت تلك هي ،ظلمة اليوم ساعات أشد -
   نفسه العذاب من أسوء العذاب من اخلوف إن لقلبك قل -
  . .أحالمه يتبع عندما يتعذب قلب من هناك ليس -

  ..واخللود اهللا مع لقاء حلظة هي البحث من حلظة كل ألن
  .. ً أبدا نالحظها ال فإننا ،منا جداً قريبة كنوزنا تكون عندما -

  !..بالكنوز يؤمنون ال الناس ألن ؟..ذاملا أتعلم
  ..االخفاق من اخلوف إنه ،مستحيال احللم جيعل ان ميكن واحد شيء إال هنالك ليس -
   الشباب يف دائما فعله نتمىن ما كل هي ،الشخصية االسطورة -

  ..احللم حتقيق واستحالة اخلوف ويبدأ تتالشى العمر يف كربنا كلما
  ..الشخصية أسطورته يعيش من مع رميةك احلياة إن احلقيقة يف -
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  روايةفكرة عامة حول ال

   لغة ثالثنيإىل  وترمجت ،نسخة مليون الثالثني قرابة منها طبع
  خاصة األمريكية اإلسبانية األعمال أهم من ،الرواية هذه وتعترب
  دباأل يف نوبل جائزة حصدت حيث ،العاملية األدبية األعمال أهم ومن

  

العزلة من عام مئة            )٢( كتاب  

  اللغة إسباين ،اجلنسية كولوميب ،ماركيز غارثيا غابرييل:  املؤلف
   )سحري واقعي ،كالسيك ،خيال( رواية:  املوضوعي التصنيف

   ٢٠٠٥:  الترمجة ختاري ،١٩٦٧:  اإلصدار تاربخ
   صفحة ٥٠٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  )التعقيد شديدة( ساعات ١٠:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ٢٠ غري ،ج ٥٠ اصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
   جمانية ،audio نسخ ،pdf نسخ يوجد. .مالحظة
   الرواية فهم يستحيل بدوا ،)العائلة شجرة( حتوي صورة مرفق. .مالحظة
  ٥ من ٤.٣:  الشخصي التقييم

  

 روايةبيانات  ال



٩ 

  

  

   أسبانيا عن إنفصاهلاو كولومبيا تاريخ مع متقاطعة اخليالية الرواية أحداث
   ١٨٨٥ عام يف إندلعت اليت األهلية حراو إستقالهلا إعالن و

   الثوار عيمز بواسطة ١٩٠٢ سنة نريالنديا معاهدة بتوقيع تنتهي أن قبل
  ...إمرته حتت الكاتب جد حارب الذيو يرييب رافائيل الكابنت

   خياله نسج من كامل قرية تاريخ خيلق أن برباعة الكاتب جنح لقد
  أصدقائه من قليل وعدد بوينديا أركاديو خوسيه يد على األوىل بدايتها كانت أن منذ
  يفشل أن له مكتوب كان وبعضها جنح بعضها حب قصص ليلها أخفى اليت القرية تلك

  واحلكومات احلروب عليها توالت صغرية مبدينة أشبه أصبحت حىت القرية بنمو مرورا
  .. .ان للقاريء إيصاهلا الكاتب أراد اليت االفكار أمجل من

  !..دائرة يف بل مستقيم خط يف يسري ال الزمن
  » خمتلفة ازمنةو شخصيات يف لكن الكون اعادها ذاكرتنا من االحداث تالشت فكلما «

   أركاديو ،أورليانو مثل املتشاة األمساء بتكرار القصة بداية يف القارئ يفاجأ
   األولني األجداد واألب لألم مشترك اسم هو بوينديا اسم وحىت
   االضطراري االستقرار فكان العام تتجاوز ملدة البحرإىل  طريق عن حبثوا الذين

  . .ماكوند قرية اسم ،الكبري اجلد ،بوينديا كاديوأر خوسيه عليه وأطلق مناسب مكان يف
   تنتهي ال اليت السحرية بألعام الغجر اجلديدة القريةإىل  يأيت مث

   اخلرافة أشكال من آخر شكل وأهلها القرية على فتطبع
   غريبة أشياءا يفعل والذي" ملكياديس" الغريبة الشخصية الغجر مع ويأيت

  . .اليت �األوراق من جمموعة وهو ،الشيء بعض اغريب كرتا وراءه خملفا ويرحل
  وأهلها القرية فناء حلظة وحىت وجودها حلظة من سكاا وكل القرية تاريخ بدقة تسجل
  !...كتابتها على عام مائة مرور بعد إال تقرأ ال األوراق هذه ولكن
   الغريب ماكوندو جمتمع تكوين مت ،املهاجرين من متنوعة جمموعة اقامة وبعد
   !..النسبية بالعزلة فيه شيء كل يتسم الذي
   مستعصية حالة تفرده جتعل خاصة مسات شخصيته على طبع ومكان فرد فكل

   لنوعني مصنفني واألحفاد األبناء من جمموعةإىل  بوينديا عائلة نسل يتنوع مث
   فائقة جنسية وقدرة للعادة خارقة جسدية صفات ميتلك األول

 ملخص الرواية
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   لقائد املطلوبة والتمرد عزلةال صفات حيملون واآلخرون
   وينشئ وشركاته بصخبه اهلادئة القريةإىل  األجنيب املستعمر يأيت
   املستعمر استغلها واليت ، املوز شركة البلدة من اآلخر الطرف على

   احملافظني وحزب الوطين اجليش قوات من حبماية القرية وخريات القرية أهل ليستعبد
  ..بوينديا أوريليانو الثائر ستبدامل الدموي العقيد صاح حيث
  !..عندنا املوز ألكل أمريكياً دعونا أننا رد ألنفسنا جلبناه الذي البالء إنظرو

   كان بوينديا ألسرة األحفاد أحد أن حىت ،الرهيب الثراء من سنوات القرية على يأيت مث
 ملكة من وتزوج البحري والنقل يةاحلديد للسكك مشروعات عدة ومول ،النقدية باألوراق البيت جدار يغطي

 توقف عندما وأخريا ،وسنوات لسنوات استمر األمطار من طوفان مع الفقر سنوات جمددا تأيت أن قبل ،أندلسية
   ماكوندو قرية يف متاما تغريت قد احلياة كانت

  !..ذلك من الرغم على تستمر احلياة ولكن حال، أسوأ إىل
   الصغري أورليانو ،األسرة يف فرد آخر استطاع أن بعد النبوءة تنكشف النهاية ف
  املشئومة الرياح هبوب قبل األخرية اللحظة يف ويفهم الشعرية األبيات شفرة يفك أن

  !..كلها والقرية الساللة آخر علي قضت اليت
  ..العزلة من عام مئة حكم ،إقتباسات

  . .شهيتهم تشبع أن مبجرد ،للجوع يتنكروا أن الرجال طبع من -
  ..مفرغة حلقه يف نفسه حول يدور بل ،اليسري لزمنا -
  . .اآلخرين من للسخرية ،اإلنسان اخترعها حيلة أفضل األدب -
   الناس يسافر عندما األسفل الدركإىل  العامل هذا ينحدر سوف -
  !..الشحن مركبة يف األدب يوضع بينما ،األوىل الدرجة يف
  ..اهختش سوفو املعادن فتأمل ،اهللا ختش مل اذا -
  ..أرواحها إيقاظ سوى القضية وما ،ا اخلاصة حياا لألشياء -
  ..املوت يستطيع عندما وإمنا ،املوت عليه يتوجب عندما ميوت ال املرء إن -
  . .الوحدة مع شريف اتفاق عقد يف ؛ إال ليس السعيدة الشيخوخة سر أن -
  ..امليت الصديق هو ،األصدقاء خري -
  . .تراا حتت له موتى ال ،أرض إىل اإلنسان ينتسب ال -
  . .عطاء أكثر ستصبح احلياة ألن ،ننام أال األفضل من -
  ما جبهل تظاهرا -
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  ..يعرفه اآلخر أن منهما كل يعرف وما ،كالمها يعرفانه 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فكرة عامة حول الكتاب

   األمريكية املتحدة بالواليات خاصةً ،العامل حول مبيعا الكتب أكثر من يعد
  لغة) ٤٠( من ألكثر ترجم ،للقيادة )كويف فرانكلني( مركز تاجهبإن قام

  )إداري واستشاري خبري ،متحدث ،كاتب( ،كويف آر ستيفن:  املؤلف
   للقيادة كويف فرانكلني مؤسسة ومدير ،هارفارد من األعمال إدارة ماجستري

  

حكم وتعاليم ستيفن كويف       )٣(كتاب   

   وإداري ذايت ،تطوير:  املوضوعي التصنيف
   ٢٠١٣:  الترمجة تاريخ ،٢٠١٢:  اإلصدار تاريخ

   صفحة ١٧٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٣:  قراءة ساعات عدد متوسط
    ج ١٥ غري ،ج ٧٠ اصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ..مالحظة

  

 بيانات  الكتاب
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  . .املسئولية مبدأ -١
   وعدت ما لتنفيذ متاماً مستعداً تكون، حىت وعد كلمة تستخدم ال -
  .. .إلتزام هناك يكون ال ،إماك دون -

  إلتزامك ف امك ،حوله دائرة أو حتته خطا أو جنمة فوقه وضع ذلك اكتب
  . .املوازنة مبدأ -٢
  ..أولوياتك جدولة ف بل ،األولوية حسب اعمالك جدول ترتيب ف يكمن ال السر -
  . .كمحي لكي للقلب ووقت ،حيكم لكي للعقل وقت هناك -
  . .اإلختيار مبدأ -٣
  . .باملبادرة يتسم إختيار ،التعاسة مثل السعادة -
  . .قرارايت نتاج ولكنين ،ظرويف نتاج لست أنا -
  ..حيدث ملا استجابيت بل ،معي حيدث ما ليس يؤملين ما ان -
   مظلما مكاناً يضئ أو ،بأكمله املبين حيرق وقد ،ثقاب عود أشعل -

  ✏✏✏✏. .اخترت قل بل اضطررت لتق ال ،انت لك اخليار
  . .املسامهة مبدأ -٤
  . .ناقدا تكن وال ،قدوة كن. .قاضياً تكن وال ،مصباحاً كن -
   واملسامهة� الشخصية تعين األساسية العظمة -
  ..واملكانة والثروة السمعة فهي الثانوية العظمة أما
  . .الشجاعة مبدأ -٥
  ..ملخاطرةا من خالية حياة تعيش أن هو ،خماطرة أعظم -
  ..ذاك أو هذا ليس ،والصرامة اللطف االثنني يتطلب املنفعة حتقيق -
  ..الفعالية مبدأ -٦
  . .إرثا واترك واضحك وحب عش -
  . .مهما وتبقيه ،املهم الشئ ع حتافظ أن شيء أهم -
  ..� اجليد لألدب بقرأتك دورية بصفة عقلك وسع -
  . .التعاطف مبدأ -٧

 ملخص الكتاب
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  . .تغرك ةالشخصي سريتك جتعل ال -
  . .يفهموك أن إيل أسع مث ،أوالً اآلخرين فهم إيل أسع -
  �. .يعاملوك أن حتب كما الناس عامل -
  . .الرتاهة مبدأ -٨
  . .األخري الفضائل كل تنبع فمنه ،فضيلة أعظم هو التواضع -
  . .أنت قلبك يف أوالً تبدأ مشكالتك -
  ..يةتعذيب مهمة هي ،التظاهر علي تقوم اليت احلياة -
  ..القيادة مبدأ -٩
  ..إختيارا اصبحت املعرفة عصر ف أما ،منصباً القيادة كانت الصناعي العصر ف -
  ..واالستجابة احملفز بني املسافة ف يوجد إختيار القيادة -
  . .النظام ف تؤثر ف القيادة أما ،النظام داخل من تتم اإلدارة -
  �. .لبذرةا تغري أن دون ،الثمرة تغري أن بإمكانك ليس -

  . .التعلم مبدأ -١٠
  . .العقل لتعليم املهمة اإلضافة هو القلب تعليم -
  ..معرفة عدم احلقيقة ف هي ،�عمل بال املعرفة -
  ..�جبهلك اعترافك وهي األويل باخلطوة بادر -

  . .احلب مبدأ -١١
  . .كربي أمهية ،الصغري االمور حتتل العالقات ف -
  بتفهم هلم �واالستماع ،هم كما األخرين تقبل ساسأ على تقوم احلب قوانني -

  ..واهتمام بعناية معهم العالقات وبناء ،مشاعرهم وإحترام
  . .القدرة مبدأ -١٢
  . .مصريي حتديد على قادر ،فريد إنسان ،كامل شخص أنا -
  . .والضمري واحلاجة والشغف املوهبة بني الربط ف يكمن صوتك -
  ..الربح علي الشخصية رتناقد هو لدينا مادي أصل أهم -

  . .الذايت اإلنضباط مبدأ -١٣
  . .اجلوهرية والقيم املبادئ من مبجموعة التمسك من اإلنضباط ينبع -
   والكرامة باحلرية يتمتعون الذين هم فقط املنضبطون األشخاص -
  ..وعواطفهم وشهوام املزاجية لتقلبام عبيد فإم ،ذلك غري أما
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  . .اآلخرين مع التكاتف مبدأ -١٤
  . .التضامن يعين ال واالتساق ،اإلحتاد يعين ال التماثل -
   متاماً يتشربوها، حىت فيها أغرقهم ،املشكلة ف الناس أشرك -

  )... مث...  مث(. .احلل ع معك يبحثون جتدهم وسوف ،مشكلتهم اا ويشعروا
  ..ضروري غري فأحدهم ،نفسه الرأي شخصني بال ع خطر إذا -

  ..الثقة أمبد -١٥
  ..الغائبني لألشخاص وفيا كن ،املوجودين األشخاص بثقة حتتفظ لكي -
  ..أوالً بالثقة جديرا فكن ،األخري ثقة كسب أردت إذا -

  . .احلقيقة مبدأ -١٦
  . .عليه حنن ما علي بل ،عليه هو ما علي ليس ،العامل نري إننا -
  . .الفكرية �منظوراتنا نصف احلقيقة ف فإننا ،نراه ما لنصف افواهنا نفتح عندما -
  ..ذاا حد يف املشكلة هي ،املشكلة ا نري اليت الطريقة -

  . .الرؤية مبدأ -١٧
  . .اإلنساين املستوي ع الرؤية هي الكينونة ،ذهنك يف والغاية أبدأ -
   تصعدها درجة كل فإن ،الصحيح احلائط إيل يستند ال السلم كان إذا -

  ����. .أكرب عةبسر اخلطأ للمكان تأخذنا
  ..لألمور رؤيتنا نغري أن أوالً علينا ،بفعالية أنفسنا نغري لكي -

  . .للجميع املنفعة حتقيق مبدأ -١٨
  . .ويفيض اجلميع يكفي املوجود ان وهو ،الوفرة عقلية تبين -
  ..منفعتهم حتقيق ف دوماً وفكر ،متلك مبا اجلميع شارك -
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   العاملية الصحف قوائم ع متواصل اسبوع ٦٠ ملدة ،مبيعاً األكثر الكتاب
  تاميز فايننشال ،توداي أمرييكا ،بوست واشنطن ،تاميز نيويورك:  مثل

   تاميز نيويورك ال جريدة ب حتقيقات مراسل ،دويج تشارلز:  املؤلف
   عاملية جوائز عدة ب فاز ،)يالو هارفارد( من األعمال إدارة خريج

   اخل.. .،فرونتالين ،بولك جورج ،جورنالزم ناشونال ،البوليتزر:  مثل
 

العادات قوة                  )٤( كتاب  

   نفس علم ،ذات تطوير:  املوضوعي التصنيف
  ٢٠١٣:  الترمجة تاريخ ،٢٠١٢:  اإلصدار تاريخ

   صفحة ٢٨٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  )للغاية ممتع( ساعات ٦:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ١٥ غري ،ج ٩٠ اصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد. .مالحظة
  إستيعابك لزيادة ،عليها اإلطالع حيب ،هامة صور مرفق. .مالحظة
  ٥ من ٤.٤:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  . .ومرتب منتظم بشكل ،الشعورية بصورة ،بإستمرار ممارس سلوك هي/  العادة
  ..تلقائية ألا ،)� تذكر تكاد( ذهنية طاقة أي تستهلك ال إا يف تكمن/  العادات قوة

   حمدد ما أمر حدوث عند إستمرار ب يكرر معني سلوك وجود� الدماغ يالحظ/  الكيفية
  . .التلقائي العمل لنظام وحتويله )السلوكي نامجالرب خطوات( حبفظ فيقوم

  . ).القاعدية العقد أو جاجنليا بصل( امسه املخ يف صغري عنصر طريف عن
  الصغري الشيء هذاإىل  املخ ينقله ،بتكرار املخ يفعله شيء أي/  جاجنليا وظيفة
  ..املتكررة الوظائف أداء يف املخ عن املستقبل يف الصغري الشيء هذا لينوب
   بوك الفيس تتصفح وأنت ،الزحام عز يف تامة حبرفية )بيب بيب( � سيارتك ل قيادتك/  مثال

  .!.العادات من واحلسن السئ بني التفريق ميكنه ال ،العبقري الدماغ هذا ان/  املشكلة
   الالشعور -  الالواعي ف وختزن ،عادات ل املتكررة السلوكيات كل حتويل عملية فتتم

  . .مالحظات
   الواعي للعقل ،والسيئة احلسنة العادات بني التفريق مهمة عتق -
  ..واإلميان والعزمية لإلرادة مث للفهم ،العادات تغري مهمة تقع -
   عادات ع عبارة تصرفاتنا من% ٤٠+ ،العادات جمال ف لبحث طبقاً -

   ؟..العادة تنشأ كيف
  الفئران على بتجربة علماء قام Cambridge ب والبحت التكنولوجية معهد يف

  ..مبالحظة وذلك ؟..الدماغ ا يقوم وملاذا ؟..العادة تتشكل كيف ملعرفة
  ..معني بروتني قيامهم أثناء التجارب فئران عقل يف يقع ما

   T حرف شكل على متاهة داخل الفئران من جمموعة وضعوا/  التجربة
   مباشرة الفأر خلف ،الشوكوالتة من قطعة جوانبها أحد اية ويف

  ..معينة صوت نقرة اصدار بعد يفتح ابب
   اخلروج يف تردد منهم فالبعض ،للفئران حمدد سلوك هناك يكن مل البداية يف

  .. .الشوكوالتة اكتشف اجلميع أن إال ،اليمنيإىل  والتفت تقدم والبعض
   العايل مستواه يف الفئران دماغ نشاط كان ،جتربة اول انتهاء بعد

  الشوكوالتة اكتشافإىل  الباب فتح ذمن أي املراحل مجيع خالل
  ب مباشرة للمكافأة يتجهون الفئران أصبح، ومرات لعدة التجربة نفس العلماء أعاد

 كتابملخص ال



١٧ 

  ..الفئران دماغ نشاط مستوى على كبري تغيري لوحظ انه إال ،اإلشارة مساع جمرد
   الشوكوالتة اكتشاف وبعد النقرة صوت مساع عند فقط مرتفعا ظل حيث

  التنقل مرحلة يف مثري بشكل اخنفض حني يف
  

  ..إىل حباجة عادة تصبح حىت العادة أنإىل  الباحثون توصل/  التجربة نتيجة
  وهي تتكون حىت متالحقة مراحل بثالثة متر أن
١- Cue اإلشارة  
٢- Routine الروتني  
٣- Reward املكافأة  
  العادة دائرة The Habit Loop ب أمسوه ما أو

   صحية غري خفيفة وجبات Unhealthy snacks يتناول أن عادة لديه شخص/  مثال
 التلفاز ملشاهدة جيلس أنه جمرد هو تبدأ العادة ستجعل اليت" اإلشارة" تكون العادة هذه ففي ،التلفاز يشاهد وهو

   صحية غري سناكس جلب هنا وهو به يقوم الذي التصرف هو" الروتني"  ،�
  ..واملشاهدة بالطعام باالستمتاع الشعور يه" املكافأة" ،املشاهدة خالل وتناوهلا

   عناصر الثالث حتقيق بعد" عادة" ل يتحول تصرف أي جيعل ما بأن الباحثون أضاف مث
  جمدداً العملية لتكرار والرغبة الشديد التوق Cravingال وهو أخري رابع عنصر هو

  ؟..العادة تغري كيف
  عنها اإلقالع هي ئةسي عادة لتغيري طريقة افضل بأن البعض يعتقد قد -

  !..هلا ستحن ما سرعان ألنك األسوء تكون تكاد أا واحلقيقة
  العادة دائرة Habit Loop لل العودة هو العادة لتغيري طريقة أفضل لكن

  . .الروتني وتغيري مها كما واملكافأة اإلشارة عنصري وإيقاء
   ةصحي الغري الوجبات تناول عادة يغري أن الشخص ذلك قرر/  مثال

  املواظبة مع سينجح الروتني فقط غري لو بينما ،ينجح لن بقطعها التلفاز مشاهدة خالل
  "الروتني" ويغري التلفاز، ملشاهدة جيلس أن هي وهنا هي كما" اإلشارة" تظل أن/  احلل

   السابقة صحية الغري الوجبات من بدالً مثالُ الفواكه من طبقاً فيحضر
  .. .واملشاهدة بالطعام باالستمتاع شعورال وهي نفسها" املكافأة" ستظل
   السجائر علبة تكسري مبجرد� التدخني عن اإلقالع يف املدخنني من الكثري ينجح مل/  الدليل
   احلقيقة السيجارة استبدلوا الذين هؤالء من بكثري أكرب عدد جنح بينما عنها، اإلقالع حملاولة
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   الروتني تغيري ومت هي كما واملكافأة شارةاإل فظلت ،أوىل كمرحلة اإللكترونية بالسيجارة
  ؟..العادة تغيري خطوات

  )؟..تغيريه مراد ال السلوك هو ما( الروتيين األمر حتديد -١
  )؟..السلوك هذا ممارسة عند عليها حتصل اليت املكافأة هي ما( املكافأة حتديد -٢
  )؟..نيمع سلوك ممارسة تبدأ جيعلك الذي األمر هو ما( االشارة حتديد -٣
  )الروتني وغري واملكافأة اإلشارة ثبت ،العادة دائرة عناصر متتلك اآلن( اخلطة وضع -٤

   اآليت بالتمرين قم. ).املثري( اإلشارة حتديد ف صعوبة هناك بالفعل ،مالحظة
   )فعل شخص حالة وقت موقع( التالية الفئات حتت )املثري( هذا يندرج ما غالباً

  إجابات دون ،معني سلوك ف بالرغبة تشعر وعندما. .جيبك ب مفكرة ب احتفظ مث
   ؟..اآلن أنا اين -١
  ؟..اآلن االنفعالية حاليت هي ما -٢
  ؟..اآلن جبواري يوجد الذي من -٣
  ؟..اآلن الوقت هو ما -٤
  ؟..اآلن بفعله أقوم ما ل السابق الفعل ما -٥

  . .العادات قوة إقتباساتو حكم
   ماندينو أوج. .عادام اختالف ف يكمن ،حواجن منو فشلوا من بني الفرق إن -
  جيمس وليام. .العادات من كتلة هي - حمددا شكالً تتخذ إا رغم - كلها حياتنا إن -
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العشر الوصايا               )٥( كتاب  

  )إداري واستشاري خبري ،متحدث ،كاتب( ،كويف آر ستيفن:  املؤلف
   للقيادة كويف فرانكلني مؤسسة مدير ،)هارفارد( من األعمال إدارة ماجستري

  حفيدا ٤٩ ل وجد أبناء ٩ ل اب ك ،)األمريكية الوطنية األبوة( جائزة ع حصل
  

  

 بيانات  الكتاب
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  ..الوصايا -
  !..حال أية على أحبهم ،،مصلحتهم إال مهم الو منطقيني غري الناس -١
  !..حال أية على اخلري افعل ،،خفية أنانية دوافع لك بأن الناس سيتهمك اخلري فعلت إذا -٢
  !..حال أية على اجنح ،،حقيقني أعداءو مزيفني أصدقاء تكسب سوف النجاح حققت إذا -٣
  !..حال أية على اخلري افعل ،،غداً ينسى سوف اليوم تفعله الذي اخلري -٤
  !..حال أية على وصرحياً صادقاً كن ،،تقادلالن عرضة جيعالنك الصراحةو الصدق إن -٥
   أصغر يوقفهم أن ميكن األفكار أعظم حيملون الذي النساءو الرجال أعظم إن -٦

  !..حال أية على عظيمة أفكاراً امحل ،،العقول أصغر ميلكون الذي النساءو الرجال
  !..حال أية على ضعفنياملست أجل من جاهد ،،املستكربين يتبعون لكنهم املستضعفني حيبون الناس -٧
  !..حال أية على ابنِ ،،ضحاهاو عشية بني ينهار قد بنائه يف سنوات تنفق ما -٨
  !..حال أية على ساعدهم ،،ساعدم إذا يهامجونك قد لكنهم املساعدةإىل  احلاجة أمس يف الناس -٩

   ،،باإلساءة البعض عليك سريد لديك ما أفضل العامل أعطيت إذا - ١٠
  !..حال أية على لديك ما أفضل العامل أعط

  

  

  

  

  

  

 كتابملخص ال



٢١ 

� �
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فكرة عامة حول الكتاب

 

   حتقيق علي تساعدك اإلستراتيجيات من جمموعة
  مطلقة بثقة واملالية والشخصية العملية أهدافك

  

التركيز قوة                 )٦( كتاب  

  )وتهي لسن ،هانسن فيكتور( مع بالتعاون كانفليد جاك:  املؤلف
   مبيعاً األعلي كتاب ٦٦ منهم حقق ،كتاب ١٥٠ ف مؤلف مشارك
   إدارة - قيادة:  املوضوعي التصنيف

  ٢٠١٢ نشر إعادة ،٢٠٠٠:  اإلصدار تاريخ
   صفحة ٣٦٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٧:  قراءة ساعات عدد متوسط
    ج ١٥ غري ،ج ١١٥ اصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  ٥ من ٤.٤:  خصيالش التقييم

  

 بيانات  الكتاب



٢٢ 

  

  

  )ملستقبلك شكالً ترسم عاداتك( األويل اإلستراتيجية# 
  . .عليها أنفسنا برجمنا اليت العادات من جمموعة هو سلوكنا ان -
   فوراً أبدأ لكن ،�مرعب والتنفيذ سهل القرار ان ستجد ،سيئة عادة لتغيري -
   لتغيريها أسباب بوضع واشرع ،منها التخلص الواجب العادات قائمة اكتب -
  قبل م نشره مت ،)العادات قوة( كتاب ملخص مراجعة ميكنك/  مالحظة -

  )تركيز مسألة بل ،براعة مسألة ليست( الثانية اإلستراتيجية# 
  تراتيجيةإس أعمال علي اإلستراتيجية مواهبك تركز حني ،الذاتية مواهبك ركزعلى -

  لألخرين دعها ،الصغائرو التوافه ع تركز ال ،تنتظره كنت الذي الفرق حيدث سوف
   فوراً ،غيابك إثناء بدورك ويقوم ،اعمالك ف يساندك ،لك شخصي مبساعد استعن -
   فوراً وأبدأ ،)تنفيذها ،تأجيلها ،تفويضها ،تركها( إيل عليك تعرض مهمة كل قيم -

  )؟..كاملة الصورة تري هل( الثالثة اإلستراتيجية# 
   فوراً عليهم بالعمل وأبدأ ،فئات سبع إيل احلياة مهام ف تركيزك نظام قسم -
   والترفيه املتعة وقت -٣ ،واملهنة العمل -2 ،املادي املستوي -١
  الشخصي املستوي -٧ ،اإلسهامات -٦ ،العالقات - 5 ،واللياقة الصحة -٤

   )..توازن أفضل حتقيق( الرابعة اإلستراتيجية# 
  . .حبياتك فعال توازن بناء إلعادة ،B - alert نظام إستخدام -
   ...Blueprint املخطط -١

   صباحاً ومراجعتهم األولويات وحتديد لليوم اإلستراتيجية خطتك وضع ع التركيز ويعين
  ...Action العمل -٢

   الرئيسية فكأهدا حتقيق حنو ،لألمام تدفعك سوف اليت األنشطة أهم ع التركيز ويعين
   ...Learning التعلم -٣

  )الدورات ،القراءة( طريق ع املعرفة وزيادة املدراك توسيع علي التركيز ويعين
   ...Exercise التمرين -٤

  �)دقيقة ٣٠( ملدة يومياً ،املهدرة لطاقتك شحن إعاجة علي التركيز وتعين
  ...Relaxing االسترخاء -٥

   االستمتاع ب والبدء ،والقلق والضغوط لتوترا من التخلص علي التركيز وتعين

 كتابملخص ال
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   ...Thinking النفكري -٦
  )�التفكر ،اإلبتكار ،التخيل ،التأمل( ل يومياً وقت ختصيص علي التركيز ويعين
   !)..تصفق ال وحدها يد ف ،عالقات كون( اخلامسة اإلستراتيجية# 
  )أنا من بدالً حنن( بقولك ،والتكامل التعاون خالل من بالعمل تبدأ عندما فكرياً تنضج -
   فوراً ،التغيري حمك ع وضعها ،الناس مع العالقات ف وعيوبك مميزاتك مبراجعة قم -
  األداء وقيم ،العالقات هلذه اهداف ضع ،معهم عالقاتك ل متابعة جدول صمم -

  )الثقة عامل( السادسة اإلستراتيجية# 
  العكس يعين بذاتك جهلك ،بنفسك ثقتك عليه تبين الذي األساس هي الذات معرفة إن -
  )إخل. .تنفذ ختطط تفكر كيف( ،عاداتك من عادة ،نفسك عن املزيد معرفة إجعل -
   لتهزمها إستراتيجية وضع ،بنفسك ثقتك من تقلل بشأا اليت املخاوف ب قائمة اكتب -
  . .من أخاف أنا. .هامة أمثلة -
  واالسترخاء والتمرين بالتغذية واهتم ،دةاجلي الصحية العادات ع املزيد تعلم>>  املرض -١
   أبدأ عنها التخلي ميكن ال ،قيمة ذا لتصبح نفسك تقومي ع أعمل>>  العمل فقد -٢
   ذكرك ليخلد ،الطيب األثر ترك ألجل أعمل ،املوت ذائقة نفس كل>>  املوت -٣
   بالشجاعة حتلي ،النصيحة التمس ،لألمام خطط ،ورق ع فكر>>  املخاطرة -٤
   احلياة من جزء الصراع ان فكرة وتقبل ،وصارعه اخلوف اقتحم>>  اخلوف -٥

   )تريده عما أسأل( السابعة اإلستراتيجية# 
   بإستمرار أسأل. .مشروعك إلجناح أسأل. .معلومات علي للحصول أسأل -
  إخل. .أسأل ،عالقاتك إلجناح أسأل. .ادائك ع أسأل. .ال تعلم ما كل ع أسأل -

   )مثابرا كن( الثامنة اإلستراتيجية# 
  .. .من تتكون املثابرة دائرة ،واملثابرة اإلصرار حمل حيل شئ ال -
   يومياً ،أفضل خيارات أخذ -١
  يومياً ،أفضل عادات إكتساب -٢
   يومياً ،أفضل شخصية لبناء -٣
   يومياً ،قيمة أفضل أكثر لتكون -٤
  يوميا ،وأفضل أكثر فرص إلتاحة -٥
   يومياً ،ديداجل وإضافة للعطاء -٦
   يومياً ،وأفضل أكرب عوائد لتحقيق -٧



٢٤ 

   )حامساً كن( التاسعة اإلستراتيجية# 
  . .التأجيل من أكثر ،مجيالً عمال يقتل شيء ال -
  . .اآلتية األسباب ل تؤجل أنت -
  !؟..امللل أصابك -١
  !؟..العمل ف غارقا أصبحت -٢
  !؟..بنفسك ثقتك أهتزت -٣
  !؟..كانتباه تشتيت السهل من -٤
  !؟..تفعل ما كاره او جمرب انت -٥
  !؟..تفعل مبا تستمتع ال أنت -٦
  !؟..تفعل كيف تعرف ال انت -٧
  !؟..الفشل من خائف انت -٨
  . .خطوات يف العمل حسم أسلوب -
   )ودقة بوضوح حدد( ؟..اآلن أواجهه الذي التحدي ما -١
  )اخلوف حاجز اخترق(. .شجاعة بكل املسألة واجه -٢
  )تريده الذي اإلجناز بوضوح حدد( ؟..اريدها اليت املرجوة لنتيجةا ما -٣
  )حققتها لو ستشعر مباذا(. .املسألة انتهاء عند شعورك صف -٤
   األداء ف ليساندك معلومات من ستحتاجه الذي ما -٥
   ؟..انتهي ميت ؟..سأبدأ ميت ؟..القادمة اخلطوة ما -٦
  ..الدورية واملراجعة التقييم -٧

  )احلياة يف رسالتك حدد( العاشرة اتيجيةاإلستر# 
   اآلتية اخلطوات طريق ع. .حياتك رسالة بصياغة فوراً أبدأ -
   ذاتك أي ؟..تكون أن تريد ماذا -١
   وإحنازاتك إسهاماتك أي ؟..تفعل أن تريد ملاذا -٢
   لذاتك قيادتك قواعد أي ؟..حياتك حتكم اليت واملبادئ القيم ما -٣
   لألفضل تغيريه ميكنك ما أي ؟..وتأثريك وتركيزك كقوت نقاط هي ما -٤
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  مواضيع ف. .اإلستشارية/  التحفيزية األعمال أعظم أحد الكتاب يعد
   ،الشخصية لثروةا ،املايل التخطيط ،اإلقتصادي الرخاء

  

بابل يف رجل أغين              )٧( كتاب  

   األمريكي األعمال رجل ،كالسون صامويل جورج:  املؤلف
   شخصي ،بيزنس - مايل:  املوضوعي التصنيف

  )٢٠١٥ -  ٢٠٠٢( نشر إعادة ،١٩٢٦:  اإلصدار تاريخ
   حةصف ١٥٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٣:  قراءة ساعات عدد متوسط
    ج ١٥ غري ،ج ٦٠ اصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  ٥ من ٤.٥:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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   الرائعة اإلقتصادية املبادئ من جمموعة الكتاب تناول
  . .ومثرية ومشوقة وممتعة ملهمة قصص داخل يف موجودة ببساطة ألا

   الثروةب احلامل بابل يف املركبات صانع بانسر قصة تقرأ سوف فمثالً
    الرماح صانع رودان ،كاالباب العجوز وقصة ،بابل يف رجل أغىن أركاد وقصة

   اإلبل بائع داباسري ،بابل يف التجار شاهبندر شارونادا ،اجلواهر تاجر وماثون
  .. .الثروةإىل  للوصول السبعة الطرق# 
   للتوفـري الراتب من جزء ضع - ١
   للمصروفات ميزانية ضع - ٢
   ناجح مشروع يف التوفري نقود استثمر - ٣
   فيه االستثمار تريد مشروع كل خماطر عن جيداً احبث - ٤
   جيد مكان يف بك خاص مرتالً امتلك - ٥
   املستقبل يف ثابتاً دخالً لك اجعـل - ٦
   احلياة جماالت مجيع يف قدراتك من طور - ٧

  .. .للمال اخلمس القوانني# 
   راالدخا طريق عن توفـرياملال - ١
   للمال الصحيح االستثمار - ٢
   املال مع التعامل يف البارعـون الرجال استشارة - ٣
   تفهم فيما تاجر املال عامل يف - ٤
   املخادعونو احملتالون يقدمها الىت املغرية النصائحو والعاطفة الطمع عـن البعـد - ٥

  .. .بابل يف رجل أغين إقتباسات# 
  . .الشخصية ورغباتك الكمالية ونفقاتك ةالضروري نفقاتك بني ختلط ال -
  . .ذلك بعد لتستثمرها شهرياً دخلك من% ١٠ بادخار اهتم -
  . .ومتخصص خببري فأستعن بد ال كان وان ،فيه تفهم ال جمال يف اموالك التستثمر -
  ..للتآكــل يعرضها مدخراتك استثمار عدم -
  ..إلمنائه جيده وسيله جيد الذي احلكيم صاحبه ألجل ليتضاعف ورضاء بكد املال يعمل -
  ..يألفها ال وأغراض أعمال يف يستثمره الذي اإلنسان يدي بني من املال يفر ما سريعاً -

 كتابملخص ال
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  ..ممكنة سرعة بأقصى مستحقة ديون من عليه ما كل اإلنسان يدفع أن بد ال -
  ..له املقابل دفع على املقدرة متلك ال شيئا تشتري ال -
   تدخرها نقود قطعة وأول ،ضئيلة بذرة من تنمو ةالشجر مثل الثروة إن -

  ..الثروة شجرة خالهلا من ستنمو اليت البذرة هي
  ..اوالً املال رأس محاية هي املال استثمار يف األساسية القاعدة -
  ..هلم تتاح اليت الفرصة الستغالل بنشاط يعملون ملن فقط يأيت السعيد احلظ -
  . .ختدعك الثروة ع السريع ولاحلص ف اخليالية رغبتك جتعل ال -
  ..%١٠٠ بنسبة ذالك يستحق فيما تنفق أن البد نقدية عملة كل:  شعارك أجعل -
  . .الطريقة بنفس تذهب ،سريعاً تأيت اليت الثروة -
  . .الدنيوي النجاح ا يقاس اليت الوسيلة هو املال -
  ..سريعاً منها ختلص ،إعداؤك هي ديونك إن -
   أفضل سيكون فهذا ،به تدين مما بعضاً ودفعت نقداً مشترواتك لك مع تعاملت إذا -

  ..سنوات بعد والحىت مديوناتك تقليل من تتمكن فلن ذالك تفعل مل فإذا
  . .ادائك طور. .العمل واحترام. .بتواضع ابداً -
  ..وانفاقك دخلك حجم بلغ مهما ،إيراداتك من جبزء احتفظ -
  ..ذلك افهم ،ريالكث الندم من خري القليل احلذر -
  ..معقولة إيرادات منها تصنع عندما بسرعة تزداد الثروة إن -
   لالستخدام فقط منها تسعاً أخرجوا حمافظكم يف تضعوا عمالت عشر كل من -

  ..فجأة االنتفاخ يف بدأت قد حمافظكم أن وستجدون
  . .] الطريق وجد ،العزمية وجدت أينما[ >>  رائعة مجلة ب الكاتب خيتم
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   تريده الذي املكان ايل مكانك من حيركك ،مبدأ ٦٤
  ..مكان أو زمان ب حمدودة غري ،للنجاح حاكمة مبادئ

  

النجاح مبادئ             )٨( كتاب  

  )أمريكي أعمال رجلو ومتحدث مؤلف( � كانفليد جاك:  املؤلف
  .. ).ماساتشوستس ،هارفارد( لنفسيةا التربية ماجستري
   ذات تطوير:  املوضوعي التصنيف
   صفحة ٤٦٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   )جداً دمسة وجبة( ساعة ١١:  قراءة ساعات عدد متوسط
    ج ١٥ غري ،ج ١٨٠ اصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٦:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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   . .%١٠٠ بنسبة حياتك مسئولية حتمل -] ١[ املبدأ# 
   ومربراتك أعذارك مجيع عن تتخلي أن عليك -
  النتيجة تتغري إستجابتك غري ،)النتيجة=  اإلستجابة+  احلدث( احلياة معادلة -
   املاضي ف ااختر اليت لالختيارات نتيجة هو اليوم تواجهه شئ كل -
   والشكوي اللوم القاء عن تكف ان عليك -
  لك حيدث بان لك حيدث ما لكل تسمح ان واما لك حيدث ما كل تصنع ان اما -

  . .احلياة ف وجودك اسباب ع بوضوح تعرف -] ٢[ املبدأ# 
  اهلدف مع تتفق حبيث انشطتك كل بترتيب قم مث احلياة ف الرئيسي هدفك حدد -
   االيت املوقع استخدم -
- www.Arnoldpatent.com 

  ..تريده ما حدد -] ٣[ املبدأ# 
   تكونه وان امتالكهو عمله ف ترغب )شيئا ٣٠( أريد قائمة اصنع -
   االتيه السبع ااالت ع احلياة ف رؤيتك تشتمل ان جيب -
   واللياقة الصحة+ الفراغ ووقت الترفيه+  املاليات+  املهنية واحلياة العمل(

  )اتمع خدمة+  الشخصية االهداف+ تالعالقا
  ..ممكن انه اعتقد -] ٤[ املبدأ# 
  )فقط امنت انك لو تكونه ان تريد شئ اي تكون ان ميكنك( هيل نابليون يقول -
   حتقيقه ميكن وتصديقه تصوره العقل مايستطيع كل -

  ..ذاتك ب امن -] ٥[ املبدأ# 
  )ميكنين ال - استطيع ال( قول عن تكف ان عليك -
   فيك االخرون يعتقده مبا لك شأن ال -
   فيك مايعتقده جتاه بالقلق تشعر عاما ١٨ تبلغ عندما - )٦٠/٤٠/١٨( قاعدة -

   وعندما - شخص اي يعتقده مبا البته تبايل ال ٤٠ ال تبلغ وعندما - الناس كل
  )عنك بأنفسهم مشغولون اجلميع( فيك يفكر كان احد ال ان تدرك ٦٠ ال تصل
  . .بالعكس بارانويا مريضا كن -] ٦[ املبدأ# 
   ان منطلق من اعمل انين - البارانويا مرضي عكس كنت لطاملا( دال ستان يقول -

 كتابملخص ال
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  .).احلياة وجودة وسعاديت صاحلي اجل من مكيدة من جزءا يشكل حويل من كل
  )..أعظم فائدة بذرة علي بداخله حيتوي سليب حدث كل( هيل نابيلون يقول -

  . .االهداف وضع لقوة العنان أطلق -] ٧[ املبدأ# 
   يوميا مرات ٣ أقرأها - SMART MODEL بطريقة اهدافك اكتب - لالهداف دفترا أصنع -
  )العقبات - املخاوف - االعتبارات - اهلموم( االهداف أعداء -

  ..صغرية اجزاء ايل الكبرية االهداف قسم -] ٨[ املبدأ# 
   السابقة الليلة ف يومك خطط - اوال ولوياتاال اجنز - يومية مهام قائمة أصنع -

  ..اشاراتو اثار يترك النجاح -] ٩[ املبدأ# 
   ؟..كيف احبث - ما وزمان مكان ف قبلك حققه من هناك حتقيقه ف ترغب شئ كل -
  )اخل. .كتاب او كتاب او كتاب او دليل او ناصح او معلم او مدرب( عن لك احبث -

  ..وانطلق الفرامل حرر - ] ١٠[ املبدأ# 
   االتيه اخلطوات خالل من وارتياحك راحتك منطقة من اخرج -
   االجيايب الذات وحديث االجيايب التأكيد كلمات استخد -١
   تريد ما وكونك وفعلك امتالكك عن تعرب وفعالة مؤثرة داخلية لك صورة اصنع-٢
   سلوكك بتغيري ابدأ -٣
  انتجتها اليت العقليه بنفس لهاحن ان ميكن ال نواجهها اليت الكبرية املشكالت -

  ..تتخيله ما وحقق تريده ما ختيل - ] ١١[ املبدأ# 
   ختيلك وفق بالعمل ابدأ مث وامتالكه وحتقيقه كونه تتنمي شئ كل ختيل -

  ..تفشل ان املستحيل من انه لو كما تصرف - ] ١٢[ املبدأ# 
   باستمرار طاءاالخ لك يصحح معلمك هو لذا هدفك جتاه عظيمة خطوة هو الفشل -
  االخطاء من العديد ارتكاب خالل من اال متميزا او رائعا انسانا انسان اي يصبح مل -

  . .بالعمل قم - ] ١٣[ املبدأ# 
   بصنعها يبادر من وهناك الفرص ينتظر من هناك -
   جبدية العمل هو والتخيل التفكري من امهية االكثر الشئ -
  املناسب الوقت - ما شخص تغري - التأكيد - االذن - االهلام - املثالية( انتظار عن كف -

  احلكومة تويل - االمل زوال - يكتشفك شخص- املرتل عن االوالد رحيل -  االفضل احلظ
  )اخل.. .التعليمات من جمددة واضحة جمموعة -  املخاطرة عنصر اختفاء - اجلديدة

  ..فحسب النجاح ع أقدم - ] ١٤[ املبدأ# 
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  بأكمله الطريق تري ان ندو للبدء مستعدا كن -
   التالية اخلطوات وستري االويل اخلطوة اخطو فقط بيقني االويل اخلطوة اخط -

  . .حال اية ع بالعمل وقم باخلوف أشعر - ] ١٥[ املبدأ# 
   خذها لذا.. .%٨٠ بنسبة وتؤخذ% ٢٠ بنسبة السطلة متنح -
  حياتك وخض جريئا كن واحدة حياة اال تعيش لن
   ..الثمن لدفع مستعدا كن - ] ١٦[ املبدأ# 
   اجلهد بذل هو والناجح املوهوب بني ومايفرق - الطعام ملح من ارخص املوهبة -

  ..أطلب أطلب أطلب - ] ١٧[ املبدأ# 
   )االتيه اخلطوات اتبع( تريد ما تطلب كيف -
   ماتريده علي احلصول تتوقع كنت لو كما اطلب -١
   دهتري ما علي احلصول تستطيع انك افترض -٢
   تريد ما منحك يستطيع شخصا من اطلب -٣
   متكرر بشكل أطلب -  وحمددا واضحا كن -٤

  ..الرفض أرفض - ] ١٨[ املبدأ# 
   تاين أبدأ تاين أبدأ تاين أبدأ - جهد ابذل - كرر - حاول -  عافر -

  ..لصاحلك التقييم استخدم - ] ١٩[ املبدأ# 
   السليب حتسني ع التركيز واعد االجيايب عزز. .سليب او اجيايب اما التقييم -
  )التجاهل - الغضب -  االنسحاب - االستسالم( للتقيمات االستجابة ف تفلح ال طرق -

  ..له اية ال الذي املستمر بالتحسن التزم - ] ٢٠[ املبدا# 
  )بالكورسات التزم - الدورات احضر - أقرأ( باستمرار قدراتك لتطوير حمكمة خطة ضع -

  ..النجاح أجل من النتائج تسجيل ارسم - ] ٢١[ املبدأ# 
  ..االصرار مارس - ] ٢٢[ املبدأ# 
  )اهادفنا حتقق حمددة اشياء مخس(. .٥ال قاعدة مارس - ] ٢٣[ املبدأ# 
  ..التوقعات جتاوز مارس - ] ٢٤[ املبدأ# 
   ابدا بالناس مزدمحا يكون ال - االضايف اجلهد بذل خالل من -  التميز ايل الطريق -
   اخلارجية حياتنا ظروف تغيري ان اكتشاف هي. .ا قمنا ثورة اعظم -

   الداخلية الذهنية املواقف بتغيري يبدأ
  ..بالناجحني نفسك وأحط الفظيع النادي هذا ف عضويتك الغ - ] ٢٥[ املبدأ# 
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  وقت أطول معهم تقضي الذين االشخاص مثل تصبح انك -
  لعظماءا مع نفسك أحط - الثقة انعدام وكذلك معدية الثقة -

  ..دوما - دوما االجيايب ماضيك تذكر - ] ٢٦[ املبدأ# 
   واجنازاتك بنجاحاتك قائمة بكتابة قم -

  ..عينيك نصب اجلائزة ضع - ] ٢٧[ املبدأ# 
   عنه حلظة تتخلي ال - بذهنك دوما واملكسب النجاح بشعور احتفظ -

  . .مكتملة الغري واملشاريع الفوضي من ختلص - ] ٢٨[ املبدأ# 
   منه ختلص أو أجله أو فوضه أو علهأف -

  ..املستقبل تعتنق لكي املاضي من انته - ] ٢٩[ املبدأ# 
   !..تعلمت ما تعلمت ما لواله - املاضي اخطاء وجتاوز نفسك عن أصفح -

  . .ينبغي كما يسري ال ما واجه - ] ٣٠[ املبدأ# 
  االمواج اا تفعل ماذا انظر يديك يف الدفة -

  ..التغيري عتنقا - ] ٣١[ املبدأ# 
   يلي ما نفسك أسأل التغيري تعتنق لكي -
   ؟..مبقاومته وأقوم حاليا حيايت ف حيدث الذي التغيري ما -١
   ؟..التغيري هذا أقاوم ملاذا -٢
   ؟زز التغيري ذا يتعلق فيما اخشاه الذي ما -٣
   ؟..يل حدوثه أخشي الذي ما -٤
   ؟..االن هي كما االمور ع احلفاظ من علي سيعود الذي العائد ما -٥
   ؟..هي كما االمور ع احلفاظ حماوليت بسبب اتكلفها اليت التكلفة ما -٦
  ؟..التغيري هذا عليها ينطوي ان ميكن اليت الفوائد ما -٧
   ؟..التغيري هذا مع التعاون اجل من به القيام ايل سأضطر الذي ما -٨
  ؟..التغيري هذا مع التعاون أجل من اختاذها ميكنين اليت التالية اخلطوة ما -٩

   ؟..اخلطوة هذه سأختذ ميت -١٠
  ..داخلي مدرب ايل الداخلي ناقدك حول - ] ٣٢[ املبدأ# 
   السليب التفكري من ختلص -  فيه يفكر ما هو حقا االنسان -
   رأسك داخل تسمعه كنت وانحىت  - تسمعه ما تصدق ال -
  كذلك غدا وستصل - افكارك اليه اوصلتك حيث ايل اليوم وصلت لقد -
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  . .املقيدة معتقداتك جتاوز - ] ٣٣[ املبدأ# 
   املعتقد هذا يقيدك كيف حدد - تغيريه تريد مقيدا معتقدا حدد -
   به الشعور تلريد أو فعله تريد أو تكون ان تريد ما حدد -
  تريد مبا تشعر أو تفعل أو تكون بأن تصرحيا متنحك تأكيدية حتويلية عبارة ابتكر -

  ..سنويا جديدة جناح عادان اربع اكتسب - ] ٣٤[ بدأامل# 
   وأبدأ حمكمة خطة وضع اجليدة بالعادات قائمة اصنع -
   قبل من نشره مت )العادات قوة كتاب ملخص( ب االستعان ميكنك مالحظة -

  ..مطلوب% ١٠٠ وبنسبة -  مرفوض% ٩٩ بنسبة االلتزام - ] ٣٥[ املبدأ# 
  مالتز. .التزم. .التزم. .التزم -

  ..أكثر لتربح أكثر تعلم - ] ٣٦[ املبدأ# 
   االتيه املواقع استخدم -
١- www.ededge.com 

٢- www.learningstrategies.com 

٣- www.greatlifenetwork.com 

  ..االساتذة من التحفيز التمس - ] ٣٧[ املبدأ# 
  االتيه املواقع استخدم -
١- www.thesuccessprinciples.com 

٢- www.jackcanfield.com 

  ..واحلماس بالعاطفة جناحك أدعم - ] ٣٨[ املبدأ# 
  .اجلوهرية االبداعية قدراتك ع ركز - ] ٣٩[ املبدأ# 
  !..االنتاجية قدراتك تدخر ملاذا - قدرات من متتلك ما كل أستخدم -

  ..الوقت تعريف أعد - ] ٤٠[ املبدأ# 
  ؟..وملاذا ؟..ماذا لك ميثل الوقت -

  ..له املهام وفوض قوي دعم فريق بناءب قم - ] ٤١[ املبدأ# 
  الكثري اجناز نستطيع ومعا - القليل سوي نستطيع ال مبفردنا -

  ..ال قل فقط - ] ٤٢[ املبدأ# 
   منك االخرين بتوقعات نفسك ترهب ألن مضطرا لست -
   االخرين أحالم لتحقيق نفسك توهب ألن مضطرا لست -
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  ..رائع هو عما واحبث جيد هو ما ارفض - ] ٤٣[ املبدأ# 
  ..يديه علي وتتلمذ استاذ عن أحبث - ] ٤٤[ املبدأ# 
   االتيه املواقع استخدم -
١- www.score.org  

٢- www.sba.gov 

  ..شخصي مبدرب أستعن - ] ٤٥[ املبدأ# 
   االيت املوقع استخد -
- www.ceotechcoach.com 

  . .للنجاح طريقك خطط - ] ٤٦[ املبدأ# 
   اآلتية املواقع إستخدم -
١- www.ypo.org 

٢- www.teconline.com 

  . .ذاتك بداخل احبث - ] ٤٧[ املبدأ# 
   اسرارك إكتشاف ف أستمر -

  . .مسعك أعرين - ] ٤٨[ املبدأ# 
   واحدة مرة حتدث ،مرة ألف تأمل ،مرة مئة أنصت -

   القلب من حديث بإجراء قم - ] ٤٩[ املبدأ# 
   قلبك مو قلبك ل دوماً وطمأنينة بصدق حتدث -

  . .احلقيقة بقول سارع - ] ٥٠[ املبدأ# 
  . .بوعي حتدث - ] ٥١[ املبدأ# 
  )والتبغض النميمة(و) والقال القيل( عن نفسك ا تكف اليت العملية الطرق بعض -
   املوضوع بتغيري قم -١
   األخر الطرف عن إجيابياً شيئا قل -٢
   احملادثة من انسحب -٣
   اصمت -٤
   النميمة ف كتشار لن انك بوضوح عرب -٥

  . .األمر من بالتحقق قم تشك عندما - ] ٥٢[ املبدأ# 
   والتحقق للمعرفة السؤال من ابدا ختجل او تتكرب ال -
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  ..عادي وغري عايل بشكل التقدير أمنح - ] ٥٣[ املبدأ# 
   األخرين الفعال مقدر شاكر كن -

  . .اتفاقياتك ب التزم - ] ٥٤[ املبدأ# 
   بالفعل إجنازه تستطيع ما سوي وعوداً متنح ال -
   تستطع مل ان ،ال قل -
   تنساها لئال ،وعودك كل سجل -

  . .فذا كن - ] ٥٥[ املبدأ# 
   الشخصية معايري ألعلي وفقاً عش -
   اإلنسانية معاين بتنمية قم -
   الضغوط ظل ف جأشك ورباطة ثباتك ع حافظ -

  . .باملال إجيايب وعي بتنمية قم - ] ٥٦[ املبدأ# 
  حقيقي علم الثراء علم ،الثروة ع تتحدث اليت لكتبا أقرأ -

  . .عليه تركز ما على حتصل أنت - ] ٥٧[ املبدأ# 
   مالياً ناجحاً تكون لكي -
   ثريا تكون أن قرر -١
  لك بالنسبة الثراء كلمة معىن هو ما حدد -٢
   ترغب ما لتحقيق مطلوب هو عما احبث -٣
   التقاعد أجل اجهمنحتت ما حدد - التقاعد بشأن واقعياً كن -٤
   هنا من اصولك صايف حساب ميكنك ،مالك بشأن واقعياً كن -٥
- www.myFinancialsoftware.com 

  . .أوالً لنفسك أدفع - ] ٥٨[ املبدأ# 
   لنفسك ماتدفعه قيمة هو إدخارك -

  . .اإلنفاق لعبة أتقن - ] ٥٩[ املبدأ# 
   املال اقتراض عن توقف -
  � ديونك لسداد �يتكب بضمان ماال تقترض ال -
   أوالً البسيطة ديونك سدد -

  . .أكثر الربح ب عليك أكثر تنغقحىت  - ] ٦٠[ املبدأ# 
   القادمة استثماراتك ف تقليدية غري بطريقة وفكر مبدعا كن -
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  . .املزيد على لتحصل املزيد أعط - ] ٦١[ املبدأ# 
   علمك او جهدك او وقتك او مالك من جبزء تصدق -

  . .ا ختدم طريقة عن البحث - ] ٦٢[ املبدأ# 
   جمال اي ف اتمع أخدم -

  . .أفعلها فقط. .األن أبدأ - ] ٦٣[ املبدأ# 
   كان حيث من يبدأ أن عليه تعني ،األن فيه الذي ،املكان ايل وصل إنسان كل -

  . .لألخرين بتعزيزك ذاتك من عزز - ] ٦٤[ املبدأ# 
  . .اآلتية املواقع إستخدم -
١- www.nightingale.com 

٢- www.leadingexperts.net 
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  فكرة عامة حول الكتاب

 

   املال عن ألبنائهم ،الفقراء يعلمه وال األثرياء يعلمه ما
   اإلستثمار لتعليم الثرية اإلقتصادية املبادئ من جمموعة

  

الفقري األبو الغين األب      )٩( كتاب  

  ..ومستثمر ومتحدث مؤلف )ياباين أمريكي( كايوزاكي تروبر:  املؤلف
   عاملياً نسخة مليون ٣٥ يقارب ما جمموعها يف باعت. .كتابا )١٨( ألف

   مايل -  بيزنس:  املوضوعي التصنيف
   صفحة ٢٣٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  )جدا ممتع( ساعات ٥:  قراءة ساعات عدد متوسط
    ج ١٥ غري ،ج ٦٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٤:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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   بالتعلم دوماً األوامر منه يتلقى وكان الفقري أبيه يد على ترىب حني. .كايوزاكي حيكي -
  تنتهي ال اليت احلياة وأساسيات مصروفاته رمق تسد بالكاد وظيفة على حيصل حىت فقط
  . .لينمو ويسثمره املال يدير كيف يعلمه كان )لصديقه أب وهو( الغين أبوه بينما

  . .الكتاب ملخص -
   اولوياتك حتديد تعيد ،االغنياء مثل وتفعل تفكر ان فعليك غنياً تصبح ان اردت إذا -
   غريهاو اموال من لديك حتت ما يف تصرفك طريقةو عملك ساعات و
  أجلهم من يعمل الذي هو فاملال ألثرياءا أما ،املال أجل من يعملون الفقراء -
   بينما - العمل رب يصرفه ال حىت - قوته بأقصى يعمل املوظف -

  !..املوظف يتركه ال حىت - ميكنه ما أقل يدفع العمل رب
  ؟..كله السلم متتلك ال ملاذا ،آخره حىت الوظيفي السلم تتسلق ملاذا -

  ؟..الشركة هذه متلك ال ملاذا - شركة يف تعمل ملاذا:  أو>>> 
  !..األمر اية يف عبدا يبقى ،الكبري األجر ذو العبد -
  !..تغيريك وجب ،فائدة بال عجوزا فيه تصبح يوم فسيأيت ،مرموقة وظائف من ارتقيت مهما -
  !..األجل طويلة مزمنة ملشكلة - األجل قصري حل الوظيفة -
  . .األمهية بالغة رةمها هي ،سريعا قرارا اختاذ لذلك ،تذهب مث تتاح الفرص -
   املشكلة هو أنه الشخص أدرك إذا ألنه ،اآلخرين على اللوم إلقاء عن توقف -

  . .حكمة ويزداد شيئا ويتعلم نفسه من يغري فسوف
  !..أصوال ويظنوا االلتزامات فيكتسبون الفقراء أما ،األصول يكتسبون األثرياء -
  . .اجليب من املال سحبفي االلتزام أما ،اجليب يف املال يضع األصل -
   ذلك حدث فإن اليوم العمل عن توقف إن ،وقت ألطول حيا البقاء على الشخص قدرة هي الثروة -

  . .ميتلكها اليت األصول عن املتولد النقدي بالتدفق الشهرية مصاريفه تغطية بوسعه فسيكون
  ..والقانون األسواق وفهم واالستثمار احملاسبة جماالت يف اخلربة هو املايل الذكاء حاصل -
  �. .اخلسارة من خوفهم بسبب ،أبدا مكاسب على الناس أكثر حيصل ال -
  . .األذكياء إدارة ،املال تنمية ،اآلخرين يغفلها اليت الفرص على العثور:  املستثمر مهارات -
  " بذلك؟ القيام ميكنين كيف" مقولة بينما ،املخ تغلق" بذلك القيام بوسعي ليس" مقولة -
  . .واألحالم واإلثارة للفرص الباب تحتف

 كتابملخص ال
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  � حياته ويف وقته يف يتحكم وأن ،حرا الشخص يكون أن يف ببساطة الرغبة:  الثراء من الغاية -
  . ).الفقري األب الغين األب( واقتباسات حكم -
  . .املال من األكرب القوة هو املايل التعليم لكن ،القوة أشكال أحد املال يعد -
  . .واجلشع اخلوف ،غريزتان ا مايتحكم دائما الناس حياة -
  �. .اجلهلو الوهم بني صراع هي إمنا اإلنسانية احلياة -
  نذكر فنحن ،تارخينا من نتعلم ال ألننا ،نفسه يعيد التاريخ أن -

  !..التاريخ دروس نتذكر ال ولكننا األمساءو التواريخ
   املايل لذكاءوا املالية الثقافة غياب ولكن ،خطر ليس االستثمار -
  . .الشديدة للخطورة املرء مايعرضان مها
  ..كثرياً الناس بك يتحكم ولن ذكياً كن -
  . .املقاومة من اخلوف يعتريك فلن ،صواب على أنك عرفت أن إنك -
  ..الذكي الشخص وليس ،اجلريء للشخص حليفاً التوفيق مايكون كثرياً ،الواقعي العامل يف -
  ..ذلك يفعل من هو منهم العنيد بل ،الواقعية احلياة يف أقرانه يفوق من هو الذكي ليس -
   أواا يف الطازجة املعلومات على حيوز الذي والشخص ،املعلومات هي الثروة -
  . .الثروة حيوز الذي الشخص هو
  . .فورية راجعة تغذية بنظم أشبه هي، والسلوك تعكس األلعاب -
   تدريبه أحسنا فإن ،العقل هو اإلطالق على أصولنا أعظم -

  . .العني طرفة يقارب فيما طائلة ثروة حتصيل فسيمكنه
  . .بأجسامهم ال ،البحته بعقوهلم البشر بنو فيه يعمل عصر يف حنن -
  ..عقلك يراها بل ،عيناك تراها ال العظيمة الفرص -
  ..إليه دفعه الصعب من فسيكون ،التغيري على معتادا املرء يكن مل أن -
   املال خسارة من خوفهم أن هو املايل النجاح الناس أغلب حتقيق عدم أسباب أحد -

  . .الثراء يف رغبتهم متعة مبراحل يفوق
  . ).أحب ال إنين(: عبارة املرء بترك مرن النجاح إن -
  ..اجلهل ذلك مجاع عن ينشأ ،الكرب مع الذكاء يقترن حني -
   األخرى أفكاره لزخم تضيف ألا ،اجلديدة باألفكار يرحب الذكي الشخص -
  . .أمهية احلديث يفوق شيئا اإلنصات يف يرى و
  . .فيه ماختتزنهإىل  حيولك حبيث القوة من عقلك ألن ذلك ،وتتعلمه تدرسه فيما حريصاً كن -
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   أنت به تعترف ما مهم يعد مل ،التقلب سريع اليوم عامل يف -
  ..بثمن تقدر ال مهارة فتلك ،التعلم يف سرعتك مدى هو املهم بل
  ..الوسطى الطبقهو الفقراءو األغنياء بني مامييز هو ،الذايت االنضباطإىل  االفتقار ان -
   على التركيز من بدالً ،املال القتراض يعمدون الناس أغلب ان -

  . .املال على للحصول وسائل ابتكار
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  اإلنساين التاريخ من عام آالف ثالثة الختزال اولةحم هنا ،القوة بزمام متسك كيف
   واحلذر واحلنكة واحلكمة واحلصافة التدبرإىل  احلاجة تعلم حمددة قواعد ف

  ..والدراية االنضباط علي القائمة اإلغواء وقوة الذكية اخلفية احلركة وفضيلة
  . .السيد من اكثر أبدا تشرق ال -) ١( القانون# 

   اعجام واثارة الرضائهم رغبتك ويف ،مريح بشكل بتفوقهم دائما يشعرون قكفو الذين اولئك اجعل
  االمن وانعدام اخلوف تثري أي ،العكس حتقق فقد واال ،مواهبك اظهار يف الالزم من ابعد تذهب ال

  . .السلطة قممإىل  وستصل ،هم مما املع يظهرون سادتك اجعل
  . .االعداء تستخدم كيف وتعلم االصدقاء يف الالزم من أكثر ثقة تضع ال -) ٢( القانون# 
  احلسدإىل  بسهولة يستفزون ألم ،أسرع حنو على خيونوك فسوف ،االصدقاء من حذرا كن
  صديق من والء أكثر يصبح انه وستجد عدوا استأجر ولكن ،طغاة ويصبحون يفسدون ام كما
  االعداء من أكثر قاءاالصد من ختافه ما لديك ان والواقع ،الكثري يثبت ان عليه ألن
  . .االعداء لكسب طريقة فاوجد ،أعداء لديك يكن مل فان
  ..نواياك اخف -) ٣( القانون# 
   أعمالك وراء من الغرض عن الكشف بعدم الظالم ويف توازن عدم حالة يف الناس ابق

   بعيدة فةمسا يقطعون دعهم ،دفاع يئة يستطيعوا فلن نواياك على مؤشر أي لديهم يكن مل ان ألم
  ..مقصدك يدركون عندما فات قد االوان يكون حبيث الدخان من كافية بكمية وطوقهم اخلاطىء الطريق عرب
  ..ضروري هو مما أقل دائما قل -) ٤( القانون# 

   تقوله ما زاد كلما أكثر ومبتذال عاديا تصبح فانك ،بالكلمات الناس اعجاب تثري ان حتاول عندما
 غامضا جعلته اذا أصيال سيبدو فانه ،تافها شيئا تقول عندما وحىت ،االمور على طرةالسي على قدرتك فتقل

 وكلما ،به يتفوهون ما بقلة ورهبتهم الناس اعجاب يثريون والنفوذ السلطة وذوو ،اهلول أيب لغز مثل ومفتوحا
  . .حبماقة تفوهك احتمال زاد ،كالمك كثر
  ..حبياتك عليها حافظف ،مسعتك على الكثري يتوقف -) ٥( القانون# 

  وتفوز ترهب أن تستطيع وحدها السمعة طريق وعن ،السلطة اساس حجر هي السمعة
   منيعة مسعتك فاجعل ،جانب كل من للهجوم وعرضة مكشوفا فستصبح انزلقت اذا أنك غري

  وقوعها قبل واحبطها ،احملتملة اهلجمات ازاء الدوام على يقظا وكن ،اهلجوم على تستعصي
  . .يشنقهم العام الرأي واترك جانبا قف مث ،مسعام يف ثغرات بفتح أعدائك تدمر كيف تعلم مث

 كتابملخص ال
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  ..مثن بكل االنظار لفت اكسب -) ٦( القانون# 
  اذن احلشد وسط تضيع نفسك تترك فال ،شيئا يساوي ال خفي هو وما ،مبظهره عليه حيكم شيء كل
 واسطع اكرب بظهورك اهتمام مغناطيس نفسك اجعل ،نمث بكل لالنظار الفتا وكن ابرز بل ،النسيان يدفنك او

  . .الوجلة العادية اجلماهري من غموضا واكثر الوانا
  ..دائما الفضل على احصل ولكن ،عنك نيابة بالعمل يقومون اآلخرين اجعل -) ٧( القانون# 

 تقتصر لن املساعدة هذه ألن ،أنت قضيتك لتقدم ،االساسي البدين وعملهم ،ومعرفتهم ،اآلخرين حكمة استخدم
 الناس ينسى االمر آخر ويف والسرعة الكفاءة من قدسية شبه هالة ستعطيك بل ،نفيسني وطاقة زمن توفري على

  . .لك عمله اآلخرون يستطيع ما بنفسك قط تعمل فال ،انت ويتذكرونك مساعديك
  . .الضرورة عند طعما استعمل ،اليك يأتون اآلخرين اجعل -) ٨( القانون# 
 متخليا اليك يأيت خصمك جتعل ان دائما االفضل ومن ،املسيطر انت تكون ،التصرف على اآلخرين ترغم ماعند
  ..االوراق متلك انك اذ ،هجومك شن مث ،خرافية مبكاسب اغره ،جميئه اثناء اخلاصة خططه عن
  . .أبدا النقاش خالل من وليس ،أعمالك خالل من اكسب -) ٩( القانون# 
   الثمن باهظ بريوسي انتصار احلقيقة يف هو امنا النقاش طريق عن حققته أنك تظن طفخا انتصار أي ان
  !..الرأي يف ومؤقت سريع تغيري أي من وأبقى أقوى تثريمها اللذين والضغينة الغضب أن اذ
  واحدة كلمة تقول أن دون أعمالك خالل من معك يتفقون اآلخرين جتعل ان بكثري لك االقوى من ان

  . .الكالمي التفسري وليس ،العملي املثل أعط
  ..احلظ وسيء التعيس جتنب ،العدوى -) ١٠( القانون# 
 ولكنك الغريق تساعد بأنك تشعر وقد ،كاالمراض معدية العاطفية فاحلاالت ،آخر شخص تعاسة من متوت قد

   احيانا انفسهم على الكارثة جيبلون السيء احلظ فذوو ،أنت بك حتيق بكارثة جتعل
  . .هؤالء من بدال واحملظوظني بالسعداء فارتبط ،أيضا عليك اوسيجلبو

  ..عليك معتمدين الناس تبقي أن تعلم -) ١١( القانون# 
 ازدادت عليك االعتماد زاد وكلما بك وراغبني اليك حمتاجني االخرون يبقى أن جيب استقاللك على للحفاظ
  . .ختشاه ما لديك يكون ولن وفالحهم سعادم يف عليك يعتمدون الناس فاجعل ،حريتك
  . .عنك االستغناء لتمكنهم يكفي ما تعلمهم ان واياك
  ..ضحيتك سالح لرتع انتقائية بطريقة ،والكرم الصدق استخدم -) ١٢( القانون# 
  الرتيهة غري الكاذبة احلركات من عشرات على تطغى واحدة وصادقة خملصة حركة ان

 وما وحذرهم حرصهم عن يتخلون ارتبابا الناس أكثر جتعل املفتوح بالقل على الدالة والكرم الصدق فاشارات
  تشاء كما م والتالعب خداعهم من تتمكن حىت درعهم يف ثغرة االنتقائي صدقك يفتح ان
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  . .نفسها الغاية ختدم سوف - طروادة كحصان - املناسب وقتها يف وهدية
  ..عرفام او رمحتهم ال الذاتية صاحلهمم الناس ف خاطب املساعدة تطلب عندما -) ١٣( القانون# 
 وأعمالك املاضية مبساعدتك تذكريه عناء نفسك تكلف فال للمساعدة طلبا حليفإىل  التوجهإىل  احتجت اذا

 سيفيده معه حتالفك يف او طلبك يف شيء عن اكشف ذلك من وبدال ،ليتجاهلك طريقة سيجد ألنه الطيبة
  . .لنفسه يكسبه شيئا االمر يف ان يدرك عندما حبماس بيستجي وسوف تناسب أي من أكثر وضخمه

  . .كجاسوس واعمل ،الصديق وضع اختذ -) ١٤( القانون# 
 جتعلك قيمة معلومات على للحصول اجلواسيس فاستخدم حساسة أمهية هلا منافسك عن املعلومات معرفة ان

 تعلم ،املهذبة االجتماعية املقابالت ففي ،بنفسك اجلاسوس دور تؤدي أن ذلك من وأفضل ،خبطوة عليه متقدما
 ال مناسبة هناك وليست ونواياهم ضعفهم نقاط يكشفون الناس جلعل مباشرة غري اسئلة واطرح االغوار تسرب ان

  ..املتفنن للتجسس كفرصة تصلح
  ..كليا سحقا عدوك اسحق -) ١٥( القانون# 
   كاملة بصورة حقهس جيب املرهوب العدو ان موسى منذ العظام القادة كل عرف لقد
 فالتوقف االمر آخر يف منها ستندلع نارا فان ،خافتا ذاكنا احتراقها كان مهما ،مشتعلة واحدة مجرة تركت فاذا
   كلية االبادة كانت لو مما أكثر هو ما خسارةإىل  يؤدي الطريق وسط يف

  . .فاسحقه ،االنتقام عن وسيبحث يتعاىف سوف فالعدو
  ..والتكرمي االحترام لزيادة ،الغياب استخدم -) ١٦( القانون# 
   أكثر مبتذال ظهرت منك والسماع مشاهدتك زادت فكلما ،السعر يرخص حده عن التداول زيادة ان

  عنك احلديث يزيد منها املؤقت اإلنسحاب فان ما جمموعة يف راسخة مكانتك كانت فاذا
  . .القدرة طريق عن القيمة اخلق تغادر مىت تتعلم وان وعليك ،بك اإلعجاب وحىت
  . .حبركاتك التنبؤ استحالة من جوا كرس ،مقيم رعب يف اآلخرين ابق -) ١٧( القانون# 

  اآلخرين الناس أعمال يف ومألوف معروف هو ما لرؤية يرتوي ال تعطش وفيهم ،العادة ابناء البشر
 التنبؤ يستحيل شخصا تكون أن وتعمد ،املوائد فاقلب ،بالسيطرة احساسا تعطيهم حبركاتك التنبؤ امكانية وان

 توضيح حماولة يف انفسهم فريهقون ،توازن بال سيبقيهم هدف وال جتانس بال يبدو الذي السلوك ان اذ ،حبركاته
  . .وترهب ختيف س االقصى حدهاإىل  االستراتيجية هذه اخذت واذا ،حتركاتك

  . .خطرة فالعزلة ،نفسك حلماية قالعا تنب ال -) ١٨( القانون# 
  االسلم هي القلعة وتبدو ،انفسهم حيموا ان اجلميع وعلى مكان كل يف واالعداء خطر مكان ملالعا

  مثينة معلومات عن تعزلك فهي ،منها حتميك اليت تلك من أكثر الخطار تعرضك العزلة ولكن
  وختتلط حلفاء وجتد ،الناس بني تتجول ان ذلك من وأفضل ،سهال وهدفا للعيان بارزا جتعلك اا كما
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  . .الناس جبمهور أعدائك من حممي فانت
  ..املقصود غري الشخص تغضب ال ،تتعامل من مع اعرف -) ١٩( القانون# 

 االستراتيجية خططك على اجلميع فعل رد ان تفترض ان ابدا ميكنك وال العامل يف الناس من كثرية انواع هناك
 يف حيام بقية ميضون فسوف املناورة يف عليهم تفوقت او الناس بعض خدعت اذا ،نفسها بالطريقة سيكون
   ختتار ان عليك فان واذن،احلمالن مالبس يف ذئاب فهم ،لالنتقام السعي

  ..املقصود غري الشخص ختدع ان او ،تغضب ان اياك ،بعناية وخصومك ضحاياك
  . .بأحد تلتزم ال -) ٢٠( القانون# 
 فباحلفاظ نفسك سوى قضية او طرف باي تلتزم ال ،االطراف من طرفإىل  باالحنياز يتسرع الذي هو االمحق ان

  . .سيتبعونك فبذلك ،بعض ضد بعضهم يقف الناس اجعل ،اآلخرين سيد تصبح استقاللك على
  ..هدفك من ابلد انك اظهر ،مبغفل لتمسك املغفل دور العب -) ٢١( القانون# 
 -  أذكياء بأم يشعرون ضحاياك علجت أن هي اذن فاخلدعة ،اآلخر الشخص من أغىب بأنه الشعور حيب أحد ال

  . .خفية اهدافا لديك ان يف ابدا يشكوا لن فام بذلك يقتنعون وعندما ،منك أذكى بل ،فقط أذكياء وليسوا
  ..قوةإىل  الضعف حول ،االستسالم تكتيك استخدم -) ٢٢( القانون# 

 يعطيك فاالستسالم ذلك من بدال االستسالم واختر الشرف أجل من تقتل ان فاياك االضعف انت تكون عندما
 اشباع متعة تعطه فال تتضاءل اليت قوته النتظار وقتا ،وازعاجه غالبك لتعذيب وقتا ،عافيتك السترداد فرصة
 االستسالم اجعل استقراره وتزعزع خصمك تثري اآلخر للخد فبإدارتك اوال استسلم ،وهزميتك مبقاتلتك رغبته
  ..للقوة اداة
  ..قواك ركز -) ٢٣( القانون# 

 يف وتعدينه غين منجم على بالعثور تكسب فانك ،نقاطها أقوى عند مركزة بابقائها وطاقاتك قواك على حافظ
 مصادر عن البحث وعند مرة كل يف االتساع زم فالكثافة ،آخرإىل  ضحل منجم من التفلت من أكثر العمق
  . .املستقبل يف طويل لوقت حليبا ستعطيك اليت مينةالس البقرة على الوحيد اهلام الراعي على اعثر ،لترفعك قوى
  . .االمثل احلاشية رجل دور العب -) ٢٤( القانون# 
   السياسية والرباعة السلطة حول شيء كل فيه يدور عامل يف ويزدهر ينتعش االمثل احلاشية رجل ان

   سلطته ويؤكد ،نهم اعلى هم ملن ويستسلم ،ويداهن يتملق وهو ،املباشر غري التحرك فن اتقن فقد
   حد هناك يكون ولن احلاشية رجال قوانني تطبق ان تعلم ،وكياسة مواربة الطرق بأكثر اآلخرين على

  . .البالط يف اليه الصعود ميكنك الذي للمدى
  . .نفسك تشكيل اعد -) ٢٥( القانون# 
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 شأا من يكون جديدة هوية نبتكوي نفسك تشكيل واعد ،اتمع عليك يدسها او يفرضها اليت االدوار تقبل ال
 تترك ان من بدال صورتك على املسيطر السيد وكن ،امللل او بالسأم اجلمهور تشعر وال ،االهتمام تكسب ان

   للنظر الفتة مفاجئة تدابري العلنية واعمالك اشاراتك يف وادخل ،لك حيددوا اآلخرين
  احلياة من اكرب صورتك وتبدو ،نفوذك يتسع وعندئذ

  . .نظيفتني يديك ابق -) ٢٦( نونالقا# 
   الشنعاء واالفعال باالخطاء قط تتلوثان ال فيداك ،والكفاءة للكياسة مثاال تبدو أن جيب

  ..تورطك على للتغطية قط وخمالب ،فداء ككباش اآلخرين باستخدام بقع بال املظهر هذا مثل على حافظ
  ..طقوسيني اتباع خللق ،االميانإىل  الناس حاجة استغل -) ٢٧( القانون# 
 جديدا واميانا قضية باعطائهم الرغبة هلذه املركزية النقطة نفسك فاجعل ،ما بشيء لالميان جاحمة رغبة الناس يف

 ،الواضح والتفكري العقالنية من أكثر احلماس على وشدد ،بالوعود مألى لكن غامضة كلماتك ابق ،يتبعونه
  عنك بالنيابة تضحيات يقدموا ان نهمم واطلب ،يؤدوا طقوسا اجلدد اتباعك واعط

   بسلطة سيأتيك اجلديد االمياين نظامك فان ،الكربى القضاياو الصحيح املنظم الدين غياب ويف
  . .قبل من أحد ا يسمع مل

  ..جبرأة العمل معمعة ادخل -) ٢٨( القانون# 
   بعدواها ستنتقل عندك دوالترد الشك حاالت ان اذ ،حتاوله فال ،ما عمل سياق من متأكدا تكن مل ان
 طريق عن ترتكبها أخطاء أي ألن ،جبرأة العمل يف الشروع هو واالفضل ،خطر فالتخوف ،التنفيذ يف أدائك اىل

  . .الفؤاد املخلوع الرعديد يكرم أحد وال ،باجلريء يعجبون فاجلميع ،الصفاقة من باملزيد تصحيحها ميكن الصفاقة
  "ددةاملتر الفريسة حول ،تطوف األسود"
  "السلطة خيلق واخلوف ،اخلوف تولد اجلرأة"
  "أعمق قربا حيفر ،االرادة بنصف ،الطريق نصف قطع"
  "متحقها واجلرأة ،فجوات خيلق التردد"

  ..النهاية حىت الطريق طوال خطط -) ٢٩( القانون# 
 ،والعقبات قبالعوا كل احلسبان يف آخذا ،اليه تصل حىت كله الطريق طيلة فخطط ،شيء كل هو االاء ان

   لآلخرين اد وتعطي الشاق اجلدي عملك تعاكس قد اليت احملتملة احلظ وتقلبات
  بلطف احلظ وجه ،تتوقف مىت وستعرف الظروف عليك تتغلب لن اخلتام حىت وبالتخطيط

  ..بعيد مدى واىل مقدما بالتفكري املستقبل يف البت على وساعده
 هم وهؤالء الراهنة اللحظة من أبعد هو مبا والشعور التفكري على درينالقا الرجال من قليل عدد سوى يوجد ال"

  ١٨٣١ – ١٧٨٠ فيتز كالوز فون كارل..." االستثناء
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 أدق هو القادمة باالحداث داخلي حدس عن منه قصد غري عن يتخلى امنا املستقبل عن العرافني يسأل من ان"
  ١٩٤٠ – ١٨٩٢ بنيامني والتر" املنجمون له يقوله قد شيء أي من املرات بألوف وأضبط

  ..جهد بال تبدو منجزاتك اجعل -) ٣٠( القانون# 
 تلك يف الداخلة العملية واخلربة الكدح كل اخفاء وجيب ،وراحة بيسر ومنفذة ،طبيعية أعمالك تبدو ان ينبغي

 أكثر تفعل نا باستطاعتك وكأن جهد بال ورهوا سهوا تصرف ،تتصرف فعندما ،البارعة احليل وكذلك ،األعمال
   عملك يف تتجشمها اليت اجلادة املشقة مدى عن الكشف اغراء جتنب. بكثري ذلك من
  ضدك تستخدم سوف فاا واال ،الناس من أحدا حيلك تعلم وال ،التساؤالت اثارة على يزيد ال ذلك ألن
  . .توزعها اليت باالوراق يلعبون اآلخرين واجعل ،باخليارات حتكم -) ٣١( القانون# 
 ،املسيطرون هم بأم ضحاياك فيشعر ،خيارا اآلخر الشخص تعطي أا يبدو اليت تلك هي االحابيل أفضل ان

   اخليار كان مهما صاحلك يف تأيت خيارات الناس اعط ،لك دمى احلقيقة يف هم بينما
 سواء حد لىع غرضك خيدمان اللذين الشرين من األهون بني االختيار على ارغمهم ،بينها من ينتقونه الذي

  . .توجهوا اينما نطحة يتلقون حبيث ،أزمة قرين فوق ضعهم
  :الكذاب

 احناء مجيع يف رسله فارسل ،يلهيه جديد شيءإىل  وحباجة غريب طبع ذا وكان ،ألرمينيا ملك هناك كان مرة ذات
 يتلقى فسوف رمينياا يف كذاب افظع انه يثبت ان يستطيع منكم رجل اميا !..امسعوا: " الناس يف ليعلنوا البالد
  " !..امللك اجلاللة صاحب يدي من ،اخلالص الذهب من مصنوعة تفاحة
  والظروف الرتب خمتلف من اناس ،وقرية مدينة كل من القصرإىل  كبرية باعداد يتقاطرون الناس فبدأ
 اعانو كل مسع قد كان ،كحاكم انه غري ،للملك قصته منهم كل وروى ،الكذابني يف نقص هناك يكن فلم

  !..مسعها اليت االكاذيب من واحدة اية تقنعه فلم ،العملية الناحية من االكاذيب
   فائز أي عن االعالن دون املباراة يلغي بأن يفكر اجلديدة هوايته من ميل بدأ قد امللك وكان
  ..الفخار من ابريقا ذراعه حتت حيمل ،الثياب مهلهل فقري شخص امامه ظهر عندما
:  قليال وحمتار مذهول وهو الفقري الرجل فقال" ؟..اجلك من اعمل ان استطيع ماذا: "اجلاللة صاحب فسأله

 فصرخ". عليه للحصول جئت وقد ،الذهب من باناء يل مدين انك ؟..تتذكر انك املؤكد من! ياسيدي"
  !"اموال بأية لك مدينا لست وانا أشر، لكذاب انك:"امللك
  !"الذهبية التفاحة اعطين اذن أنا؟ أشر؟ كذاب:"الفقري الرجل فقال

  !"كاذبا لست! كال كال،: " يتملص فبدأ خيدعه، ان حياول الرجل ان امللك وادرك
  ".يل به مدين انت الذي الذهب اناء فاعطين اذن: "الرجل فقال
  .الذهبية التفاحة فاعطاه املأزق امللك ورأى
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  ١٩٩٣ داونينغ شاريل: روايتها يعيد ارمنية شعبية وخرافات حكايا
  ..الناس خياالت داعب -) ٣٢( القانون# 

 للغضب مستعدا تكن مل ما والواقع احلقيقةإىل  تتوجه فال ،وبغيضة قبيحة ألا احلقيقة الناس يتجنب ما كثريا
 على القادرين الناس ان درجةإىل  بكرا وضاغطة قاسية فاحلياة ،السحر او الوهم من الصحوة عن ينجم الذي
   الصحراء يف الواحات يشبهون واالهام اخلياالت عاءاستد او االحالم صنع

  ..اجلماهري خلياالت مسارات فتح يف كربى سلطة هناك ان ،اليهم يتقاطرون فاجلميع
  . .شخص كل على الضغط اداة اكتشف -) ٣٣( القانون# 
  باألمن الشعور عدم تكون قد هذه الضعف ونقطة ،القلعة سور يف فجوة ،ضعف نقطة انسان كل يف
 عند فاا كانت ومهما ،خفية صغرية مسرة ايضا تكون وقد ،عليها والسيطرة ضبطها ميكن ال حاجة او عاطفة وا

  ..ملصلحتك الربغي اسنان تدير كما تديرها ان ميكنك اليت الضغط اداة هي تكون عليها العثور
 املتطفلة االعمال ومن ريالتغي من ليحمينا انفسنا على ملفوف دائم بدرع نعيش فنحن ،مقاومة مجيعا لدينا

 اليت االشياء اهم من ان ،اخلاصة بطريقتنا االشياء نعمل تركنا من أكثر شيئا حنب ال وحنن ،ومنافسينا ألصدقائنا
 الرادتك ينحين بل يقاوم ال النفسي درعهم من جزء ،ضعف نقاط مجيعا لديهم ان هو الناس عن ادراكها ينبغي

  ..اآلخرون خيفيها بينما واضحة ضعفهم نقاط تكون الناس بعض ،عليه عثرت اذا
  : الواعية غري والعالمات لالشارات انتبه* 

  باصابعه يثرثر فانه شفتاه، صمتت فاذا. سرا يكتم ان انسان يستطيع ال:"فرويد يقول كما
   االمهية حساس مفهوم وهذا". مساماته من واحدة كل من ترت عنه تنم اليت فاخليانة

  ..هامةظ غري تبدو اشارات طريق عن تنكشف وهي. ما شخص عفض نقطة عن البحث يف
  االستماع على نفسك درب* 
  التعويضية دفاعاا النفس تبين ان قبل الطفولة، من الضعف نقاط معظم تبدأ البائس، الطفل على اعثر* 
  عكسها ختفي ما كثريا العلنية اخلصلة ،املتناقضات عن احبث* 

  اجلبناء أكرب من يكونون ما غالبا همصدور على يدقون الذين فالناس
  املغامرة طلب يف) ضمنا( الصارخون هم اجلامدون يكون ما وكثريا

  اموعة ضعف نقطة هم هؤالء الكواليس خلف القابعني السلطة وسطاء ان،الضعيفة الوصل حلقة جد* 
  ..كملك لتعامل كملك تصرف اخلاصة، بطريقتك ملكيا كن -) ٣٤( القانون# 
 مبظهر الظهور يؤدي الطويل املدى ففي ،ا تعامل اليت الطريقة هي تكون ما كثريا ا تتصرف اليت يقةالطر ان

 بالعاطفة لآلخرين ويوحي نفسه حيترم امللك ان اذ ،الناس احترام افقادكإىل  العادي او الفظ اخلشن الشخص
  اجالت للبس مهيأ تبدو جيعلك بسلطاتك وثقة ملوكي باسلوب فتصرفك نفسها
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 نزاهتك ولتكن. وحيد وانت حىت الالزم من اكثر معها الكلفة ترفع ان او لنفسك، احترامك تفقد ان اياك
 او املفاهيم كل على اعتمادك من أكثر نفسك على حكمك لقسوة مدينا وكن. االستقامة مقياس هي نفسها
 السلطة قيود من اخلوف من بدال انفسه فضيلتك دافع وذلك الالئق، غري السلوك عن وامتنع. اخلارجية املبادئ

  يبة نفسكإىل  انظر. اخلارجية
 يف ساميا كن. مبلك جديرة تكون جوها يف اعمالك دع. بطريقته ملوكيا يكون ان شخص كل على ينبغي

 يف كذلك تكن مل لو حىت ملكا تكون ان تستحق انك اظهر به تقوم ما كل ويف افكارك يف شاهقا اعمالك
  . احلقيقة
  ١٦٥٨-١٦٠١ غراسيان ربلثازا
  ..التوقيت فن اتقن -) ٣٥( القانون# 
 وكأنك دائما صبورا اظهر ،الزمن وعلى نفسك على سيطرتك يف نقصا تفضح فالعجلة ،مستعجال تكون ان اياك

 العصر روح وحتسس ،املناسبة اللحظة دوحتر،املطاف آخر يف اليك مرجعه سيكون شيء كل ان تعرف
 وان بعد، نضج قد الوقت يكون ال عندما حدة على تقف ان تعلم ،السلطةإىل  ستحملك اليت واالجتاهات

  . .النضوجإىل  الثمرة تصل عندما بشدة ضربتك تضرب
  "أبدا فال الزمن اما نستعيدها ان نستطيع املسافة"

  ١٨٢١- ١٧٦٩ بونابرت نابليون
  . .االنتقام من فضلا فتجاهلها ،امتالكها تستطيع ال اليت االشياء احتقر -) ٣٦( القانون# 
 والغلطة أقوى جتعله فانك بعدو اهتمامك زاد وكلما ومصداقية، وجودا تعطيها فانك تافهة مبشكلة اعترفت اذا

 كان فان ،وشأا االمور ترك هو احيانا االفضل والشيء. اصالحها حتاول عندما اسوأ تصري ما كثريا الصغرية
 اكثر ستبدو فانك تظهره، الذي االهتمام قل فكلما ،له احتقارك فاظهر امتالكه تستطيع وال تريده شيء هناك
  . .تفوقا

  . .والعنب الثعلب
 بقوة يود وكان. عريش اطار من فوقه يتدىل االلتماع ارجواين املنظر مغري عنب عنقود اجلوع عضه ثعلب رأى
 يصلح فال حلوا، ليس انه حاملرج من ان: "قال وفشل اليه يصل ان حاول ملا ولكنه. له غداء العنقود يصبح لو

  ويتذمر؟ يعوي أن من بدال ناضج غري انه يقول ان االعقل من كان أما" االغرار للحمقى اال طعاما
  ١٦٩٥ – ١٦٢١ الفونتني دي جان خرافات

 املزعج املضايق تالحظ ال ان ختتار ان بسهولة فبامكانك. باختيارك تزعجك االشياء تدع الذي انت انك تذكر
  . باهتمامك جدير وغري تافها االمر ان تعترب وان

  . .واحلمص القرد
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 عشرون منه فسقطت يلتقطها ان فحاول صغرية، حبة منه فسقطت احلمص من حفنتني حيمل كان قردا ان حيكى
 احلمص حبات وبعثر طبعه واحتد هدوءه ففقد كله، احلمص منه سقط وعندئذ العشرين، يلتقط ان فحاول حبة،

  .هاربا ووىل االجتاهات مجيع يف
  ١٩١٠- ١٨٢٨ تولستوي ليو خرافات

 ففي. أسوأ تبدو االخطاء جعلنا جدية حماوالتنا زادت كلما ولكن. اخطائنا اصالح يف نرغب ان املغري من ان
 الصينية، اهلند يف امريكا تورط تاريخ عن البنتاغون اوراق تاميز نيويورك صحيفة نشرت عندما ١٩٧١ سنة

 التسريب هلذا بتعرضها نيكسون ادارة انكشاف حول ثائرته ثارت فقد. بركاين غضب يف كيسنجر هنري انفجر
 منها يأيت اليت الثقوب لسد" السباكني" باسم عرفت اليت اموعة تشكيلإىل  ادت توصيات فقدم املؤذي،

 سلةسل فجر مما ووترغيت فندق يف الدميقراطي احلزب مكاتب اقتحمت اليت الوحدة تلك فكانت. التسريب
  .نيكسون سقوطإىل  ادت التس االحداث
 ويف. كربى قضية منها جعل كيسنجر فعل رد ولكن خطريا ديدا يشكل مل البنتاغون اوراق نشر ان والواقع
 يف صار جنون وهو. االمن حول اآلخرين من االرتياب جنون هي: أخرى مشكلة خلق مشكلة، حل حماولته
  .للحكومة تدمريا أكثر النهاية

  . .آسرة مشاهد اخلق -) ٣٧( انونالق# 
. هلا يستجيب شخص فكل ،السلطة من هالة ختلق الكربى الرمزية واالشارات األخاذة املدهشة الصور ان

 مستوى ترفع اليت املشعة والرموز لالنظار الالفتة الرائعة بالتصورات مليئة حولك من على آسرة مشاهد فاعرض
  . .احلقيقة يف تفعله الذي ما سيالحظ أحد فال باملظاهر الناس ينبهر فعندما. حضورك

 والصور. باملراوغة الناس شكوك على تتغلب ان دائما وعليك املختصرة الطرق على يعتمد السلطة عن حبثك ان
 تغلب فالصور. القلب وتستهدف واملقاومة التشكك حمط هو الذي الرأس تتجاوز فهي للغاية فقال خمنصر طريق
  . .عواطفهم فتحرك معا الناس وجتمع قوية، طاتراب فتخلق العني على

 تشكل اليت النجوم باقي على تشعه الذي الضوء بسبب عظيم، قائد لتمثيل صورة كأروع الشمس اخترت لقد" 
 وبسبب سواء، حد على اجلميع على ألشعتها واملتساوي العادل التوزيع وبسبب حوهلا، امللتف البالط من نوعا

 حتيد ال الذي الثابت استمرارها وبسبب وعمال، ومرحا حياة فتنتج االماكن كلإىل  لبهاجت اليت واجلودة الطيبة
  ".قط عنه

  ١٧١٥ – ١٦٣٨ الشمس امللك عشر، الرابع لويس
   سلطتك ان يعين ذلك فان نفسك توضح ان عليك كان فاذا. الدفاع موقف يف جتعلك الكلمات
  معطاة هي كما تفسها تفرض فاا الصورة اما. تساؤل موضع اصبحت

  االجتماعية الفوارق فوق تسمو عالقات وتصوغ قوية ارتباطات وختلق االسئلة تثبط فهي
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  . .معا الناس فتجمع الصور اما واالنقسامات اادالت تثري فالكلمات
 اسالن يبقي ان.. السنة من مناسبة اوقات يف) االمري( على ينبغي. لألشياء السطحي باملظهر دائما الناس يعجب"

  ."االستعراضية واملشاهد باالحتفاالت وملتهني مشغولني
  ١٥٢٧ – ١٤٦٩ ماكيافيللي نيقوال

  . .كاآلخرين تصرف ولكن ،حتب كما فكر -) ٣٨( القانون# 
 الناس فسيعتقد املألوفة أو التقليدية غري وأساليبك بأفكارك مزدهيا استعراض،إىل  للعصر معاكستك حولت اذا

 بالنقص، يشعرون اياهم جعلك على ملعاقبتك طريقة وسيجدون حتتقرهم وأنك االنتباه ةاثار سوى تريد ال انك
 املتساحمني االصدقاء مع اصالتك وتقاسم. املألوفة العادية اللمسة وحتتضن بالناس ختتلط ان بكثري االسلم فمن

  . .بالتأكيد فريدا فذا كونك سيقدرون اللذين ومع فقط،
  . .رةالكث مع وحتدث القلة مع فكر
 مواهب له من سوى ذلك حياول ان يستطيع وال التيار ضد السباحة مبحاولة للخطر املرء يتعرض ان السهل من

 موضعا صارت قضية بسبب اما الساخطني عدد فينمو. اآلخرين آلراء ادانة ألا مهينة تعترب فاملخالفة. سقراط
 على التعرف يتم وال. فظ انه كما معتاد واخلطأ .للقلة هي امنا فاحلقيقة: امتدحها شخص بسبب أو لالستهجان

 عالنية ان. الناس بني الشائع احلمق بصوت ولكن بصوته، يتكلم ال هناك ألنه السوق يف يقوله مما احلكيم الرجل
  بارادته االستهجان يستفز الذي عن حتجب االستهجان

 فافعل أحيانا بكسره لنفسك مسحت ذاوا صمتك ملجأإىل  فتراجع. ارغام فيه يكون ان ميكن ال احلر فالفكر
  .الكتومني املتحفظني من االقلية محاية حتت ذلك
  ١٦٥٨ – ١٦٠١ غراسيان بلثار

  جيدا نفسه خيفي من جيدا يعيش
  م ١٨ – م.ق ٤٣ أوفيد
   فيها اآلخرون يرى ال حبيث قعرين ذات خزانة يكونوا أن العقالء للرجال ينبغي
  . .بداخلها ماإىل  ظروالين يفتحوا عندما حتتويه ما كل

  ١٦١٨ – ١٥٥٤ رايل والتر السري
 التبجح أن اذ أظفارها وقلم الرغبة هذه فقيد. واالجنيب الغريب للشيء املغري بالنداء يشعرون منا كثريين ان

 على تفوقك اظهار يف رغبتك هو – خمتلفا دافعا يكشف سوف والتصرف التفكري بأساليب سرورك بعرض
  .زمالئك

  حسنة نواياك كانت مهما احملادثة اثناء الناس أخطاء اصالح جتنب حسناملست من
  . .مستحيال يكن مل وان صعب اصالحهم ولكن سهلة الناس اهانة ان ذلك
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  أقول مبا ابدا أؤمن ال أنين كما به، اؤمن ما أقول أن دون طويل وقت مضى"
  "صعبا عليها العثور يصبح حبيث بأكاذي وسط اخفيها فانين احلقيقة أقول انين أحيانا حدث ولو وحىت
  ١٥٢١ غويشيارديين فرانسيسكوإىل  رسالة يف ماكيافيللي، نيقوال

  املاكيافيللية ضد كتابا يؤلف أن هو به يوصي شيء أول لكان يديه على يتتلمذ أمري ماكيافيللي لدى كان لو
  ١٧٧٨ - ١٦٩٤ فولتري

  . .السمك لتصطاد املياه عكر -) ٣٩( القانون# 
 وموضوعيا هادئا تبقى ان فعليك. االستراتيجية الناحية من عكسية نتائج يعطيان العاطفي واالنفعال غضبال ان

 فخلخل. حامسة ميزة تكسب فانك هادئا، انت تبقى بينما أعدائك اغضاب استطعت اذا ولكن. الدوام على
  . .باخليطان انت متسك نمابي بقعقعة زهم ان خالله من تستطيع غرورهم يف شق على اعثر. اعدائك توازن
 كراهيتك اظهار او ما، شخص مع التكلم ان ذلك.. ممكنا ذلك كان ان شخص أي جتاه حبقد الشعور عدم ينبغي

. وفظ وسخيف، وأمحق، وخطر، ضروري، غري اجراء هو امنا اليه ا تنظر اليت بالطريقة او تقول ما خالل من له
 ستكون املشاعر ان اذ. عمل من به تقوم ما غري أخرى بطريقة ابدا ااظهارمه عدم ينبغي الكراهية أو فالغضب

 هي البارد الدم ذوات احليوانات فليست. أخرى طريقة بأي عرضهما تتجنب دمت ما العمل، يف فاعلية أكثر
  .السامة اللدغة ذوات وحدها

  ١٨٦٠- ١٧٨٨ شوبنهاور آرثر
  والزنبور القرد
 مشاركته يريد كان ألنه وامللحة الوقحة حبركاته زنبور ضايقه ناضجة كمثرى حبة ميضغ القرود أحد كان بنما
 وقف لطلبه االستسالم عن االحجام يف استمر اذا بغضبه القرد هدد ان وبعد. انفه برغم ام بارادته سواء فيها
 اكثر دماستخ أن وبعد والقدح الشتمإىل  املرتعج الزنبور فلجأ. احلال يف عنها اسقطه القرد لكن الفاكهة على

إىل  فار للعقوبة اعتبار كل فقد حىت عنيفا عاطفيا انفعاال انفعل دوء اليه يستمع اآلخر واملخلوق اهانة الكلمات
 يف ابرته تاركا نفسه انتزاع على فارغم سالحه استخراج عن عجز انه شدته من بلغ بغضب ولسعه القرد وجه

  بالقرد اوقعها اليت من بكثري أكرب بآالم مصحوبة بطيئة ميتة نفسه على فجر اجلرح
  ١٨٤٧ – ١٧٨٣ بريتش جوناثان خرافات

  الغيظ من انطالقا حربا يبدأ ال ان جيب فالقائد .الغضب بسبب جيشا جيرد ال ان العاهل على
  م.ق الرابع القرن ترو صون
 االشياء أخذوا فقد. بهاسب ما مع متناسبة غري تبدو افعاهلم ردود ألن سخفاء يظهروا أنإىل  بالغاضبني األمر ينتهي
 على االشياء أخذهم مدى املضحك من يصبح حبيث لالستخفاف حساسون وهم مفرط بشكل اجلد حممل على
  لك احترامهم يفقدون لكنهم انفجارهم حال يف مؤقتا الناس خاف رمبا. جدي حممل
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 سلوكإىل  ويدفعنا قتناطا ينضب الكبت ألن. العاطفية أو الغاضبة استجاباتنا كبت يف ليس اجلواب ان غري
  االجتماعية اململكة يف شخصي شيء يوجد ال انه ندرك ان علينا نظرنا زاوية نغري ان ذلك من بدال وعلينا. غريب

 من غضبنا ينبع ما وكثريا. طويل بزمن الراهنة اللحظة تسبق االحداث من سلسلة بتالبيبه متسك شخص كل ان
 لغضبنا أن كما. وهكذا طفولتهم، من بدورها مشاكلهم تنبع لذينا والدينا مشاكل ومن طفولتنا يف مشاكل
 غضبنا، حمرض هو أنه على شخص يظهر ما كثريا، االمل خيبات يف اآلخرين مع الكثرية التفاعالت يف جذورا
 اجلراح من عشرات على ينطوي الغضب هذا. بنا الشخص ذلك فعله ما ويتجاوز بكثري، أعقد األمر ولكن

   السابقة
  صورة
 يف زد. االمساك فتربز وعكرها املياه حرك. مبسافة السطح حتت واالمساك وهادئة رائقة املياه – السمك بركة

 طعم ا املتصل الصنارة فيها مبا منها، يقترب شيء أي لتعض السطحإىل  صاعدة تغضب، وسوف تعكريها
  .طازج

  :الشاهد
 الشخص ان... انانيته تشجع ان فحاول طرسامتغ كان واذا تزعجه أن فحاول الطبع حامي خصمك كان اذا

 ان املؤكد من بشيء العدو فيغوي مبوجبه يتحرك العدو جيعل وضع خبلق ذلك يفعل يتحرك العدو جعل يف البارع
  .منتقاة بقوات مهامجته مث ومن بطعم له التلويح طريق عن متحركا العدو ويبقي. العدو يأخذه
  م.ق الرابع القرن تزو صون

  القانون على االنقالب
 يف تبقى أن االفضل من االمساك فبعض: سلفا العدو ادرس. حريصا تكون أن عليك الناس، بعواطف اللعب عند
  الربكة قاع

 قد يكن ومل االكرب االسكندر وجه يف الصمود على قادرون بأم يشعرون فينيقية عاصمة صور، مدينة قادة كان"
 رغم ام قائلني االسكندرإىل  سفراء فارسلوا. املاء واجهة على جيدا حممية كانت اليت مدينتهم بعد هاجم

 يف حصار املدينة على ففرض. بالطبع ذلك فاغضبه. صورإىل  بالدخول له يسمحوا لن امرباطورا به اعترافهم
  احلال

 كنهمول الصوريني مع سيتصاحل وانه بالتعب جديرا ليس الصراع ان قرر واخريا أشهر أربع طيلة املدينة وصمدت
 قتلوا لقد بل – التفاوض فرفضوا امامه الصمود على قادرون وبأم بفعلتهم وجنو االسكندر ضايقوا بأم شعروا
  .رسله
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 اليه حيتاج الذي اجليش وضخامة احلصار تطاول مدى يهمه يعد فلم. احلافة فوق االسكندر دفعإىل  ذلك فادى
 حىت فأحرقها أيام غضون يف املدينة على استوىل حبيث بشدة هجومه وشن االمر يتطلبه ما كل يفعل ان فقرر
  ."عبيدا أهلها وباع االرض ا مسح

 املياه اخترب ولكن يقسموا أو بقوام يزجون لتجعلهم طعما هلم وتقدم االقوياء السلطة ذوي تضايق أن تستطيع
 ما كل لديك بل تكسبه ما لديك سفلي اقوياء كانوا وان فجوة هناك كان فان. قوم يف الفجوة على اعثر. أوال

  استفزازهم من ختسره
  . .ااين الغداء احتقر -) ٤٠( القانون# 
 بأن جدير قيمة له فما خفي التزام او خديعة على ينطوي ان اما العادة يف فهو. خطورة فيه جمانا يعرض ما ان

 تدفع ان احلكمة من يكون ما وكثريا عةاخلدي ومن الذنب ومن العرفان من متحررا تظل االمثان فبدفع. مثنه يدفع
 السلطة عالمة السخاء ألن متداوال، وابقه لك مبا سخيا كن. االمتياز مع حسميات هناك فليس – كامال الثمن

  ..هلا ومغناطيس
 ما كثريا خمفض صفقات بسعر او جمانا يعرض وما. كلفته حبسب شيء كل على احلكم ينبغي السلطة مملكة يف

 تلك به تأيت الذي االمن وانعدام النوعية عن وتنازالت االلتزام من معقدة مشاعر – نفسي سعر ورةفات ومعه يأيت
  . .وهكذا التنازالت

 من متحررين انفسهم يبقون كامال الثمن وبدفع واستقالهلم مواردهم امثن محاية االقوياء السلطة ذوو يتعلم
 االستراتيجي الكرم قيمة يعلمان املال مع التعامل يف املرونةو االنفتاح أن كما. القلق وانواع اخلطرة االشتباكات

  . ."االخذ وشك على تكون عندما اعط: "القدمية اخلدعة على عن تنويع وهو
  . جذابة ليست املشدودة الكيس خيوط

  " جمانا يعطى شيء من كلفة اظ الشيء"
  اليابان يف شائع شعيب مثل

 يف ودمارا فوضى حتدث واملفاجئة السهلة الثروة هبوط احتماالت نأ ذلك للنفس منتظما ضبطا السلطة تتطلب
 سيسقط الذي املال أي ااين فالغداء الدوام على ممكن الثراء من املزيد ان فجأة يثرون الذين ويعتقد. العواطف

  .مباشرة املنعطف خلف هو حضنك يف
 ال ألا تدوم ما نادرا املفاجئة فالثروة. املوت هو واحد، شيء باستثناء بسرعة يأيت احلظ يف دائم تغيري هناك ليس
 املستدمية احلقيقية سلطتك قلعة من باخلروج تغريك املالإىل  شهوتك تدع أن فاياك. صلب شيء أي على تقوم

  .لك واحلامية
  .الدعم قاعدة لبناء عظيم سالح هو االستراتيجي السخاء ان

  البخيل
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 وراح االرض يف حفرة يف وخبأها الذهب من كبرية كتلةإىل  حوهلاو بقاءها يضمن كي ممتلكاته كل خبيل باع
 سيده ادار وعندما. كرتا هناك ان فارتاب عماله من واحد فضول هذا فأثار. عليها للتفتيش باستمرار يزورها
  فيها ما وسرق البقعة تلكإىل  ذهب ظهره

: فقال السبب وعلم احلال هذه يف رآه هل جارا ولكن. شعره ومزق بكى فارغا املكان ورأى البخيل عاد وعندما
 مل أنك فبما الذهبية كتلتك هي هذه ان يف وفكر نفسه، املكان يف وضعه حجرا وخذ نفسك اقالق عن توقف"

  " االخرى نفعتك كما ستنفعك الكتلتني من واحدة أي فان تستخدمها ان تقصد تكن
  استخدامه يف بل حيازته يف ليست املال قيمة ان

  م.ق السادس القرن وبايس خرافات
  صورة
 فال. وموبوءة غائرة تصبح ما سرعان مياهه أن غري سدا عليه تضع فانك املوارد لتوفري او نفسك حلماية. النهر

 التجارة وتتوقف مالحة ألي تصلح فال. احلياة اشكال أعفن اال الراكدة املياه هذه مثل يف تعيش ان تستطيع
  .عليها
 يفيض أن فيجب باطراد تتسع دوائر يف والقوة والثروة الوفرة تولد فاا وتتحرك ياهامل تتدفق وعندما السد حطم
  اجليدة االشياء تزدهر كي دوري بشكل النهر

  :الشاهد
 رذيلة له تكون ان العليا االماكن يف لرجل ميكن وال. احلمق عظيم أمحق فانه خبيال كان اذا العظيم الرجل ان

 االصدقاء من وفريا مددا ميلك ال ألنه ألقابا او أرضا يكسب أن ميكن ال لبخيلا فالرجل. اجلشع من أكثر مؤذية
  .ممتلكاته حيب ال أن جيب أصدقاء له يكون ان يريد من كل ان. خالهلم ومن م ارادته ينفذ أن ميكنه الذي
  الزهرة قصة ١٢٣٨-١٢٠٠ لوريس دي غليوم

  ..عظيم رجل حمل ،احللول جتنب -) ٤١( القانون# 
 والد ذلك كان أو عظيما رجال خلفت فاذا. ذلك بعد يأيت مما أصالة وأكثر أفضل دائما يبدو أوال حيدث ام ان

 أو ظلهما، يف تضيع فال. االشراق يف عليهما تتفوق لكي أجنزاه ما ضعف تنجز أن عليك يتعني فانه مشهور
 من باالنتقاص الطاغية والدك ةشخصي فاذبح. املسار بتغيري وهويتك امسك فرسخ. صنعك من ليس مباض تلتصق
  . .بك اخلاصة بطريقتك باالشراق السلطة على واحصل تراثه،
 عن كثريا فابتعدوا آبائهم، مستويات عن بسرعة االطفال تدهور وراثية السيادة جعل يف شرعوا عندما ولكن
 والبطالة الراحة يف جلميعا يبز ان سوى يفعله ما لديه ليس االمري ان فاعتربوا آبائهم، فضائل مضاهاة حماولة

  األخرى واملسرات اللذات أنواع وكل الشهوات يف واالنغماس
  .١٥٢٧- ١٤٦٩ ماكيافيللي نيقوال
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  موريف بول مشكلة
 من لعدد املفضلة الترفيه وسيلة كانت فقد وبالفعل. احلرب لفن بديلة لعبة اا تظهر بالشطرنج معرفة أبسط ان

 جيري اللعبة هذه يف املتخاصمني اجليشني بني الصراع ويف. نابليونإىل  الفاتح موليا من العسكريني، القادة أعظم
 النظر بعد الظهار ضرورة هناك أن كما. الفعلية احلرب يف تستخدم اليت والتكتيك االستراتيجية مبادىء اظهار

  .اخلصم خطط حدس على القدرة وكذلك نفسها احلسابية والقدرات
 اشد تكن مل ان نفسها احلرب يف الرمحة عدم فيها عواقبها وتتبعها القرارات ا تتخذ اليت الصرامة أن كما

  .وادهى
 مييز الذي واخلصام املشاكسة حب على قاصرا ليس الالعبني حيفز الذي الالشعوري احلافز ان ذلك من وأكثر

 التخلي مت قد – امللك اسر– االصلي اهلدف ان صحيح. االب لقتل الرهيب احلافز ولكنه التنافسية، االلعاب كل
 بشل تعقيمه وهو احلايل، اهلدف يف بالفجاجة، خيتص فيما اال يذكر تغيري حيدث مل الدافع حيث من ولكن عنه

  ...مات) ملكك( شاهك ان حرفيا تعين" مات كش" فعبارة... حركته
 االب على التغلب يف رغبةال هو فيها علينا يعرض ما ان ختربنا الشطرنج لعبة يف الالشعوري باحلافز معرفتنا ان

  ..مقبولة بطريقة
 ذرىإىل  للصعود) موريف بول عشر، التاسع القرن يف الشطرنج لبطل( امللحمي الكفاح ان املهم من أن شك وال

  .له كربى صدمة كان والذي املتوقع وغري املفاجىء والده موت من فقط واحد عام بعد بدأ قد الشطرنج ممالك
 كما متاما. االمهية احلساس احلدث هذا على فعل رد كان آالمه فوق املتسامي الالمع هدهج أن يف نتأمل أن ولنا
  ...االحالم تفسري فرويد وكتاب شكسبري، رواية بطل هاملت عند احلال هي

 التساؤل يثري نوع من كانت انتصاراته ان اذ موريف، جناح لقيه الذي االستقبال عن االن شيء يقال أن وينبغي
 الذين: "بعبارة فرويد وصفه الذي النمط من كونه احتمال من يتأثر مل بعد فيما الالحق اياره انك اذا عما

 من موريف ذُعر هل: فسيصبح النفس علم اصطالحات من مستقاة بلغة السؤال صيغ فاذا"... النجاح حيطمهم
 حتت يتحطمون اللذين بأن فرويد أشار ولقد العظيم؟ النجاح هذا على الشهرة ضوء سلطَ عندما نفسها وقاحته

! فال احلقيقة يف اما... اخليال يف حتمله يستطيعون كومإىل  حتطمهم سبب يعود ينبغي، مما االعظم النجاح توتر
  .احلقيقة يف ذلك ارتكاب عن جدا خيتلف ما حلم يف االب خصاء أن ذلك

  .قوته بكل رالالشعو أعماق يف الكامن بالذنب االحساس يستثري احلقيقي فالوضع
  عقلياً ايارا العقوبة تكون وقد

   صورة
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 فيخمد باملاضي ربطهم طريق عن طويل بزمن رحيله بعد أسره يف قيبقيهم أطفاله على عمالقا ظال يلقي انه. االب
 كل فعند. شىت فأحابيله. هو فيه سار الذي نفسه املتعب الدرب يسلكون أن على ويرغمهم. الشابة روحهم
  .ظله خارج وختطو األب ذكرى تذبح أن عليك عنييت طرق مفترق
  :الشاهد
 أن ذلك. عليه تتفوق كي منجزاته ضعف حتقق ان فعلت اذا عليك يتعني ألنه عظيم رجل حمل احللول من احذر
  .مقلدون أم على اليهم ينظر بعد فيما اآلتني

 فهناك للشهرة حديث وطريق والتمييز اعلالبد جديد طريق على املرء يعثر أن عادية وال مألوفة غري ملهارة اا
 طرقا تكون ما كثريا ولكنها شاقة تكون قد منها واجلديدة. جيدة مطروقة كلها وليست للتفرد، طرق عدة

  .العظمةإىل  خمتصرة
  ١٦٥٨-١٦٠١ غراسيان بلثازار

  . .الغنم تتفرق ،الراعي اضرب -) ٤٢( القانون# 
 فاذا. احلسنة النية أسري املتغطرس، املرؤوس احملرك، هو قوي، واحد دفرإىل  املتاعب اصل تتبع ميكن ما كثريا
 اليت املتاعب تتضاعف حىت تنتظر فال. آخرون لنفوذهم خيضع فسوف للعمل، جماال الناس هؤالء ملثل احتت

 وجه. نفيهم او بعزهلم نفوذهم فحيد االصالح على عصيون فهم – معهم تتفاوض ان حتاول وال يسببوا،
  . .الغنم وستتفرق املتاعب، مصدرإىل  ضربتك
  القرود تتبعثر الشجرة تسقط عندما
  صيين مثل

   واخلراف الذئاب
. املستقبل يف الطرفني بني السالم حيل ان فيها ترغب اخلرافإىل  سفارة ارسلت الزمان قدمي يف الذئاب أن حيكى
 هذا يف السبب هي الشريرة الكالب تلك ان االبد؟إىل  املميت الصراع هذا شن يف نستمر ملاذا: "الذئاب قالت
". بيننا االبدي والسالم الصداقة امام عقبة أي هناك تعود ولن ابعدوها. وتستفزنا توقف بال تنبحنا فهي كله،

 أفضل من بذلك القطيع حرم وعندما. الكالب وطردت املعسول الكالم هذاإىل  السخيفة اخلراف واستمعت
  .الغدار اخلائن لعدوه سهلة فريسة صار محاته

  آيسوب خرافات
  امليالد قبل السادس القرن

 مضطربة االسرة حركة آلية كانت اذا أنه العائلية للمعاجلة عيادته يف ايريكسون ملنت الدكتور اكتشف لقد
 بعزل يقوم جلساته يف فكان. االضطراب هلذا املثري املشاغب هو شخص وجود احملتوم فمن العمل عن ومعطلة
 الشخص يف يرون االسرة افراد يشرع وببطء. اآلخرين عن بعيدا) اجالسها او( باجالسه املتعفنة حةللتفا رمزي



٥٨ 

 لتعريف اشارتك فان املتاعب مثري على تتعرف فعندما. منها يعانون اليت الصعوبة مصدر جسديا عنهم املنفصل
. االمهية حساس ادراك هو لجماعةل احليوية احلركة آلية على املسيطر فهم ان ذلك. الكثري حتقق سوف اآلخرين
 فابرز. اآلخرين فعل ردود بني اعماهلم مموهني اجلماعة وسط يف باالختفاء ينتعشون للمتاعب املثريين ان: فتذكر

  .املشاغبة على قدرم يفقدون للعيان اعماهلم
  صورة
  .املسمنة اخلراف من قطيع

 اليت الكالب على باهلجوم قواك وموارد حبياتك تغامر وال اثنني او خروف سرقة حماولة يف مثينا وقتا تضيع ال
 ان وتستطيع – القطيع فيتبعثر اضربه وعندئذ. الكالب فتتبعه بعيدا اجتذبه الراعي استهدف بل القطيع، حترس
  .اآلخر بعد واحدا اخلراف تلتقط

  :الشاهد
 ولالمساك. اوال حصانه اقتل خياال تقتل ولكي. اطوهلا فاستعمل سهما استعملت واذا اقواها وتر قوسا وترت اذا

 كان فان. حدود له الرجال قتل فان حدوده بلد لكل أن وكما. اوال بزعيمها امسك الطرق قطاع من بعصابة
  .الالزم من أكثر واجلرحى املوتى من عدد يف التسبب فلماذا) الرأس على بضربة( العدو هجوم ايقاف املمكن من

  الثامن القرن يف نغتا ساللة من توفو الصيين الشاعر
  االنقالب

  :ماكيافيلي كتب
  ".انتقامه خشيةإىل  حتوجك ال بطريقة ذلك فافعل ما رجال آذيت اذا"

 كعضو غرانت. س يوليسيس يرى املتحدة، الواليات رئاسة يف لنكولن ابراهام خلف الذي جونسون اندرو كان
 عنه ينجم مل ذلك ان غري. اخلروج على غامهالر متهيدا بعزله قام وهكذا. حكومته يف للمتاعب مسبب مشاغب

 ومتابعة اجلمهوري، احلزب يف له تأييد قاعدة بتشكيل ذلك على رد الذي العظيم، اجلنرال ذلك اغضاب اال
 أذاه كان حيث احلظرية يف غرانت مثل رجل ابقاء بكثري االعقل من كان فقد. التايل الرئيس صار حىت جهوده

  .االنتقام على مصمما جعله من بدال اقل،
   من بدال مراقبتهم تستطيع حيث جبانبك الناس ابقاء االفضل من يكون ما كثريا هكذا

  غاضب عددو خبلق املخاطرة
  . .وعقوهلم اآلخرين قلوب على التأثري حاول -) ٤٣( القانون# 

 اجتاهك يف ركوايتح ان يريدوا حىت اآلخرين تغوي ان فعليك. االمر آخر يف ضدك تعمل فعل ردة خيلق االرغام
 ضعفهم ونقاط نفسيام على العمل هي اآلخرين اغواء وطريقة. لك مواليا بيدقا يصبح تغويه الذي فالشخص
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. خيشونه وما عليهم، عزيزا يعتربونه ما مستغال عواطفهم، يف التأثري على بالعمل املقاومني بتليني فقم. الفردية
  . .يكرهونك سوفف وعقوهلم اآلخرين قلوب جتاهلت اذا انك ذلك
   اللطيف االقناع فن

 مسافرا جيرد ان يستطيع من هو منهما املنتصر أن على اتفقتا مث. أقوى أيهما يف والشمس الشمال ريح تنازعت
 حوله ويشدها بثيابه يتمسك الرجل جعلت أن على تزد مل العنيفة هباا ولكن أوال الريح وحاولت. ثيابه من

 آخر ويف. آخر اضايف بلفاع نفسه لف أنه درجةإىل  يتضايق جعله الربد فان أشد وحن على هبت وعندما. باحكام
  .الشمسإىل  الرجل وسلمت ذلك من الريح تعبت االمر

 درجةإىل  بشراسة شعت مث الفوقي، معطفه خيلع الرجل جعل معتدل بدفء االمر بادىء يف الشمس فأشرقت
  .فيه ليستحم قريب رإىل  هواجت ثيابه فخلع احلرارة، حتمل عن عاجزا جعلته

  القوة من أكثر فعال االقناع
  خرافات
  امليالد قبل السادس القرن ايسوب

 القادة يف فالتأثري اجلماهري بتحريك بل القادة يف بالتأثري فيه هم ماإىل  يصلوا مل العامل وجه غريوا الذين الرجال ان"
  "العامل وجه تغري اليت العبقرية ضربة فهو اجلماهري يف التأثري اما. ثانوية نتائجإىل  اال يؤدي وال التآمر اسلوب هو

  ١٨٢١- ١٧٦٩ بونابرت نابليون
... أفرادا بل تشكيالت وال نظاميني، يكونوا مل رجالنا ولكن فقط باجلملة كتلة شكل على للناس احلكومات تنظر

  .رجل كل ذهن يف كامنة مملكتنا فكانت
  السبعة مةاحلك أعمدة: ١٩٣٥- ١٨٨٨ لورانس. ي.ت
. هلم مصلحة ذلك يف يكن مل ما ملساعدتك االطالق على سبب أي لديهم ليس بأناس حماط انت السلطة لعبة يف

  .لك معادين جتعلهم ان احملتمل من فمن الذاتية مصلحتهمإىل  تقدمه ما لديك يكن مل فاذا
 عن يتحدثون فام ملعرفته غوره وسرب الوراءإىل  التراجع من بدال جديد بشخص يلتقون عندما الناس معظم ان

  .وحتامالم ارادم فرضإىل  متشوقني انفسهم
 مستيقظا وكن عواطفهم كسب على اعمل. بلطف وترويضهم الناس مواقف تليني هو االقناع مفتاح ان: تذكر

 تفترض ان اياك. آخر شخص مع فيه يشتركون وما) الفردية نفسيتهم( آخر شخص كل عن يفصلهم ما لتحديد
  .آخر شخص مع بالضرورة سينجح ما شخص على التطبيق يف ينجح الذي التكتيك ان

 ذلك. الشاعرية الطبيعة وذوي واملثقفني الفنانني يكونون ما كثريا البشر عقول خماطبة على قدرة االفضل الناس
 يف تضع ان ياسةالس حسن من فان لذا. والصور واالستعارات اازات خالل من طريق باسهل تنقل االفكار ألن

 امللوك ظل ولقد. صحيح باسلوب الناس عقول خماطبة يستطيع االقل، على واحدا مثقفا مفكرا او فنانا جيبك
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 غوته نابليون وكسب فولتريه، االكرب لفريدريك فكان. الكتاب من باصطبل حظائرهم يف حيتفظون الدوام على
  .صفهإىل 

  صورة
  املفتاح ثقب
 داخل جدران سوى جتد لن ألنك الداخلإىل  بالقوة نفسك تقحم فال اخلارج يف ئكالبقا جدرانا الناس يبين

 على وأعثر املفتاح، ثقب عرب فاطل. للمفاتيح صغرية ثقوب وفيها والعقل، القلبإىل  أبواب هناك. جدران
  .بالقوة الدخولإىل  قبيحة عالمات وبدون ارادمإىل  تتوصل وعندئذ الباب يفتح الذي املفتاح

  . .املرآة بتأثري احلنق وحرك السالح انزع -) ٤٤( القانون# 
 يفعلونه ما تفعل هلم مرآة كأنك اعداءك تقلد فعندما للخداع االمثل السالح ايضا ولكنها احلقيقة املرآة تعكس
 مجيعله مما ويذهلم منهم يسخر املرآة تأثري ان ذلك االستراتيجية خطتك يفهموا ان يستطيعون ال فام بالضبط
 امام املرآة وبرفع قيمهم تشاطرهم كونك بوهم تغويهم فانك نفوسهم امام املرآة وبرفع. فعلهم رد يف يفرطون
  املرآة تأثري مقاومة على القادرون هم قليلون. درسا تلقنهم فانك اعماهلم
 صورة – نراه أن يدنر ما نرى ما كثريا املرآة يف انعكاساتنا يف التحديق وعند. اقالقنا على قادرة قوة للمرايا
 التجاعيد فنتجاهل الدقة، املفرط للتحديق حاجة هناك وليست. آخر شيء أي من أكثر معها نرتاح اليت أنفسنا

 يرانا كما انفسنا نرى بأننا احيانا نشعر فاننا بالفعل املنعكسة الصورة يف النظر دققنا اذا ولكننا. والعيوب
 نرجتف، جيعلنا الشعور هذا ومثل. فاعل شخص من بدال غرض أو كشيء آخرين، أناس بني كشخص اآلخرون

  .شيئا فنصبح وعينا متأل اليت والروح واحلوهر، االفكار بدون أي اخلارج، من ولكن انفسنا، نرى اذ
 الناس اعمال عكس طريق عن رمزية بصورة املقلقة القوة هذه خلق نعيد فاننا نعيد فاننا املرآة باستخدام
 على ومعاملون ومستنسخون مقلدون ام يشعرون فعندما حنقهم واثارة الزعاجهم ركامح بتقليد اآلخرين،

 عكست قد بذلك تكون ألنك السالح مرتوعو ام يشعرون وقد. يغضبون فام روح بال وصورة أشياء أم
 تلك ويف ضامباغ وذلك اهدافك يزعزع املرايا وتأثري. للمرايا النرجسية القدرة هي فهذه. وميوهلم رغبام
 يعمل ألنه كبرية قوة التأثري ففي اغوائهم أو م التالعب من متكنك اليت والسلطة القوة لديك تكون اللحظة

  .بدائية العواطف أكثر على
  :السلطة عامل يف للمرايا رئيسية تأثريات اربع وهناك
  :التحييد تأثري

. تعميهم فمرآتك. اليه دف الذي ما يروا ان وايستطيع لن وبذلك تصرفام متتبعا اعدائك يعمله ما اعمل
 الفعل ردود حيد. يعرفونك كما لك مميزة جتاههم فعل ردود ابداء على معك للتعامل استراتيجيتهم وتعتمد
 يسخر ما شخص كان عندما طفولتنا جتربة يتذكر معظمنا ان( ساخر تأثري التكتيك فلهذا. التقليد لعبة مبمارسة
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 بالغ كشخص واذكى اخفى بطريقة وبالعمل. مقلدنا بلطم عندها نرغب فاننا – ننطقها كما ناكلمات بترديد منا
  .الطريقة ذه خصومك استقرار ز ان ميكنك
  :النرجسي التأثري
 اكتشف وعندما غرامها يف وقع الربكة مياه يف املنعكسة صورته يف حيدق نارسيوس االغريقي الشاب كان عندما

  .نفسه فاغرق اليأس انتابه الغرام هذا تنفيذ عن عاجز لذلك نهوا صورته كانت اا
 خارج للحب هدف أي يستبعد احلب هذا أن ومبا عميقا حبا انفسنا حنب فنحن: مماثلة مشكلة لدينا مجيعا حنن

: هذه النرجسية خاصية استغالل على يعمل النرجسي فالتأثري. مطبق وغري الدوام على ملىب غري يظل فهو انفسنا
 تعيدها مث واذواقهم وقيمهم رغبام اعمق اغوار وتسرب اآلخرين، الناس ارواح داخلإىل  عميقا تنظر انتف

 بل عليهم كبرية سلطة تعطيك روحهم عكس على فقدرتك. املرآة صورة ما نوعا نفسك جاعال اليهم، منعكسة
  ،حب بلمسة يشعرون قد ام
 وترتع لبه تسلب سوف فانك مشاعره أعمق له تعكس بأن آخر شخصا تفهم بأنك تظهر ان استطعت اذا

  ...سالحه
  :االخالقي التأثري

". تسمع ما ونادرا عامة بصورة ترى احلقيقة ان: "غراسيان يالحظ كما. للغاية حمدودة الشفهية احلجة قوة ان
 باعطائهم درسا اآلخرين تلقن فانك بساطة وبكل العمل خالل من افكارك لظهار مثالية طريقة االخالقي فالتأثري
  .نفسه دوائهم من جرعة
  :اهللوسي التأثري

إىل  اال تنظر ال انك والواقع. احلقيقي العاملإىل  تنظر بأنك شعورا لك ختلق ألا هائل، بشكل خداعة املرايا ان
  .عكسه على منقلب املرآة يف شيء فكل هو كما العامل لك تعرض ان بوسعها ليس زجاج قطعة
 الدمى من كنوع تعمل النسخة وهذه. شخص او مكان او لشيء كاملة نسخة خلق من لوسياهل التأثري ويأيت

 االحتيال لفناين البارز االسلوب هو وهذا احلقيقي للشيء اجلسدي املظهر هلا ألن احلقيقي الشيء يعتربوا فالناس
  .خيدعوك كي استراتيجي حنو على احلقيقي العامل يقلدون الذين

  :املختلسة الرسالة
 فانين حينها يف افكاره هي ما او شرير او طيب او غيب او حكيم هو كم شخص أي اكتشف ان اريد عندما"

 العواطف او االفكار ما ألرى انتظر مث وجهه على املرتسم التعبري حسب ممكنة دقة باقصى وجهي تعبري اشكل
  "التعبري مع تتماثل او لتتمشى كأمنا قليب يف او ذهين يف تنشأ اليت
  ١٨٤٩ - ١٨٠٩ بو آلن ارادغ
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 يف نظروا لو امامهم يبدو مما اكثر عليهم يعرض ال وان مرضاه، امام شفاف غري معتما الطبيب يكون أن جيب
  .مرآة

  ١٩٣٩-١٨٥٦ فرويد سيغموند
 بطريقة ولكن بقوة مرضاه يثقف ما كثريا االستراتيجي، النفس علم رواد احد ايريكسون. ه ملنت الدكتور كان
 مرضاه جيعل تناظر اقامة طريق عن للتغيري مرضاه تأثري مقاومة يتجاوز فكان. املرايا تأثري من نوع خبلق ةمباشر غري

 جنسية مشاكل من يشكوان وزوجة زوجا يعاجل كان فعندما املثال سبيل وعلى. انفسهم تلقاء من احلقيقة يرون
 مقاومة يزيد امنا املشاكل عن املباشر احلديثو باملواجهة التقليدي النفسي العالج اسلوب أن جيد كان ما كثريا

 ما كثريا أخرى مواضيع عم للحديث يستدرجهما كان ذلك من وبدال. حدة اكثر خالفاما وجيعل الزوجني
  .اجلنسي للصراع نظري على العثور حماوال عادية تكون

 الزوجة فكانت. العشاء عند يماس وال الطعام، على عاداما يناقشان الزوجان كان للزوجني االوىل اجللسة ويف
 بطريقة ذلك وكل صغرية رئيسية فوجبة املقبالت، بعض مث الوجبة قبل شراب كتناول – البطيء النهج تفضل
 يف الغوص ويبدأ بسرعة عشائه من االنتهاء يريد كان انه اذ باالحباط الزوج يشعر ذلك وكان. ومتحضرة بطيئة

  .افضل ذلك كان كربأ كانت وكلما فورا، الرئيسية الوجبة
 الدكتور ان غري. الفراش يف ملشاكلهما نظريا فيه جيدان الزوجان بدأ املوضوع هذا عن احلديث استمر وبينما

  .املشكلة مناقشة يتجنب وبذلك احلالتني بني الزوجان فيها يربط اليت اللحظة يف املوضوع يغري كان اريكسون
 اية يف ولكن. التالية اجللسة يف املشكلة سيتناول وانه عليهما فيتعر ابتدأ قد ايريكسون ان الزوجان واعتقد
 فتحصل. منهما كل رغبات بني فيه جيمعان ليال بضع بعد عشاء ترتيبإىل  الدكتور وجههما االوىل اجللسة
 وحيصل املختلفة العشاء مراحل بني الربط عملية يف املصروف الوقت ذلك يف مبا البطيئة وجبتها على الزوجة

  .يأكلها ان يريد اليت الكبرية االطباق على لزوجا
 تعكس مرآةإىل  يدخالن الزوجان كان للطبيب، اللطيف التوجيه حتت يتصرفان اما يدركا ان وبدون

 الفراش يف يعكسا بأن – يتمىن الطبيب كان كما االمسية فتنتهي بنفسيهما مشاكلهما حيالن املرآة ويف مشكلتهما
  .للعشاء ةاملتحسن احلركة آلية

 ----------------------------------  
 الدكتور كان الشخصية بانفصام املصاب املريض لنفسه خيلقها اليت اخليالية كاملرآة االقصى املشاكل معاجلة ويف

  .ضمنها ليعمل املرآة داخلإىل  خيطو ان دائما حياول ايريكسون
 بقصص ويتحدث القماش بقطع جسده فيغطي – املسيح عيسى نفسه يظن كان مستشفى نزيل مرة عاجل فقد

 معاجلات اية شفائه يف تنجح مل انه وبدا تنتهي ال مسيحية مواعظ واملرضى املوظفني على ويلقي غامضة، وامثال
 ومبا". كنجار جتربة لك كان انه فهمت لقد: " له وقال يوم ذات اليه ايريكسون الدكتور اجته انه حىت. ادوية او
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 الدكتور اسرع وعندئذ. التجربة تلك مثل له كانت انه يقول ان عليه كان فقد املسيح انه عتقدي كان املريض ان
  .املسيح ثوب يشبه الذي ثوبه بارتداء له ومسح اخرى مفيدة ومواد كتب خزائن بعمل تشغيلهإىل  ايريكسون

 واكثر املسيح عن ياالتهخب انشغاال اقل ذهنه صار املشاريع ذه يشتغل املريض راح بينما اسابيع مدى وعلى
 الدينية خياالته تراجعت فقد داخله يف نفسي حتول حدث النجارة لعمل االولوية اعطاء ومع. عمله على تركيزا

  .جمتمعه يف بالعمل للرجل مسح مما
 ----------------------------------  

 بتحطيم احلقيقةإىل  دفعهم حتاول نا اياك خياهلم عوامل انعكاسات من خليط يف ضائعني اناس مع التعامل عند
 خارجإىل  بلطف بتوجيههم ومث قواعدهم ومبراعاة داخله من واعمل عاملهمإىل  ادخل ذلك من بدال. مراياهم

  .دخلوها اليت املرايا قاعة
  . .واحدة دفعة الالزم من اكثر تصلح ان اياك ولكن ،التغيريإىل  باحلاجة بشر -) ٤٥( القانون# 
   الناس فان اليومية احلياة مستوى على ولكن جمردة بصورة التغيريإىل  احلاجة ميفه شخص كل -

 او سلطة ذي منصب أي على جديدا كنت فان ،ثورةإىل  ويؤدي ،رضوضا خيلق املفرط فالتجديد العادة ابناء
 كان واذا اءاالشي عمل يف القدمية للطريقة احترامك استعراضي حنو على فابرز قوية قاعدة بناء حتاول خارجيا
  . .للماضي لطيف حتسني كأنه به يشعرون الناس فاجعل ضروريا التغيري

 ذلك فاستخدم. وزنا عمل أي على يضفيان والتاريخ والعادة اعظم يبدو السابق يف حدث وما قوي املاضي -
 الداخلىل إ ستفيض اليت الفوضى خيشون والناس خواء، أو فراغا ختلق املألوف تدمر عندما انك ذلك. لصاحلك

  . .الفراغ ذلك متأل كي
 نظام تدشني من معاجلة، اخطر وال النجاح يف ريبا أكثر وال تنفيذا، اصعب شيء هناك ليس انه اعتبار ينبغي" -

  ."لألشياء جديد
  .١٥٢٧-١٤٦٩ مكيافيللي نيقوال

  . .ينبغي مما أكثر كامال تظهر ال -) ٤٦( القانون# 
 وال عيب بال املرء ظهور هو شيء كل من االخطر ولكن. الدوام على طرخ اآلخرين من افضل املرء ظهور ان

 يعترف وان وآخر، حني بني فيه نواقص عن املرء يكشف ان الذكاء ومن. صامتني أعداء خيلق فاحلسد. ضعف
 ملوتىوا فاآلهلة. اآلخرون منه يقترب وقابليةألن انسانية أكثر املرء يظهر ولكي احلسد، البعاد مؤذية غري برذائل

  . .العقاب من به واالفالت الكمال مبظهر الظهور على القادرون هم فقط
  احلسود الرجلو الطماع الرجل مثل

 اعطي ان شريطة شيئا يسألين ان منكما لواحد حيق:"هلما فقال. امللوك بأحد حسود ورجل طماع رجل التقى
 ضعف يعدئذ سيتلقى الذي صاحبه حيسد نكا ألنه االول، السائل هو يكون ان احلسود يرد فلم." لآلخر ضعفه
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. عليه احلصول ميكن ما كل اخذ يريد كان ألنه االول السائل هو يكون ان الطماع يرد يكن ومل. يسأله ما
  .عينيه احدى له يقلع ان امللك من احلسود فطلب طلبه، ليقدم احلسود على الطماع ضغط وأخريا

  يهودي مثل
  املميتة السبع اخلطايا

  ١٩٩٢ يملش سولومون
  " عظيمتني ومهارة موهبة يتطلب ومهارته املرء موهبة اخفاء ان"

  ١٦٨٠-١٦١٣ الروشفوكو
  "أحد به يعترف ال الذي الوحيد الشيء هو احلسد يبقى الروح، اضطرابات مجيع بني من"

  م ١٢٠-٤٦ بلوتارخ
 وموهبة متفوقة مهارة مواجهة ففي. تنتابه اليت النقص مشاعر مع التعامل يف شاقا وقتا البشري احليوان ميضي

 بأنفسنا، متضخما شعورا منلك معظمنا ان ذلك وسبب االستقرار، وزعزعة بالقلق نصاب ما كثريا نفوذ وسلطة
 االملعية من لسنا االقل على اننا او عاديون، الواقع يف اننا لنا يبينون فام علينا متفوقون بأناس نلتقي وعندما
 فينا يثري ان بدون طويال يستمر ان ميكن ال انفسنا عن صورتنا يف االضطراب هذاو. نظنها كنا اليت بالدرجة
. املتفوق مع التساوي من يقربنا وال راحة بأي يأتينا ال واحلسد باحلسد نشعر االمر بادىء ففي. قبيحة عواطف

 بالشعور االعتراف يعين احلسد اظهار ان ذلك – ازاءه يكشر اتمع ألن به، نشعر بأننا تعترف ال اننا بل
 الشخص النتقاد اسس على كالعثور خمتلفة بطرق فنموهه. االرض حتت الشعور هذا يغوص وهكذا. بالنقص

 واذا". ضمريا أو اخالقا ميلك ال ولكنه مين اذكى يكون رمبا: "لنفسه منا الواحد يقول وقد. به حنس جيعلنا الذي
  .احلسد اشكال من مموه متنكر شكل وذلك مفرط بشكل مندحه فقد به نشهر مل

  :احلسد عاطفة ملعاجلة استراتيجيات هناك
 دافعا حافزا الشعور هذا مثل اجعل لكن. حتسدهم انك وحبقيقة عليك متفوقون اناس وجود حلقيقة سلم. ١

 واذا. روحك يسمم سوف فانه الداخلإىل  يتجه احلسد تركت اذا اما. ما يوما عليهم والتفوق معهم للتساوي
  .اعظم ارتفاعاتإىل  بك يسمو فقد اخلارجىل إ طردته

. حمتوم شيء ولكنه يظهرون ال وقد. حيسدونك قد دونك هم من فان السلطة على حصولك ند انك افهم. ٢
 الطعن وعالمات الساخرة، ومالحظام نقدهم سطور بني واقرأ. عليك يعرضوا اليت الواجهة بسذاجة تتقبل فال
 بعد اال اليه نفطن ال عندما تأيت احلسد من املشكلة فنصف. لسقوطك يهيء لذيا املفرط واملديح الظهر من

  .االوان فوات
 ال طريقك يف عقبات فيضعون. وخفي غادر باسلوب ضدك سيعملون ام توقع الناس حيسدك فعندما: وأخريا
 يف احلسد خلق جتنب نا ومبا. اهلجوم من النوع ذلك ضد نفسك عن تدافع ان الصعب فمن. ا تتنبأ وال تتوقعها
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 ان قبل تستبقه ان استراتيجيتك يف ختطط ان عليك فان حدوثه، بعد منه التخلص من بكثري اسهل االول املقام
  .ينمو
  . .تتوقف مىت اعرف ،النصر ويف استهدفتها اليت العالمة تتجاوز ال -) ٤٧( القانون# 

إىل  املفرطة والثقة الغطرسة تدفعك قد االنتصار قلب ففي. االكرب اخلطر حلظة هي االنتصار حلظة تكون ما كثريا
 الذين من اكثر اعداء ختلق فانك ينبغي مما ابعدإىل  وبالذهاب. عينيك نصب وضعته الذي اهلدف وراء ما

 هدفا عينيك نصب ضع. احلريص والتخطيط االستراتيجية عن بديل ال اذ. رأسك يدير النجاح تدع فال تدحرهم
  .توقف اليه، تصل وعندما
   املغرور الديك
  .املزبلة على من وطرده عليه فتغلب اآلخر من اقوى احدمها وكان. مزبلة على ديكان تشاجر

 الساحة يف واجماده قوته تعرف ان الديك واراد. متدحه وراحت الديك ذلك حول كلها الدجاجات فتجمعت
 املنتصر الديك انا مجيعا ايل انظروا: "عال بصوت ويصيح جبناحيه يصفق وأخذ الغالل خمزن قمةإىل  فطار ااورة
  ".هذه كقويت قوة العامل يف آخر ديك ألي وليست

  .عشبه على ومحله خمالبه يف به وأمسك قتله نسر عليه انقض حىت ينتهي الديك يكد ومل
  ١٩١٠ – ١٨٢٨ تولستوي ليو خرافات

 فسيكون حركاتك يقودان او فيك يؤثران فيالعاط النصر او املؤقتة النشوة تركت فاذا بالعقل، تسترشد ان جيب
  . حذرا وكن الوراءإىل  خطوة تراجع جناحا حتقق وعندما مقتلك، ذلك يف

  االنتصار حلظة يف االعظم اخلطر يأيت
  ١٨٢١- ١٧٦٩ بونابرت نابليون

  . .هلا شكل ال ،هيئة اختذ -) ٤٨( القانون# 
 به ميسك شكل اختاذ من فبدال. للهجوم نفسك تكشف فانك مرئية خلطة وامتالكك ما، شكال اختاذك عند

. ثابت قانون وجود وعدم مؤكد، شيء وجود عدم حقيقة وتقبل. ومتحركا للتكيف، قابال نفسك ابق عدوك،
 النظام او االستقرار على تراهن ان واياك. كاملاء شكل وبال سائال تكون ان هي نفسك حلماية طريقة فافضل
  . .يتغري شيء فكل. الدائم الباقي

  االذنني املصلوم الكلب
 ذه نفسه سيدي يشوهين حىت ارتكبتها اليت اجلرمية ما: "كئيب بصوت الصغري احلراسة كلب جاولر صرخ

  ! مواهيب مثل يف لكلب غريب لوضع انه الصورة؟
  "كلها؟ املخلوقات سيد يا االنسان ايها بك هذا يفعل ان على جيرؤ فمن ألصدقائي؟ وجهي ابرز فكيف
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 بقطع سيده قام الصغري لصاحبنا الثاقبة الصرخات ورغم الصباح ذلك ففي سبب بال الكلب تذمرات كنت ومل
  .الروح يسلم سوف انه من اقل شيئا جاولر يتوقع ومل. فيها رمحة ال بوحشية املتهدلتني اذنيه
 مع للتشاجر بيعيالط ميله مع انه اذ خسر مما اكثر هذه البتر عملية من كسب انه ادرك السن يف تقدمه ومع

 اذناه متزق املشاكس فالكلب. موضع مائة من اكثر يف اذناه تشوهت وقد البيتإىل  يعود ما كثريا كان اآلخرين
  .دوما

 فقط واحدة نقطة املرء لدى يكون فعندما. افضل ذلك كان فينا ميسكوه ان لآلخرين ميكن ما انقصنا وكلما
 بطوق مسلحا كان الذي جاولر املدعو الكلب مثال وخذ. املفاجئة دثاحلوا من حيميها ان جيب فانه عنها، يدافع
 من الذئب يعرف فال ذئب أي حيري كان الطري اذين حبجم هو ما اال اذنني له يكن ومل عنقه على متشعب شائك

  .ميسكه اين
 --------------------  

 نفسه حيمي ان يستطيع العضوي فالكائن يالواق الدرع تطوير مميتة االمر اية يف ولكنها املغرية الطرق من كان
 والدفاع، اهلجوم يف جنسه ابناء من آخرين مع وباالحتاد فعال، معاكس وجوم اهلرب يف وبالسرعة باالختباء
  .دائم يكون يكاد حنو على املصفح الدرع جتربة فشلت ولقد.. عظمية وسالسل بألواح نفسه بتصفيح وكذلك
 ألن مضطرة فتصري عملي غري بشكل احلركة ثقيلة ضخمة تصبح انإىل  متيل عليها تعتمد اليت املخلوقات فكانت
 مع باملقارنة عامة بصورة ميزا فقدت وهكذا. نبايت غذاء على تعيش ان ترغم كانت هنا ومن ببطء تتحرك
  .فائدة اكثر حيواين غذاء على اكرب بسرعة يعيشون اعداء

 نسبيا املنخفضة املستويات عند حىت اردة املادة على ينتصر كان العقل ان يبني الواقي للدرع املتكرر الفشل ان
  .االنسان تفوق يف رفيع بشكل متثل الذي هو النصر من النوع وهذا. التطور سلم يف

  ١٩٣٣ بارنر.و.ا والدين العلمية النظرية
 من شكال فيعطيها. مباشرة رةبصو عاطفته عن يعرب ما ونادرا. باستمرار لألشكال خبلقه االنساين احليوان يتميز
  .شكل بدون عواطفنا ايصال نستطيع ال فنحن. اجتماعيا مقبولة وشعائر طقوس طريق عن او اللغة خالل

 ورثناها اليت االشكال باستمرار ونغري. االسلوب يف والطراز الزي يف باطراد تتغري خنلقها اليت االشكال ان غري
 يكون ما كأوضح ذك يظهرون والشباب. واحليوية احلياة على عالمات التغيريات وهذه. السابقة االجيال من
 شخصيام ادوار فيمارسون حمددة هوية هلم وليست اتمع عليهم يفرضها اليت االشكال مع مرتاحني غري فهم
  .انفسهم عن يعربوا كي االقنعة انواع شىت وجيربون ذاا

  . .مشارك جمهود ،الكتاب هذا ملخص/  مالحظة
  

  



٦٧ 

� �
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فكرة عامة حول الكتاب

 

   عملك ويف حياتك يف التغيري مع للتعامل مدهشة ريقةط
  وعملهم الناس حياة يف حيدث الذي التغيري الكتاب يصف

  تقريباً سنوات مخس ملدة مبيعاً األكثر للكتب بزنس تاميز نيويورك قائمة يف الكتاب ظل
  

 

؟..يب اخلاصة اجلنب قطعة حرك الذي من   )١١( كتاب  

  ..ومتحدث ومؤلف طبيب. .جونسون سبنسر:  املؤلف
   لغة عشرينو لستة ترمجت. .كتب عدة ألف

   تالذا تطويرو تنمية:  املوضوعي التصنيف
   صفحة ٩٦:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  )جدا ممتع( ساعات ٣:  قراءة ساعات عدد متوسط
    ج ١٥ غري ،ج ٦٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٤:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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   حول تدور أخالقي مغزى ذات رمزية حكاية هي ؟..يب اخلاصة اجلنب قطعة حرك من
  " هاو"و" هيم" وقزمني" سكوري"و" سنيف" يدعيان فأرين

 أو املال أو السعادةإىل  يرمز الذي اجلنب عن ويبحثون ،تريد عما فيه نبحث الذي املكان متثل متاهة يف يعيشون
   املركز اخل أو عالقة أو الصحة أو الوظيفة

  اجلنب عن حبثاً الطويلة املتاهة ممرات يف البشر عن الفئران وينفصل جنب بال اموعة تبدأ
 حول إجراءات وجدوا مبا الفرحون البشر ويضع. .)A( اجلنب حمطة يف باجلنب مليئا ممرا يوم ذات اموعتان جتد

   العملية خالل بغطرسة بالتصرف ويبدأون نباجل من اليومي استهالكهم
 أن الحظا حيث لذلك يندهشان وال ،اجلنب وجود عدم ليكتشفا يوماً) A( اجلنب حمطةإىل  وسكوري سنيف يصل
 مل .به سيقومان ما غريزياً يعرفان وكانا ،احلتمي املصري لذلك مستعدين وكانا ،يوم كل بتناقص كان اجلنب مورد
   جديد من اجلنب عن البحث يف وبدآ ،املعقدة باملعتقدات مكبدين يكونا ومل حدث ما حتليل يف الفأران يغاليا

  . .الشيء نفس ليجدا) A( اجلنب حمطةإىل  اليوم نفس من متأخر وقت يف وهاو هيم ووصل
 ماأل هلذا مستعدين القزمان يكن مل" ؟..يب اخلاصة اجلنب قطعة حرك الذي من: "غاضباً هيم يصرخ جنب يوجد ال

إىل  وعادا املوقف ظلم من تذمرا اجلنب وجود عدم من تأكدا أن بعد.. .به مسلماً أمراً هناك اجلنب وجود اعتربا
  . .أيضاً اجلنب جيدا ومل التايل اليوم يف) A( اجلنب حمطةإىل  وهاو هيم عاد. .جائعني بيتهما

  جديد من اجلنب عن يبحثا أن هاو واقترح املوقف باستيعاب القزمان بدآ
  . .االقتراح رفض الضحية دور يف غارقا كان الذي هيم لكن

 حمطة يف وهاو هيم اليزال بينما ،)B( اجلنب حمطة يف للجنب جديدا موردا وسكوري سنيف جيد احلني ذلك يف
 الوضع تغري يف يأمل الذي هاو ويقترح �املأزق هذا على األخر احدهم ويلوم اجلنب بفقدان متأثرين) A( اجلنب

 مرة الفكرة يرفض اهول من واخلائف القدمي الروتنيإىل  واملطمئن املعتاد هيم لكن جديد، جنب عن البحث
 املوقف من بالضحك هاو ويبدأ. .حدث ما نكران يف ميضياا طويلة أيام بعد جنب بال القزمان ويظل �أخرى

 أنه يدرك أن بعد أخرى مرة املتاهة اوه يدخل. .وعجزه خماوفه يكتشف أن بعد جبدية األمور أخذ عن ويتوقف
  . .ا ليتفكر رسالة لصديقه) A( اجلنب حمطة جدار على ينحت أن بعد قدماً ميضي أن ببساطة جيب
  "  تفىن أن املمكن فمن تتغري؛ مل إذا" >>  وهي أال

 التفكري وبعد" خائفاً؟ تكن مل إذا تفعل ماذا: "اجلدار على املتاهة، يف رحلته من خائفاً يزال ال الذي هاو، كتب
 اجلنب من قطعا) جديد من بالبحث ليبدأ طويالً انتظر ألنه رمبا( قلقاً يزال ال الذي هاو جيد. برحلته يبدأ بذلك
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 االستهالك بسبب تضاءل بل فجأة خيتف مل اجلنب أن حقيقة بإدراك هاو يبدأ. حبثه مواصلة على ليقدر تغذيه اليت
  متعفنا وكان لذيذاً يكن مل القدمي اجلنب وأن املستمر،

 أن بعد أخرى مره باحلياة باالستمتاع يبدأ لكنه اهول، من جمدداً بالقلق هاو بدأ الفارغة اجلنب حمطة خيبة بعد
   !..أخرى مرة باالبتسام بدأ أنه حىت جانباً، خماوفه يضع

 هيم يقرر أخرى فارغة جنب طةحمإىل  الوصول بعد"  باحلربة ستشعر خماوفك تتجاوز عندما" أنه حقيقة وأدرك
  عليها عثر قد اليت الصغرية اجلنب قطع مع أخرى مرة هاوإىل  بالرجوع

 يف اكتسبها قد اليت باملعرفة مسلحاً املتاهةإىل  هاو يعود. .لصديقه استياء يسبب مما اجلديد اجلنب أخذ هيم يرفض
. .املتاهة جدران على كتابات خلفه ويترك ،وهناك هنا رةاملتناث اجلنب قطع متتبعاً أعماقها يف ويسري ،السابقة رحلته

 من اجلنب عن حبثه خالل الكلمات هذه يف املساعدة صديقة جيد أن يف آمالً اخلاصة أفكاره الكتابات هذه تبني
 اءاالنته بعد. عنه يبحث كان ما أخرياً وجد أنه ويدرك ،باجلنب املليئة) B( اجلنب حمطةإىل  يوماً هاو ويصل. جديد

 طريقه جيد صديقه يدع أن النهاية يف يقرر لكنه ،صديقهإىل  العودة يف ويفكر جتربته يف هاو يتأمل األكل من
  ويكتب) B( اجلنب حمطة يف حائط أكربإىل  هاو يتجه. بنفسه

  . .حيدث التغيري -١
   باستمرار تتحرك اجلنب قطع

  . .التغيري توقع -٢
  اجلنب يتحرك عندما استعد

  ..غيريالت راقب -٣
  العطب يصيبها مىت تعرف كي كثرياً اجلنب رائحة اشتم

  . .بسرعة التغيري مع تكيف -٤
  اجلديد باجلنب تستمتع أن استطعت القدمي، اجلنب من بالتخلص أسرعت كلما

  . .تغير -٥
  اجلنب مع حترك

  ..بالتغيري استمتع -٦
  اجلديد اجلنب مبذاق واستمتع املغامرة طعم تذوق

  . .جديد من بالتغري واستمتع بسرعة تتغري كي مستعداً كن -٧
  باستمرار تتحرك اجلنب قطع
  )A( اجلنب حمطة يف هيم برفقة كان أن منذ وصل قد مدى أيإىل  هاو أيقن
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 اجلنب حمطة يف اجلنب بتفقد يوم كل فقام ،الراحة يف أفرط لو عليه كان ماإىل  يعود أن السهل من أنه أدرك ولكنه
)B (يف يضعه مل تغيري بأي يفاجأ ال كي شيء أي ليفعل استعداد على وكان فيها، اجلنب خمزون إىل يطمئن كي ؛ 

  . .احلسبان
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  . .٢٠١٦ االن ايل ١٩١٠ منذ الكتاب يطبع
   نسخة مليون ٤٠ ال يقارب ما منه طبع

  

..الثراء علم            )١٢( كتاب  

  الثراء علوم ف خمتص مؤلف. .واتلز دي واالس:  املؤلف
   مايل تطويرو تنمية:  املوضوعي التصنيف
   صفحة ١٣٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٤.٣٠:  قراءة ساعات عدد متوسط
    ج ١٥ غري ،ج ٥٥ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٣:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  احلكمة أو األخالق أو الدين مع يتناقض ال  الثراء -١
 لديهم ما اآلخرين تسلب ألن حباجة لست لذلك البشر، احتياجات فوق وخريات ثروات الكون يف يوجد -٢

 منه أفضل أو مثله على حتصل أن تستطيع شيئا ميلك شخص فكل مالديهم على حتسدهم أو مالديك، يزيد لكي
   أوال نفسك وتنافس مبدعا تكون أن بشرط

 فالعمل حتبها اليت األشياء اعمل التفكري على عملك يساعدك ولكي ماترغب حتقيق على يساعدك التفكري إن -٣
  وتنجح ستبدع وبالتايل ضغوط بدون التفكري على سيساعدك حتبه الذي الا يف
 أخرى حقيقة تعي أن عليك حتتم تعيها حقيقة وكل أخرى فكرة يف التفكري عليك حتتم ا تفكر فكرة كل -٤

 إثراءهاو حياتنا بتحفيز نقوم باستمرار فنحن وبالتايل أخرى موهبة تنمية عليك حتتم وتنميها تصقلها موهبة وكل
  ونبدأ نفكر أن بشرط ولكن

 لتحقيقك مقياسا يكون الدخل من ملزيد حتقيقك فإن األحيان، معظم يف النجاح مقياس هي األرقام أن باعتبار -٥
  والتعلم والتفكري والتخيل اإلبداع من مزيدا

 وكموظف/عائلتك(الثراء من مزيدا حتقيقك من ستستفيد اليت واألشياء األشخاص دائما تذكر -٦
 اليت موهبتك/ستطعمها اليت احليوانات/ ستزرعها اليت واألشجار احلدائق/جمتمعك/واحملتاجني الفقراء/وعائالم
  )----------------------/ستلبيها اليت الشخصية احتياجاتك/ستنميها

  أكثر واآلخرين نفسك ستسعد فإنك أفضل ومواهبك قدراتك تستخدم أن استطعت كلما أنك اعلم -٧
 فورا فتوقف لك دفعها اليت القيمة من أكثر حياته يف املزيد له اليضيف شيئا ما شخصا تبيع أنك وجدت ذاإ -٨

 قيمته قطيب دب فراء مقابل دوالر مئة قيمتها فنية لوحة اإلسكيمو من أمي لرجل بعت إذا مثال ذلك عن
 مقابل دوالر مئة قيمتها صيد بندقية تهبع إذا أما اللوحة، من يستفيد لن ألنه فاشلة صفقة فإا دوالر مخسمائة

 وبالتايل الصيد يف دوالر املئة ذات البندقية سيستخدم ألنه ناجحة صفقة فهذه دوالر اخلمسمائة ذي الدب فراء
  بسرعة ثروته وسيضاعف فيها دفعها اليت دوالر اخلمسمائة سيعوض

 اليت الرواتب من أكرب قيمة وظفيكم من تأخذ أن على فاحرص عمل صاحب كنت إذا ٨ الفقرة على بناء -٩
  ترقية أو مكافأة على حيصل العمل يفيد موظف كل أن مبدأ حيكمه حبيث عملك تنظم أن وميكنك هلم، تدفعها

 وهي صورا اجعل ا تفكر مرة كل ويف عقلك يف الفكرة هذه صورة فاجعل معينة فكرة يف فكرت إذا -١٠
  جناحها مثار جتين اآلن وأنت الفعلب حققتها قد بأنك اشعر بل أمامك تتحقق

  تتصور مما وأسرع املزيد على ستحصل والشكر احلمد من مبزيد وجلوأنك عز النعم مصدر تذكر -١١
  ومبتذل رديء هو ما كل على إال حتصل ولن ترى لن فإنك بالرضا والتشعر ساخطا كنت إذا -١٢

 كتابملخص ال
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  دوين هو ما لك على إال حتصل ولن ترى فلن دوين هو ما على ركزت إذا -١٣
  األفضل على سيحصل فإنه لذلك األفضل ويتوقع األفضل على يركز املتفائل احلامد الشاكر العقل -١٤
  لديهم اإلجيابية اجلوانب على فقط ركز أخطاءهم وتتصيد اآلخرين تلوم ال -١٥
 ومثلما ح،الوضو وبنفس تقصده الذي اهلدف تعرف أن عليك يقصده الذي امليناء البحار يعرف مثلما -١٦

  )بالتوافه نفسك تشغل ال( هدفك عن بصرك حييد أال جيب والبوصلة الدقة عن حييد ال البحار
   لآلخرين للنجاح وصفتك فانقل للنجاح تصل عندما -١٧
 وضعك حتسن كيف فكر هذا من وبدال اآلخرين، أمام عنها تتحدث وال احلالية املالية بأزماتك تفكر ال -١٨
  املالية أزمتك من خلصتت كيف وليس املايل
 فهي واملآسي بالشرور مليء مكان العامل بأن تقول واليت املتشائمة واألفالم الربامج وتتابع الكتب تقرأ ال -١٩

  تفكريك على بالسلب وتأثر ستحبطك
  حمالة ال ستصيبك فالعدوة واحلاسدين واإلزاميني واملتشائمني الكساىل األشخاص ختالط ال -٢٠
  الشيء هذا أمهية مبقدار فشلت قد فأنت تفعله ومل اليوم تفعله أن جيب شيء هناك كان إذا -٢١
  أكرب شيء على حصولك فرصة ضياعإىل  صغري شيء على احلصول يف إمهالك يؤدي قد -٢٢
 لقدراتك املالئم بالعمل التحاقك أن إال النجاح حتقيق يف يساعدك واملؤهالت للموهبة امتالكك أن مع -٢٣

  سهولة أكثر جناجك علسيج وميولك
 العمل أو املشروع أهداف لتحقيق األمثل االستخدام منك األذكى موظفيك كفاءات باستخدام جنحت إذا -٢٤

  منهم أذكى فأنت
 الذي للعمل خطوة احلايل عملك أن واعترب حتبه الذي اال يف نفسك طور الحتبه جمال يف تعمل كنت إذا -٢٥
  حتب
 بتطويره ستقوم العمل هذا وأن متطور شخص بأنك اعتبارك يف تضع بأن عمل بأي تقوم عندما احرص -٢٦

  اآلخرين بتطوير معا وتقومان بتطويرك ويقوم
  معهم تتعامل وللذين لك للتطور تسعى لآلخرينوأنك متطور إنسان بأنك انطباع انقل -٢٧
 األجوف للتباهي مدعاة ليس ياحلقيق فالنجاح موضعه غري يف عنه تتحدث أو بنجاحك تتفاخر أو تتباه ال -٢٨
  اآلخرين أمام
  نفسه يف الثقة ضعيف متشككا خائفا شخصا وجدت متباهيا شخصا وجدت كلما -٢٩
 بل مبدعا، عقال يكون ال السيطرة يف يفكر الذي فالعقل اآلخرين على السيطرة يف الرغبة من احذر -٣٠

  صاحبه إبداع وأوهلا لإلبداعات قاتال عقال يكون بالعكس



٧٤ 

 ألنك بل ذلك يريد العمل صاحب ألن ليس واملكافأة الترقية تستحق فإنك نفسك بتطوير قمت إذا -٣١
  ذلك تستحق

 سترتفع املوظفني فإن وبالتايل إيراداا سترتفع الشركة فإن أنفسهم بتطوير ما شركة موظفو قام إذا -٣٢
 فرصا سيجدون العمل سوق يف قيمتهم ارتفاع وبسبب فإم مايستحقون الشركة هلم توفر مل وإذا إيرادام

  بذلك يؤمنوا أن بشرط لديهم مما بكثري أفضل
  اآلخرين مع أو نفسك مع سواء حمبطة بطريقة شؤونك أو نفسك عن تتحدث ال -٣٣
  أحد يكتشفها مل ساحنة التزال فرص به وتوجد ناشئ واسع عامل بأنه األعمال عاملإىل  دائما انظر -٣٤
 احلقيقية الفرصة أن واعلم عقلكإىل  يتسلل أن لإلحباط تسمح فال تنتظرها كنت فرصة على حتصل مل إذا -٣٥
   الحمالة إليك آتية
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املتفرقة الوصايا           )١٣( كتاب  

   احلكيم لقمان:  املؤلف
  بوصاياه اشتهر - القرآن يف ذُكر -  طويالً عمر مشهور حكيم

  

  

 بيانات  الكتاب



٧٦ 

  

  

  ..الوصايا -
  . .العلماء أمرك يف شاور، واألتقياء إال طعامك يأكل ال:  بين يا -١
  . .فيك فيزهذه احلكيم مبقت اون ال، وعمله ترضى أنك فريى اجلاهل ود يف ترغب ال - ٢
  . .لألشرار خليالً تكن الو لألخيار عبداً كن - ٣
  . .يعنيك ال ملا تتعرض ال، وصديقك احذر، وعدوك اعتزل - ٤
  . .بيده اخليار كان سره كتم من - ٥
   بركبتيك وزامحهم العلماء جالس بين يا - ٦

  . .السماء بوابل امليتة األرض حيي كما احلكمة ربنو القلوب ليحي تعاىلو تبارك اهللا فإن
  . .باملصيبة ويشمت شهد إذا ويتملق ،غاب إن صاحبه يغتاب:  عالمات ثالث للحاسد بين يا - ٧
  ..أميناً تكن غنياً كن - ٨
  .راعيه عند إال برك تضع ال - ٩

  .تعمرها وال فاعربها معربة الدنيا إن -١٠
   اآلخرة واستقبلت نزلتها يوم من الدنيا استدبرت قد إنك -١١

  .عنها تتباعد دار من أقرب منها تقرب دارإىل  فأنت
  .فاحذره إالو غضبه عند أنصفك فإن ذلك قبل فأغضبه رجالً توخي أن أردت إذا -١٢
  .العطاء يعطيهم ممن الناسإىل  أحب تكن بسطاً وجهك وليكن طيبة كلمتك لتكن -١٣
  .منه لك بد وال بك له حاجة ال من مرتلة صاحبك من الناس أنزل -١٤
   راحة يف منه والناس عناء يف منه فنفسه ،ذمهم يكسب الو الناس حممدة يبتغي ال كمن كن -١٥
   سامل سكتّ ما فإنك فيك من خيرج مبا امتنع -١٦
  .حيصى ال مما ذلك غري، إىل ينفعك ما القول من لك ينبغي وإمنا
  .بضاعة غري من حاألربا تأتك جتارة اهللا طاعة اختذ -١٧
  .فاجر وقلبك بذلك ليكرموك اهللا ختشى أنك الناس تري وال اهللا اتق:  بين يا -١٨
  .له اهللا ماهيأ إال أحدهم يتكلم ال احلكماء أفواه على اهللا يد أن أال -١٩
  .خلق للشر الشر فإن لك يعتز الشر اعتزل -٢٠
  .احلكيم لفؤاد ممحقة الغضب شدة فإن الغضب وشدة إياك -٢١
  .األسحار يف نائم وأنت ،باألسحار يصوت الذي ،الديك هذا من أعجز تكن ال -٢٢

 كتابملخص ال



٧٧ 

   احلكمة بنور امليت القلب حيي تعاىل اهللا فإن ،احلكماء كالم استمع، والعلماء مبجالسة عليك -٢٣
   غمه كثر خلقه ساء ومن ،وجهه ماء ذهب كذب من فإن ،املطر بوابل األرض حيي كما

  .يفهم ال من إفهام من أيسر اضعهامو من الصخور ونقل
  ).حكيم عني( رواية ويف حليم عني فيه تقر ال زمان الناس على يأيت -٢٤
  .ترد ال ساعات هللا فإن ،يل اغفر اللهم:  يقول أن لسانك عود -٢٥
   يسلم ال السوء قرين يصاحب ومن ،يتهم السوء مداخل يدخل ومن ،يشتم املراء حيب من -٢٦
  .يندم هلسان ميلك ال ومن
  .تركت ما غريك ومال قدمت ما مالك فإن ،غريك مال وتصلح مالك تضيع ال -٢٧
  .خبثا إذا منهما أخبث وال طابا إذا والقلب اللسان من أطيب شيء من ليس -٢٨
  .يب فأوصاك يل يرضك ومل بك يوصيين فلم لك رضيين اهللا إن -٢٩
  .حافظ وجل زع اهللا من له كان ،واعظ نفسه من له كان من بابين -٣٠
  .تأكله أن من خري للكلب إياه إلقاءك فإن ،شبع على شبعاً تأكل ال -٣١
  .صاحلة امرأة صاحل خليل بعد الدنيا من تفيد ما أول ليكن -٣٢
  .نفس كطيب نعمة وال كصحة غىن ليس -٣٣
  .معهم فيصيبك السماء من عذاب عليهم يرتل أن اتق ،متاشهم الو الفجار جتالس ال -٣٤
  .معهم فتصيبك رمحة عليهم ترتل أن عسى ماشهمو العلماء لسجا -٣٥
   السوء جار من أثقل هو شيئاً أمحل فلم ،ثقيل شيء كلو احلديدو اجلندل محلت -٣٦

  .الفقر من أمر هو شيئاً أذق فلم املرار وذقت
   نفسك رسول فكن حكيماً جتد مل فإن ،جاهالً رسولك ترسل ال -٣٧
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  االنتاجية خالل من واالبداع الثروه لزيادة رائع كدليل تعد تطبيقية افكار
  )مان وتر بوب ،كروسيب فيليب ،بينيس وارن( االدارة رجال كبار من ا موصي

  

..بالقليل الكثري لتحقيق إداريا سرا ٢٢    )١٤( كتاب  

   ومتحدث ومؤلف كاتب. .زينجر جون:  املؤلف
   العامل ف التدريب شركات لكربي التنفيذي املدير منصب شغل

   إداري تطويرو قيادةو جتارة:  املوضوعي التصنيف
   صفحة ١٧٦:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  )جدا ممتع( ساعات ٤.٣٠:  قراءة ساعات عدد متوسط
  ج ١٥٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،األجنبية بالنسخة جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٦:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب



٧٩ 

  

  

   االنتاجية ب اهتم --
  اعذار بال يديره الذيو العمل فريق انتاجية عن الكاملة املسئولية اإلداريون بتحمل يتحقق هذا
   التضخم زيادة -١. .خالل من
  �� العائد من االسهم محلة خفض -٢
  اعلي انتاجية توليد -٣

   هلا اال تستمع وال احلقيقة اال تقل ال --
   فريقك اعضاء كل بني الشفافية بدام طبق
   االتصال قنوات كل افتح -١. .خالل من
  � دوما صادق كن -٢
  االمور مبجريات االفراد احط -٣

   الشركة يف القائم الوضع حلقيقة توصل --
  وانتاجيتها الشركة لتطور ،تبدا اين من معرفة ميكنك حيث

   الدورية االجتماعات -١. .خالل من
  � الشخصية املقابالت -٢
  املعلومات مصادر تنويع -٣

   شركاء ايل الرهائن حول --
   والتطور للنجاح وسيلتك عمالئك رضا اجعل

   جودا مديو املقدمة اخلدمة/اجلودة حنو عمالئك شعور مستوي قيم -١ خالل من
  السابقة السنوات مبراجعة ،الشركة حتسن مدي عمالئك من اعرف -٢
  � عنك انصرافهم اسباب جيدا وتفقد ،قدمف الذين بالعمالء اتصل -٣

   الدوام علي االفراة كل والء اكسب --
   االداء ع ترتكز لالجور خطة ضع -١ خالل من
   العمل جمموعات باختالف ختتلف لالجور خطط ضع -٢
   اخلطط وضع ف االفراد اشرك -٣
   عليهم ستطبق واليت ،التقييم معايري حتديد ف االفراد اشرك -٤
  تدرجيي بشكل اخلطط قطب -٥

 كتابملخص ال



٨٠ 

   وسالستها االهداف مرونة علي حافظ -٦
  للتطور مواكبتها من للتآكد ،دوري بشكل اخلطط راجع -٧

   البريوقراطية استاصل --
  االهداف غاية ،والسياسات واالجراءات والقواعد الروتني جعل هي ؟..البريوقراطية ما
  � الشركة وجناح لتطور اللدود العدو هي ؟..البريوقراطية ما

   البريوقراطية علي احلرب اعلن -١ ؟..احلل مال
   هلا معين ال اليت القواعد من ختلص -٢
  وحبكمة ،رمسية الغري املمارسات شجع -٣
  العليا باالدارة ال بالعميل االهتمام شجع -٤
   اهلرمية الشكليات تلغي اليت التقنيات طبق -٥
   السيطرةو التحكم نظام وسع -٦

   العمليات ليع التركيز --
  ..خالل من ،وتطويرها العمل اليات حدث

   الشركة عليها تقوم اليت العمليات حدد -١
  االستراتيجية املراحل اساس ع الشركة تنظيم -٢
  احلايل الوقت ف ،االعمال اداء لكيفية خريطة ارسم -٣

   الشركة هيكل --
  للشركة التنظيمي اهليكل دورية بصفةو اهتمامو بدقة راجع
   الثورة بداا --
  شركتك اعضاء بني احلماس وانشر الروتني جدد -١. .خالل من
  الشركة مستوي ورفع اعديل ف االعضاء اشرك -٢

   امليتة االغصان ازرع --
   املنخفض االداء ذو االفراد مع تعامل

  جمموعتك ف يعملون من كل �اسهامات قيم -١. .خالل من
   وموضوعية دوء اخطاءه ع املوظف نبه -٢
   اداءه لتصويب خطة لوضع املوظف مع اعمل -٣
  الشركة اداء ع سلبا يؤثر زال وال كان اذا� املوظف اطرد -٤

  لالداء الذهيب للمستوي انتقل --



٨١ 

   الشركات افضل ب الشركة اداء مقارنة
   باالخرين مقارنة قياسه� تريد ما حدد -١. .خالل من
   للقياس خطة ضع -٢
   القياس ف ةاملستخدم املعايري حدد -٣
  دقة ب احلالية العمليات ادرس -٤

   الوقت راقب --
   للشركة التميز مصادر احدي السرعة جعل
   العمل سرعة لزيادة التكنولوجيا استخدام -١. .خالل من
  العمالء مع الشراكة عالقات لتوطيد والسرعة الوقت استخدام -٢
   جيدة منتجات لتقدمي نبيلة اهداف ضع -٣
   السوق ساحة ايل يرتل من اول تكون نا علي احرص -٤
   معا والتكلفة الزمن لتقليل اسعي العمليات ف -٥

   االملاس علي العثور --
   املوظفني تعيني لعملية املثلي الطرق

   تعيينهم املراد لالفراد الدقة شديدة مواصفات حتديد -١. .خالل من
   لالفضل الوضولحىت  املوظفني من عدد استعراض -٢
  فقط الشخصية املقابالت ع االعتماد عدم -٣
  مستجد موظف لكل خربة ذا موظفا تعيني -٤

   جنومك اصنع --
   جنومك حدد -١. .خالل من
   النجوم به يقوم ما علي التعرف -٢
   اجلدد املوظفني لتدريب بالنجوم استعني -٣
  للمكافات نظام عمل -٤

   الشركة خارج من باملتميزين استعني --
   الشركة اءاد قياس المتام

   فيها تربع اليت النشاظ حتديد -١. .خالل من
   معه للعمل خارجيا شريكا بدقة اختر -٢
   العملية تصميم يعيد اخلارجي شريكك دع -٣



٨٢ 

   اهدافك ب ترتبط مبعايري اخلارجي املورد اجر اربط -٤
  العامة االستراتيجيات ع اتفق -٥

   التدريب من اكثر --
   مستويات ٣ ف تتمثل و

   احلايل لالداء التقييم -١. .خالل من
   االداء لتحسني التقييم -٢
  الوظيفي للتقدم التدريب -٣

   لتربح درب --
   الفرد انتاجية رفع يف كبري بشكل يسهم

   اجبارا التدريب اجعل -١. .خالل من
  التدريبية الربامج افضل وفر -٢
  التدريب حمتوي من التاكد -٣
   التدريب فعالية من التاكد -٤
  واملهاري الفين التدريب بني اجلمع -٥

   العمل فريق متنية علي اعمل --
  العمل فريق لتكوين تسمح الشركة ثقافة كانت اذا حتديد -١. .خالل من
   عمل فريق ضمن للعمل االفراد قابلية مدي حتديد -٢
   اجلديدة املهمات اداء علي الفريق اعضاد درب -٣
  للنتائج واضحة توقعات وضع -٤

   التقنيات احدث من ستفدا --
  لالمام الشر تدفع اليت التكنولوجيا حدد -١. .خالل من
   شراؤها قبل الربامج تقييم ف باخلرباء االستعانة ع املديرين شجع -٢
  الداخلية املعلومات نظم حتديث عن مسئوال فردا عني -٣

  االجتماعات فعالية وارفع خببري استعن --
   االجتماعات مالالع جدول اعداد -١. .خالل من
   فعال بشكل االجتماع ادارة -٢
  االجتماع هدفو مغزي يفهم اجلميع ان علي احلرص -٣
   املختلفة النظر وجهات شجع -٤
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  "الست احلواس"و "اإلبداع عصر: "تباعا الكاتب مسامها جزئني من يتألف الكتاب
 احلايل عصرنا بأن يعتقد جتعله اليت األسباب على يربهن أن املؤلف حياول ،ألولا اجلزء يف

 اعتمادهم من أكثر التعاطف عنو اجلمال عن يبحثون أناس، واملبدعني على أساسا سيعتمد
  إنسانية قيمة أو معىن أي من اخلاليني التحليلو املنطق على
 ا يتحلى أن عليه اليت القدرات من جمموعة ادعائه حسب للقارئ يقدم فهو الثاين اجلزء يف أما
  ..الست احلواس عليها أطلق ما وهي ،يتميزو ينجح أن أراد إذا اإلبداع زمن يف

  

كـامـل جـديد عقل    )١٥( كتاب  

 واشنطن ال قوائم ع مبيعا االكثر الكتب( مؤلفو متحدث. .بينك إتش دانيال:  املؤلف
  )بوست

   واقعي:  املوضوعي التصنيف
   Mars 2006:  النشر تاريخ

   صفحة ٣٠٤:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٧:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ١٢٠ أصلي:  ورقي الكتاب رسع متوسط
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  . .معني نوع من عقول ذوي ،معني نوع من ألشخاص ملكا املاضية القليلة العقود كانت
  تلقائيةو بسرعة الربامج كتابة على قادرينال الكمبيوتر مربجمي -
  ومهارة بدقة العقود صياغة على القادرين احملامني -
  وبراعة حبرفية األرقام معاجلة على القادرين األعمال إدارة ماجستري محلة -

  آخرون أشخاص ليمتلكها الطريق يف العامل مفاتيح ولكن
 ،املبدعني: أيضا متاما خمتلف نوع من عقول ذوي ،متاما خمتلف نوع من ألشخاص ملكا سيكون فاملستقبل
   املعين صانعي، واألمناط ومكتشفي ،التعاطف على والقادرين

   الرواةو القصاصنيو املصممنيو املخترعنيو الفنانني من الناس هؤالء إن
  . .،املشجعنيو املواسنيو الرعاية مقدمي و

 أروع يتشاركونو اتمع يف املكاسب أكرب ناآل حيصدون سوف لألمور، العامة الصورة يف يفكرون من
  ..مباهجه
  "الست احلواس"و "اإلبداع عصر: "تباعا الكاتب مسامها جزئني من يتألف الكتاب

  اإلبداع عصر:  األول اجلزء
   املخ من األمين اجلانب فجر بزوغ -١

  اآلخر عن مبعزل للمخ الكرويني النصفني من كل عن احلديث مغريا كان مهما
   متكامل واحد ككل بسالسة معا يعمالن حبيث مصممان احلقيقة يف أما إال

  العامل مع يتعامل كيف يعرف واألمين املنطق، مع يتعامل كيف يعرف األيسر فالنصف
   جبارة تفكري آلة متتلك وسوف ،االثنني بني امجع
  سخيفة أو غريبة النتيجة تكون فقد منفردا، منهما أيا استخدمت إذا أما
  وظائفه خمتلف وكذا املخ تركيبة لنا يشرح أن الكاتب حياول الفقرة، ههذ يف

  نفعله شيء كل يف بدور منهما كل يقوم كرويني نصفني من مركب فاملخ
  . .التالية األربعة احلقائقإىل  الباحثون توصل األحباث من عقود ثالثة فبعد
 اجلانب يف يتحكم املخ من األمين النصفو، اجلسم من األمين اجلانب يف يتحكم املخ من األيسر النصف --

  .اجلسم من األيسر
 وقت يف معا املعلومات يعاجل األمين املخ كرة نصفو تتبعية بطريقة املعلومات يعاجل األيسر املخ كرة نصف --

  .واحد

 كتابملخص ال
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  السياق يف متخصص األمين املخ كرة نصفو النص، يف متخصص األيسر املخ كرة نصف --
   العامة الصورة يركب األمين املخ كرة نصف، والتفاصيل حيلل يسراأل املخ كرة نصف --

 عمل تستدعي البشر ا يقوم اليت األنشطة كل الباحثني فحسب ،وانسجام تناغم يف معا يعمالن واجلانبان
 ،النصفني على اعتمادهم نسبة يف خيتلفون الناس أن كما ،العمل نوعية حسب متفاوتة بنسب لكنو معا النصفني

 آخرون أما ،وحمامني وحماسبني كمهندسني للعمل مييلون من وهم وتتبعي منطقي بشكل يفكرون الناس ضفبع
  ..والرعاية النصح ومقدمي كالفنانني وحدسي شامل بشكل للتفكري فريتاحون

   األمتتةو ٱسياو الوفرة -٢
 األعمال وإدارة ،والطب ،ندسةاهل كليات ولوج على أبناءهم حيثون اآلباء كان ،املاضية العقود يفو أمريكا، يف

 ،باملعرفة العاملون دراكر بيتر الشهري اإلداري املفكر مساهم هؤالء، ورغيدة حياة كسب من متكنهم كانت ألا
 أن على ليؤكد يعود أخرى مرة الكاتب لكن ؛ مهارة أو قوة مقابل ليسو شهادام مقابل أجرا يتقاضون الذين
  : هي ثالثة ألسباب وىل قد باملعرفة العاملني زمن
  الوفرة --

 أثاث،و طعام،، ولباس من حاليا األمريكيون يستهلكها اليت املنتجات تنوعو وفرةإىل  القارئ انتباه الكاتب يلفت
 حتصى ال املنتجات هلذه تسوق اليت األسواق أن كما ،عقود عدة قبل موجودة تكن مل اليتو سيارات،و منازل،و
  .البضائع ملختلف متنوع بعرض املستهلكني من عدد أكرب جللب بينها فيما تتنافس هيو تعد، الو

 من املوجه التفكري نتائج من هو ،الناس حاجيات تلبية هدفه الذي الوافرو املتنوع اإلنتاج فإن الكاتب وحسب
 ناعةالص لعصر املوجه فهو بالتايل، والتحليليو املنطقي التفكري عن املسئول ،املخ من األيسر اجلانب خالل

 بسبب بل ؛ املستهلك عند حاجة يليب بكونه فقط يتعلق ال حاليا املنتج بيع أن يؤكد الكاتب أن غري ؛ اإلنتاجو
 وجود املهم من كان فإذا ،أيضا متميزاو فريداو جذابا املنتج يكون أن يتعني أصبح فإنه التنافسية،و الوفرة

 الذي، وفنانو مبدع مصمم وجود املنتج، هذا لتسويق الضروري من أصبح فإنه ما، منتج لتطوير مهندس
  املخ من األمين اجلانب على أكثر عمله يف سيعتمد

  ٱسيا --
 من للتقليص ذلكو ؛ ٱسيا دول يف هلا فروع بفتح الشركات من الكثري قامت أمريكا، يف األخرية السنوات يف

 داخل عمالتها من تقلص جعلها امم. زهيدة بأجور مربجمنيو حماسبنيو مهندسني توظيف خالل من مصاريفها،
 هذا على الكاتب يستدلو .األمريكيني احملاسبنيو املربجمنيو املهندسني توظيف تراجع يف سامهت بالتايلو أمريكا،
 يف اخلارجإىل  وظائف أربع كل من واحد تصدير يتم أن املتوقع من كان املثال، سبيل فعلى املخيفة، األرقام ببعض

 فاحلاجة. اليابانو كأمريكا املتقدمة الدول يف املهنية احلياة يغري أن شأنه من للوظائف صديرالت هذاو .٢٠١٠ عام
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 عن ختتلفو املخ من األمين النصف على الكاتب، حسب ستعتمد، وظائفإىل  أساسا ستتجه العمل سوق يف
  تصديرها سيتم اليت الروتينية الوظائف

  األمتتة --
 فقد. املهنية ااالت خمتلف يف أمريكا يف بكثافة انتشرت اليت األمتتة اهرةظ عن الكاتب يتحدث الفقرة هذه يف

 .غريهاو الطبية االستشارةو احملاماةو احملاسبة جمال يف خدمات ببيع تقوم االنترنت على كثرية مواقع عدة ظهرت
 قضية يف قانونية استشارة لطلب بالساعة أجره يتقاضى حماميإىل  أمريكي مواطن مثال يتوجه أن عوضو هكذاو

 زهيدا االستشارة أو اخلدمة مقابل الثمن يكونو السبب هلذا أعدت اليت املواقع من موقع بزيارة يقوم فإنه ما،
  .حماماة شركة مع باملقارنة جدا

   السامية واللمسة السامي الفكر -٣
  : مراحل ثالثإىل  املاضية سنة اخلمسنيو املائة الكاتب قسم
  اجلسدية القوة على باألساس تعتمد وكانت الصناعية الثورة مرحلة :األوىل املرحلة --
  أساسيا دورا باملعرفة العاملون فيها لعب اليت املعلومات، ثورة مرحلة: الثانية املرحلة --

  .املخ من األيسر اجلانب على أكثر يعتمدون هؤالء و
 كامل مبخ يعملون أناس وسيقودها شرين،العو الواحد القرن من وتبدأ اإلبداع، مرحلة: الثالثة املرحلة --

  والتعاطف واملعىن اجلمالو باإلبداع التحليل،و املنطق جانبإىل  ويهتمون
  السامية اللمسةو السامي بالفكر الكاتب عنه عرب ما هو و

 والفرص، األمناط واكتشاف والعاطفي، الفين اجلمال خلق على القدرة هو الكاتب حسب السامي فالفكر
 السامية اللمسة أما. جديد ابتكار يف ومزجها الظاهر يف املترابطة غري األفكار وجتميع املقنعة، القصصية والصياغة
 الذات يف البهجة مصادر واكتشاف اإلنساين، التفاعل دقائق وإدراك اآلخرين، مع التعاطف على القدرة فتتضمن
  .واملعىن الغاية وراء سعيا العادية األمور وجتاوز اآلخرين، يف وإثارا
  الست احلواس:  الثاين اجلزء

 قدرات ست بإتقان ،املخ من األيسر باجلانب املوجه الفكر عمل تكملة ضرورة على الكاتب يؤكد اجلزء هذا يف
 املؤلف عليها أطلق اإلبداع، عصر يف التميزو للنجاح كامل جديد عقل اكتساب وبالتايل ،األمين باجلانب موجهة

  : كالتايل وهي السامية، اللمسةو السامي الفكر مبدأ على تعتمد وهي الست، احلواس اسم
   الوظيفة فقط ليسو التصميم -١
 يف مسبوقة غري بطرق بيئتنا وصياغة لتشكيل الفطرية اإلنسانية الرتعة بأنه جوهره يف التصميم تعريف ميكن"

  " حلياتنا معىن وإعطاء احتياجاتنا، لتلبية الطبيعة،
  التصميم يف متخصص -  هيسكت جون
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:  ذلك على األمثلة بعض ويضرب واملغزى، املنفعةإىل  يسعى فهو كامل، بعقل املصمم يعمل الكاتب، حسب
 نفس يف لكن املنفعة؛ هو وهذا وزا ويتحمل ومتزن، سوي بشكل تقف أن على يسهر ما طاولة مصمم فمثال

 بسبب التطبيق وسهلة متاحة أصبحت املنفعة أن يعلم فاملصمم ،املغزى هو وهذا جذابة، تكون ألن يسعى الوقت
 بل ،فقط معينة وظيفة ألداء شيء خلق كافيا يعد مل وبالتايل ،املغزى يف املنافسة جاهدا فيحاول التكنولوجيا،

  مؤثراو مجيال تصميمه يكون أن الضروري من أصبح
 بشكل حياتنا يف يؤثر بدأ هأن إذ ،نظنها اليت بالسطحية ليست التصميم وظيفة أن على يؤكد الكاتب أن كما

 ،وغريها والسياسة السياراتو املطبخو والبيئة الطبو كالصناعة عديدة، جماالت يف كثرية أمثلة يعطيو عميق،
  للغاية جوهري بدور التصميم يقوم حيث
 بشكل تؤثر الصحية املنشٱت حتسني أن املرضى على أجريت اليت التجارب بعض أكدت ،مثال الطب جمال ففي
 جودة يف ويؤثر تقريبا اجلميع قبل من ممارسا أصبح التصميم أن كما. للعالج املرضى استجابة مدى على كبري

 يف الكتابة عند باختيارها نقوم اليت الكمبيوتر يف الكتابة خطوط وهي هذا على مثال الكاتب يعطيو :أعماله
  الوورد

   فقط احلجة وليس القصة -٢
  " القصص لفهم وإمنا طق،املن لفهم مهيئني ليسوا البشر" 

  معريف عامل -  شانك سي روجر
 إلظهار مفتاحنا هي املسلية القصة الكاتب حسب أنه غري ؛ مسلية والقصص منورة احلقائق بأن سائد اعتقاد هناك
 على الرسوم يف ملسه ميكن هذاو حيام، عن للتعبري القصص سرد على اعتمدوا القدم منذ فالبشر:  احلقائق هذه

 احلايل عصرنا يف أما. املنطق على القصص الستيعاب أكثر مؤهل فالبشر ،املؤلفات يفو الكهوفو املعابد جدران
 سهلو مسل قالب يف صياغتها إعادة يف القصة أمهية تكمن الكمبيوتر، على واحدة بنقرة متاحة احلقائق حيث

 حياتنا كذلكو الطبو األعمال الجم يف تؤثر التصميم غرار على القصة وأصبحت ،اجلميع طرف من االستيعاب
 كما. وزبنائهم موظفيهم على للتأثري القصص سرد فن يتعلمون األعمال مدراء من الكثري بدأ حيث. الشخصية
 بشكل لفهمها ،صياغتها إعادةو حتليلهاو مرضاهم قصصإىل  اإلصغاء فن تالمذا تعلم الطب كليات أصبحت

  .معاجلتها صدد يف هم اليت حيةالص احلالة فهم على سيعينهم مما أعمق،
 من بل فقط؛ باحلجة تقنع أو تناقش أن كافيا يعد مل ،اجلدالو اآلراءو املعلومات فيه كثرت عصر يف أنه كما

  .واإلقناع االنتباه وشد الوقائع لسرد الرواية فن تتقن أن الضروري
   فحسب التركيز ليسو السيمفونية -٣
  " عبقريا فكان عجالت الثالث اخترع الذي أما ال،مغف كان العجلة اخترع الذي الشخص"

  سيزر سيد
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 ااالت بني العالقات رؤية وعلى حتليلها، وليس األجزاء جتميع على القدرة بكوا احلاسة هذه الكاتب يعرف
 بتجميع جديد شيء ابتكار علىو خاصة؛ حلول تقدمي من بدال عامة أمناط اكتشاف وعلى ظاهريا؛ املرتبطة الغري

 الرسم" طريقة على الرسم تعلم احلاسة هذه الكتساب الكاتب يقترحو .اجتماعها بإمكانية أحد يعتقد مل ناصرع
 مالمح بني املوجودة العالقات على بالتركيز الوجوه رسم من متكنك طريقة هيو "املخ من األمين اجلانب على

  .والزوايا والظل النورو بينها واملساحات الوجه
 املختلفة ااالت بني الصالت فهم من هلم البد اإلبداع عصر يف والتميز بالنجاح يأملون من الرسم، يف فكما

 أن يعلنو .جديد شيء خللق ظاهريا متصلة الغري العناصر ربط كيفية معرفة وعليهم الظاهر؛ يف واملنفصلة
  :أمناط ثالثة هم حاليا النجاح على القادرين

 املتعة وجيدون لغات، عدة جييدونو ومتنوعة، كثرية جماالت يف خربة لديهم أشخاص وهم: احلدود عابرو --
  .البشرية للتجربة الثري التنوع يف والبهجة

 هناك تكن مل أنه رغم منتشرةو ضرورية تصبحو معروفة تكن مل أشياءا يبتكرون أشخاص وهم: املخترعون --
 ويعطي. معينة لغاية تقدميهاو جتميعها يتم ،فعال موجودة كانت أشياء جمموعة من هذا كلو قبل، من إليها حاجة
 مزج سوى ليست واليت أمريكا يف مشهورة أصبحت اليت الشوكوالتة، مع السوداين الفول زبدة ذلك على مثال
  .ذلك على قسو أيضا انتشارا املنتجات أكثر من كانتا زبدتني بن

 من نوع هو ااز أن يرى من هناك أن حني يفو .آخر شيء خالل من شيء فهم هو ااز: ااز صانعو --
 خالل من منطقية حجة عن يعرب أن يستطيع والتصميم، القصة مثل مثله ااز أن يعتقد الكاتب فإن اللفظية الزينة

  .املؤثرة الرموز من جمموعة
   فقط املنطق ليسو التعاطف -٤
 يف تقويتهمو تشجيعهم دف الناس مع صلالتواو الترابط على القدرة امتالك على التعاطف، على تقوم القيادة"

  "احلياة
  وينفري أوبرا
 وحسب. مبشاعره واإلحساس آخر، شخص موقف يف نفسك ختيل على القدرة أنه على التعاطف الكاتب يقدم

 أن غري معني؛ موقف بسبب األخر على باألسف الشعور هو فالعطف العطف؛ عن التعاطف خيتلف الكاتب
  .فقط بقلبك وليس هو، بقلبه به واإلحساس بعيونه املوقف رؤية فهو كذل من أكثر هو التعاطف

 عدمو موضوع أي من األخرى اجلوانب فهم على يساعدنا فهو حياتنا؛ يف كبرية أمهية ذا التعاطف ويعتربالكاتب
 كما هم؛حمن يف ولباقة حبكمة األشخاص مواساةو املواقف بعض يف غيظنا كبت على يعينناو نظرنا، بوجهة االكتفاء

  .بأخالقنا الرقيو األبناء تربيةو فريق ضمن العمل على ويساعد بالذات الوعي يبين
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 عن شخصا سيميز الذي فإن البشر، ميزات من التحليليو املنطقي التفكري كان إذا أنه يؤكد الكاتب أن كما
 ويعطي. باآلخرين الهتماماو العالقات وتكوين للبشر احملركة الدوافع فهم على قدرته هو اإلبداع عصر يف آخر
  .وغريها والرعاية والطب السياسة منها جماالت عدة يف القدرة هذه ستلعبه الذي الدور أمهية على كثرية أمثلة

   اجلدية فقط ليسو اللعب -٥
  " فيه متعة جيد مل إذا يفعله فيما اإلنسان ينجح أن النادر من"

  األمريكية ٱيرليرت ساوتويست شركة
 أن على يؤكد أنه إال عدة؛ مواقفو حياتنا من كثرية أوقات يفو العمل يف مطلوبة اجلدية أن الكاتب يرى

 أمهيةإىل  عديدة دراسات أكدت لقد، ولإلنسان واملهنية النفسية بالصحة يضر أن ميكن اجلدية يف اإلفراط
 أصبح فقد ،نتاجواإل للعمل الالزمة الطاقة لشحنو الضغوطات من للتحرر اإلنسان حياة يف اللعبو الضحك

 التنافسية بالتايلو اإلنتاجية، من للرفع أيضا ضرورة يشكلو احلايل، العصر يف شيوعا أكثر واملرح العمل بني املزج
 مع باملقارنة باهرا جناحا فحققت عملها، يف املرح مبدأ اعتمدت شركات على أمثلة يعطيو .األعمال جمال يف

  :طرق بثالث الكاتب حسب املرح ممارسة كنميو .ٱيرليرت ساوتويست كشركة مثيالا
 متييز على األشخاص قدرة من تزيد الفيديو ألعاب أن أظهرت األحباث من الكثري أن الكاتب يعلن: اللعب --

 أا كما. القرار واختاذ واحد وقت يف كثرية معلومات معاجلة وعلى م، حتيط اليت البيئة يف احمليطة التغيريات
  .خمتلفة مهنية أو اجتماعية مواقف مع التفاعل على للتدرب ةفرص تشكل أحيانا
 من تقلل مثال اإلدارة يف الدعابة فروح اإلنساين؛ الذكاء صور أمسى من صورة الفكاهة متثل: الدعابة --

  .الصعبة الرسائل إيصال على وتساعد املعنويات، وحتسن التوتر، وختفف النقد، وجتنب العدائية،
 أن عل الدراسات بعض أظهرت فقد. ككل حلياتناو لصحتنا الضحك أمهية على الكاتب يؤكد: االبتهاج --

 أكثر دما ويضخ القلب، سرعة من ويزيد القليب، اجلهاز وينشط التوتر، هرمونات ويقلل املناعة، يقوي الضحك
 أحد مع الشخصية تهجترب حيكيو العامل، يف الضحك نوادي انتشارإىل  انتباهنا الكاتب يلفتو .الداخلية لألعضاء

  .كاتاريا. د الطبيب بقيادة اهلند يف النوادي هذه
   فحسب التكديس ليسو املعىن -٦
 تنقصهم ولكن الوسائل، لديهم إن أجله، من يعيشون شيئا ميلكون ال ولكنهم ا، يعيشون أشياء الناس ميلك"

  " الغايات
  فوجيل وليام روبرت

 بلدان يف يعيش الذي اإلنسان جعلت ظروف عدة اجتمعت العشرين،و دالواح القرن بداية منذ أنه الكاتب يرى
 نفسه يف عميقا التأملإىل  دفعته فيها يعيش اليت فالرفاهية. األشياء ومن احلياة من املعىن إجياد وراء يسعى متقدمة

 معىن يف تايلبالو باستمرار املوت يف يفكرون الناس جيعل الدول هذه يهدد الذي اإلرهاب شبح أن كما. حياتهو
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 أمريكا يف واملعنوية الروحية باألمور الناس اهتمام نسبة تزايدإىل  الرأي استطالعات عدة أظهرت ولقد. حليام
 يترجم مما أمريكا يف الما الديلي شخصية به تتمتع أصبحت الذي باالحترام أيضا ذلك على الكاتب ويستشهد

  .الداخلي والسالم للسعادة األمريكيني حاجة
 تؤثر ألا يسرية؛ مسألة ليست فهي كبرية جبدية والسعادة الروحانية مسألة مع التعامل ضرورة على ؤكدوي

  .املهنيةو االجتماعيةو اجلسديةو النفسية صحتنا على أساسي بشكل
 نم يعانون ال سامية غاية حليام بأن يؤمنون الذين األشخاص أن تبني البحوث من فكثري الروحاين، الصعيد فعلى

 السرطانات،و اخلطرة الفريوسات أنواع بعض ملواجهة غريهم من أكرب مناعة لديهمو التوتر، عن الناجتة األمراض
 عامل يف أنه كما. يفعلون ال ممن أطول عمرا يعيشون العبادة دور وارتياد الصالة على يواظبون الذين أن كما

  .غريهو التأملو اليوغا نوادي الشموع، صناعة منهاو الروحاين باجلانب تم اليت املشاريع عدد يزداد األعمال،
 النفسي العامل أحباث بنتائج يستدلو ممكنة السعادة جتعل اليت األسباب بعض لنا فيقدم للسعادة، بالنسبة أما
 النفس جوانب من كثري يف بالبحث النفس علماء قام ،سيلجمان. د أحباث وقبل الكاتب فحسب سيلجمان؛.د

 بعضإىل  سيلجمان. د توصل ولقد. السعادةو الرضا النفس هلذه حيقق ما عن البحث أمهلوا لكنهم البشرية
 جتنبو الرضا، حيقق عمل يف االخنراط السعادة، حتقق اليت األسباب بني من إليه فبالنسبة املهمة، االستنتاجات

 التسامحو واالمتنان، ج،والزوا االجتماعية، العالقات من ثرية شبكة إنشاءو السلبية، العواطفو األحداث
  .التفاؤلو

  . .فيها يقول،  فرانكل لفيكتور مبقولة الفقرة هذه الكاتب خيتم
  نفسها الرحلة هي الغاية حيث املستديرة كاملتاهة ولكنها اجلنب قطعة وراء سعيا ليست احلياة أن
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  )اخلطبو املقاالت( من سلسلة من تتكون أجزاء أربعة من تتألف ،زرادشتية تأمالت
  

 

زرادشت تكـلم هكـذا   )١٦( كتاب  

   املانــي فيلسوف ،نيتشة فـريدريك:  املؤلف
  فلسفية رواية:  ضوعياملو التصنيف

  ١٨٨٥و ١٨٨٣ بني صدرت:  النشر تاريخ
   صفحة ٣٦٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٩:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ١١٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٤:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الرواية



٩٢ 

  

  

 الرأمسالية السيطرةإىل  وليس وعقالنيتها، وحداثتها األوروبية احلضارةإىل  األوىل بالدرجة أفكاره نيتشه وجه
 دعا الذي »الكربى السياسة« مفهوم ان كما سوسيولوجيا، وليس انثروبولوجي نقد بذلك وهو وتكنولوجيتها،

 هدف ،»العبيد قاخال« متثل باعتبارها واملسيحية واالشتراكية للدميقراطية الشديد لعدائه انعكاس اال هو ما اليه
 مثلما ،حقيقتها على وتعريتها الربجوازية األخالق هدم أجل من األخالق يف البشرية الغريزة تعرية كان نيتشه

 املمزوج باحلرص وتتميز اجلشع على تقوم ،تعريفه حسب ،»للخنازير فلسفة« باعتبارها النفعية األخالق حارب
 متنع حمددة مصاحل عن للدفاع استراتيجية سوى ليست عنده خالقفاأل وذا ،واملنافع املآرب لتحقيق باجلنب
  لرغباته العنان اطالق من الفرد

  . .املتفوق اإلنسان فــ فلسفته -
 املتفوق اإلنسان وبناء -خصوصاً املسيحية- الدين هدمإىل  دف اليت نظرياته فبىن التطور، بنظرية نيتشه تأثر

  التطور نظرية عليه مانصت على األبدي التكرار يف نظريته وكذلك
 عن ناتج األنواع تلك تطور وكان -اإلنسان إال- عليه متفوقاً جديداً نوعاً أوجد نوعٍ كل التطور، سلسلة ففي

   اإلنسان نوعإىل  التطور حلقة وصلت حىت ،الطبيعي االنتخاب
 هو ،جديد نوعٍإىل  اإلنسان تطور طريق عن إال مسريته إكمالإىل  سبيل وال -نيتشه حبسب- التطور توقف وهنا

   احلياة سلم يف جداً متقدم وألنه التطور، هذا ولكن املتفوق اإلنسان
  -واالصطناعي الطبيعي- االنتخاب نوعي كال يتطلب
 ومن البشر وأقوى األفكار أقوى إال يبقى فلن ،"لألصلح البقاء"و القوة على أساساً قائم الطبيعي االنتخاب وألن
  األخالقية نظرياته عليها بىن اليت القوة وإرادة القوة بأخالق متسكه سبب نتبني هنا
  . .األخالق فــ فلسفته -

   الكتاب هذا يف سيادةً األكثر هي األخالق جمال يف فلسفته
   نفسها احلياة واجتاه اجتاهاتنا حتدد من هي اإلرادة إن

  وفكرة كإرادة العامل وكتابه بشوبنهاور تأثره يظهر وهنا
 عندما ،فضيلةإىل  الشهوة حتويل بإمكاننا نيتشه حسب ،سواها نفعل أم فضيلةً نفعل كنا ما إذا تقرر من وهي
إىل  بنا حاجة ال لذا ،فعالً يكون أن اإلرادة أرادته ما هو -املاضي يف- كان ما وكل ،سامياً مقصداً فيها نضع
  اجلربية من قريبة نظرية وهي ،ولعنه املاضي ندب

  عليها ثواباً ننتظر وال ،الفضيلة لذات الفضيلة نفعل أن ينبغي إنه ايضا نيتشه حسب
   الناس أخطر أن ويقول ،ثواا هو إليها فالوصول ،نفسها ثواب هي الفضيلة ألن

 ملخص الرواية
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   صالح بكل ويقتلون ،إخالص بكل حياكمون ألم ،"والعدل الصالح أهل" هم
   للبشر خري هو ام يعرفون بأم يعتقدون وهم ،قوله حسب ،عدل بكل ويكذبون

  املمقوتة وصايتهم ميارسون هنا ومن ،عليهم شر هو وما
  ،نسبيان والشر اخلري إن: بقوله هؤالء الصالح أهل من خمرجاً لنا يقرر نيتشه ولكن

 أحايني يف شراً أراه خرياً أنت تراه فما ،علي شر يكون رمبا بل ،يل خري بالضرورة يعين ال لك خري هو فما
 أن اإلنسان على تقتضي فاحلكمة ،العاملني عليها يسري واحدةٌ سليمة جادةٌ توجد وال طريقه فلكلٍ لذا. .كثرية
   األعظم للخري ضروري األعظم الشر أن كما ،وشره خريه يف يتكامل وأن ،وشره خريه يعرف

 والشعب ،كمحي أن األقوى حق من بأن -دوماً-  ويرى ،ويعبدها يقدسها فنيتشيه ،القوة بإرادة يتعلق ما أما
  "للعدالة نعم" لكن" مساواة ال" أنه يرى فهو ،األضعف مبقدرات أحق األقوى
 يكاد مكان كل ففي« األصل، املصدر هو الالعقل وان ،األكرب العقل هو اجلسد جعل والعقالنية العقل وبدل
 واإلنسان ،الكلية أهدافهم حيققوا أن البشر وعلى اجلديد، الفكر أمام الطريق يفتح الذي هو اجلنون يكون

 اإلنسان نيتشه جعل وذا ،»القدري احلب مستوىإىل  واالرتفاع األهداف حتقيق يستطيع الذي هو املتفوق
 يصل أن أراد إذا فيه ما أسوأإىل  حيتاج انه« يعرف أن عليه األهداف حتقيق يستطيع ومن اإلنسان، »كمؤدب«

 الطبيعة وحتويل عليها الروحية الصبغة إضفاء يريد ما بقدر رائزالغ بتحرير ينادي ال ذا وهو »فيه ما أفضلإىل 
 احلقيقة بأن يقول فهو صورها، بأحلك عدمية نزعة الواقع يف نيتشه ميثل ،األبديإىل  والعودة فين عملإىل 

 ام وكل واألخالق، واملوضوعية والعقل والوعي احلقيقة أن كما ،املتفرد الكائن اجل من دوماً يوظفان والكذب
 واإلحباط العجز هذا وأمام ،احلياة قرف أمام تدهوراً بكونه فخطوة خطوة يربهن، إمنا الزمن، هذا يف األرض على
   سوى خمرج من هناك ليس

  »الفناء نريفانا يف والدخول األنا حترر«
  . .املرأة فــ فلسفته -

 كانت والنتيجة اخلامسة بعمر هوو أباه قضى حيث ،وأخته أمه مع عمره طيلة ترعرعه رغم ،املرأة نيتشه يذم
 للرجل، لعبة جمرد وهي ،للحب سوى تصلح ال فهي ،صديقاً املرأة اختاذ من حيذر كتابه يف ،للمرأة مؤذية فلسفة

 االول اجلزء يف يذكر حيث ،هو ما تدري وال الشرف تعرف ال وهي ،الوالدة سوى هلا مهمة وال منها هدف وال
 يف ينحصر الزواج هدف فإن نيتشه مفهوم وحسب. »السوط تنس فال املرأة، إىل ذهبت اذا«:  الكتاب هذا من

 فترة الزواج يسبق أن فيجب ،الكمال من ممكنٍ قدرٍ بأقصى الزواج يقام أن ينبغي لذا ،"املتفوق اإلنسان" إنتاج
  !؟..األبدإىل  يربطهما زواجٍ يف االستمرار بإمكاما هل لينظرا ويتعايشان والرجل املرأة فيها يلتقي

  . .الــدين فــ فلسفته -
  األبدي التكرار يف نظريته اآلخرة عن بدالً ووضع ،املتفوق اإلنسان اإلله عن عوضاً وضع
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  مستقبالً وسنعيشه قبل من عشناه قد اآلن مانعيشه كل بأن قال حيث
  اآلن حنن كما حنن سنعود فنحن

  . .الكتاب من اقتباسات
  أيضا اجلنون يف العقل من شيء دوما هناك لكن ،احلب يف اجلنون من شيء دوما هناك --
  حبه قتلين أحببته ما فإذا ،ناقص كائن إال اإلنسان وما ،اهللاإىل  حيب حولت فقد اآلن أما --
   دمه بقطرات اإلنسان كتبه ماإىل  إال نفسي متيل فال ،كُتب ما مجيع أستعرض إنين --

  غريباً دماً اإلنسان يفهم أن السهلب وليس ،روح الدم أن حينئذ فتعلم بدمك اكتب
  بالسقوط يسرع أن األقل على علموه ،الطريان تعليمه عن تعجزون إنسان كل --
  املرضى من اهلروب هي االخر البعض ووحدة املرضى، هروب هي البعض وحدة --
  إطالقا أحيا ال أو ،أريد كما أحيا أن --
  والبشر األحجار يف يتعثر يزال ال من أمحق --
  ..عليقت#

  صائبة غري وفلسفته نيتشه افكار ان على املفكرين من كثري يتفق
  للنساء سافرا وعداء ،الدميقراطية ضد وقفت راديكالية ومفاهيم افكارا تتضمن واا
 احلداثة بعد ما رواد وجد مث ومن نيتشه، فردريك فرانكفورت مدرسة رواد اكتشف املاضي القرن منتصف منذ

  األورويب لليسار قويا مناهضا افكاره يف فوكوو وزدل امثال الفرنسيون
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  فكرة عامة حول الكتاب

 

  دولة ٥٠ يف وزع ،نسخة مليون ٥٠ منه طبع ،العالقات ف االول الكتاب
  بينهم االختالفات نتيجة واملرأة الرجل بني حتدث قد اليت املشاكل يتناول

  

الزهرة من النساءو املريخ من الرجال       )١٧( كتاب  

   كتاب ٢٠ ل مؤلف ،نفسي طبيب ،جــراي جــون:  املؤلف
  تاميز النيويورك قوائم ع مبيعا االكثر رتبة مؤلفاته حتقق

   اجتماعية علوم:  املوضوعي التصنيف
  ١٩٩٢ مايو:  النشر تاريخ

   صفحة ٣٧٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٩:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٩٠ صليأ:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٦:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  . .املثريةو اخليالية الفرضية -
 خالل من ينظرون املريخ أهل كان بعيد زمن منذ األيام أحد ويف ،الزهرة من والنساء املريخ من الرجال أن ختيل

 ،عهد ا املريخ ألهل يكن مل مشاعر الزهرة أهل أيقظ خاطفة وبلمحة.هرةالز أهل واكتشفوا املقربة مناظريهم
 بأهل ورحبوا أذرعتهم الزهرة أهل فتح ،للزهرة وطاروا فضائية سفن بسرعة واخترعوا احلب يف وقعوا لقد

 من قط به يشعروا مل حلب مصراعيها على قلوم وتفتحت ،سيأيت اليوم هذا أن يعرفون بفطرم كانوا ،املريخ
 عوامل من أم من الرغم على بعض مع لوجودهم للغاية مسرورين وكانوا سحرياً بينهم احلب كان لقد ،قبل

 حاجام ويستكشفون بعضهم عن يتعلمون شهوراً وقضوا ،اختالفام من الرغم على املتعة وجدوا فقد خمتلفة
 مدهشا شيء كل كان لألرض السفر قرروا مث ،قدرها حق ويقدروا السلوكية وأمناطهم وتفضيالم املختلفة
 ،الذاكرة فقدان من معني نوع من يعاين منهم واحد وكل واستيقظوا عليهم غلب األرض جو تأثري ولكن ومجيال
 كان اليوم ذلك ومنذ ،اختالفام عن تعلموه ما ونسوا ،خمتلفة عوامل من أم نسوا االختياري الذاكرة فقدان

  فخال على والنساء الرجال
  . .والنساء الرجال بني الطبائع اختالف -

   متزوجني يبقون الذين من% ٥٠ ان االحصائيات تبني --
   جديد من البدء من اخلوف نتيجة او وااللتزام للوالء نتيجة يبقون
   حب يف يكربوا أن على قادرون حقا الناس من جدا القليل ان --
  ضروري بل غريب ليس امر االختالفات ان --
  . .البيت حتسني وجلنة اخلبري دالسي -

  احللول واجياد ،االهداف حتقيق:  طريق عن نفسه عن بالرضا يشعر الرجل --
   يعين التماس دون نصيحة للرجل “املرأة” تقدم ان --
  بنفسه به القيام يستطيع ال انه او يفعل ماذا يعرف ال انه تفترض ان

  عالقاا ونوعية هامشاعر طريق عن حتدد نفسها عن املرأة فكرة ان --
  العالقات حنو النساء وجهة تكون ،اهلدف حنو وجهتهم كون من بدال --
  اخرى لزهرية مساعدة هي تقدم ان العظيم احلب دالئل من --

  احلب عدم ورمبا والضعف بالعجز، يشعر جيعله لرجل املساعدة تقدمي ولكن
  معطال كان اذا اال باصالحه تقم ال:  شعارهمو للحل توجه لديهم املريخ اهل --
  حفلةإىل  الوصول مثل الصغرية باالشياء القيام يف بالثقة جديرا اكن مل اذا --

 كتابملخص ال
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  ؟..أكرب باشياء القيام يف يب تثق ان ميكن فكيف
   خطأ ارتكبنا قد اننا بسبب ذلك يكون ان فيمكن شريكنا يقاومنا عندما --
  الطريقة او التوقيت يف

   النصح بتقدمي لرجلا تزعج ان خطأ للمرأة ميكن --
  واالستياء املقاومة من جدارا لتخلق تتراكم ان ميكن الصغرية االشياء هذه ان ذكري

   ملشكلة احلل انه على اليه ينظر انه يشعر عندما يتحسن ان يف يرغب الرجل --
  ذاا املشكلة انه على ال

  ..اآلتيتني بالنصيحتني الفصل هذا املؤلف وينهي
  منك مليطلبها ما نصيحة أي للرجل تقدمي فال امرأة كنت إذا

   اخلبري بدور تقوم أن دون للمرأة اإلنصات فأحسن رجال كنت وإذا
  مشكلتها يعرف أن قبل احللول هلا ويقدم تتكلم أن دون يفهمها ميكنأن الذي

  . .النساء وتتحدث كهوفهمإىل  الرجال يذهب -
  مشكالته لينسى بشيء يقوم هفان حلإىل  الوصول على قادرا يكن مل اذا الرجل --
  حتديا أكثر شيء يف ينخرط ان فيلزمه حقا عظيما الضغط كان واذا
  االخرى وينسى واحدة مشكلة على للتركيز مييل ضغط حتت الواقع الرجل --
  املشكالت كل يف غارقة وتصبح التوسعإىل  متيل املرأة
  :  فقط لسببني املشكالت عن يتكلمون املريخ اهل --
  نصحا يلتمسون ألم او ما شخصا لوموني الم
   ممتازة طريقة يكون ان ميكن انه يدرك ،االنصات الرجل يتقن ان مبجرد --

   اليومية املشكالت لنسيان
   املشكلة حيل حىت وينعزل الصمت حيب فإنه مشكلة يف الرجل وقوع عند --
   جلالر هلا ينصت أن وتريد تشتكي أن حتب مشاكلها وقوع عند املرأة --
  حلوال هلا يسرد أن دون
   للمشكلة الدقيق التفصيل عن ابتعدي --

  ملل يصيبه ال حىت القصة اسردي مث النهائية بالنتائج إبدأي
  . .اآلخر اجلنس تحفِّز كيف -

  العطاء من املزيد على وقادر متمكنا يكون فإنه فيه موثوق بأنه الرجل شعر إذا --
   حيبه من حياة يف شئ حيدث مل انه الرجل يشعر حني --
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  االهتمام يف يستمر أن عليه الصعب من فإنه
  )للرجل بطئ موت( إليه احد الحيتاج أن --
  ومرتبكة متضايقة تكون عندما ومعززه حمبوبة بأا تشعر أن املرأة حتتاج --
   الرجل لومإىل  متيل فإا حدود بال تعطي كانت بأا املرأة تدرك عندما --
   املشاعر يبادلك الجيعله له لومك إن ،املشاعر االيبادهل انه على
  تستيقظ مشاعره أن وستجدين قليال وانسحيب العطاء عن توقفي فقط
   للمرأة ينصت أن للرجل بالنسبة الصعب من --

  فاشل بأنه يشعر ألنه حمطمة أو األمل خائبة أو سعيدة غري تكون عندما
   عالقة اطار يف معززة باا املرأة تشعر ال عندما --

  الزائد البذل من ومنهكة قهرية بطريقة مسؤولة تدرجييا تصبح
  شريكي حساب على حاجايت الشباع اسعى كنت اذا --
  والصراع ،االستياء ،السعادة عدم من سنعاين اننا املؤكد فمن
  الشريكان يربح أن يف يكمن ناجحة عالقة بناء سر ان --
  املرخييني خاصة بصفة اختالفان جذبت قدل ،املريخ ألهل غامض جذب مصدر الزهريات --
   الذي الشخص انت تكون ان ميكن تقول اشارة للرجل ترسل عالقة اي بداية يف املرأة --

  الظهور يف املشكالت وتبدأ عالقة يف يكونا ان وبعد ،سعيدة جيعلين
  هالي ارساهلا ومل اليه بالنسبة مهمة تزال ال الرسالة تلك ان كيف تدرك ال فاا
   احداث على قادر انه على نفسه يف تامة بثقة يشعر قلبه، ينفتح عندما الرجل --

  تكون ما كافضل ذاته عن يعرب امكانياته ليثبت الفرصة يعطى وحني ،جذرية تغيريات
  الشخصي رضاه وكأنه شريكته رضا يعيش احلب، يف الرجل يقع عندما --
  االشباع يعود ال ينضج حني لكن ،وحده نفسه برعاية شبابه يف يقنع ان للرجل ميكن --

  باحلب حمفزا حياته يعيش ان جيب بالرضا وليشعر ،مرضيا الذايت
  العطاء طريق عن يأيت ان ميكن اليه بالنسبة رئيس اشباع مصدر ان الرجل يدري ال --
  اليه حباجة احدا انه يشعر ال ألنه البذل عن توقف انه يدري وال
  العطاء يف جديدة اساليب متتعل املرأة تنضج عندما --

  تريد ما تتلقى ان ألجل احلدود تعيني تعلمهاإىل  مييل الرئيس تغريها ولكن
   لتعاستهما شريكها تلوم املرأة فان ،حدود بال نعطي عندما --

  ينفع ال اللوم. سلبية كوا يف شريكته يلوم والرجل
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  مشكلتها يف تسامه كيف تدرك انإىل  حتتاج حدود بال تعطي اليت املرأة --
  متنح ما مقدار تضبط بأن التعادل على حتافظ انإىل  حتتاج املرأة --
  شريكته حدود حيترم كيف يتعلم انإىل  حباجة الرجل --
  تعينها كيف تتعلم انإىل  حباجة وهي
  تتحقق رغباا جعل على العمل عن مسؤولة تكون انإىل  حتتاج املرأة --
   للمرأة جدا خميف والتلقي احلدود تقرير ان --
  اليهم احلاجة بعدم يطفأون ولكن اليهم باالحتياج رئيسية بصورة حيفزون الرجال ان --
   التجاهل تلقى وكوا حصني غري وضع يف جيعلها للمرأة بالنسبة االخرين احتياج --
  جديرة غري بأا اخلاطئ اعتقادها يؤكد النه اكثر يؤملها االمل خيبة او

  بالتلقي جديرات بأن يشعرن ال اعماقهن داخل يف الزهريات --
   جدارة اكثر يصبحن ان ميكن باملنح انه ويأملن

   جديرة اا عندئذ آليا تشعر احلب، تتلقى والدا صغرية طفلة تشهد حني --
  احملدود غري العطاء يف القهري الزهريات اسلوب على التغلب على قادرة وتكون

   تتلقى كيف الطفلة تتعلم عندها للتلقي، منفتحة الوالدة كانت اذا --
  افضل عالقة على للحصول اكثر يعطني ان عليهن ليس النساء --
  اقل اعطني اذا اكثر فعال سيعطون شركاءهن ان

  ايضا سيتغري االخر اجيابيةفالطرف تغيريات باحداث) الزوجني( الشريكني أحد يقوم عندما --
  متوفرا اليه حنتاج ما يصبحس لالخذ مستعدين حقا نكون عندما --

  للبذل مستعدين املريخ اهل كان ،للتلقي مستعدات الزهريات كانت وعندما
  خائفا يكون عندما االهتمام عدم منتهى يف يبدو الرجل --
  البذل من خائفا الرجل يكون التلقي، من خائفة املرأة تكون مثلما --
   حياول ال وهلذا ،يفشل ان خياف لكنه يعطي ان يريد الرجل --
  حتاول ال وهلذا الرفض ختاف ولكنها تتلقى ان تريد املرأة

  . .خمتلفه بلغات التحدث -
  ..هي كما تؤخذ أن التتوقع ألفاظ تستعمل متضايقة تكون عندما املرأة --
  إيل تنصت ال ابد انت:  مثال
   حرفيا) أبدا( كلمة تؤخذ أن التتوقع هي

  فيه تشعر الذي إلحباطا عن تعبري إال ماهو )أبدا( وإستعمال
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  ..عليه األسئلة وطرح به اللحاق من )إحذري( غرفته ودخل متضايق الرجل كان إذا --
  صديقةإىل  حتدثي رعايةإىل  حتتاجني اللحظة تلك يف كنت وإذا
   لك بالنسبة لإلشباع الوحيد املصدر زوجك الجتعلني --
  ..أمرما يف محتدثه عند املفاجئ الرجل صمت من املرأة تغضب ملاذا --
   ماستقوله يكون عندما هي صامته املرأة فيها تكون اليت الوحيدة األوقات ألن
  أمامها فيمن تثق تعد مل أا أو مؤمل

  مزاجه يف املوضوع يقلّب يكون اللحظة هذه يف املرخيي ولكن كذلك الرجل ان وتعترب
   عليه اللوم كثرية ينالتكو ما أمر نسي أو مشكلة يف أوقعته بطريقه زوجك تصرف إذا --

  املشكلة حلل تؤهليه حىت ببساطه املوضوع تقبلي
  والتعميمات واازات التفضيل صيغ مبختلف مشاعرها عن تعرب املرأة --

  فقط ومعلومات حقائق لنقل كوسيلة اللغة يستعمل الرجل
  اجيابية اكثر بطريقة وسيستجيب اقل سيجادل فانه املرأة شكوى الرجل فهم اذا --
  “االمر يف افكر لكين اقول، ما بعد ادري ال” يقول فإنه صامتا الرجل يكون حينما --

  األسوأ بتخيل فيبدأن بسهولة الرجال صمت تفسري ويسئن مرتفع، بصوت يفكرن النساء --
  به يساندها ان تود الذي باالسلوب الرجل تساند ان غريزيا املرأة تريد --
  ةعكسي النتيجة ولكن ،حسنة نيتها ان

   الذييفضلونه الرعاية اسلوب تقدمي عن يتوقفوا انإىل  والنساء الرجال من كل حيتاج --
  شركائهم فعل ورد وشعور تفكري لكيفية االخرى االساليب بتعلم ويبدأون

  مستعد يكون ان قبل يتحدث الرجل جعل حماولة عدم يفهمن ان للنساء املهم من --
   السيطرة يفقد املرأة وجتربه مللكال مستعدا الرجل يكون ال عندما --

  وحيرقها تنينه وخيرج عليها يندم اشياء ويقول
   صديقةإىل  حتدثي رعاية،إىل  حباجة كنت اذا --

  اليك بالنسبة لالشباع الوحيد املصدر جتعليه ال
  القلق بعدم حبهم يظهرون الرجال ان السخرية يثري مما --

  مشكالم شأن من التقليلب او القلق بعدم بعضا بعضهم الرجال يساند
   سنوات مين االمر اقتضى لقد --

  متضايقة تكون عندما اقلق ان فعال مين تريد كانت زوجيت ان الفهم
   احلديث يف برغبة تشعر عندما:  كهفه يف الرجل لسؤال طريقة --
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  ؟..حينها ختربين ان لك هل. معا الوقت بعض نقضي ان اود
   عالقة يف اليه حيتجن ما على للحصول الوحيد سلوباال ان يعتقدن النساء من كثري --
  طلب دون من نصح وتقدمي اخطاء يرتكب عندما الرجل نقد هو

  القيام يستطيع مبا هو يقوم ان “بعد” فقط املساعدة او النصيحةإىل  يتطلع الرجل ان --
  وقته قبل تلقاه او العون من الكثري تلقى واذا ،“وحده” به

  آمن غري او كسوال اما ويصبح والقوة قةبالطا احساسه فسيفقد
  احد عليه يشفق ان يكره الرجل --
  حقا ا يهتم انه يعين عليها الرجل اشفاق ترى املرأة ان حني يف

   والنساء الرجال بني العالقات اثراء يف املهم السر --
  ويام التضحية دون تفاعلهم طريقة يف بسيطة بتغيريات القيام ميكنهم انه هو
  اجلانبني مشاركة يتطلب اجليد االتصال --

  لذلك تقدره اا ختربه ان وعليها. الرجل تلوم اا تعين ال املرأة شكوى
   للرجل التقدير بذل يف يفكرن ال النساء ان --
  !..يعرف ال انه. استماعه له تقدر كم يعرف انه يفترضن الن
   اخر لشخص مبشاعرها تبوح ان فعليها امجه كانت اذا --

  منه غاضبة ليست شخصإىل  االستياء مبشاعر تبوح ان تستطيع
  مشاعرها لتشاركه تفاحته ان تستطيع وتساحما ودا اكثر اا تشعر ان وبعد
  يومها عن يسأهلا عندما لزوجته االنصات فن ميارس عندما الرجل امام حتدي اعظم ان --
   فهمها يسيء وال شخصية بطريقة االمر يأخذ فال

  خمتلفة لغات يتكلمان اما باستمرار نفسه ويذكر
   “خطئي؟ كله هذا بان تقولني هل: يقول عندما --
  به شعر قد يكون رمبا لوم اي استرداد فرصة يعطيها فانه
   معها يتمكن ال ،ضغوط من يعاين االوقات بعض يف الرجل يكون --
   االنصات ىتح حياول اال عليه عندها زوجته ملفردات املقصود املعىن ترمجة من

  “الحقا نتحدث دعينا ايل، بالنسبة مناسبا وقتا ليس هذا” بلطف يقول ان وميكنه
  . .املطاطية األحزمة مثل الرجال -

   مطاطي حزام معك أن ختيلي. .املطاطي كاحلزام الرجل --
   النهايةإىل  سيمتد احلزام هذا اليمنيإىل  بشدة احلزام إسحيب
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  ..وإرتداد قوة بكل وسيعود فاخللإىل  يذهب ألن الجمال مث
  أقوى حبب وسيعود اإلستقاللإىل  حباجة فهو وإنسحب ابتعد كلما الرجل كذلك

   حيبك يعد مل بأنه والتشكني اخلوف اليصيبك الرجل إنسحب إذا --
  .قليال مبفرده والتفكري اإلستقاللإىل  حباجة فهو
  إليه للتحدث مناسبة فرصه التكون الرجل ينسحب عندما --

  يكن مامل شئ كأن ويتصرف حمباً وسيعود الوقت من بعضا ينسحب تركيهإ
   طبيعياً الرجل حتفز فإا املناسب الوقت يف مبشاعرها تبوح اليت املرأة --
  فارغ ذهنه يصبح بالتحدث مطالب بأنه يشعر حني ولكن يتكلم لكي
  )مقاومته زادت كلما يتحدث الرجل جلعل املرأة حماوالت زادت كلما( --
  . .إنسحابه وبعد الرجل إنسحاب عند جتنبيها أمور هناك --
  ينسحب عندما التطارديه -١

  ألخرى غرفة من تتبعيه كأن) بدنياً( التطارديه ــ
   خينقه اإلحساس ذلك ألن بشأنه قلقة بأنك يشعر الجتعليه) عاطفياً( التطارديه ــ

  ...إلنسحابه التعاقبيه -٢
  )بدنياً( التعاقبيه ــ
   إنسحابه على التلومينه) عاطفيا( عاقبيهالت ــ

  نظرات أو احلادة الصوت أونربة بكلمات له إستنكارك عن والتعربي
   مشاعرها فهم يف به تثق ال عندما تنسحب املرأة --
  ظنها وخييب خطأ يرتكب عندما او ،اخرى مرة تجرح ان وختشى جمروحة تكون عندما او

   االستقالل او للحرية حاجته الشباع ينسحب والرجل
  لالستقالل جبوعه يشعر فانه مؤقتا، للمحبة جوعه الرجل يشبع عندما --

   الذكورية احملبة دورة يسمى فيما دواليك وهكذا
   الشخصية حدوده ترسيخ اعادة من ميكنه االنسحاب ان --

  باالستقالل الشعورإىل  حاجته واشباع
  آلية رةبصو ينسحب ينبغي مما أكثر الرجل يقترب عندما --
   احلديث يف املرأة ترغب عندما --
  احملادثة يستهل ان الرجل من تتوقع وال بالتحدث تقوم ان جيب
  يتكلم لكي طبيعيا الرجل حتفز مبشاعرها تبوح اليت املرأة --
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  فارغا ذهنه يصبح بالتحدث مطالب انه هو يشعر حني ولكن
   ماماالهت الرجل يفقد ان ميكن والتشجيع التقدير دون من --
  تأثري له ليس انصاته ان لو كما يشعر النه
  التحدث قيمة حيترم ان فعال الرجل يتعلم ،للمرأة انصاته للرجل يقَدر ان بعد
  حساسية اكثر يكون وان االنفتاح تعليمه من فاعلية اكثر االنصات الرجل تعليم ان --

   متناناال ذلك مقابل ويلقى امره يهمه ما شخصإىل  ينصت ان تعلم وكلما
  آلية بصورة اكثر ويبوح تدرجييا سينفتح فانه
  . .األمواج مثل النساء -

  لذاا تقديرها يصعد حمبوبة بأا تشعر حني املوجة مثل املرأة --
  مؤقت التكسر وهذا موجتها وتتكسر مزاجها يتبدل ان ميكن ذلك بعد ولكن
  وملشاعرها هلا فيالعاط التطهري مبثابة هي املوجة يف املرأة وهبوط صعود --
  آآلم بدون تصعد الصعود وعند مايضايقها كل عن تشتكي اهلبوط ففي
  وتفهم تسمع أن لـ حباجة فهي حساسية أكثر تكون موجتها وتكّسر هبوطها وقت يف املراة --
  إىل حباجة هي بل األسفل يف هي ملاذا خيربها أحداً من املرأة التريد --

  مبشاعرها تبوح وهي إليها ليستمع للرتول طريقها يف وهي معها يكون شخص
   تتحسن مل أا ويشعر للمرأة ينصت عندما الرجل يرتعج --
   بسرعة القاعإىل  تصل جيعلها وإنصاته بدعمه انه اليعلم لكنه

  للقاع تصل أنإىل  حتتاج حقا تصعد ولكي
  . .ما موضوع من متضايقة املرأة كانت إذا --
   مشاعرها يؤذي ألنه متضايقة التكون أن جيب بأا يفهِمها أن يتجنب أن الرجل على جيب
  ؟..متضايقة هي ملاذا فهم هو ماحتتاجه ولكن) مفتوح جرح يف عود غرس( مثل
   وتلقيه احلب بذل على عالقاا يف املرأة قدرة ان --
   نفسها عن بالرضا تشعر ال فعندما ،نفسها جتاه شعورها لكيفية انعكاسا عموما تعترب
  قدره حق شريكها وتقدير تقبل على قادرة غري تكون ،ينبغي كما
  سلوكه على كلية يبىن املفاجئ مزاجها تغري ان الرجل يفترض --

  مسؤول بأنه ايضا يشعر سعيدة غري تكون حني ولكن ،له الفضل يكون سعيدة تكون فحني
   االسفلإىل  طريقها يف وهي املرأة اليه حتتاج شيء آخر ان --
  االسفل يف تكون اال ينبغي ملاذا خيربها ما شخص هو
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  مشاجرات حدوث لتاليف السلبية مشاعرها املرأة تقمع عندما --
  حببها الشعور على قادرة وغري خمدرة لذلك نتيجة تصبح
  احلب وميوت ،تقمع كذلك االجيابية فاملشاعر السلبية املشاعر تقمع عندما --
  املشاعر بقمع ليس ولكن بالتأكيد يصح مظهر واملشاجرات اادالت تاليف ان

  عاطفي) تنفيس( لتطهري مناسبا الوقت يكون املرأة موجة تتكسر عندما --
   حب يف تعيش ان وعلى احلب على قدرا املرأة تفقد ذلك دون ومن

  عاطفة دون ومن الشعور عدمية الوقت مع تدرجييا وتصبح
   حقهن عن النساء جتادل نمابي احرارا، يكونوا أن يف حقهم عن الرجال جيادل --
  تفهما يردن النساء بينما ،مساحة يريدون الرجال. متضايقات يكن أن يف

  حرا يكون ان يف حاجته تدعم ان هلا ميكن مسموعة، تكون ان يف حاجاا بدعم --
  الصديقات من دعم على للحصول “لك” مناسبا الوقت يكون الرجل ينسحب عندما --
  كبري ضغط حتت يضعه “للزوجة” والدعم للحب الوحيد راملصد الرجل جعل ان--
  حوزا يف شيء بأي ترضى ان ميكن الصاعدة احلركة يف املرأة تكون عندما --

  تفتقده مبا واعية عندئذ تصبح اهلابطة احلركة يف ولكن
   اكرب بصورة اهر حتت يقع االعلىإىل  طريقها يف وهي عنه تغفل فراغ اي --

  بئرهاإىل  الرتولإىل  ريقهاط يف تكون عندما
  . .العاطفية حاجاتنا إستكشاف -

  حبك يستحق حىت كامال يكون أن الضروري من ليس بأنه له إظهري --
   مطلوبا يكون اولية حاجة اشباع --
  األخري احلب أصناف وتقدير تلقي من الفرد يتمكن أن قبل
  هحتسين أو تغيريه أبدا الحتاويل أن هو الرجل متكني سر --
  : والرجل للمرأة بالنسبة البعض بعضها مع األولية االحتياجات عالقة --
   “الثقة”إىل  حيتاج وهو “الرعاية“اىل حتتاج هي -١
  “التقبل” حيتاج وهو “التفهم“  حتتاج هي -٢
  “التقدير”إىل  حيتاج وهو“  االحترام”إىل  حتتاج هي -٣
  “باالعجا”إىل  حيتاج وهو “االخالص“اىل حتتاج هي -٤
  “ االستحسان”إىل  حيتاج وهو “التصديق”إىل  حتتاج هي -٥
  " التشجيع”إىل  حيتاج وهو “الطمأنة “اىل حتتاج هي -٦
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  . .اادالت نتفادى كيف -
   حيتاجه الذي احلب من حمروما يكون حني الرجل ان --

   ما موضوع حول جيادل انه فيبدو،  فيه املظلم اجلانب ويبدأ دفاعياً يصبح
  منك حمبوب بأنه اليشعر انه هو اجلدالإىل  دعاه الذي احلقيقي السبب ولكن
  !..ما خطأ إرتكبوا بأم للمرخييني تعين ألا) آسف أنا( مايقولون نادرا الرجال --
  ..مبشاعرك تم أا وتعين) آسفه أنا( يقلن الزهريات لكن
  اادالت نم للخروج حالً لكانت الكلمة هذه إستعمال الرجال تعلموا ولو
  )األمهية بتلك ليس األمر( بقوله املرأة ضيق من خيفف أن الرجل حياول --
   متضايقة هي ملاذا يسمع أن وينبغي التصديق بعدم تشعر بأا اليدرك فهو ذلك قال إذا
  وحلوله أسبابه يطرح مث

   راتكنظ يف بغضبك يشعر والجتعليه بشده التعاتبيه املرتلإىل  متأخراً يعود عندما --
   يتأخر عندما الترتاحني انك. .دؤ له قويل فقط،  صوتك نربة أو

  . .وأخربك إتصل إذا القادمة املرة يف أكثر براحة وستكونني
   نسي قد بأنه له التشريي شئ إحضار نسي إذا--
  نسي قد انه هو وسيشعر أخرى مرة منه إطلبيه فقط
  : وقويل هدوؤ أكثر كوين بكالمك يستخف أو اليصدقك بأنه تشعرين عندما --
  ..السليب احلكم ذا على حتكم أن الأستحق أنا
  ..بتحسن أشعر سيجعلين هذا أن قليال تسمعين أن لك هل سئ مزاجي اآلن أنا أو
  )ينصتوا لكي لتشجيع حيتاجون الرجال الن(
  . .اآلخر اجلنس مع النقاط إحرز -

   عظيم شئ هلا يقدم ماعند املرأة مع كبرية نقاطا حيرز انه الرجل يظن --
   مهم املرأة لدى القليل الشئ أن واليدرك ،قليل شئ عمله عند أقل نقاطا حيرز وانه
   أجلها من الرجل مايفعله تقدر أن املرأة على --
  ..شكراً بكلمة بردها تسارع الصغرية األشياء حىت
  ل الصغرية املرأة إهتمامات الرجل جتاهل إذا --

  هلا إستحسانك مبدى ذكريه ولكن نسي رمبا بل الحيبها جلالر بأن املرأة اتعترب
   بتحقيقها سعيدة أا اليعين الرجل لطلب) نعم( املرأة قالت إذا --
   به ماتشعر اليعلم وهو إسعاده أجل من برغبتها املرأة تضحي بل
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   رغبتها عدم بلطف له توضح بل الترغبه شي يف نعم التقول أن املرأة فعلى
   حبهاإىل  حمتاج عندئذا فهو واألسى باحلرج وشعر خطأ الرجل إرتكب إذا --

  أكثر حبها مقابل هلا يعطيها اليت النقاط كانت كلما اكرب اخلطأ كان وكلما
  . .طلباتك على حتصلني كيف -

  ..التاليه الطرق إتبعي الرجل من شئ تطلبني أن تريدين عندما --
  به القيام على خيطط كان وهو ما شئب يقوم أن طلبه من إحذري:  املناسب التوقيت* 

  متعب أو منهك كان إذا والتطلبيه
   يساعدك أن عليه توجب اليت باألسباب قائمة إعطائه من جتين:  اإلجياز* 

  إقناعه الواجب من ليس انه إفترضي الرجل من شئ تطلبني فعندما
   املباشرة غري الطلبات إن:  املباشر األسلوب* 

  ا القيام عليه املفترض من بأنه يشعر الرجل جتعل
  )األسبوع هذا املرتل خارج تأخذين أن لك هل( قـــولـــي:  ذلك مثال

  )أسبوع من خنرج مل إننا( والتـــقـــويل
  )تقدر هل أو تستطيع هل( له قلت إذا بإهانة الرجل يشعر:  الصحيحة الكلمة استعمال* 

  )كذا تفعل أن املمكن من هل مسحت لو( وإستخدمي فتجنبيه
   ال سيقول أنه تعلمني عندما حىت املزيد طلب على تدريب --
  أذنيه على مجيل وقعها سيكون المشكلة: بقولك رفضه تقبلي ال قال وإذا

   يعطي ألن إستعداداً أكثر ويكون منه شئ طلبك عند املقبلة املرة يف وسيتذكرها
   حبك الوقت نفس يف يتلقى وان ال يقول أن بإمكانه أن يدرك جتعليه أن --

   نعم أو ال قول يف حر وأنه ال يقول أن إستطاعته يف أن فسيشعر
  ال قول يف احلرية هلم كانت إذا نعم يقولون ألن إستعداداً أكثر الرجال ألن
  بطلبك تتقدمي أن بعد صامته تبقي أن وفنه التوكيدي الطلب على تدريب --
  سريعاً وستختفي دمدماته جتاهلي نعم لقول طريقه يف يكون الرجل يدمدم حني --
  . .حياً احلب سحر على اإلبقاء -

   حسن حنو على األمور جتري عندما أنه هو احلب عالقات يف احملرية األشياء أحد إن --
  بربود حنب ملن نستجيب أن أو عاطفيا نبتعد أنفسنا جند فجأة حمبوبني بأننا ونشعر

  العالقة على ويطفو احلياة يف املاضي ظهور هو سبق فيما السبب إن --
  ..ذلك يف سبب له ليس حنب من أن وسنكتشف تنتابنا اليت املشاعر مجيع فيها وطرح رسالة كتابة هو العالج --
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  روايةفكرة عامة حول ال

 

  السياسي تصويرهاو االديب جلماهلا جــديـد من تقرأ مث ،تقرأ رواية
  الفكر حريةو االنسان قحقوو الديكتاتورية االنظمة ب املهتمني كل اليها يعود

  

١٩٨٤                )١٨( كتاب  

  بريطاين وروائي صحايف ،أورويل جــورج )بلري آرثر اريك(:  املؤلف
  سياسي خيال ،ديستوبيا رواية:  املوضوعي التصنيف

  ١٩٤٩ يونيو ٨:  النشر تاريخ
   صفحة ٣٥٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٨:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  دتقلي ،ج ٨٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٧:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الرواية
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  . .األساسية الشخصيات -
  العادي لإلنسان ويرمز الرواية، بطل: مسيث وينستون •
   احلزب بعقيدة تبشر فهي العلن يف أما السر، يف الثائرة وينستون عشيقة: جوليا •

   للجنس املناهض للشباب متطرفة رابطة يف منصبا وتشغل
  احلزب جتسيد إنه الشارب، كثيف العينني داكن أوشينيا حاكم: الكبري األخ •
  ) الثورية املقاومة( األخوية من عضو شخصية يف يتنكر الداخلي احلزب يف عضو: أوبراين •

  الفخ يف ويوقعهما وجوليا ينستونو ليخدع
   السابق احلزب قائد: غولدشتاين إميانويل •

  والتطبيق النظرية بني النخبوية اجلماعية كتاب ومؤلف األخوية زعيم وهو
  الدولة عدو صورةإىل  غولدشتاين يرمز#
  واحد رجل قلب على واحلزب أوشينيا شعب جيمع الذي األيديولوجي اخلصم أي
 الداخلي احلزب جلنة تأليف من الكتاب أن بعد فيما يدرك وينستون ولكن ،اخلوف إثارة فعاليات خالل سيما وال
 وأخويته غولدشتاين كان إذا ما معرفة املطاف اية يف القارئ وال الرواية بطل يستطيع وال ،أوبراين تضم اليت

  !..الدعائية احلزب ماكينة اختالق من أم حقيقيان
  . .الرواية يف السياسية اجلغرافيا -

  . .متناحرة مشولية دول ثالث العامل يف تتحكم
  ) اإلجنليزية االشتراكية أو اإلجنراكية: األيديولوجيا: (أوشينيا •

  أفريقيا ومشايل وأستراليا الربيطانية واجلزر الغريب الكرة نصف وتشمل
  ) اجلديدة البلشفية: األيديولوجيا( أوراسيا •

  ياوسيبري وروسيا أوروبا وتشمل
  ) املوت عبادة أو الذات تدمري: األيديولوجيا( إيستاسيا •

  الصينية واهلند وكوريا واليابان الصني وتشمل
  "عليها املتنازع املنطقة" على السيطرة ألجل حربا الدول هذه ختوض#

 عمل وقعكم الصينية واهلند واهلند كونج وهونج األوسط والشرق أفريقيا كشمايل مستعمراا منها كل وتستغل
  للعبيد
  وإيستاسيا أوراسيا بني حرب ساحات الوسطى وآسيا ومنغوليا منشوريا وتعترب

 لخص الروايةم
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  واهلادي األطلنطي احمليطني جزر على لالستيالء مجيعها تتقاتل حني يف
   مجيعا تتشابه املذكورة الثالث األيديولوجيات أن كتابه يف غولدشتاين يوضح#

  األخرى األيديولوجيات ضد مستعرة كراهيتهم تظل كي جهلهم على العامة يظل أن البد وأنه
 اخلرائط بعض سوى اخلارجي العامل عن معلومات أي) اخلارجي احلزب أعضاء وخاصة( أوشينيا مواطين يتلقى وال

  للحرب املؤيدة احلزب ودعاية املصغرة
  . .١٩٨٤ يف العامل -

  )اإلجنليزية االشتراكية( اإلجنراكية --
  الزائفة وفلسفتها أوشينيا أيديولوجية هي اإلجنراكية تعترب ،١٩٨٤ عام يف

   الرمسية الوثائق لغة هي اجلديدة واللغة
  أوشينيا وزارات --
  األربع أوشينيا وزارات أرجائها يف وتنتشر ،١ أيرستريب مقاطعة عاصمة هي لندن
  الثالثة احلزب شعارات واجهتها وعلى متر، ٣٠٠ بارتفاع أهرامات عن عبارة وهي
  متاما وظائفها نقيض هي ائهاوأمس
   السالم# وزارة= 

  أوشينيا ختوضها اليت األبدية احلرب السالم وزارة تؤجج
   للمعيشة العام املستوى رفع دون البالد موارد استهالكإىل  أساسا احلديثة احلرب دف
  نفسه ناآل يف وينكرونه اهلدف ذا الداخلي احلزب رؤساء يقر اجلديدة اللغة مببادئ عمال

 احلايل الوقت يف أما ١٩ القرن اية منذ الصناعي اتمع يف كامنة معضلة االستهالك فائض إنفاق قضية شكلت
 ومن يرام ما على فاألمور ولذلك رمقهم يسد ما إال يأكلون ال أم يف متساوون فاجلميع) الرواية يف أي(

  !..ملحة مسأحلة ليست أا الواضح
  الوفرة# وزارة= 
 تفيد زائفة تصرحيات أشهر ثالثة كل وتصدر ،احمللي وإنتاجه استهالكه وترشد الغذاء يف الوفرة وزارة حكمتت

 الوفرة وزارة ادعاءات احلقيقة وزارة وتعزز واإلنتاج احلصص تقليص على تدأب أا بيد ،املعيشة مستوى ارتفاع
  !..بالفعل ارتفعت قد احلصص أن تؤكد حبيث الوثائق بتعديل

  احلقيقة# زارةو= 
 ويعمل ،بالوزارة الوثائق قسم يف وينستون ويعمل ،والفنون والتعليم واألخبار املعلومات يف احلقيقة وزارة تتحكم

  !..حقًا احلزب مزاعم كل تصري وبذلك الكبري، األخ به يتفوه ما كل مع لتتفق التارخيية املستندات تصحيح على
  احلب# وزارة= 
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 ،احلزب أفكار يعتنقون وجتعلهم عليهم وتقبض وتراقبهم ،واملتخيلني احلقيقيني ديناملتمر احلب وزارة ترصد
 أنفاسه يلفظ يكاد أنإىل  والتعذيب للضرب يتعرض فهو) لوينستون حدث مثلما( املتمردين أحد يعتقل وعندما
  !..التمرد حمل قلبه يف الكبري األخ حب حيل حىت" العامل يف ما أبشع" ليواجه ١٠١ الغرفةإىل  يرسل مث ،األخرية

  . .الرواية أحداث -
   أوشينيا يف ١٩٨٤ أحداث تقع

  طاحنة عاملية حرب بعد العاامل اقتسمت اليت العظمى الثالث الدول إحدى
   إجنلترا تسمى كانت الذي ١ إيرستريب مقاطعة عاصمة ،لندن يف احلبكة معظم ويدور
  "يراقبك األكرب خاأل" عليها مكتوب احلزب لرئيس مبلصقات املدينة وتغص

  للسكان واخلاصة العامة احلياة العرض شاشات تراقب حني يف
  :  طبقات ثالثإىل  أوشينيا يف الشعب وينقسم

  السكان من% ٢ وتشغل احلاكمة، األقلية وهي الداخلي، احلزب أو العليا، الطبقة) ١( •
  السكان من% ١٣ وتشغل اخلارجي، احلزب أو الوسطى، الطبقة) ٢( •
  الكادحة األمية الطبقة وهي السكان، من% ٨٥ وتشغل الربوليتاريا، أو الدنيا، الطبقة) ٣( •

  ١ إيرستريب مقاطعة يف مسيث وينستون يعيش
  أركاا والثورة املسلح والرتاع احلرب قوضت اليت إجنلترا أنقاض على
   اخلارجي احلزب يف عضو وهو

  والنبيذ الصناعية والوجبات القمح زخب سوى طعام أي دون واحدة غرفة من شقة يف ويقطن
  خفية وكامريات ميكروفونات جانب، إىل مبىن كل يف العرض شاشات تنتشر
  النظام على خطر مصدر أي حتديد من الفكر شرطة متكن واليت

  ! آبائهم سيما وال فكر، جمرم كونه يف يشتبهون عمن اإلبالغ األطفال يتعلم حني يف
  التاريخ مراجعة عن مسؤول كمحرر قةاحلقي وزارة يف وينستون يعمل
  احلقيقة أنه احلزب يعلن ما مع تتفق حبيث الصور ويغري الوثائق كتابة يعيد فهو

  "أشخاص الال" أو عليهم املغضوب األفراد وميحو
  لذلك خمصصة" ذاكرة ثقوب" يف األصلية الوثائق يعدم كما

  عنه داملزي معرفة وحياول احلقيقي املاضي ملعرفة وينستون يدهش
   بشقته العرض شاشة من غفلة ويف

  االكبري األخ املعبود وزعيمه احلزب وانتقاد مذكراته كتابة يف يشرع
  اإلعدام هي الفكر، شرطة اكتشفتها إذا الوحيدة، عقوبتها جرمية وهي
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  وينستون ميقتها اليت الروايات كتابة آالت بصيانة خمتصة شابة جوليا، تعمل الوزارة، ويف
  له حببها فيها تعترف ورقة وينستون يد يف ياجول تدس مث

  متاما مثله احلزب تبغض أا ويكتشف
  الفقرية لندن أحياء إحدى يف للتحف متجر فوق مؤجرة غرفة يف ويلتقيان حبا ببعضهما فيهيمان

  عرض شاشة وجود لعدم باألمان يشعران الغرفة تلك ويف
  لألخوية عميل أنه يشعر الذي ،الداخلي احلزب عضو ،أوبراين من وينستون يقترب
  بينهما مناقشة وبعد. احلزب على القضاء تعتزم سرية منظمة وهي
  " والتطبيق النظرية بني النخبوية اجلماعية" كتاب أوبراين يعطيه

   شعبيا املكروه األخوية قائد غولدشتاين إميانويل تأليف من
  :  احلزب اراتلشع احلقيقي واملعىن ،الدائمة احلرب مفهوم الكتاب يشرح
  !..القوة هو واجلهل ،العبودية هي واحلرية ،السالم هي احلرب>> 

  للدمهاء السياسي الوعي برفع باحلزب اإلطاحة ميكن كيف أيضا ويشرح
  للتحقيق احلب وزارة يف وحتتجزمها وجوليا وينستون من كل الفكر شرطة تعتقل

  الفكر شرطة ناصرع أحد هو هلما الغرفة أجر الذي املتجر مالك أن ويتضح
 وينستون يتعرض احملتملني الفكر مبجرمي لإليقاع املعارضة يدعي ولكنه عناصرها، من نفسه أوبراين وإن بل

  )للحزب كراهيته يعنون" (جنونه من يشفى" كي أليم لتعذيب
   واملطلقة التامة السلطة هي الداخلي احلزب أعضاء يدفع ما بأن أوبراين يتبجح
  "العامة للمنفعة" للسلطة يسعون أم ينستونو تربير من هازئًا
   جوليا فيهم مبا اجلميع، ويدين يرتكبها، ومل ارتكبها جبرائم وينستون يعترف مث، ومن

  ١٠١ الغرفةإىل  ويرسله االعترافات بتلك يقتنع ال أوبراين ولكن
   بأسرها احلب وزارة يف للذعر إثارة األكثر والغرفة تأهيله إعادة مراحل آخر

   السجني خماوف أسوأ على حتتوي إذ
  اجلائعة بالفئران ملئ حديدي قفص يف وينستون وجه يوضع
  منه بدال يعذبوها أن م ويصيح جلوليا، حبه خيون وحينها
  اتمع يف دجمهما أعيد أن بعد احلدائق إحدى يف وجوليا وينستون يتقابل بعد وفيما
  اآلخر خان قد منهما كال أن بعضهمال ويقران للتعذيب، أيضا تعرضت أا تكشف حيث
  أوهام حمض أا يؤمن صار اليت ذكرياته من ليهرب اخلمر وينستون أدمن
  األفريقية األراضي على أوراسيا جيش أمام" ساحق انتصار" عن األخبار نشرات تعلن بينما
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 ويسدل الكبري لألخ للوحة إعجاب بكل ناظرا فيها، يشارك أنه وينستون يتخيل صاخبة، احتفاالت تبدأ مث
   الرواية أحداث على الستار
  !..الكبري األخ حبإىل  عائدا" العنيد االختياري منفاه" أى قد أنه يشعر عندما

  . .الغموض كشف -
-- ))٥=  ٢+  ٢((  

  ) ٥=  ٢+  ٢( مخسة يساوي اثنني زائد اثنني عبارة
  املختلفة اإلعالم وسائل من الكثري يف استخدامه مث شعار هي

  تصديقها واحد كل من واملطلوب خطأها الواضح من دوغما على كمثال
  نفسها الرواية يف الشمولية احلكومة استعملتها واليت قطعا اخلاطئة الشعارات مثل

   أربعة يساوي اثنان زائد اثنان عبارة مع متناقضة العبارة وهذه
  اسياسي جمدية غري لكنها فيها جدال ال اليت الواضحة احلقيقة وهي

   ليتساءل العبارة هذه مسيث وينستون الرواية بطل واستعمل
  إنكارها ميكن ال حقيقة مخسة يساوي اثنان زائد اثنان بأن أعلنت الدولة أن لو

   ؟..حقيقية ذلك سيجعلها فهل هذا صدق اجلميع أن لو ويعترب
   أوبراين ،ارمني لفكر الداخلية حزب حمقق
  مهم غري هو املادي الواقع على يطرةالس أن رياضيا كاذب البيان يقول
   للحزب اخلاصة التصورات من واحدة على يسيطر واحد طاملا
   املزدوج التفكري ملبادئ وفقا ممكن هو عيين فعل أي فإن
  ")واحد وقت يف مجيعا هم تكون وأحيانا ثالثة، تكون وأحيانا مخسة تكون أحيانا("

  ) )املزدوج التفكري(( --
  الوقت نفس يف نقيضها وحتمل الفكرة حتمل أن معناه ،أورويل جورج به آتى مصطلح

  االجتماع وعلم احلديث النفس علم يف تستخدم وأصحبت
-- ))١Q84(( 

  "كيو" يقرأ اإلجنليزية، األجبدية يف ،"Q" حرف أن حيث ١٩٨٤ للعام لفظي تالعب هي
  "Question" ؤاللـس اختصار هو بينما ،اليابانية باللغة" ٩" الرقم لفظ نفس هلا اليت

  أوريل جلورج ١٩٨٤ روايةإىل  إشارة به والعنوان
  الرواية ابطال فيه يعيش الذي الغامض العامل، إىل أخرى ناحيه ومن

  ) )الذاكرة ثقب((- -
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   سياسيا املزعجة والسجالت الوثائق إليداع احلكوميون املسؤولون يستخدمها فتحة عن عبارة
  إتالفه ليتم
  . .ايةالرو من اقتباسات -

  املتناقضات بني التوفيق عرب إال األبدإىل  بالسلطة االحتفاظ ميكن ال --
  الثورة حلماية استبدادياً حكماً يقيم ال فاملرء غاية، بل وسيلة ليست السلطة إن --
  استبدادي حكم إلقامة الثورة يشعل وإمنا
  تساحمه درجة قلت ومنعة قوة احلزب ازداد كلما --

  والطغيان االستبداد قبضة اشتدت السلطة معارضوا ضعف وكلما
  والقسوة والكراهية اخلوف على حضارة تؤسس أن املستحيل من --
  تبقى أن ميكن ال وجدت إن احلضارة هذه فمثل
  قوي سياسي وعي الشعب عامة لدى يكون أن فيه املرغوب من يكن مل إذا --
  األمر يستلزم نماحي إليها اللجوء ميكن بدائية وطنية منهم مطلوب هو ما فكل
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  مسخا خيلق أن فرانكنشتاين فيكتور يقصد مل
  ةاحليا فيه وبث اجلثث أعضاء من إنسانا صنع عندما لكنه
  احمليطة الريفية البيئة يف رهيب ملخلوق العنان بذلك أطلق
  ؟..فرانكنشتاين مسخ ردع ميكن فهل

  

فرانكنشتاين           )١٩( كتاب  

  بريطانية روائية ،شيلي ماري:  املؤلف
  علمي خيال ،رعب رواية:  املوضوعي التصنيف

   ١٨١٨:  النشر تاريخ
   صفحة ٨٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعة ١:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٧٠ أصلي:  رقيو الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٧:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الرواية
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   فرانكنشتاين فيكتور امسه ذكي طالب عن الرواية أحداث تدور
  املادة يف احلياة بعث مبقتضاها يستطيع طريقة األملانية ركنسبورك جامعة يف يكتشف

   خطأ يرتكب ولكنه احلجم هائل خملوق خبلق فرانكنشتاين ويبدأ
   القبح يف غاية خملوقه أن فيكتشف

  اجلامعة خمترب من يهرب بربهة فيه احلياة تدب أن وقبل
   املختربإىل  لزيارته جاء الذي هنري صديقه مع ذلك بعد يعود مث

  اهلائل املسخ ذلك جيدا ال ولكنهما
   املسخ ذلك قبل من فيكتور أخ قتل حبادثة القصة أحداث وتستمر

  اخلادمة أثرها على تعدم باطلة بتهمة مث
  األحداث هذه عن املسؤول هو مسخه أن فرانكنشتاين ويعلم

   بالوحدة يشعر ألنه امرأة له يصنع أن منه ويطلب املسخ يأتيه وبعدها
   والكتابة القراءة منهم وتعلم خفية فالحية عائلة خبدمة قام أن بعد

  هلم ظهر عندما وضربته منه فزعت العائلة ولكن
   قتله يقصد مل أنه األخ تلق يف أفعاله املسخ ويربر
  اخلوف بسبب املتواصل صراخه إسكات أراد وإمنا
   يغادره أن قبل املخترب يف مذكراته دفتر على عثر ألنه صانعه على املسخ استدل ولقد

  فرانكنشتاين أي ،أخرى مرة جيده أن أستطاع والكتابة القراءة تعلم وعندما
   امرأة له يصنع أن على فرانكنشتاين يوافق

   أسكتنلنداإىل  هنري صديقه مع الغرض هلذا ويذهب
   الذكر املسخ مثل شريرة ستكون أا خيشى املسخ املرأة صنع يتم أن وقبل

  جديدة شريرة مسخاً أجنبا رمبا إما يف ويفكر
  له إمتامه من حلظات قبل بدأه ما يدمر لذلك
   هنري أي فرانكشتاين عمل بسوء عمله يراقب كان الذي املسخ يشعر وهنا

  الفرار من يتمكن هذا أن إال نفسه فرانكنشتاين قتل وحياول
  العرس ليلة نفس يف زوجته يقتل املسخ ولكن ويتزوج بلدتهإىل  فرانكنشتاين يعود
  العائلة قاستها اليت الرهيبة األحداث من حزنا فرانكنشتاين أب ميوت
   القطبإىل  ذلك ألجل ويذهب ليقتله املسخ عن البحث فرانكنشتاين يقرر

 ملخص الرواية
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  هناكإىل  املسخ آثار تتبع أخذه أن بعد
  املسخ عن البحث يف حكايته عليهم فيقص مستكشفه سفينة عليه تعثر وهناك
   ميتا صانعه لريى املسخ ويأيت قصري وقت بعد ميوت فرانكنشتاين ولكن

   أخري كملجأ مشتعله نار يف نفسه يلقي أن وحياول
  ..ماحصل كل بسبب بالعار شعوره بسبب

  . .فرانكشتاين بشأن تعرفها ان جيب حقائق ١٠ -
  "فرانكنشتاين فيكتور" وامسه الوحش صنع من إسم هو فرانكشتاين -١

  .لصانعه نسبةً اإلسم ذا لُقب ولكنه نفسه الوحش هو وليس
   فقط نبايت هو ورمبا،  واحليوانات للنباتات آكل هو فرانكشتاين الوحش -٢

   الضارية ئابالذ أو الدماء كمصاصي وليس
  فقط للتوت بتناوله احلياة قيد على يكون أن يستطيع إذ
  كوخه من الناس مراقبة خالل من والتحدث القراءة كيفية تعلم فرانكشتاين الوحش -٣

   املفقود الفردوس مثل الكالسيكية الروايات يقرأ وكان
   يفهمه أحداً مع يعيش ألن تواقاً حساساً، وكان
  واملشاكل القتل يف تسببه وكره الوحده كره وقد
   اجلوية األحوال سوء مع التعامل يستطيع ،فرانشكتاين الوحش -٤

  واملمطرة العاصفة اللليايل يف األقدام على مشياً طويلة مسافات يقطع وأن
  " شيلي ماري" كانت عندما باردة عاصفة ليلة يف كانت فرانكشتاين بداية -٥
   العلم يف ويتناقشون بوقتهم يستمتعون لألجازات مرتل يف وأصدقائها زوجها مع

   األشباح عن قصصاً ويسردون والغامض احلديث
   األشهر الكالسيكية روايتها عن بفكرة األمسية هذه من" شيلي ماري" فخرجت

  "فرانكنشتاين"
  عشر مثانية عمرها كان عندما فرانكشتاين كتابة شيلي ماري بدأت -٦

  لندن يف م١٨١٨ عام فقط عشر ةتسع عمرها كان عندما الرواية ونشرت
   Frankenstein food فرنكشتاين إسم إطالق مت -٧

  م١٩٨٩ عام وراثياً املعدلة األطعمة على
   فرنكشتاين عن فيلماً ١٣٠ لعمل السينما صناع فرنكشتاين أهلم -٨

  م١٩١٠ عام الصامت فرنكشتاين فيلمإىل  باإلضافة
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   كوميكس مارفل قصص يف" Incredible Hulk"  أو" يل ستان" شخصية -٩
  "فرنكشتاين" شخصية من مستوحاه كانت
   فرنكشتاين لشخصية األفكار" شيلي ماري" إستمدت -١٠
  الكيميائية الفلسفة يف" ديفي مهفري" كتاب من
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  لوموند تقرير ،فرنسا يف العشرين القرن كتب أفضل بني من واحدة
  نسخة مليون ٨٠ من أكثر وبيعت وهلجة لغة ٢٣٠ من أكثرإىل  ترمجت

  

الصغــري األمري         )٢٠( كتاب  

   فـرنسي كاتب ،أكزوبريي سانت دو أنطوان:  املؤلف
  قصرية فلسفية رواية:  املوضوعي التصنيف

    ١٩٤٣:  النشر تاريخ
   صفحة ١٢٦:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعة ٢:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٥٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٦:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الرواية
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   الصغار ولغة ،وأحالم ،أفكار يفهمون ال الكبار ألن
   أسرارها وسحر الطفولة عوامل يصدم ،خمتلف مبنطق ،باألشياء عالقتهم ويفسرون

   الالحق تكوينهم يف تتأصل اليت ،أفعاهلم ردود الصغار هلؤالء فإن
   لغتهم تعطيل حياولون الذين من وساخرة ،مغايرة بصور خميلتهم وتغذّي

   التحليق على وقدرم
  السادسة ابن ،اكسوبري طفل مع حدث ما وهذا
   يرسم ما تفهم ال فالناس حميطه فيستغرب فيال يبتلع ثعباناً يرسم بفىت القصة تبدأ

   بالكامل الفيل بابتالع الثعبان يقوم حقيقةإىل  الرمسة فتتحول
  بالطريان العمل ويبدأ الرسم مهنة البطل فيترك الناس فيخاف

   القصة احداث يف نفسه ليجد بالصحراء تتعطل طائرته لكنة
   اخلراف يرسم كيف يعرف فال خروفا له يرسم ان منه يطلب يالذ الصغري األمري مع

   الصورة يف مبا علم على بانه فيفاجئه اخلارج من العاصر الثعبان له فريسم
   له اخلروف رسم مرارا فيحاول الناس كل جيهلها واليت
   كبري وهذا مريض فهذا مرة كل يرمسه ما على يعترض األمري ولكن
   بالداخل اخلروف بان له ويقول مل أن بعد صندوقاً صاحبنا له فريسم
  بذلك الصغري األمري فيفرح

   ٦١٢ الكويكب من بل األرض من ليس الصغري األمري ان ويعلم القصة احداث تستمر و
  البشري السلوك اشكال كل فيه وراء كواكب عرب رحلتة بعد فيما له يروى والذي

  والثعابني والثعالب والورود واجلبال الزهور الصغري األمري يقابل األرض ويف
   جسدياً األمري موت وهي ايتهاإىل  رائعة رمزية صورة يف القصة احداث تتواىل
   كوكبهإىل  العودة من يعيقه جسمة الن القصة بطل اخرب كما،  حية روحه وبقاء
  زجاجة يف حمبوسة الوردة حمبوبته وبني بينه خالف بسبب تركه قد كان الذي

  . .لروايةا من اقتباسات -
  تدجينه من الغري مكَّن إذا والبكاء للحزن املرء يتعرض -
  ومتعة لذة منها أجين أن عرفت فما أنا أما ،كوكيب جنبات يف يعبق زهريت شذا كان -
  أفعاهلا على بل كالمها على أحكم أن علي كان ما -
   منها فررت فلماذا ،يل وتضئ ،تعطّّرين كانت إا

 ملخص الرواية
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  والعطف احملبة من الساذجة وحيلها بائلهاح وراء ما أحرز ومل
  حمبتها أحسن ومل جدا صغريا كنت لكني بنفسها، نفسها تناقض األزهار إن
   اآلخر البعض عن بعضها خيتلف جنوم للناس -

   له مرشدات النجوم فتكون يسافر من الناس فمن
   ضئيلة أضواء اال النجوم يف يرى ال من الناس ومن

   حلها حياول رياضية قضايا النجوم فتكون عاملا يكون من ومنهم
   ذهبا النجوم حيسب من ومنهم
  !الناس من ألحد تكن مل جنوم لك فيكون أنت أما صامتة تبقى اختالفها على النجوم وهذه

   غروا عند الشمس يرى أن أحب كآبته اشتدّت إذا ،املرء أنّ جتهل ال -
  غريه اضاتهمق من ألصعب نفسه املرء مقاضاة إنّ -

  حقّاً حكيماً كنت صادقاً عادالً حكماً نفسك على أصدرت فإذا
  طاقته فوق يكون ما املرء من يطلب أن احلكمة من ليس -
   العقل السلطة أركان أول إنّ -
  عليك وثار للفتنة استسلم البحر يف بنفسه يلقي بأن أمرته إذا الشعب أنّ ترى أال
  تنفّذ ألنها فذلك يذهاتنف اقتضيت أنا فإن أوامري أما
  م املعجبني من الناس سائر يعدون واإلدعاء الصلف ذوي إنّ -
  قليال ولو الكذبإىل  اضطر النكتة وراء سعى من -
  األشياء جوهر تدرك ال العيون فإن بقلبه إال صحيحة رؤية املرء يرى ال -
   محراأل القرميد من مجيال مرتال رأيت إنين:  للراشدين قلت وإذا -

  املرتل ذلك ختيل من يتمكنون ال فام ،احلمام سقفه على وحيط الرياحني نوافذه تزين
  !أمجله ما: حينها فيهتفون ،فرنك الف مائة يساوي مرتال رأيت:  هلم تقول ان عليك ينبغي

  أصدقاء هلم الناس كل فليس ،صديقا املرء ينسى أن احملزن ملن وإنه -
  اجلوهرية األمور عن قطّ يسألونك ال فهم ،جديد صديق عن حتدثهم حني -
  ))الفراشات؟ جيمع هل املفضلة؟ ألعابه هي ما صوته؟ رنة هي كيف: ((أبداً لك يقولون ال
  ))أبيه؟ دخل كم وزنه؟ ما أخوته؟ عدد كم عمره؟ كم: ((يسألونك بل

  !..عرفوه أم يظنون فقط وعندها
  األعني تراه ال املهم والشيء بالقلب، إال جيداً نبصر ال -
  



١٢١ 

� �
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روايةفكرة عامة حول ال

 

   قادا أيادي على الثورة فساد حسبو الرواية تعرض ال
   النظر قصرو الطمعو اجلهلو الالمباالةو االحنراف يدمر كيفإىل  كذلك بل
   الثورة يف كنقيصة القادة فساد الرواية تبني، واليوتوبيا يف أمل أي
   باملشكالت الالمباالةو للجهل ميكن كيف كذلك تبني، و)ذاته الثورة فعل يعيب ال(
  لشعبا حكومةإىل  سلس انتقال يتحقق مل إن فظائع وقوعإىل  تؤدي أن الثورة يف

  

احليوان مزرعة             )٢١( كتاب  

  بريطاين وروائي صحايف ،أورويل جــورج )بلري آرثر اريك(:  املؤلف
  سياسي خيال ،ديستوبيا رواية:  املوضوعي التصنيف

  ١٩٤٥:  النشر تاريخ
   صفحة ١١٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  عةسا ٢:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٥٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الرواية
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  )جونز( السيد يديرها مزرعة عن

   معها التعامل يف أسلوبه أن من تعاين املزرعة تلك يف احليوانات وكانت
  واالستغالل والقسوة الظلم من الكثري فيه

  احليوانات نفوس يف النقمة مشاعر تصعيدإىل  الظروف من مجلةٌ أدت ولقد
   جونز السيد على الثورة املزرعة يف احليوانات تعلن فرصة أول عوم

  سيطرا حتت املزرعة لتصبح ،طرده من وتتمكّن
  وتنظيمه املزرعة يف العمل إدارة) نابليون(و) سنوبول( السيما اخلنازير من جمموعةٌ تتولّى
   فيه ينوالتفا العمل يف اإلخالصإىل  تدعو وصايا أو شعارات ذلك خالل رافعةً
  واالستغالل الظلم أشكال كلّ فيه تنتفي الذي اجلديد احليواينّ اتمع إلقامة

  ..واإلخاء احملبة أواصر أفراده بني وتربط ،والعدل الرخاء ويسوده
  ؟..احليوانات رقاب على مسلّطة سكاكنيإىل  الرباقة الشعارات هذه حتولت لو ماذا ولكن
  احليوانات هذه استعبِدت ريةاحل فباسم اً، فعل حدث ما هذا

  جوعت الرخاء وباسم ،حقوقها استلبت املساواة وباسم
  . :(.أفواهها كُممت املستقبل وباسم دماؤها، سفكت احلياة وباسم
  )سنوبول( دربه رفيق طرد من) نابليون( اخلرتير يتمكّن

   صغريةً جراًء كانت ذمن درا اليت الكالب من مبجموعة مستعيناً بالسلطة، واالستئثار
 سياسات تربير على القادر اإلعالمي مهام به أنيطت الذي) سكويلري( اخلرتيرإىل  إضافةً ،اخلاص أمنه جهاز لتكون

   عنه يصدر ما حبكمة احليوانات وإقناع ،)نابليون(
  وراءها الدوافع أو ،القرارات هذه طبيعةُ كانت أياً قرارات من

  !..تنفيذها جراء احليوانات ستدفعه يالذ الثمن كان ومهما
___________________  

  . .الرواية شخصيات -
  السياسية الدومجائية من تسخر الرواية أحداثو شخصيات

  البشر سذاجةو السلطوية من تسخر كماو "احليوانية" يف الرواية يف املتمثلة
  : املزرعة صاحب

 ملخص الرواية
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 على األبواب أقفال نسي أنه لدرجه سكره درجة وصف قدف بدقة، صورته الكاتب لنا جسد الرواية بداية يف
 موجودة برية جرعه أخر شربو اخللفي الباب عند حذائه برمي شخصيته يظهر جانبا ووصف.. .الدجاج
 اثر واجهته سوداء مواقف من املزرية أحلاله لتلك وصل ولكنه..قسوته رغم قديرا مزارعا كان انه يقال.باملرتل
 بكل املزرعة حاله تدهور ذلك عن فنتج. اخلمور شرب كثره بسبب صحته خسارةو املال من كبريا مبلغا فقدانه

  روسيا ملك خانة يف لنضعها الشخصية ذه أورويل يأخذنا واضحة إشارة يف. .جوانبها
  :ميجور اخلرتير
 ملا احليوانات لباقي لهنق قرر حلما حلم. .احليوانات باقي بني مكانته له. .املزرعة حكيم ليكون أهله الطويل عمره
. .لسماعه نومهم وقت من بالتضحية وافقوا وقد جبمعهم وأمر. للحيوانات املشرق املستقبل صورة من حيمله
 بعد وذو. .تفكريه يف فلسفي بعد ذو. احليوانات لباقي نقلها يريد موعظة حيمل. بينهم مكانته علي دليل وهذا
 يف ستشعل ولكنها. .حدوثها توقيت من متأكد غري كان وإن الثورة يلإ النداء خطابه فتضمن.. .أقواله يف ثوري

 منا حيوان أي يكمل وال حبريتنا نتمتع ال. .نستحقه ما جنين وال شاق عملنا أن أقواله ضمن ومن. األيام من يوم
  .جمهودكم يسرقون فالبشر.. البشر والسارق بالقاتل يقصد وكان. يقتل أو يذبح حىت األول عامه

 يقهرهم ألنه الكائنات سيد اإلنسان أن وأوضح.. جونز مستر وهو مباشر واحد عدو يف مشاكلهم وخلص
 يعلم أن يريد.. لنفسه بالباقي وحيتفظ.. فقط للمجاعة منعا هلم األدىن احلد بإعطائهم العمل علي وجيربهم

. احليوانات يقصد معنا، كونت بأن الفئران أحقية علي التصويت هو اختذ إجراء فأول. .الدميقراطية احليوانات
 احلكومات تتبعها اليت السياسات خيص فيما الشخصية أفكاره لطرح استغله أورويل جورج أن يبدو ما علي

 إن كقوله الثورات إلطفاء هلم تقال قد دوافع هلم ويشرح حيذرهم ميجور فكان.. الثوار علي النفسية للسيطرة
 بالتغري وطالب األسس وضع إنه حيث مليجور؛ األقرب ماركس صيةشخ.. مشتركة مصاحل واحليوان اإلنسان بني
 أكتافهم علي صعد والذين الدميقراطي التحول رؤية قبل قتلوا الذين الثورة شهداء لنا واألقرب.. يعاصره ومل

  حاليا املنتفعون
  :كلوفر
.. الرابع مهرها والدة بعد تفقده بدأت اليت قوامها علي حتافظ كانت أا يبدو.. عمرها منتصف يف أم فرسة
 حاجزا شكلت أا كما.. القش بني خمتبئ صغري حيوان أي تدهس أن من خوفا املتمهل مشيها بدليل حنونة
.. إخالصا احليوانات أكثر من وبوكسر هي كانت. األماميتني بساقيها ميجور اجتماع أثناء اليتامى البطات حلماية

  تفعله ما بيدها ليس ولكن اتمعات يف موراأل حقيقة تعرف قد اليت الطبقة تلك متثل
  :بوكسر
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 بسبب الغباء عليه يبدو.. وممشوقا طويال كان.. معا جوادين بقوة قوته خلص أورويل أن إال قوي، ضخم جواد
 جنبإىل  جنبا جبد يعمل كان. .العمل يف تفانيه بسبب حتترمه كانت احليوانات لكن. .أنفه علي البيضاء الرقعة

  والفالحني العمال..اتمعات يف العاملة الطبقة الواقع يف ميثل. املزرعة يف بنيامني مع
  :مورييل

 تشترك.. الدستور يف التالعب اكتشاف علي كلوفر تساعد.. بصعوبة كانت وإن القراءة تعرف.. بيضاء عرتة
  التهكم باستثناء خصائصه كل يف بنيامني مع

  :بنيامني
 كثري.. التهكم من الكثري علي حتتوي وتعليقاته توجيهاته.. محقا أكثرهمو سنا احليوانات وأكرب.. احلمار

 بشكل ذلك عن يفصح مل وإن لبوكسر، خملصا وكان..الضحك يستحق شيئا يري ال بأنه ذلك ويربر.. الضحك
 ويكتفي ميتكل مل ولكنه.. اخلنازير باقي بفساد يعلم كان. كاخلنازير بذلك كثريا يتباهى وال القراءة ميكنه..واضح

  اتمعات يف السلبية التهكمية الشخصيات ميثل لذلك.. بالتهكم
  :مويل
 احلمراء للشرائط األنظار لشد األبيض بعرفها اللعب كثرية.. االنتباه جذب حتب.. ببلهها عرفت بيضاء مهرة

 جسمي من الناتج الدفء استغالل بدليل. .طفيلية. .لتعيش وأمانا دفئا أالماكن أكثر عن تبحث... هلا املميزة
. .اخلنازير قبل من الثورة وواجبات ميزات شرح فمع. .احملدود بأفقها تتميز. .بينهما لتجلس وكلوفر بوكسر

 متثل واضح بشكل. حلقها علي امللونة الشرائط وضع وإمكانية السكر بأكل خاصة بأسئلة عليهم تطل
  الربجوازيني

  :موسي
 فكان.. املدلل جونز طائر أنه مبا. .واألكاذيب اإلشاعات نشر علي مليع. .ميجور اجتماع حيضر مل. أسود غراب

) للجنة املعادل( احللوى جببل بعضهم أقنع أنه حىت. احلديث يف لباقته ثقتهم كسب يف يساعده وكان. جاسوسه
 يعمل ال انه بسبب احليوانات بعض من مكروها كان ولكنه. احليوانات يشتهيه ما كل علي حيتوي السحب خلف

 اللذين املأجورين الدين رجال ميثل أنه الواضح من. احللوى جبل خيص فيما صدقه اآلخر والبعض. .املزرعة يف
  الدين رجال مييز الذي ردائه منو امسه من ذلك يظهر. .الدين باسم الشعب عواطف علي يلعبون

  ):بلوبل - بنشر – جيسي( الكالب
 التفرقة فكرة ويؤيدون. .والتعذيب للقوة ورموز. .فهمألهدا الوصول يف اإلرهاب يستخدمون أم يبدو

 من خترج للفئران رؤيتهم ومع ميجور اجتماع فأثناء. .للحيوانية الفئران انضمام ضد صوتوا أم حىت. العنصرية
  أرواحها علي خوفا جلحورها الفئران روب كفيلة كانت بنظرة اقتنصوهم. .جحورها
  :نابيلون
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  مهمة وسكولري سنوبول وعلي عليه ألقيت لذلك. .احليوانات أذكي منو. الشباب اخلنازير من
 احلديث مهارات يف ماهرا يكن مل. الذبح أو للبيع يعدهم جونز كان حيث. .باللحم مملوءا كان. .احليوانات تعليم

 غري ينهمأع نصب الشخصية أجمادهم يضعون الذين القادة يقصد وقد. .نفسه علي باعتماده متيز ولكنه. .واللباقة
 إسقاطات أكثر وتظهر. .الثورة علي االنقضاض يريد الذي الفصيل حاليا ا يقصد وقد. .بشعوم مهتمني

  املزرعة من إلبعاده التهم له ويلفق سنوبول الثورة بصديق يغدر حني السيئة نابليون وتصرفات
  :سنوبول

 أقل كانت شخصيته أن حني يف. لباقة وأكثر ننابليو من حيوية أكثر ولكنه. خصائصه يف نابليون شارك.. .خرتير
 أحد من والكتابة القراءة واخلنازير هو تعلم. .الكتابة من متكننا املوجودين أكثر كان بأنه متيز. نابليون من عمقا

 من املزرعة اسم غري ومن املزرعة باب علي احليواين الدستور كتب من هو لذلك. .جونز بأوالد اخلاصة الكتب
  احليوان مزرعة إيل صرالق مزرعة

  :سكويلر
 وجه فرض يف اخلاص أسلوبه له. .ممتاز ومتحدث رشيقة حركاته. .اخلنازير بني من شهرة األكثر. .صغري خرتير
 حيول أن إمكانية تردد كانت احليوانات باقي أن حىت. .ومجال جذب كأداة ذيله الستخدام اضطر وإن نظره

 وسنوبول نابليون مع بنائه يف اشترك فكري نظام وهو. .للحيوانية سسامؤ كان. .األبيض إيل األسود سكويلر
  املقهورة اتمعات يف اإلعالم وزارة مبثابة يعمل. .ميجور تعاليم علي قائم

  :مينيميس
 مشاعر تلهب كانت اليت" اجنلترا وحوش" أغنية لتحرمي وصل حيث.. .فاسد. .نابليون ولسان شاعر، هو

  البائد النظام أبواق لنا وميثل. ستالني أبواق به ليمثل أورويل وضعه. .نزجو مستر ضد احليوانات
  :اخلراف جمموعه

  ا يتالعب اليت كاألرقام فهم. .مساندة وأصوات تأييد كحشود نابليون يستخدمهم
___________________  

  . .الرواية وحي ن م اقتباسات -
   نفسه عن الذباب هب يهش لكي بالذيل عليه من قد اهللا ان يدرك إنه --

  مجيعاً الذباب جور من يرمحهو ذيل بال خيلقه ان به االحرى كان أما ولكن
  تشيد مل أم الطاحونة شيدت سواء شقاء من فيها ما بكل احلياة هي احلياة إن --
   منهم املوتى إال صاحلاً إنساناً البشر يف جتد ولن ،احلرب هي احلرب --
  صورها أبشع يف والعبودية جمسداً شقاءال هي حقيقتها يف حياتنا إن --
  اآلخرون من تساوٍ أكثر منها البعض لكن، ومتساوية احليوانات مجيع --
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________________  
  . .القراء وحي من اقتباسات -

   املتطرفة شعوا وعقلية املتحيونة ببلداننا مزرعتكم أشبه ما --
  الشائعات تكثر الثورات يف --
  هلا مضادة لثورة قائداً مدة بعد يتحول مث للثورة، ائدق هناك يكون دائما --
  أل للسلطة يقول.. .احلق القائد --
  الثورة قبل ما أليام يرجع أن ثورة يف عاش الذي الشخص علي يصعب --
  حياته طوال الثورة قبل ما أيام يف العيش شخص علي يصعب ال لكن
  لثورة الثورة حتتاج أحياناً --
  السكر من ضلأف امللح يكون قد --
  مكرهم أمن احليوانات لغة تعلم من --
  جونز يا آسفون حنن --
  اخلرتير سنوبل كلنا --
  نابليون أمام يظهر الذي الديك --
  محاراً احلمار يعترب من احلمار فقط --

____________________  
  . .تعقيب -

  فحسب هذا الشمويلّ احلكم لنظام إدانةً تتضمن ال الروايةُ
   الكلي االستسالم حالةَ ـ قبله ربما بل ـ ذلك جانبإىل  تدين إنها بل

  والظلم القهر صنوف من ضده يمارس ما كلّ جتاه احليوانات جمتمع يبديها اليت
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  روايةفكرة عامة حول ال

 

   الظاهر يف ناجحة تبدو جمتمعات يف السلبيات الرواية تكشف
  ومادية جسدية ومتع اتملذ من له يتاح مبا راضيا يبدو والكل
   اتمع هذا يف امللحوظ االستقرار هذا أن احلقيقة يف ولكن
  !..إنسانا يكون أن يف اإلنسان حبرية التضحية تطلب

  

الطريف العامل/  شجاع جـديد عـامل    )٢٢( كتاب  

  )اجنليـزي كاتب( هكسلي الدوس:  املؤلف
  سياسي خيال ،ديستوبياو يوتوبيا م مزيج:  املوضوعي التصنيف

  ١٩٣٢:  النشر تاريخ
   صفحة ٣٤٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعة ٦:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٧٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٧:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الرواية
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   للعبودية سالحإىل  العلم يتحول حينما
   لالنسان نفس كل وىف حركة كليف  للتدخل مربرإىل  الزائد التنظيم يتحول حينما
  !..متشاون البشر يصبح حينما
   عواطف بال ،أحاسيس بال ،مشاعر بال مكررة نسخ
   كيميائية حبة جمرد السعادة تصبح حينما النظام خلدمة مصممة آالت جمرد

   اهلائلة البشرية الكتلة هذه كل وسط يذوب ،االنسان تفرد يضيع حينما
   !..لةآيف  ترس الىت يتحول
   هكسلى الدوس عامل. ." جديد عامل" يف  بك اهالً حينها
  الناس حياة على العلم سيطرة من خوفه عن فيها يعرب رواية
  مساوئ من فيها ما بكل الفاضلة العلماء مدينة الكتاب هذا يف يصور

   واالالت العقاقري عامل ،اجلديد العامل هذا يف
   آيل شيء كل اجلديد العامل هذا يف ،واجلمال والشعر العاطفة منه تنتفي
   الوحيد الكاتب هو مجيعا الكتاب بني من هكسلي ولعل
  ووضوح جبرأة العلم نتائج يصور أن يستطيع الذي
   متكن حيث ،وشاعر عامل الكتاب هذا يف وهو
  الكاتب منها تقزز كما القارئ منها يتقزز مدهشة صورة لنا رسم من
   االستغناء حدإىل  بنا يصل سوف علمال أن هكسلي يتخيل الكتاب هذا يف

   األرحام يف تكوينها من بدال علمية بطريقة القوارير يف األجنة وتكوين الزواج عن
  هــ ،د ،ج ،ب ،أ:  مخس طبقات لـ تقسيمهم يتم الكيميائي تركبيتهم حبكم واألطفال

  التاليني اخلمسة من واحد تكون أن يف لك خيار ال -
  بيتا مث الفا -- 

    وفكريا اجتماعيا مستوى األعلى مها ينوالذ
  احلكومة وأعضاء العامل قادة يأيت ألفا فمن

  جاما -- 
  واإلدارية املكتبية باألعمال يقومون من وهو

   دلتا -- 

 ملخص الرواية
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  فكريا  جمهودا تتطلب ال اليت اليدوية باألعمال يقومون من وهم
     إبسيلون -- 

   مرتبة واألدىن األغىب
  الشعب أغلبية يشكلون وهم ،شابه وما نظافة عمال

  !..أصال احلق هذا لديك ليس ،ختتار أن حتاول ال
   العقلي واستعدادها اجلسماين تكوينها يالئم خاصا إعدادا تعد طبقة كل ان اي

  باتا انعداما شخصيته تنعدم تكاد الفرد إن حىت
  حالإىل  حال من والتقلقل الشخصي واالختالف الفردية ينكر اجلديد العامل
  ))واالستقرار ،التشابة ،اجلماعة(( هو به يطالعك الذي عارهوش

   الطغيان حاالت من حالة كل تربير يتم ما غالبا الشعارات هذه باستخدام
   دميقراطية ام كانت ديكتاتورية احلكومات ترتكبها الىت

   اإلنسان شخصية على للقضاء الشعارات هذه يستخدمون مجيعاً كلهم
  ..للوظيفة عبد ،للنظام دعبإىل  حتويلهو وتفرده

  املعرفة مه مما أكثر السعادة مه اجلديد العامل و
   فرضا النفوس على تفرض وإمنا الشخصية امليول توجهها ال حمضة الية سعادة وهي
  إليه تسعى وال فيه تفكر ال فإنك اجلديد العامل شيئاَيف أردت إذا

  مقبضا تدير أو زر على تضغط ان يكفيك وأمنا
  تريد ما لك ليكون هكسلي قولي كما

   املللإىل  تدعو ،الشديد يسرها رغم ،احلياة هذه ان والشك
   الديين والشعور الرفيعة الفنون إمهالإىل  تؤدي كما

   الطبيعة اسرار باكتشاف تم اليت الصحيحة العلمية والروح
  وراحته اإلنسان بإسعاد تم مما أكثر

   الصحيحة األمومة وإىل ،دميةالق البساطةإىل  بالعودة ينادي مث
  :) واملادة بالعلم يلوث مل الذي الريف وإىل ،أمهام ترعاهم األطفال إىل
  ــــ.
  . .اقتباسات -

   احلب أريد احلقيقي اخلطر أريد اهللا أريد احلرب أريد الراحة أحب ال لكنين --
   احلرية أريد الشعر أريد اخلطيئة أريد احلقو اخلري أريد



١٣٠ 

  سعيدا تكون اال يف حبقك طالبت بذلك انك
   العليا القيم من اجلمالو احلق سيظلو النهاية ايل سيستمر العلم أن أعتقد كنت لقد --

   الراحةو السعادة ايل اجلمالو احلق انتقل ولكن
  فال اجلمالو احلق اما الدوران عجلة تبقي اليت هي فالسعادة

   ريناآلخ سعادة خاصةو القسوة شديد سيد السعادة ان --
  سؤال بدون قبوهلا علي املرء يكيف مل إذا احلقيقة من قسوة أشد إا

   السعادةو يتفق ال الذي هو وحده الفن ليس --
   خطر انه أيضا كذلك العلم إمنا

  االستقرار أجل من ذلك شديد حبرص تكميمهو سلسلته جيب ولذلك
  بالبؤس قورنت اذا شيء ال تبدو احلقيقية السعادة ألن --

  االستقرار من أكثر براقا االستقرار وعدم
  الكوارث وجه يف النضال مقابل شيء ال القناعة وأن

   الشك أمام االيار او املقاومة مثل البصر خيطف ما فيها وليس
  إطالقا عظيمة تكون ال السعادة هذا كل أمام والعاطفة

  السعادة يف التفكري ايل اإلنسان يضطر مل لو مهزلة أشدها ما --
  . .الفضيلة علي ندرم نحن --

   تفعله ما حتب ان الفضيلة أليست
  اتمع يف احلتمية مواقعهم حيبو ان ندرم هنا وحنن
  االستقرار حنو اتمع لضبط به جدا مسموح حبد ،فقط التدخل من العلم متكن أن بعد --
  مثايل جمتمع ،السعادو االستقرار حتقق قد وها
  الصناعي الرحمو بالتلقيح حله مت فقد. .للوالدة امل هناك ليس
  السائد هو العفوي فاجلنس. .للحب مشاعر هناك ليس
  العامل هذا ايل تأيت أن قبلو الطفولة سن يف مناعتك تأخذ انك. .أمراض هناك ليس
  االالمو األحزان أشد تزيل بأن كفيلة السوما فحبوب.. .أمل او عزلة او وحدة هناك ليس
   االكل مثل مثلها فسيولوجية عملية فهو املوت علي تكييف فإنك. .املوت من خوف هناك ليس
  عجز او مرض هناك ليس ألن. .شيخوخة هناك ليس
  ل الطفولة منذ الناس فإن. .االجتماعية املكانة أجل من صراعات هناك ليس

  معينة إجتماعية مكانه علي تنشئتهم مت قد الصناعي الرحم يف وجودهم منذ بل ال ال
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  فكرة عامة حول الكتاب

 

  قدراتك ويزيد محاسك يلهب أن وبإمكانه ،قوة حللمك إن
   ؟..بالنفع عليك يعود أن ميكنه هل:  هو السؤال لكن
  أحالمك لتحقيق سريشدك الكتاب هذا إن

  

حلمك اخترب             )٢٣( كتاب  

  قيادة خبري ،متحدث ،كاتب ،ماكســويل سي جون:  املؤلف
  ذاتية تنمية:  املوضوعي التصنيف

  ٢٠٠٩:  نشرال تاريخ
   صفحة ٣٠٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعة ٥:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٨٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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 خالل من ويشجعك املستقبلي النجاح حتقيق حنو الطريق لك يكشف ملهم عملى كتاب هو “حلمك اخترب” إن
  أحالمهم ليعيشوا باجلرأة متتعوا الذين هلؤالء الشهرية النجاحات

 حتديديف  الناس جيدها الىت الصعوبة وراء الرئيسية باألسباب ويتبعها احللم عن تعريفه الكاتب يعرض ،بدايةً
 من متكنك حبيث ،ومشاعرك وإرادتك عقلكيف  النشاط ببث تقوم للمستقبل ملهمة صورة هو فاحللم ،أحالمهم

  لتحقيقه عمله ميكنك ما كل فعل
  إذن؟ حتلم أن عن يعيقك الذي فما
  آخرين أشخاص بفعل للحلم احلماس يفقدون الناس بعض -١
  املاضى وآالم إحباطات ببسب محاسهم يفقدون الناس بعض -٢
  املتواضع باملستوى يرضون الناس بعض -٣
  للحلم اخليال يفتقدون الناس بعض -٤

  حلمك؟ الختبار مستعد أنت فهل
   وراءه السعي يستحق أنه تعتقد حلم لديك يكون رمبا

   التزامك وتؤكد رؤيتك تبلور كيف ماكسويل لك يوضح ولذلك
  العشرة األسئلة عن مبنع اإلجابة بكيفية تعريفك خالل من

  ـــــ
  ؟..فعلًا حلمي هو حلمي هل:  امللكية سؤال

   امتلكته إذا فقط ممكنا احللم سيصري –
  داخلك من نابعا ليس حلم حتقيق ميكنك ال

  للحلم مناسبا والشخص للشخص مناسبا احللم يكون فحني
  البعض بعضهما عن االثنني فصل املمكن من يكون لن
  حلمك؟ متتلك كيف إذن،. احللم لتحقيق األوىل طوةاخل هى امللكية –
  اآلخرون بك آمن إن تنجح رمبا ،نفسك على للرهان مستعدا كن -

  بنفسك أنت تؤمن مل ما قط تنجح لن لكنك
  متفرد أنك تنسى أن إياك ،حياتك بتقبل االكتفاء من بدلًا حياتك عش -

  بعدك من أو قبلك من دألح تتح مل الىت والفرص واخلربات املواهب متتلك وأنك
  اجلميع لصاحل بل ،فقط أنت لصاحلك فقط ليس ،ميكنك ما كل حتقق أن مسئوليتك إا

 كتابملخص ال
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  به معلق كله كيانك ألن الشىء تفعل أن اختر ،حتب ما وافعل تفعل ما أحبب -
   باآلخرين حلمك أو نفسك تقارن ال -

  حياتكيف  تبدأ أينما ،لديك مبا ،وسعكيف  ما أفضل تفعل أن هو فالنجاح
   اآلخرون يفهمك ال حني حىت للمستقبل برؤيتك آمن -
   هنا دمت ما بأنك اإلميانإىل  باإلضافة ،النجاح أسرار أول هى بالنفس الثقة إن

   هلا مسخر أنت حمددة مهمة ألداء أو ،لسبب هنا موجود فأنت
  جتيده ما كليف  العمل واصلت طاملا وذلك

  ـــ
  ؟..بوضوح حلمى أرى هل:  الوضوح سؤال

  بوضوح تراه حني إال ذلك عمل تستطيع فلن ،حلمك حتقق أن أردت إذا
   وراءه السعىيف  البدء قبل بدقة حلمك حتدد أن عليك

   أحالم جمرد أحالمهم تظل هلذا ،ذلك يفعلون ال الناس معظم إن
  حتقيقها عن يعجزون لذلك ونتيجة – حمددة غري مشوشة أشياء جمرد

  اعتباركيف  تضعها أن عليك الىت األشياء بعض إليك ،هنكذيف  حلمك توضح لكي –
   كافية بدرجة حمددة العامة الفكرة جيعل الواضح احللم –
  قياسها ميكن أهدافًا تضع وأن دقيقًا تكون أن منك حيتاج تريد ما حتديد إن
   طريقكيف  املضى قبل صغرية تفصيلة كليف  تفكر أن بالضرورة يستلزم ال حمدد كونك إن
   واضحة كبرية الفكرة تكون أن جيب ،خطأ سيكون هذاف

  طريقكيف  متضى وأنت نفسها تلقاء من فستتكشف األمور بقية أما
   اجلهد بذل دون واضحا يصري ال الواضح احللم إن –
  حيلم عقلك جتعل كى كبري جمهودإىل  حتتاج لن
  ملزم واضح حلم تشكيل مهمة على عقلك تركز كى كبري جمهودإىل  ستحتاج بل
   هدفك على يؤكد الواضح احللم –

   أوضح بشكل هدفك رؤية على قدرتك زادت بوضوح حلمك رأيت فكلما
   عن الكربى الصورة تغيب حبيث اليومية احلياة رحى بني اإلنسان يعلق أن السهل فمن

   عينيك أمام واضحا حلمك يكون حني ولكن ناظريه
  مسلي بشكل أولوياتك حتديد على هذا فسيساعدك

  األولويات وضوح خيلق الرؤية وضوح إن
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  الصحيح االجتاه حيدد الواضح واحللم
  ـــ
  ؟..سيطريت نطاقيف  عوامل على حلمي حتقيقيف  أعتمد هل:  الواقعية سؤال

  بالواقع ملما تكون أن عليك جيب أنه احلياةيف  املفارقات أكرب من إن –
  تضيع أن ألحالمك تسمح أال نفسه الوقت وىف
  الواقع من تبدأ أن يفترض ال ،بطبيعتها الماألح –
  مألوفة وغري ،التصور صعبة خياالت تكون أن املفترض من بل

  واإلبداعية اخليال نتاج من ومجيعها ،والرغبات اآلمال من آتية حال أية على فهى
 ماكسويل ونج إن الواقع؟ أرض على لتحقيقه فرصة أدىن هناك تكن مل إذا وراءه السعي احللم يستحق هل لكن

  يلتقيا أن جيب والواقع احللم أن يرى فهو هذا، يعتقد ال
  اجلاد والعمل املوهبة:  احللم مع تواجدها املطلوب األشياء من أن إذ

  جبد للعمل فقط حباجة لست فأنت حلمك ولتحقيق
  قوتك نقاط وفق العمل على حترص أنإىل  أيضا حباجة بل

  احلياةيف  احلقيقية مكانياتكإ على قوتك مواطن تأسيسإىل  وستحتاج
   أحالمك فيه حققت قد تكون مكانيف  تنتهى أن أردت فإذا

  وإمكانياتك عاداتك قوتك نقاط بني باجلمع قمت أنك من التأكد فعليك
  مأزقيف  فستكون – حلمك اجتاه – االجتاه نفسيف  الثالثة األشياء هذه جتتمع مل فإذا

  ـــ
  ؟..به االلتزام ىعل حلمي جيربىن هل:  الشغف سؤال

  حلمه حتقيق يريد شخص ألي أساسي عنصر هو الشغف ؟..الشغف هو ما
   إجناز أى حنو البدء نقطة ألنه

  ممكنا احللم جتعل الىت بالطاقة ميدك فالشغف
   احلاضر على والتركيز بالطاقة ميدك محاس هو الشغف
  املستقبليف  التحرك لتواصل بالطاقة وميدك

  الشغف بفعل املواهب تشتعل حني تتحقق األحالم إن
  وتتبعها شغفك مواطن تكتشف أن هى يوما تتلقاها قد مهنية نصيحة أفضل إن

  حياتك أيام أغلب باإلشباع ستشعر لك مهنة حلمك جتعل وحني
  ــ
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  ؟..حلمي لتحقيق استراتيجية لدي هل:  الطريق سؤال
  ؟..حتقيقه تنوي كيف لكن ،عظيم شيء هذا ؟..حلم ألديك
   Mary Webb ويب ماري اإلجنليزية روائيةال تقول

  )متتطيها أن قبل أحالمك على السرج ضع(
  ستضعها اليت للخطط للتخطيط حباجة أنك أى

   Jack Welch ويلش جاك اليكترك جلنرال السابق التنفيذي املدير ويقول
   العامل من احلايل موقعك فهم أولًا حتاول أن هى االستراتيجية(

  بالفعل أنت أين بل ،تكون أن تأمل أين أو تتمىن أين ليس
  سنوات مخس غضون يف تكون أن تريد أين فهم حماولة تكون ذلك وبعد
  )هناكإىل  هنا من لالنتقال الواقعية لالحتماالت بتقييم قم النهاية وىف

   فترة كل مراجعتها جتب واضحة خطة وضع مع وذلك
  األحداث توايل مع اخليارات تدبر هو الغد يكتنف الذي الغموض ذلك ملواجهة سبيل أفضل إن
  أحالمك حتقيق حتاول حني نفعا جتديك لن اجلامدة العقلية إن
  آلخر حني من النتائجإىل  تنظر أن عليك بل
  مك ال اليت األشياء عن تتخلى أن جيب ملواردك إهدار دون السليم الطريق على ولتسري –

  أحالمهم حتقيقيف  يفشلون الذين معظم إن حقًا تريده ما حتقيق ميكنك حىت وذلك
  رحلتهم مدار على األشياء من بالعديد القيام حماولني وسعهم استندفوا قد ألم يفشلون

  املهارات من جمموعتني ولتوظيف للتغري مستعدا وكن باملرونة وحتلَّ التحديات كل تقبل –
   ؟..للتغيري حيتاج الذي ما:  يسأل الذى الناقد التفكري

  ؟..تغيريه ميكننا كيف: يسأل الذى اإلبداعى والتفكري
   حلمك لتحقيق خطة لديك كان إذا –

  حلمك من تقترب كى يوم كل جبد واعمل مواردك ومجّع جهودك وركز باملرونة فتحلَّ
   بسهولة أو بسرعة تتحقق ال األحالم إن ،حتقيقهيف  كبرية فرصتك وستكون

  حلمك لتحقيق العمل وواصل حبلمك تشبث لذا
  حسن بشكل وتنتهي ،حسن بشكل تبدأ أن وعليك

  ــــ
  ؟..حلمي لتحقيق أحتاجهم الذين األشخاص أشركت هل:  الناس سؤال

  .حلمك حتقيق من أساسي جزء هو العمل فريق إن -
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   كامل لفريق حتتاج ورمبا ،واحد شخص ورعاية لتشجيع فقط حاجةيف  تكون رمبا
   معك ينآخر ألشخاص حتتاج فأنت حلمك كان ما أيا

   الرياضة عامليف  احلقيقة هذه الناس يدرك
  املناسبني الالعبني دون الفوز حتقيق يستحيل أنه يعلمون فهم
   معك للسري مستعدين يكونون آلخرين فستحتاج حلمك حتقيق أردت فإذا -

   معك أمناء وأشخاص يلهمونك أشخاص ؛ أجلك من والعمل
  يوما يتحقق لن حلم األرجح على هو األمني النقد أمام يصمد ال الذى فاحللم

  يف  معك يشترك عمل فريق تكوين فعليك ،شيء كل عمل ميكنك ال وألنك -
  والشخصية املهارات حيث من خمتلف فيه عضو كل لكن ؛ واألولويات والرؤية القيم نفس

   بوضوح رؤيتك تنقل أن جيب جيدة بصورة فريقك لتوظيف -
  بأمهيته مقتنعا أنت كنت إذا إال حلمك بأمهية اآلخرين اقناع ميكنك فال

   املستويات على ذلك لعمل حاجةيف  أنت حلمك وتوصيل الناس مع للتواصل
  والتخيلية والشعورية املنطقية
  ـــ
  ؟..حلمي حتقيق مثن لدفع مستعد أنا هل:  التكلفة سؤال

  لتحقيقها ا القيام جيب اليت التضحيات وكذلك ،شخصية األحالم إن –
  التكلفة سؤال أنفسهم سؤاليف  راغبني غري الناس بأغل إن
   ؟..حلمي حتقيق مثن لدفع مستعد أنا هل
  أحالمهم يتجنبون لذلك ونتيجة – التكلفة يتجنبون – السؤال هذا يتجنبون إم
  .لذلك مثنا يدفع أن دون أحالمه أحد حقق العامل هذايف  شخص يوجد ال-

  ريتهمح والبعض حيام الثمن يدفعون البعض
  العالقات أو املاديات أو األشياء بعض عن التخلي خالل من يدفع والبعض

   مثن حلم لكل أن ماكسويل يقنعنا الذى الوقت وىف
  أحالمناإىل  للوصول مثن “أي” لدفع مستعدين نكون أن علينا ينبغي ال أنه يذكرنا

  روحك فستتلف قيمك عن ختليت أو صحتك أفسدت فإذا
  مثن بأى ستحميها الىت باألشياء قائمة بعمل تقوم أن إذن عليك

  ــــ
  ؟..حلمي من أقترب هل:  املثابرة سؤال



١٣٧ 

   للمثابرة قاعدتان هناك إن يقال
  أخرى خطوة خذ:  ١ رقم القاعدة
  ١ رقم القاعدةإىل  عد أخرى خطوة أخذ عن تعجز حني:  ٢ رقم القاعدة

  خرىأ خطوة ألخذ اإلرادة:  احللم لتحقيق املطلوب هو هذا
  ذلك عمل ميكنك ال أنه مقتنعا تكون حني
   االستسالم يرفضون أحالمهم يعيشون من إن

  طريقهميف  السري يواصلون طاملا أم يعلمون حيث
  صاحلهميف  األمور سري احتمال فسيزيد ،يوميا عليها يقدرون صغرية جناحات حمققني

  ؟..حلمي من أقترب هل: ة املثابر سؤال عن بنعم جييبون إم
  ــــ

  ؟..الرضا يل جيلب حلمىإىل  وصوالً العمل هل:  اإلشباع سؤال
   حتققه ما جمرد من بأكثر يتعلق احللم حتقيق إن –
  العملية هذه خالل عليه تصبح الذي بالشخص يتعلق إنه
  عظيمة لرحلة احملفز هو بل ،املطاف اية ليس العظيم احللم إن

  اإلشباع سؤال عن بنعم جتيب أن وميكنك صحيحة الرحلة هذه كانت فإذا
   يهم ال للحلم الوصول إن قول حلد أصل فلن
  خوضها تستحق الرحلة فستظل ،حلمكإىل  بالفعل تصل مل إذا إنه أقول سوف لكن
  الــرضــا على باعثة نفسها الرحلة ألن ملاذا؟

  ـــ
  ؟..اآلخرين حلمي يفيد هل:  املغزى سؤال

  وامتلكوه اكتسبوه ما بسبب عظماء يكونوا مل التاريخيف  والنساء الرجال أعظم إن
  بعدهم عاش ما وخلَّفوا للناس أنفسهم قدموا ألم عظماء كانوا بل

  اآلخرين يفيد شيئًا يفعلوا أن حلمهم كان
  الغاية حىت بأحالمهم التمسك يستطيعون من ،هم ما فقليلٌ

  أحالمهم لتحقيق شىء كل عن التخلي يف راغبني وهم الفارق ليصنعوا
  نفسك ملساعدة كبري بشيء قمت تكون أن جيب السؤال هذا على بنعم جتيب كى –

  اآلخرين مساعدة على قادرا تكون حىت
  يقدمه ما الشخص لدى يكون عندما فقط يأتى كبري حلم حتقيق أن إذ
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  أمجع العامل تنقذ أن عليك أن يعين ال فهذا ،بنعم إجابتك كانت إن وحىت-
   فحسب ضروري هو ما بعمل ابدأ. جهدك أقصى ذلوتب صغريا تبدأ أن جيب

  . .وفجأة ،ممكن هو مبا قم مث
  !..مستحيل هو ما تفعل أنك ستجد
  ـــ

   يومك قوت كسب رد هنا لست أنت
   رخاًء أكثر بشكل العيش على قادرا العامل جتعل أن أجل من هنا أنت

   أفضل وإجناز أمل وبروح ،أعظم برؤية
  ..العامل لتثري هنا أنت
  ـ

  . .التالية األسئلة ع أجب
  بنعم إجابة كل عن) ١( اعط

   بال اجابة لكل) ٠( و
  ٣٠ من درجاتك جمموع واحسب

  ـــــ
  ؟..فعالً حلمي هو حلمي هل:  امللكية سؤال -١
   حلمي حققت إذا العامل يف إنسان أسعد سأكون. أ

   أحب من ذلك يف مبن حلمي، على اآلخرين أطلعت لقد. ب
  به متمسكاً زلت ما لكين حلمي على ونآخر اعترض. ج

  ـــ
  ؟..بوضوح حلمي أرى هل:  الوضوح سؤال -٢
  واحدة عبارة يف حلمي جوهر شرح ميكنين. أ

   حلمي تفاصيل خبصوص تقريباً سؤال أي عن اإلجابة ميكنين. ب
  )أهدافه أو األساسية مالحمه يتضمن( حللمي تفصيلياً وصفاً كتبت لقد. ج
  ـ
  ؟..سيطريت نطاق يف عوامل على حلمي حتقيق يف أعتمد هل:  ةالواقعي سؤال -٣
   عليها كبرية بدرجة يعتمد وحلمي مواهيب، أعظم هي ما أعرف. أ

   احملتمل جناحي يف كبري بشكل تساهم اليومية وممارسات احلالية عادات إن. ب
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  حلمي حتقيق يف
  عارضوين أو مهمون أشخاص جتاهلين إذا حىت حلمي يتحقق أن املرجح من. ج
  املعوقات قابلتين إذا أو

  ــ
  ؟..به االلتزام على حلمي جيربين هل:  الشغف سؤال -٤
   حتقق وقد حلمي رؤية من أكثر فعله أود آخر شيء يوجد ال رمبا. أ

   فيه أفكر وأنا أنام أو أستيقظ ما وكثرياً يوم كل حلمي يف أفكر. ب
  اضيامل العام مدار على يل مهماً احللم هذا ظل لقد. ج

  ــ
  ؟..حلمي لتحقيق استراتيجية لدي هل:  الطريق سؤال -٥
   حلمي ا سأحقق اليت الكيفية عن مكتوبة خطة لدي -أ

   فيها رأيهم على أتعرف لكي أحترمهم أشخاص ثالثة على خطيت عرضت لقد -ب
   العمل يف وعادايت أولويايت يف مهمة بتغيريات قمت لقد -ج

  التنفيذ موضع خطيت أضع حىت
  ــ

  ؟..حلمي لتحقيق أحتاجهم الذين األشخاص أشركت هل:  الناس سؤال -٦
   معي أمناء هم والذين سيحفزوين الذي باألشخاص نفسي أحطت لقد. أ

  وضعفي قويت نقاط خبصوص
   تكميلية مهارات ميلكون الذين باألشخاص استعنت لقد. ب

   حلمي حتقيق على يساعدوين حىت
  .احللم هلذا ملكيتهم يف معي مشتركون أصبحوا أم لدرجة آخرينإىل  حلمي نقلت لقد. ج
  ـ
  ؟..حلمي حتقيق مثن لدفع مستعد أنا هل:  التكلفة سؤال -٧
   حلمي حتقيق من أمتكن حىت بالفعل تكبدا معينة تكاليف إحصاء ميكنين. أ

  حلمي حتقيق مقابل عنه لالستغناء مستعد أنا فيما بالفعل فكرت لقد. ب
  حلمي أحقق كي أسريت أدمر أو صحيت أفسد أو قيمي نع أختلى لن. ج
  ـ
  ؟..حلمي من أقترب هل:  املثابرة سؤال -٨
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   حلمي لتحقيق سعيي أثناء بالفعل عليها تغلبت اليت العقبات حتديد ميكنين. أ
  حلمي من االقتراب أجل من بسيطاً، كان ولو يوم، كل شيئاً أفعل. ب
  حلمي حتقيق من أمتكن حبيث وأتغري أمنو حىت وبةالصع بالغة أشياء لفعل مستعد أنا. ج

  ــ
  ؟..الرضا يل جيلب حلميإىل  وصوالً العمل هل:  اإلشباع سؤال -٩
  حلمي أحقق لكي املثالية نظريت عن للتخلي مستعد أنا. أ

  . لدي األمهية من القدر ذا ألنه حلمي أحقق حىت عقود حىت أو لسنوات للعمل مستعد أنا. ب
  هذا حلمي لتحقيق بالسعي جداً تعأستم أنا. ج

  هباء متضِ مل حيايت أن فسأعترب فشلت ما إذا حىت
  ــ
  ؟..اآلخرين يفيد حلمي هل:  املغزى سؤال -١٠

   حلمي حتقق إذا يستفيدون سوف غريي معينني أشخاص تسمية ميكنين. أ
   ميحل أحقق حىت التفكري متشاة عقول ذوي أفراد من فريق بناء على أعمل إنين. ب
  عام مائة أو عشرين أو مخس بعد أمهية له سيكون حلمي لتحقيق أفعله ما إن. ج

  ــــ
  ).....؟.....( ؟...اموع

________  
  والتطبيق. .النتيجة

  ) درجة ٣٠ على حصلوا( السابقة العبارات من عبارة كل عن بنعم أجابوا ممن كنت إن -
  الواقع أرض على حتقق أحالمهم يروا ألن جداً كبرية احتماالت لديهم ممن فأنت

  ) حلمك شاركتهم وقد م تثق ممن( أشخاص ٣ من اطلب -
   أسئلة ١٠ الـ هذه يف بتقييمك يقوموا بأن
  للتحرك نصيحتهم واطلب - سؤال كل يف لك أعطوها اليت للدرجات دفاع دون استمع -
  السابقة العبارات من أكثر أو عبارة على بال أجبت إن -

   حلمك حتقيق من تقترب فرمبا
   بال أجبتها اليت النقاط هذه وتطوير ملراجعة حتتاج ولكن
  حلمك وحتقيق متلك من أكثر تقترب لكي

__________  
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  مة حول الكتابفكرة عا

   »ماكيافيلي« لـ األمري كتاب يقرأ حىت ينام ال »موسوليين« كان 
  لسياسام مرجعا يتخذانه كانا »هتلر«و »نابليون« إن:  وقيل

  غريه ينلها مل مكانة من للكتاب ملا ذلك رجعوي
   واإلمارة احلكم يف نظريات يقدم والكتاب

  واُألمراء احلكام بال شغلت لطاملا أسئلة على وجييب
   ؟..عليها حتصل وكيف السلطة أنواع هي وما ؟..املوروثة البالد حتكم كيف ؛ مثل

   ؟..واملدنية الدينية اإلمارات حكمت وكيف ؟..شعبه الزعيم ميلك وكيف
ـًا وعدوه الكثري انتقده حيث واسعا جدالً الكتاب وأثار   وإذالهلا الشعوب قهر على حتريض

   اخلداع وصنوف الغدر مواطن على للناس دليالً آخرون اعتربه حني يف
  شعوم ضد األمراء يسلكها اليت
  »مديتشي دي لورنزو« اإليطايل األمريإىل  املؤلف أهداه وقد

  

األمري             )٢٤( كتاب  

  إيطايل وفيلسوف كاتب ،ميكافيلي نيقوال:  املؤلف
   اجلديد العامل يف تأثريا األكثر النهضة عصر رواد من واحد هو

   الوسطى العصور حمر من الناهض
  والواقعي السياسي للتنظري واملؤسس الرئيسية الشخصية بعد فيما وأصبح بل

   واقعي/  سياسية علوم:  املوضوعي التصنيف
  ١٥٣٢:  النشر تاريخ

   صفحة ١٢٨:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعة ٣:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٦٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جماين pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

 بيانات  الكتاب



١٤٢ 

  

  

  األمري كتاب يف مبادئه ميكافيلي وضع أن منذ -
   دكتاتور لكل الكامل الدليل مبثابة الكتاب أصبح
  اآلن وحىت احلني ذلك منذ ورؤساء قادة مبوجبه عمل حيث

  ــــ
  ؟..الكتاب هذا قوة مصدر -
   وواضح ومركز ومكثف احلجم صغري أنه
  العاملي الفكر جواهر كأحد العامل يف اجلامعات من العديد يف يدرس جعله مما

 مل أنه مع احلديث السياسة علم يف الزاوية أحجار من أصبحت فقد واألديان األخالق عن آرائه خروج ورغم
   واللعنات الشتائم سوى املنصرمة األربعة القرون طوال منها حيصد

   م١٨٩٦ عام الوحدة شهد الذي إيطاليا موطنه يف إال تكرمياً ينل ومل
  لعصره سابقة كانت أفكاره كون رمزاً واعتربوه ميالده بذكرى االحتفال قرروا حيث

  ــــ
  ..مكيافيلي يراها كما املثايل األمري صفات -
  السابقني أو املعاصرين العظام الرجال سلوك لتقليد االستعداد -١

   القدمية روما يف أولئك. .املثال سبيل على
  الشعب رفاه أجل من حكومة وجودإىل  احلاجة إظهار على القدرة -٢

   الدمهاء حكومة عن املترتبة النتائج أوضح. .املثال سبيل على
   الدولة اءبق أجل من ،احلرب فن يف القيادة -٣
  والسلطة االستقرار على للحفاظ جوهريان يكونان قد والعنف القوة أن إدراك على القدرة -٤
   احلصافة -٥
   الضرورة عند فقط املشورة التماس يف احلكمة -٦
  "وكتوماً متصنعاً" يكون أن على القدرة -٧
   الفضيلة خالل من القدر على الكاملة السيطرة -٨
   والقنطور والثعلب األسد ونيك أن على القدرة -٩
  ) البشر وعقل احليوانات قوة استخدام على مقدرة القنطور - مكر الثعلب - قوة األسد(

  ..عليها وحيافـظ الدولة يـوجد أن املثايل األمري على شيء كل قبل -١٠

 كتابملخص ال
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  ــــ.
  وأسداً ثعلباً:  األمري -

  األسد وقوة لبالثع حيلة بني األمري جيمع أنإىل  يدعو رسائله عارض ويف
  والسيطرة االنتصار من يتمكن حىت

  مصلحته ضد يكون عهدا يرعى ال أنإىل  األمري ميكافيللي وحيث
   يستدرك لكنه ،)شرير( بأنه املبدأ هذا ويصف ،أسبابه انتهت بوعد يستمر ال وأن

  “األخيار من البشر مجيع ماكان حالة يف -شرير أنه أي- فقط الوصف هذا يصح”
   األكثر القبول يلقى واخلداع التمويه لفن املتقن ألمريا أن ويؤكد

  واقع أمر أي لقبول استعداد على الناس من البسطاء إن حيث رعيته لدى
  ويصدقها اخلديعة يقبل من بينهم من وسيجد

  الناس أمام دائماً وإظهاره) التدين( أمر على وصيته يف أكد وقد
  ــ

  يميكافيل نظر وجهة من احلاكم صفات اهم -
  ...أخالقياً -١

   الدينية والقيم والبدع والتقاليد األخالق من التخلص عليه جيب
  !فقط الشعب لكسب كوسيلة الدين واستعمال ،للحكام والرضوخ التواضع وخاصة

  ...الداخلية السياسة -٢
   منه وخوفهم الناس حب بني جيمع أن عليه
  ومهيباً خميفاً كونه من يتأكد أن فعليه ذلك تعسر وإن
  .. .اقتصادية -٣

   عادل بشكل الدخل وتوزيع االقتصادية العدالة لتحقيق يسعى أن عليه
  احلاكم ضد ثورة لقيام بعد فيما سبباً سيكون أغلبية تشكل فقرية طبقة وجود ألن
  .. .اخلارجية السياسة -٤

   عليه عبئاً كانت إن ومواثيقه عهوده من يتخلص أن يتعلم أن عليه
  الضرورة عند القوة ستعمالا يف التردد عدم و
  .. .احلروب -٥

   نفعاً جيدي ال املرتزقة من املكون اجليش وأن ،قوي وطين جيش إقامة من البد
  للنقود إال هلم والء ال فاملرتزقة
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  ـــ
  باحملكوم احلاكم عالقة -

  ذاته الوقت يف وخيافونه جيبونه جيعلهم أن يستطع مل إن الناس )احلاكم( خيافه أن يفضل
  ــــ

  ..اجلديد ومفهومهما والقدر الفضيلة بني العالقة -
   مكيافيلي لدى الفضيلة كلمة معىن يتغري

 هي الفضيلة وبالتايل اخلارجية األحداث أي القدر، مع للتعامل األمري حيتاجها اليت اخلربات جمموعة هي الفضيلة
  والذكاء الطاقة من خليط
  وياًوحي كفؤاً وكذلك ذكياً يكون أن األمري فعلى

   بالتبادل يشتركان القدر أي والفرصة الفرد فضيلة
  عنها لإلفصاح املالئمة فرصة جيد مل إن مـعطلة السياسي مهارات تبقى

  استغالهلا يــجـد مل اخلـلـوق السياسي أن لو مـعطلة الفرصة تبقى وبالعكس
  استثنائية لفضيلة مـحفـزإىل  حباجة سليب بوضع الفرصة تتمثل ما غالباً

  ـ
  التنبؤ على القدرة خالل من القدر مع البشرية الفضيلة تتكيف أن ميكن -

  معكوساً املستقبل املاهر السياسي يتوقع أن البد اهلدوء حلظات يف الدقيقة واحلسابات
  بالكامل إلحتواءها األار هوامش بناء يف يتم كما متاماً يلزم ما ويتخذ
  ـــ

   تهاإقام وطرق للحكومات املختلفة األنواع -
  الشعوب على وتسيطر السلطة متارس الدول كل

  ..إما فهي ،الدول لنا قسم
  وراثي حكم>  ممالك -١
  مجهوريات -٢
  جديد وراثي حكم نظام>  حديثة ممالك -٣
  نابويل مملكة مثل. .األمري ممتلكاتإىل  جديد كجزء حديثا انضمت ممالك -٤
  ..قدراتهب عليها حصل أو األمريإىل  القدر ساقها ممالك -٥

  ــ
  ..املستعمرة وجود بدل املنطقة يف القوات وجود من بكثري تكلفة أقل ،املستعمرات -
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  ..أن املستعمر على لذل
   ليكسبهم قوة األقل جلريانه وحاميا قائدا نفسه جيعل -١
   األقوى البقية إلضعاف يسعى -٢
   هو له خيضعوا حىت منه أقوى هو من بغزو حيذرهم -٣

  ـــ
  ..قاعدة -
   بلدإىل  يدخل قوي أجنيب أي
  السابق حلاكمهم كرههم بدافع األجنيب هذا سيؤيدون سكاا من املستضعفني كل فإن
  ..مثل
  . .السياسة هذه باستخدام الرومان قام> =
   املستعمرات أقاموا -١
   القوة من مبزيد هلا السماح دون ااورة الضعيفة الدول مع جيدة عالقات أقاموا -٢
   القوية الدول اأضعفو -٣

  ..احلكماء األمراء مسلك الرومان سلك وذا
  ـــــ

  ..مالحظة -
  ..حدوثه قبل حدوثه مايتوقع ومقاومة الفراسة أمهية ميكافيلي أوضح

   معه ويقاتلون حلاكمهم والء أكثر الضعفاء. .ان يعين مما
  ..األول نصرة دون فورا له سيخضعون فهم حاكمهم من أقوى مستعمر يأيت إن ما لكن
  ــ

  ..مخسة ،ملكه خسر الذي لويس امللك أخطاء -
   الصغرية القوى سحق -١
   إيطاليا يف واحدة دولة قيام نفوذ من زاد -٢
  البالد داخلإىل  جدا قوي بأجنيب جاء -٣
  بنفسه هناك ليعيش يذهب مل -٤
  مستعمرات ينشئ مل -٥

  ــ
  ..الكنيسة مع والعالقة السياسة خدمة يف الدين مفهوم -
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  "ملكية أداة" بأنه الدين مكيافيلي صور
  الوحيدة العقيدة باسم وتوحيده الشعب على السيطرة ا ميكن وسيلة أي

   تستغله أن جيب اليت للدولة دين هو مكيافيلي نظر يف فالدين
  واعتبارية حبتة سياسية ألغراض

   العامة الشعب موافقة على للحصول األمري يفرضها وأداة
ـُـعد الوحدة أجل من أساسية بأا الفلورنسي منياأل يؤمن اليت   نفسه اإلمارة رؤية ولب
ـّدت الذي القدمية روما يف الدين كان  للجمهورية ووحدة قوة مصدر الرومي البانثيون آهلة مجيع وح

   الحق وقت يف ولإلمرباطورية
   الدين عن حديثه مكيافيللي يركز املثال هذا وعلى
   قوله حد على اليت والكنيسة حياملسي الدين بشدة منتقداً
  اإليطالية الوطنية الوحدة قيام عدم سبب قرون لعدة كانت
  ــ

  ..قاعدة -
  الناس وحب احلظ بعد ،اإلمارةإىل  للوصول الثالث السبيل هي النذالة
  ـــ

  ..قاعدة -
   لألمري الطاعة تقدمي عن توقف إن الشعب تطويع يف تتدخل أا القوة مزايا من
  )فاشل األعزل النيب ألن(

   القوة يتطلب القوانني تطبيق
  والسيطرة السلطة استمرار لضمان الشخصية الكفاءة أي الذاتية القوة يتطلب وكذلك

  ـــــ
  ..قاعدة -

  بالقوة أو باحليلة إما ذلك يفعل إمنا ألنه. .نفسه يهلك ،غريه يقوي أن يف يتسبب من كل
  ــ

  ..قاعـدة -
  واحدة مرة ائمهجلر خيطط أن املنتصر على أن

  آثارها تبقى متعددة واقعات من تأثريا أقل تكون حىت واحدة دفعة األخطاء تكون وأن
  بفائدا ويشعروا املواطنون ا يستمتع حىت جرعة جرعة إعطاؤها فيجب املزايا أما
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  ــ.
  ..والنجاح التميز أجل من بتوفرها األمري مكيافيلي يطالب متضادة ثنائيات -
  معا والرمحة لشدةبا االتصاف -
  والتحرر والشهامة -
  رعاياه على اخلوف أو احلب فرض -
  واخلدعة بالقوة االحتالل -
  جديدة قوة وخلق القدامى املتطوعني على القضاء -
  القدمية العادات بدل البدع إدخال -
  جنوده على والتبعية االحترام بسط -
   حيبوك أن على الناس خيافك أن األفضل من -
  احلب يضمن مل إذا ،الكراهية بواسطتها يتجنب ،بطريقة منه وفاخل فرض -
  جنبإىل  جنبا معنا يسريان قد الكراهية وجود وعدم اخلوف أن إذ

  ـــــ
  والسالم احلرب -

  املساواة على القائمة كالصداقة متاماً احلرب على يقوم السالم
  للدول املتساوية احلربية لقوىا هي الدولية الساحة على املطروحة الوحيدة املساواة وبالتايل

 االحتفاظ جيب وبالتايل وسلطته اجليش بقوة مرتبطة) أرستقراطية أو مجهورية أو دميقراطية( دولة ألي البقاء قوة
  للعنف املشروع باالحتكار

  اخلارجية احلرب دون واحليلولة الداخلي األمن لضمان وذلك
  ــ

  بطريقتني يتدرب بأن األمري ميكافيلي ينصح -
  بالكام ويفهمها بلده طبيعة يدرس جيعله ،والتعب املشقة على جسده ليعود. .الصيد> =
  التاريخ قراءة> =
  واهلزائم االنتصارات وأسباب ،الرجال أعظم أعمال دراسة> =
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  فكرة عامة حول الكتاب

 
  ..فريدة ظاهرة املال يعترب
  استيعاا من نتمكن حىت مناسب بشكل فهمهاإىل  فقط حتتاج

   السابق املايل نظامنا أن الكاتب لنا يوضح اليوم كتاب يف
   الامل مع ا نتعامل اليت الطريقة على كبرية بدرجة يؤثر

  املستقبل يف بالثراء اتصافنا احتمالية وعلى
  املايل املخطط مسمى الالوعي يف الثروة صورة على إيكر يطلق

  اليوم معه ا نتعامل اليت الطريقة حيدد والدينا من املال عن تعلمناه ما أن ويوضح
  ..ال أم بذلك دراية على كنا سواء
  

املليــونري عقل أسرار    )٢٥( كتاب  

   متحدث ،أعمال رجل ،مايل ربومد خبري ،ايكر هارف يت:  املؤلف
   أموال إدارة ،بيزنس:  املوضوعي التصنيف

  ٢٠٠٥:  النشر تاريخ
  ٢١٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعات ٥:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٨٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة

  ٥ من ٤.٨:  الشخصي يمالتقي
  

 بيانات  الكتاب
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   أمواهلم استثمار حيسنون األغنياء -

  ذلك حيسنون ال الفقراء
  الفرص على بصرهم يركزون ءاألغنيا -

  املشاكل على الفقراء
  خوفهم رغم يتصرفون األغنياء -

  خوفهم بسبب يتوقفون الفقراء
  جدا واسع نطاق على يفكرون األغنياء -

  صغري نطاق على الفقراء
  مشاكلهم من أكرب األغنياء -

  منهم أكرب مشاكلهم يرون الفقراء بينما
  ياءأغن يكونوا بأن ملتزمون األغنياء -

  أغنياء يكونوا أن يريدون الفقراء
  والتطور التعلم يف يستمرون األغنياء -

  يكفي ما تعلموا أم يرون الفقراء
  هذاو هذاو هذا نريد يقولون األغنياء -

  هذا أو هذا أو هذا إما نريد يقولون الفقراء
  لريحبوا املال لعبة يلعبون األغنياء -

  خيسروا أال أمل على املال لعبة يلعبون الفقراء
  اإلجيابيني الناجحني املتفائلني يالزمون األغنياء -

  الفاشلني السلبيني يالزمون الفقراء
  حيام صنع على بقدرم يؤمنون األغنياء -

  هلم مصنوعة حيام بأن يؤمنون الفقراء
  أجلهم من كبري جبهد يعمل ماهلم جيعلون األغنياء -

  مماهل أجل من كبري جبهد يعملون الفقراء
  ومنتجام أنفسهم عن واإلعالن للدعاية مستعدون األغنياء -

  عنه ويبتعدون ذلك من خيجلون الفقراء

 ملخص الكتاب



١٥٠ 

  والناجحني األغنياء من لغريهم وتقديرهم إعجام يبدون األغنياء -
  وحمتالني لصوصا ويروهم األثرياء حيتقرون الفقراء

  لغريهم قوهاحق اليت النتائج على بناء هلم الدفع يطلبون األغنياء -
  منهم املطلوب لتنفيذ قضوه الذي الوقت على بناء هلم الدفع يطلبون الفقراء

  ذاته بالشعور يشعر حولك من العامل بقية مفاجأة، لك عندي األمان؟ بعدم تشعر هل -
  تظن مما أفضل أنت ،نفسك قيمة من تقلل وال منافسيك تقدير يف تبالغ ال
  أساس بال سبب هو النجاح من أو املال ربح من هدفك كان إذا -

  نفسك إلثبات احلاجة أو الغضب أو اخلوف مثل
  اهلناء أو السعادة املال هذا لك جيلب فلن
  الزرع من عليها حتصل اليت الثمار تغيري أردت إذا -

  اجلذور تغيري عليك جيب
   مرئي هو ما تغيري أردت إذا

  املرئي غري تغيري قبلها عليك جيب
  اخلوف هو الثراء وبني نكبي حيول عائق أكرب -

  كبري نطاق على التفكري ختشى الناس
  صغرية أشياء فستحقق صغري، نطاق على تفكر حني لكنك

  االطالق على األسوأ ،ولثروتك لصحتك تفعله أن ميكنك شيء أسوأ هي الشكوى -
  ..اآلن من بدءا أيام، ٧ ملدة شيء أي من تشكو أال أحتداك أنا
  املهارات كل لديك يكون وأن العامل، يف املعرفة كل على حتصل أن ميكنك -

  عظيم مأزق يف فأنت للنجاح، نفسك مربجما تكن مل ما لكنك
  مشاكلك إزالة أو من اهلروب أو جتنب أو تفادي حتاول أال هو النجاح سر -

  مشاكلك مجيع من أكرب تكون أن يف هو النجاح سر
  ملناسبا واملكان املناسب الوقت يف تتواجد أن يكفي ال -

  املناسب واملكان املناسب الوقت يف املناسب الشخص تكون أن جيب
  صعبة حياتك ستكون سهل، هو ما عمل يف فقط راغبا كنت إذا -

  سهلة حياتك ستكون الصعب، عمل يف راغبا تكون حني لكن
  احلياة هذه يف يريدونه ما على الناس حصول لعدم األول السبب -
  والدقة التحديد وجه على يريدونه الذي ما يعرفون ال أم هو
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  مشكلتك حجم على التركيز عن توقف دائما، أثرا تترك أن أردت إذا -
  أنت حجمك على التركيز وابدأ

  اهلدف هذا حنو التحرك يف استمر مث هدفك، على مركزة عينيك ابق -
  الشيء هلذا أنت تعطيه الذي املعىن سوى شيء، ألي معىن يوجد ال -
  القمر سهامك إحدى ستصيب األقل على النجوم، حنو صوبت إذا -
  أنت حجمك هو فعليا يهم ما أمهية، ذا يوما يكن مل املشكلة حجم -
  وتطورك منوك عنده سيتوقف الذي احلدإىل  سينمو دخلك -
  فيك مالك سيتحكم أو مالك، يف تتحكم أن إما أنه تذكر -
  عليه أنت مما املزيد على لك سيحصل املال -
  قرارات من تريده ما اختاذ حرية يعين بل ،تريده ما تشتري أن يعين ال الثراء -
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  . .الرواية مقدمة -

  بشري جحيم من نوع هو اجتماعيا ظرفا فرنسا يف والقوانني العادات ختلق
  دائما ريةضرو ستكون الكتاب كهذا كتب األرض، على وفقر المباالة توجد فطاملا
  ــ

  . .أويل كلمة -
 مشكالت دامت ما األرض على اجلحيم من ألوانا خيلق العرف، أو القانون من بسبب اجتماعي، هالك مثة دام ما

  . .الثالث العصر
  باجلهل الطفل وتـقـزمي باجلوع، املرأة كرامة وحتطيم جهده، باستغالل الرجل قدر من احلط

  البقاع بعض يف ممكنا يزال ال جتماعياال االختناق دام ما بعد، حتل مل
  النوع هذا من كتبإىل  حاجة هناك تكون وبؤس، جهل البسيطة ظهر على دام ما أعم، وبكلمة

  ــــ
  . .الرواية شخصيات -

  فاجلان جان
  مادلني العمدة
  فانتني

  كوزيت
  تينيارديه

  تينارديه مدام
  جافري املفتش

  بونتمرسي ماريوس
  ايبونني

  مرييل األسقف
  اأزمل

  أجنلوراس
  كوريڤرياك

 ملخص الرواية



١٥٤ 

  ـــ
  . .الرواية أحداث -

  ١٨١٥ عام السجن من فاجلان جان خبروج الرواية تبدأ
  هناك ليلته ليقضي فندقإىل  ذهب ،متعباً يوماً أمضى أن وبعد

   السجناء عادة حيملها اليت البطاقات وهي ،صفراء بطاقة حيمل ألنه الفندق فرفضه
 املطرانيةإىل  فتوجه جمانياً فندقاً وليس سجن املكان هذا بأنّ فأجابوه هناك ليلته ميضي لكي السجنإىل  وتوجه

  املطران واستقبله
  وهرب املطران عند من فضية صينية سرق الليل يف ولكنه
  عنه عفا الذي ،املطرانإىل  وأعيد الشرطة رجال عليه وقبض
 يعود لكي ساعده وبذلك الفضة من مشعدانني اهأعط أيضاً أنه وأضاف يسرقها ومل الصينية أعطاه نفسه أنه وادعى

  السجن طريق عن ليس ،السرقة عن ويبتعد الرفيعة، األخالقإىل 
  يصلي وأخذ ،سلوكه حبسن يهتم بدأ وبالفعل ،احلسنة املعاملة طريق عن ولكن
  ١٧٩٠ عام أي عاماً، عشر تسعة منذ السجن يف وقع إذ ،سجنه تاريخإىل  مبخيلته وعاد

  السجن من وهرب عليه، القبض وألقي احلوانيت، أحد من اخلبز من أرغفة بضعة سرق إذ
   السجن من وهرب عاماً، عشر تسعة مدة وسجن ثانية، عليه القبض وألقي

  السبعة اليتامى اجلياع أخته أطفال إطعام أجل من اخلبز من أرغفة بضعة سرقة البداية وكانت
  مونتروي مدينة وهي أحد يعرفه الو فيها أحداً يعرف ال مدينةإىل  ذلك بعد ذهب
  منهم واحد وهو ،والبؤساء الفقراء عن الدفاع بنور قلبه امتأل وقد

  ومطرانيته قلبه له وفتح عليه أشفق الذي املطران على تعرفه بعد والسيما
  نادماً ،مصلياً ،األسقف مرتل قرب جيثو فاجلان جان شوهد فلقد

  ..واإلميان التقوى من كثري يف
  مادلني األب اسم نفسه على أطلق مونتروي مدينة يف ،وهناك

  السجن من اهلارب فاجلان جان نفسه هو أنه أحد يعرف ومل
  الشرطة قائد ابنتا مها ،احلريق من طفلتني إنقاذه بسبب ،للبلدة عمدة وعني
  مونتروي بلدة أهايل قبل من كبري إحلاح بعد العمدة منصب فاجلان جان قبل

  هلا إدارته بفضل كثرياً حتسنت اليت بلدةلل كبرية خدمات وقدم
   فيها مادلني األب أمضاها سنوات مخس خالل ،واملشايف ،املعامل فيها فبىن
   لآلخرين وحمبته لرتاهته البلدة أهل مجيع ودهش ١٨٢٠ ـ ١٨١٥ عام مابني
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  أرفع مبناصب يطمع ألنه ،املناصب يرفض أنه البعض وظن ،املناصب يرفض وألنه
  آالمهم من لتخليصهم الناس خدمة يف يرغب كان األمر حقيقة يف ولكنه

  األمرين منها نفسه ذاق اليت
 ،وتركها غين شاب أغراها لقيطة باألصل وهي فانتني، امسها شباا ريعان يف امرأة تعمل كانت مونتروي بلدة ويف

  جسدها لبيع واضطرت ،كوزيت امسها طفلة وأجنبت
   القذرة املهنة هذه من للتخلص تسعى كانت ولكنها
  صغرياً فندقاً متلك أسرة عند كوزيت ابنتها فانتني وتركت

   املال من مبلغ مقابل تيناردييه األسرة هذه واسم
  فانتني وتبتز ،سيئة معاملة كوزيت تعامل تيناردييه أسرة وكانت
  مادلني األب ميلكه كان ،مونتروي بلدة يف معمل يف فانتني عملت
  قوته جافري الشرطة مفتش واستغرب ،خارقة يةجسد بقوة عرف الذي

  فاجلان جان وهو السجن من هرب شخص بقوة مادلني األب قوة وذكرته
  السابقة حياا سر املصنع إدارة عرفت أن بعد املصنع من طردت فلقد فانتني أما
ها أيا التقى وعندما ،مادلني األب علم دون طردها ومت جسدها، تبيع كانت أن  

  إليها كوزيت إعادة وطلب ،فاضلة امرأة تصبح لكي هلا املساعدة بتقدمي وعد
   للرزق مصدراً فيها وجدت ألا ،كوزيت عن التخلي يف ماطلت ،تيناردييه أسرة أنّ إال

  مادلني األب عن يستفسر قيادتهإىل  جافري الشرطة مفتش أرسل
  بينهما شبه لوجود فاجلان جان نفسه أنه يظن كان إذ

  العدالة بيد وقع فاجلان جان أنّ علم افريج ولكن
  طولون سجن يف املؤبدة الشاقة باألعمال عليهم احملكوم من وهو

  فاجلان جان ليس مادلني األب فإنّ وبالتايل
  مادلني األب أربك الذي األمر ،حدث ما حبقيقة مادلني األب الشرطة مفتش وأخرب

  احملكمةإىل  الذهاب قرر ذلكول ،عنه بدالً عليه حكم بريئاً آخر شخصاً ألنّ
  عنوانه احملكمة وأعطى واعترف وذهب ،باحلقيقة ليعترف
  تيناردييه أسرة براثن من كوزيت ختليص ذاته اليوم يف ينوي وكان

  السجون ظلمات من به شبيهاً بريئاً رجالً خلص وبذلك
  البداية يف تصدقه مل احملكمة ألنّ ،فاجلان جان أنه على الدليل مادلني األب وقدم
  فاجلان جان ـ مادلني األب على القبض وألقي
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  فانتني أمهاإىل  بكوزيت ليأيت أيام ثالثة مهلة يعطيه أن جافري من طلب الذي
  السجن من فاجلان جان وهرب فانتني وتوفيت ،رفض جافري املفتش أنّ إال

   اكمتهحم نفقات ويغطي فانتني دفن مبراسم يقوم لكي للكاهن املال من مبلغاً وترك
   فرنسي مرفأ وهي طولون مدينة يف وأنقذ البلدة من وهرب الفقراء على الباقي ويوزع
  أثره واختفى غرق وأنه الغريق أنقذ فاجلان جان أنّ الناس وظن ،غرقاً ميوت كاد شخصاً

  ١٨٢٣ عام هذا وحدث ،الغريق جثة على يعثروا مل إذ
  السفينة ظهر على ةالشاق باألعمال عليهم احملكوم مع يعمل كان إذ

  يغرق ومل اهلرب من يتمكن لكي البحر يف نفسه رمى فاجلان جان أنّ احلقيقة وكانت
   تيناردييه أسرة براثن من وخلصها ،فانتني بنت كوزيت ا تقيم اليت البلدةإىل  وتوجه

  فرنك ومخسمائة ألف مبلغ هلم دفع أن بعد
   النصاب احملتال الزوج أنّ إال مقابل دون كوزيت إلعطائه مستعدة الزوجة وكانت

  عليه وحصل املذكور املبلغ فطلب فاجلان جان ابتزاز باإلمكان أنه شعر
  آخر مبلغ ابتزاز ميكن أنه ورأى فكر كوزيت، أعطاه أن وبعد
  يستحق مما أكثر له دفع أنه تيناردييه أقنع الذي فاجلان جبان وحلق
   زيتكو أم فانتني من وثيقة فاجلان جان مع وكان
  تيناردييه أسرة من ابنتها يتسلم لكي وفاا قبل عليها حصل
   بونابرت نابليون قادها اليت األخرية احلرب يف شارك صف، ضابط تيناردييه وكان
  ينفعه شيئاً معهم جيد لعله القتلى بتفتيش يقوم وكان ،)١٨٢١ ـ ١١٦٩( خالل

ه أيحياته بداية منذ تافه إنسان أن..  
  يالحقه جافري املفتش أنّ وعرف ،غرفة واستأجر ،باريسإىل  نفاجلا جان ذهب
  فوشلوفان امسه ،شخصاً الدير حديقة يف ووجد ،الراهبات ديرإىل  فهرب
  الدير هذا يف عمالً له ودبر ،املوت من خلصه قد عمدة كان عندما فاجلان جان وكان

   أخاه فعده فاجلان جانإىل  اجلميل رد فوشلوفان قرر ولذلك
  كوزيت امسها ابنة ولديه أخيهإىل  حباجة أنه الدير لرئيسة وقال

  حديقته يف ويعمل الدير يف يعيش فاجلان جان وأخذ الرئيسة فوافقت
   آخر باسم باريسإىل  وجاء أفلس فلقد تيناردييه أما

  االستعطاء أجل من وابنتيه زوجته ويسخر ويستعطي يسرق وأخذ
   باريس يف ولصوص طرق عقطا لعصابة رئيساً تيناردييه وأصبح
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  تيناردييه على يتحسن أنه يعلم أن دون فاجلان جان عليه حتسنوا الذين بني ومن
  املعونة فيها يطلب رسائل يرسل تيناردييه كان إذ

  واالحتيال النصب يف طرقه إحدى الرسائل هذه وكانت
  مساعدة إليه ليقدم مساًء السادسة الساعة يف إليه سيأيت بأنه فاجلان جان ووعد

  يعرفه فلم فاجلان جان أما ،فاجلان جان هو احملسن هذا أنّ تيناردييه وعرف
  أعوام مثانية استمر فراق بعد والتقيا مستعار باسم باريس يف يعيش كالمها وكان
  منهما كل شكل خالهلا تغير

  تيناردييه احملتال فيها يعيش اليت الغرفةإىل  مساًء فاجلان جان وصل فعندما
   بكوزيت فاجلان جان يأيت أن حبال فقط عنه اإلفراج وقرر أسرياً عده الذي
  املال من كبري مببلغ فاجلان جان يأيت أنإىل  رهينة عنده ستبقى اليت
   معه يتعاونون طرق وقطاع لصوص مبساعدة اإلجرامي العمل ذا تيناردييه وقام

   يستطع فلم اهلرب حاول فاجلان جان ولكن
  لتيناردييه جاراً ولكن لكوزيت ومهياً عنواناً وأعطاهم

  جافري الشرطة مفتش وأبلغ باملؤامرة عرف ماريوس، اجلار هذا واسم حقيقته يعرف يكن مل
  اهلرب فاجلان جان واستطاع العصابة على وقبض املكان طوق الذي

  العصابة على القبض بإلقاء جافري انشغال أثناء يف الفوضى مستغالً
  بونابرت نابليون جانبإىل  حاربوا الذين األشخاص دألح ابناً ماريوس كان

   أمه جهة من جده ورباه ،أبيه بعد فيما ومات
  الثوار ويكره ١٧٨٩ عام قامت اليت الفرنسية الثورة يكره الذي
  .النفس على االعتماد حيب كان ماريوس أنّ إال ،ماريوس مساعدة حياول فكان هذا ومع
  باريس يف عامة حديقة يف وكوزيت جلانفا جان مرة من أكثر ماريوس رأى

  .تيناردييه غدر واستغرب كوزيت، جبمال وأعجب
   ١٨١٥ عام املوت من أنقذه قد اجليش يف رقيباً أنّ وفاته قبيل أبلغه قد ماريوس والد وكان

  تيناردييه الشخص هذا واسم اإلنكليز، ورحبها بونابرت نابليون خسرها اليت واترلو معركة يف
   احلقيقة يعرف مل ،بومنريسي وامسه ضابط وهو ماريوس والد ولكن

  بوجهه سيف بضربة أصيب فلقد ،املعركة يف جرحياً وقع إذ
  شيئاً جيد لعله القتلى جيوب يفتش تيناردييه وكان
  نقود وحمفظة ساعة منه وسرق ماريوس والد فتشهم الذين بني ومن
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  اجلثث بني من فسحبه قتيالً ليس حاجلري أن تيناردييه فعرف ذلك أثناء يف اجلريح وحترك
   جيبه يف وساعة نقوده حمفظة يأخذ أن تيناردييه من اجلريح وطلب ،وعيهإىل  وعاد

  سرقهما قد كان إذ ا، جيدهم فلم عنهما بالتفتيش تيناردييه فتظاهر
  ...: له وقاله ،الضابط عليه فتعرف

  مجيله له يرد لكي تيناردييه على يتعرف أن ابنه من بومنريسي وطلب حيايت، يل أعدت لقد
   ويبتز وينهب يسرق أن حياول وهو تيناردييه على ماريوس يتعرف أن األقدار وشاءت

  لتيناردييه والده له رمسها اليت الصورة فاهتزت ،فاجلان جان
  "األمة أصدقاء" جبماعة عالقته قطع ماريوس وقرر

  اجلماعة هذه ضاءأع من أكثر بونابرت نابليون شخص وحيترم يقدر أنه إذ
وبادلته عليها وتعرف كوزيت ماريوس أحب ه موافقة وطلب ،احلبجيلنورمان جد  
  اجلد بغيبوبة انتهت حمادثتهما ولكن ،سنوات أربع منذ يره ومل كثرياً، حفيده حيب الذي
  يذكر شيئاً احملاماة من جيين ال حمامٍ وهو ماريوس، وكان ،مالية مساعدة حلفيده قدم أن بعد

  هناكإىل  سيهرب بأنه هلا قال والدها ألنّ ،بريطانياإىل  وأبيها كوزيت مع بالسفر يفكر
   نشبت فلقد ذلكإىل  باإلضافة الكولريا مرض ١٨٣٢ عام فرنسا يف وانتشر

  انطوان سان حي من انطلقت اليت ،١٨٣٢ عام ثورة حزيران من الرابع يف
 ترتدي وكانت ايبونني وامسها تيناردييه وابنة غافروش ردييهتينا وابن ماريوس من كلّ الثورة هذه يف وشارك
   بندقية فوهة على يدها وضعت اليت ،الرجال مالبس
  ماريوس صدرإىل  مسددة كانت

  عظيماً حباً حتبه كانت ألا ماريوس بذلك وأنقذت يدها، الرصاصة فاخترقت
  كوزيت رسالة على ورد كوزيت من رسالة له نقلت أن بعد قربه، وماتت ذلك وأبلغته
  الثوار جانبإىل  قاتل إذ هناك، وقتل املتراسإىل  عاد الذي ،غافروش مع اجلواب وأرسل
 فاجلان جان فأطلق الثوار لدى أسرياً جافري املفتش وكان الثورة جانبإىل  حزيران ثورة يف فاجلان جان شارك

  رللثوا جليلة خدمات فاجلان جان قدم ،جافري املفتش وعرفه ،سراحه
   فاجلان جان ومحله ،االشتباكات أثناء يف ماريوس وجرح
   األرض حتت األنفاق يف جرحياً ماريوس ومعه نفسه وجد الذي
   ااري نفق من اخلروج حاول وعندما ،باريس جماري أنفاق يف ذلك وبعد
   اخلروج يف ساعده الذي تيناردييه أمامه وجد
  كثرياً تغري قد كان فاجلان جان كلش ألنّ فاجلان جان يساعد أنه يعلم أن دون
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  جافري املفتش براثن بني وقع حىت تيناردييه من ختلص أن وما
   جيلنورمان جده بيتإىل  ماريوس نقل يف ساعده الذي

 سراحه بإطالق وفكر حبياته فاجلان جلان مدين ولكنه اعتقاله يف وفكر ،بيتهإىل  الوصول يف فاجلان جان وساعد
  عمله لطبيعة نةخيا العمل هذا ولكن

  حراً فاجلان جان ترك أن بعد ،وانتحر ،فيه نفسه ورمى السني ر ضفةإىل  عاد ولذلك
  بارون لقب أبيه عن ورث الذي ،بومنريسي ماريوس من كوزيت زواج على وافق الذي
  نفسه بونابرت نابليون اللقب وأعطاه ،واترلو معركة يف عليه حصل بدوره الذي

   فرنك ألف ومثانني وأربعة مخسمائة مبلغ كوزيت بالتبين تهابن فاجلان جان وأعطى
  عمدة كان عندما فاجلان جان أموال وهي ،جداً كبري مبلغ وهو

 فاجلان جان وأخرب مهجورة حديقة يف الصندوق وخبأ صندوق، يف ووضعها املناسب الوقت يف البنك من سحبها
  . .ابنته ليست أا كوزيت

  ألب حباجة وهي وحيبها ،عليها يعطف ابنةإىل  حباجة ألنه تبناها وإنه
  تامة غيبوبة يف ماريوس وكان ،القتال أثناء يف ماريوس حياة فاجلان جان وأنقذ

  ملاريوس أمره حقيقة فاجلان جان وأخرب ،حياته أنقذ الذي هو فاجلان جان أن يعرف مل
   اخلبز من أكثر أو رغيفاً سرق ألنه عاماً عشر تسعة السجن يف أمضى بأنه

  اجلياع الصغار األطفال إلطعام
  عظيماً حباً أحبها ألنه ،كوزيت لفراق كثرياً فاجلان جان حزن

   ومرض زواجها، من فترة بعد الطعام عن وانقطع
  وكوزيت ماريوس عن فاجلان جان فابتعد منه تضايقه يبدي بدأ ماريوس ألنّ وذلك
  .حقها نم هي إياها أعطاها اليت النقود أنّ لكوزيت وكتب
   باريس جماري عرب ومحله املتراس يف أنقذه الذي أنّ تيناردييه من ماريوس وعرف

  فاجلان جلان خدمة يقدم أنه يعلم أن دون لتيناردييه هذا له قال ،فاجلان جان هو
   األيام من يوم يف رآه بأنه ملاريوس عنه ويقول عليه يفسد جاء إذ

  اخلرب هذا يبيعه وجاء قاتل، أنه أي ،جثة ومعه باريس جماري فوهات إحدى من خيرج
  ماريوس هو وإنما جثة ليس فاجلان جان مع كان الذي أنّ تيناردييه يعلم ومل

  :  كوزيت خماطباً عنه قال الذي
   أجلي من بنفسه ضحى لقد ،كوزيت يا إياك أعطاين لقد ،حيايت أنقذ لقد" 
   " رما أنا ،الرمحة العدمي أنا باجلميل، الكافر أنا
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  أمريكاإىل  وهاجر املال من مبلغاً ماريوس من فأخذ تيناردييه أما
  !..خساسته هناك تابع حيث
   لآلخرين وعاش مكان كل يف واحملبة اخلري زرع الذي فاجلان جان ومات

   الطعام تناول عن امتنع قد قصد عن وكان ،واحدةً حلظة لنفسه يعش ومل
   نتهتا قد احلياة يف رسالته أنّ شعر ألنه
  الطهارة إال نفسه تعرف ال إجيابية شخصية إنه

  ــــ
   غريبة فاجلان جان حياة اية كانت

   يرقد إنه
  عاش لقد ،قدره غرابة من بالرغم

  مالكه فقد عندما ،مات لكنه
   نفسه تلقاء من ،ببساطة حيدث األمر
  النهار يويل عندما الليل يأيت مثلما

  ـ
  ..قوتني ،األحداث تستغرقها اليت املدة وهي ،عاماً ثنيوثال سبعة خالل فاجلان جان واجه
  جافري املفتش شخصية يف املتجسدة والدولة القانون قوة

  األخالقي القانون عن خارجون ذاته بالوقت ولكنهم ،والسلطة القانون عن اخلارجني وقوة
 الضمري بصوت وإميانه إرادته وقوة بصربه القوتني على فاجلان جان وانتصر وزوجته، تيناردييه القوة هذه وجسد
  واحلق

  االنتحار وهي واحدةً طريقاً إال أمامه جيد فلم حبرفيته، القانون طبق الذي جافري أما
  احلقيقية واألخالق الضمري قوة أمام الصمود قوته تستطع مل ،السني ر يف بنفسه ورمى
 أمضى الذي تيناردييه وجسدها لدولة،ا قانون وعن الضمري وعن األخالق عن خارجة قوة حيارب جافري وكان
  والنهب والسرقة واالحتيال النصب يف حياته
   فانتني أمها وابتز طفولتها يف كوزيت عذب

  ١٨١٥ عام واترلو معركة يف اجلنود وب فاجلان جان ابتزاز وحاول
  انتحر كأنه احلياة، من خرج كأنه أي أمريكا،إىل  باهلروب حياته وانتهت

  ١٨٣٢ عام إيبونني وابنته فروشغا ابنه وقتل
  .عنه خيتلفان كانا وابنته ابنه أنّ أي ،الرجال مالبس ترتدي كانت اليت
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  روايةة حول الفكرة عام

 
   فيها غارقني أنفسنا جند اليت احلرية تلك هي الرواية تلك يف ما أهم يكون رمبا
  " العزلة من عام مائة" يف أصابتنا اليت الدهشة وإن ،آخرها حىت الرواية بداية منذ

  أخرى طرق من قادمة أا غري ،الرواية هذه قراءة عند تصيبنا العالية، لكفاءا
   املمكنإىل  يتحول شيء كل ،ممكن شيء كل هنا

  آخر بشكل حدوثها باإلمكان يكن مل بأنه األحداث معرفة بعد ويظهر
  " حب رواية" أا فهي الرواية هذه يف الثابتة الفكرة أما
  " املوت من اقترب كلما كثافة يشتد ولكنه مكان، كل ويف زمان كل يف احلب هذا إنّ"
  

الكولريا زمن فــي حلبا  )٢٧( كتاب  

  لألدب نوبل جائزة حاز ،مبدع روائي ،ماركيز غارسيا غابرييل:  املؤلف
   كالسيكي رومانسي:  املوضوعي يفالتصن
  ١٩٨٥:  النشر تاريخ

  ٤٥٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعات ٩:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٨٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 روايةبيانات  ال
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   السبعني بلوغهما بعد ما وحىت ،املراهقة منذ وامرأة رجل حب قصة الرواية تروي
   الكارييب ةمنطق يف أهليه حروب من دار وما حوهلما تغري ما وتصف
   الفترة يف جمدولينا ر على وتأثرياا التكنولوجيا تغريات وحىت

  العشرين القرن من األوىل العقود حىت عشر التاسع القرن أواخر من
   األحوال حيث من العامل من املنطقة هذه يف األحوال بدقة ترصد أا كما

   األحداث تطامان على التأثري دون والدميوغرافية واألدبية االقتصادية
  يكون ما أحسن على بأدواته ميسك كاتب أمام يضعنا مما الدقيق وسريها

  الكارييب يف صغرية قرية يف عشر التاسع القرن اية يف
   الزواج على اجلمال رائعة وتلميذة فقريا شابا وكان تلغراف عامل تعاهد

 فريمينا" لكن اآلخر أجل من الواحد اال حياما تكن مل سنوات ثالث وخالل ،احلياة مدى عل احلب وتبادال
  شبابا يفيض المع طبيب وهو" ايربينو جيفينال" من تزوجت" دازا

   ثروة ويكّون المعا امسا له جيعل لكي" فلورينتينو" املهزوم العاشق جاهد حينئذ
   عاما مخسني من أكثر طوال حيبها ان عن يكف ولن أحبها، مبن جديرا يكون حىت
  احلب فيه سينتصر الذي اليوم ذلك حىت
   داثا فرمينا من الزواج يف هلدفه الوصول على) اريثا فلورنتينو( أصر لقد

   مستحيل شبه ذلك نظن ما مرحلة يف أننا رغم اهلدف هلذا وإخالصه
   زوجها وفاة يوم نفس يف) فرمينيا(لــ احلب عهد لتقدمي ويسارع يتعجل فهو
  الشتائم من بكيل تطرده جيعلها مما

  عقلية بطريقة صداقتها كسب حماولة يف ويستمر األمل يفقد ال هولكن
  السبعني يف امرأة مع تأثري من هلا العاطفية الرسائل تعد مل حيث
   رضاها تنال والشيخوخة والزواج احلياة يف تأمالت عن عبارة رسائل هلا يرسل

 معه تتبادل عمرها من ديقكص فشيئا شيئا وتقبله أفضل بطريقة واملوت الشيخوخة تقبل على وتساعدها
   احلبيبة فيها يرى هو زال ال فيما والتأمالت األحاديث

  )عاما ٧٠( عمر وجتاوزمها وذبوهلا مظهرها تبدل رغم
   معها يتفاهم عمرها من رفيقا وجدت أمه ألن يفرح الذي ابنها تشجيع مع ويتصادقان

  )قذارة( السن هذه يف احلب ترى اليت ابنتها نقمة ومع

 ملخص الرواية
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  بيتها من لطردها باألم دييؤ مما
  ـــ

  . .احلب لذات احلب -
   سفينة على رية لرحلة حبيبته) اريثا فلورنتينو( يدعو حيث رية سفينة يف

   شعورها رغم حتبه بأا وتدرك أكثر منها يقترب وهناك فتوافق، شركته متتلكها
  ) اريثا نوفلورنتي( مينع كان ما هذا ولكن للحب يصلح ال) عاما ٧٠( عمرها بأن
   خبدعة اآلخرين املسافرين من فيتخلص لراحتها والسعي باألمل االستمرار من
   الفراق ويكون الرحلة تنتهي ال لكي الكولريا وباء عليها السفينة أن

  السلطات وتدخل الصحي احلجر مع موفقة غري خدعة أا ويثبت
   بعبارة بدأت اليت القصة

  " الباذجنان أكل على جتربين بأال وعدتين أنت ان منك الزواج على أوافق حسنا،" 
  مدرسي دفتر هامش من منتزعة طويلة ورقة قصاصة على مكتوبة
  . .الفقرة ذه صفحة آخر مع وتنتهي

  امللعون؟ االيابو الذهاب هذا يف االستمرار نستطيع بأننا تظن مىتإىل  -"
  ..أريثا فلورانتينو لدى جاهزا اجلواب كان
  :  فقال ،بلياليها يوما عشر أحدو شهور ستةو سنة مخسنيو ثالث منذ
  احلياة مدى -
   ترسو أن دون األصفر الوباء علم رافعة وجيئة ذهابا النهر تعرب والسفينة الرواية تنتهي و

   عمرها بكرب يباليان ال الذين احلبيبني عش تضم فيما بوقود للتزود إال
  احلب لذات احلب وهي احلب وراء ما مرحلة لوصول أفضل مرحلة يف اآلن أما ويقرران

  ـــــ
  . .الرواية من اقتباسات -
  افرادها ابطأ بسرعة مرتبط تقدمها ،املعركة يف كاجليوش اإلنسانية أن= 
  الطيبة الذكريات وتضخم ،السيئة الذكريات كل متحو القلب ذاكرة= 

  املاضى حتمل من نتمكن اخلدعة هذه بفضل وإننا
   احلب عن يتعلمه ان عليه الذى الوحيد الشىء علمته= 
  احلياة اآلخرين تعليم يستطيع ال احدا ان هو و

   واهية خبيوط احلياةإىل  مشدود انه جيدا يدرك كان هذه سنه يف= 
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  النوم اثناء ،امل بدون بسيط لسبب تنقطع قد
  مكان أي ويف وقت أي يف حنب ان هو احلب ان ليعرفا يكفي ما معا عاشا لقد= 
  املوتإىل  أقرب كان كلما زمخا أكثر ونيك احلب وان
  احملن وقت يكون ما وانبل اعظم يكون احلب ان= 
   مباشرة تتحول حىت بعضها مع جتمع ان ما أرقام هي السعادة ،النظام ،األمن= 
  !..احلب ليست ولكنها ،تقريبا احلب:  كاحلب شيء إىل
   الرعب على السيطرة تعلم يف هي العامة احلياة مشكلة= 
  الضجر على السيطرة تعلم يف هي الزوجية احلياة شكلةوم
   احلب ممارسة بعد ليلة كل ينتهي أنه هي الزواج مشكلة= 
  الفطور تناول قبل صباح كل بنائهإىل  العودة من بد وال
   أمهام تلدهم يوم دوما يولدون ال البشر= 

  يدةعد مبراتو ثانية بأنفسهم أنفسهم والدة على احلياة جتربهم وإمنا
  نفع ذات به تعود ال الذي بالوقت تأتينا احلكمة ان= 
   احلب عن يتعلمه ان عليه الذى الوحيد الشىء علمته= 
  احلياه اآلخرين تعليم يستطيع ال احدا ان هو و

  لتذكره حمرض أقوى كانت نسيانه يف رغبتها أن أدركت ما سرعان= 
  كان كيفما يفهمونه فاجلميع الشراء يريد عندما أما ،يبيع ان يريد حني اللغات يتعلم املرء= 
  للمعيشة مكانا تترك ال اليت التفاهات هذه كل عن التخلي من بد ال= 
   الساعة حتني عندما عمله باإلمكان الذي الوحيد الشيء، وموته سيد هو امرىء كل= 
  أمل أو خوف دون املوت على مساعدته هو
  ماالً ميلك فقري أنا. .ثرياً لست= 
  آالمه عن كاحلديث ،مريض قلبإىل  البهجة يدخل الشيء= 
  املستقبل إنقاذ ميكنه ال املاضي استحضار= 
  األمس جراح وكأا الرتيف تعاود ما سرعان االلتئام قليلة اجلراح= 
  يتمنونه ما أبداً يناالن ال والفقري القبيح= 
  هلم تعد مل أرجل يف واألمل بالتشنجات املبتورين يشعر= 
  ..موته كطريقة االنسان شبهي شيء فال= 
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  حول الكتابفكرة عامة 

 
   وحدها النجاح حتقق ال ومواهبنا قدراتنا كون يف السبب الكتاب هذا يبني
  متطورة بعقلية أم ثابتة بعقلية أهدافنا حنو نسري كنا اذا ما على يعتمد النجاح ان بل

   االجناز حتقيق ع قدرم ،أطفالنا ذكاء على ثناؤنا ينمي ال ذاملا ويوضح
  !..احلقيقة يف جناحهم يدمر قد هذا ان بل

 وميكننا دراستهم يف التحسن على ومساعدم أبنائنا حتفيز ميكننا الصحيحة العقلية خالل ومن
  واملهين الشخصي املستويني على أيضا اخلاصة أهدافنا حتقيق من

  

للنجاح اجلديدة السيكولوجية التفكري طريقة  )٢٨( كتاب  

  ستانفورد جامعة يف النفس علم دكتور أستاذ ، دويك اس كارول:  املؤلفة
   الشخصية تااال يف العامل يف الباحثني أبرز من واحدة
  النمو نفس وعلم ،االجتماعي النفس وعلم

  استشاري اجتماعي نفس علم:  املوضوعي التصنيف
  ٢٠٠٧:  النشر تاريخ

  ٣١٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعات ٦:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ١١٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع حمتا ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٥:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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   اآلخرين من وجسارةً وتفكّرا ذكاًء أكثر الناس بعض يعد -
   جمموعةإىل  االختالفات هذه لسنوات العلماء أسند وقد
  اجلينية والتركيبة) األعضاء وظائف علم( والفسيولوجية البيئية العناصر من

  الشخصية الصفات حتديد يف تساعد أخرى لعوام هناك ولكن
  “متطورة عقلية“  أو“  ثابتة عقلية“  وجود من تنشا اليت الصفات ذلك يف مبا
   وشخصيام ذكائهمإىل  ينظرون الذين أولئك -

  ” ثابتة عقلية“  بـ يتمتعون للتغيري قابلة غري أا على
  للتغيري عرضة ليسا والشخصية الذكاء أن يعتقدون
  احلاالت مجيع يف باستمرار أنفسهم يثبتوا أنإىل  حباجة أم نويشعرو
  غالبا مبكرة سن يف النظرة هذه الثابتة العقليات ذو األشخاص يشكل
  آبائهم أو معلميهم من التأثري بعضإىل  السبب يرجع ما وعادة
   بإمكام أن “املتطورة العقلية“  ذو األشخاص يعتقد ذلك، من العكس وعلى
  الوقت مرور مع تغيريها أو الشخصية فامص حتسني

  الصعبة األوقات يف حىت والتطور للنمو فرصا هلم يوفر املستقبل بأن ويؤمنون
  واملتطورة الثابتة العقلية بني االختالفات وملعرفة -

   مقبول تقدير على حصلوا أم لو سيفعلون كانوا عما أشخاص مذيع سأل
  سيارة إيقاف خمالفة على حصلوا ذلك بعد مث الفصل منتصف اختبار يف

  املتراكمة األحداث وبسبب
  . .أن يثبت املوقف هذا أن الثابتة العقليات أصحاب األشخاص قال

  وفاشلني أغبياء أم أو“  منهم للنيل يسعى العامل “
   جبد سيعملون أم قالوا فقد املتطورة العقلية أصحاب األشخاص أما

  السيارات مواقف ويف رسةاملد يف حرصا أكثر ليكونوا
  ـــــ

  . .الفكرية احلالة تأثري -
  الذاتية قدرام تقدير يف خيطئ الناس أغلب أن رغم هامة إحياءات الفكرية للحالة -

   شخصي بشكل الفشل موضوع أخذإىل  الثابتة العقلية أصحاب مييل

 ملخص الكتاب
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  للرفض ةكرسال مرفوض،إىل  مطرود من عاطفي، بشكل هزمية أو نكسة أي يفسرون حيث
  لذام تقديرهم تدين من يفاقم بالرفض واحساسهم -

   وصفام عالقام أن يعتقدون لكنهم ضعفهم نقاط إخفاء يف جيتهدون وهم
  للتغيري قابلة غري كلها شركائهم وصفات

   املتطورة العقلية أصحاب يعتقد ذلك، من النقيض على -
  مإمكانا وتطوير الشخصية صفام تغيري بإمكام أن

   مواهبهم على يعتمدون األرجح على وهم
  الكامنة قدرام تنمية من يتمكنون ال عندما باإلحباط ويشعرون التعلم ممارسة وحيبون
  الضغوط على التغلب يف يساعد متطورة عقلية امتالك

  القيادية الشخصية صفات التفكري طريقة تحدد أيضا، -
   املدرسة يف األشخاص أداء ذلك يف مبا
   مهمة مبادة اهتمامهم الثابتة العقلية ذو الطب طالب سرخي

   مقبول تقدير على فيها حيصلوا عندما
   سريعة مكافآت على حيصلون ال عندما كذلك االهتمام ويفقدون

  السريع والتعزيز التصحيح على اعتادوا كوم
  وازدهارا احاجن أكثر كانوا صعوبة، أكثر املادة كانت فكلما املتطورة، العقلية أصحاب أما
  ” الطبيعية املواهب“  تنمية يف دورا التفكري طرق تؤدي -

  املوسيقينيإىل  السباحني من اإلستثنائيني، األشخاص أن التربويني الباحثني أحد وجد
  وإمكانام قدرام واستغلوا درسوا أن بعد إال مواهبهم يظهٍروا مل

  املثال سبيل لىع ،)التاريخ يف املوسيقيني أعظم من( موزارت
  الذكر يستحق عمالً يكتب أن قبل سنوات عشر ملدة عمل

   الزمن مر على التعلم على القدرة يف اشتركوا فقد والفنانون املخترعون أما
  الطبيعية قدرام على فقط يعتمدوا مل فهم ،النضج سن بلغوا أم مع

  متنوعة أو حمددة عقلية ملكات عن عبارة التفكري طرق
   اجلديدة األفكار على انفتاحا أكثر الفنانني أحد يكون قد لذلك
  اجتماعيا حتفظًا أكثر يكون ولكنه

  احملبطني األشخاص على التفكري طرق تؤثر -
   املتطورة العقليات أصحاب احملبطون الطالب مييل
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   استمرارهم أثناء اكتئام مشكلة حل على العمل إىل
  اخلارجية ماهتماما وممارسة للمدرسة احلضور يف
   يصبحون الثابتة العقليات أصحاب الطالب أما
  باإلحباط يصابون عندما ومشاركة نشاطًا أقل
   خمتلفة بصورة الثابتة العقلية أصحاب يتفاعل -

  واإلشادة الثناء مع املتطورة العقلية أصحاب عن
   ذكائهم على مدحيا يتلقون الذين األطفال ومييل

  اجلديدة التحديات ورفض ثابتة عقلية تبين إىل
   االختبارات يف بالنجاح يتنعموا أن يريدون أم إذ

  ضعفهم نقاط عن بالكشف خياطروا أن يريدون وال
  عالية قدرات لديهم أن هلم قيل الذين والطالب
  الصعبة املشكالت حل منهم يطلب أن يكرهون
   التعلم يف متعتهم يسلبهم اإلضايف العمل أن يقولون

  اجتهادهم على إشادة تلقوا الذين الطالب حيب ،الوقت نفس يف
  الصعبة املشاكل حل على يعملوا أن

  لديه الذكاء اختبار درجة إنقاص على يعمل الطفل قدرة على الثناء أن التجارب أثبتت
  الذكاء اختبار جمموع من يزيد الطفل اجتهاد على الثناء لكن

   األطفال وصف من للغاية،بدًءا مؤذ الناس تصنيف يكون أن ميكن -
 تسميات ،الواقع يف السلبية والعنصرية اجلنسية النمطية الصور استخدامإىل  “ االستثنائيني“ و “املوهوبني“  بـ

  السلبية من نوعا وتولد بالدونية الناس تشعر كهذه
  الكامنة قدرام إطالق عدم على الناس التصنيف يشجع وغالبا،
   طيةالنم الصور هذه الناس يصدق وعندما

   عنها احلديث يف يبالغون أو احلقيقية اجنازام بشأن يكذبون غالبا فهم
 أو الرياضيات يف جيدا أداًء يقدمن ال قد أن لفتيات املعلمون يقول فعندما ،مدمرة تكون أن الناس آلراء ميكن

  األداء تدينإىل  ن ذلك يؤدي فقد ،العلوم
  ـــــ

  . .تفكريك طريقة تغيري -
  العامل جتاه قاطعة نظر وجهات تكون التفكري طرق نأ مع -
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  جديدة مهارات تعلم طريق عن تغيريها األشخاص بإمكان أن إال
  جديدة بطرق يتصرفون كيف البشر تعليم ميكن

  خمتلف بشكل يفكرون وكيف التحديات، يواجهون كيف و
  همأنفس املتطورة العقليات ذو الرياضيون يتحدى عندما املثال، سبيل فعلى
  اجيابية شخصية صفات يكتسبون فإم

  فقط الفوز على يركزون ال املتطورة العقليات أصحاب الرياضيني فإن رياضيني، لباحثني وفقًا و
  يشتتهم ما ويتجاهلون الطريقة أو األسلوب على يركزون بل

   بالنتيجة يستمتعون ما بقدر بالتحدي مستمتعني
  شخصية مكاسب جيلب لشاقا العمل أن مدركني الفشل، من ويتعلمون

   أنفسهم الثابتة العقليات ذوي الرياضيون يجرب ،ذلك من النقيض على
  باالكتئاب يصابون اخلسارة وعند منافسيهم، من أفضل أم ليظهروا الفوز على
  ـ
  . .والتعليم املوهبة -
  قصد غري عن التفكري طرق بعض هذا كون وقد املوهبة، تقدس اليوم التجارة -

   املوهوبني األشخاص عن تبحث مثالً] أفلست اليت[ Enron انرون شركة
  جدا معقد وبشكل. العليا العلمية الدرجات أصحاب

 شركة تكره،  بالضرورة شركته صورة تشويه أو مسعته على يؤثر الشخص فشل أن ترى داخلية ثقافة ذلك كون
  اخلارجية الصورة تقدير يف وتبالغ باألخطاء االعتراف انرون

  وفحصوها الشركة نشاطات املستثمرون راجع وعندما
  الثابتة عقليتهم بسبب معلومام يف يصدقوا ومل الدفاع موقف مديروها اختذ
  متطورة بعقليات مديرين لديها اليت الشركات أن البحوث تبني -

  احللول واجياد القصور أوجه مواجهة على قادرين موظفني عن البحثإىل  مييلون
  املشاكل على والتغلب والنماء التطور على األشخاص بقدرة ملديرونا هوالء يؤمن

  أسهمها قيمة واخنفاض الرتفاع وفقًا الشركات بني مقارنة الدراسات إحدى أجرت
  ) أسهمها لقيمة بالنسبة( االستثنائي النمو ذات الشركات بني قارنت وعندما

  الحقًا تالشت مث مكاسب حققت اليت تلك أو تنم مل اليت والشركات
   يقيمون كانوا مديرين بوجود ارتبط الشركة جناح أن وجدت

  اخفاقاا ويواجهون باستمرار الشركة عمل
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   Circuit City سييت سريكت لشركة التنفيذي املدير يعقد املثال، سبيل على
   العاجلة املشاكل ملناقشة به اخلاصة االجتماعات غرفة يف مناظرات

  منهم والتعلم اآلخرين اإلدارة لسجم أعضاء سؤال من يتمكن حىت
   للطالب مهمة حتديد أن أخرى دراسة وجدت كما -

  الطالب يكتسبها أن ميكن عقلية أي يحدد قد فيها النجاح يقاس كيف وتوضيح
  ليحققوه عال انتاج ذا هدفًا الطالب من جمموعتني باحثون أعطى
 اموعة وأخربوا) ثابتة عقلية تكوين( العمليات بإحدى معرفتها مدى على ستقيم أا اموعتني إحدى أخربوا

  )متطورة عقلية حتفيز( عملهم أثناء يتعلموا أن ميكنهم حيث جديدة مهارات سيكتسبون أم األخرى
  األهداف حتقيق يف اموعتني كال فشلت البداية، يف

   أخطائهم من املتطورة العقلية جمموعة أفراد تعلم الوقت مرور مع ولكن
  األوىل اموعة انتاج انتاجها وفاق البعض، بعضهم وحفزوا

   املثمرة الوسائل من وتعلمها التفكري طرق على التدريب -
  لذاته الطالب تقدير تعزيز على تساعد اليت

  شامل بشكل تطويره وبعملية الطالب بتقدم اهتمامه املرشد يظهر أن هو األساسي املفتاح
  كالمهم يف حذرين ايكونو أن املرشدين على لكن

   األطفال مصلحة ضد األعمى الثناء يعمل األحيان أغلب يف
  الطالب تعلم سرعة مدى حول خمتلطة رسائل يرسل ألنه
  قدرات من لديهم ما حول أو الدراسة يف عادام فاعلية مدى وعن
  صعوبة أكثر حتديات ملواجهة السعي من ميكنهم الطالب ومنجزات جهود على الثناء

  الضرر عدمية التعليقات بعض حىت الطالب سريف قد
  :مثل

   “جدا ذكي ألنك بسرعة تتعلم أنت “
  الفشل من األطفال محاية احلكمة من ليس وكذلك. جيد غري البطئ التعلم أن لتعين

  شائع أمر وهو احلياة، يف كثريا حيدث األفضلية حتقيق عدم أو الفشل -
  يفشل عندما للطفل بديل أي األفضلية يقحتق على يركزون الذين اآلباء يقدم ال
   النشاط قيمة من التقليل أو اآلخرين على اللوم إللقاء يتركونه إمنا
  التحقق ذاتية نبوءةإىل  الفشل حتويل أو
  ـ
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  ..والقيادة العقلية:  وإغالق فتح -
  للفشل شركته يقود أن ثابتة بعقلية يتمتع الذي القائد بإمكان -

   الشخصية صورم على يركزون الذين الشركات مديري أن الباحثني أحد وجد
  شركام حساب على ذلك يفعلون

   كريسلر شركة يف جمددا الروح بث على ساعد – املثال سبيل على – أياكوكا يل
  عنها منشغالً كان بينما الشركة فاارت الشخصية، مسعته على ركّز ذلك بعد لكنه

  ل رؤى وأصحاب عباقرة أنفسهم يعتربون الذين املديرين أن الباحث نفس وجد -
  كبرية فرق بناء يستطيعون ا

  الشركات إجناح يف املتخصص دونالب، الربت ذهب
  Sunbeam سنبيم شركةإىل  أخرى، مرة نفسه الثبات استعداد على دائما كان والذي

   مرتفعة األسهم قيمة أن ورأى املوظفني نصف وفصل ١٩٩٦ عام
  لشركةا بيع يستطع مل أنه حىت

  الدخل زيادةإىل  اضطرو املوظفني من معه خيتلف من بطرد قام الشركة، يدير وكونه
  سنوات ٣ غضون يف طرده مت وقد
  متاما ذلك من النقيض على املتطورة العقليات أصحاب املديرون -

   ١٩٨٠ عام الكتريك جنرال شركة قيادة توىل الذي ويلش جاك ذلك على مثاالً خذ
  عاما عشرين بعد دوالر مليار ٤٩٠ ب تقدر أصبحت مث دوالر مليون ١٤ بـ تقدر كانت عندما

   الشركة يف منصب أعلىإىل  ويلش وصل -
  للتعلم مستعدا يكون بأن وبوعده عبقريا ليس بأنه اعترافه خالل من
  اخلطوة هذه جنحت وقد -

   املوظف طاقة من املزيد توليد على مصرا كان
  )البريوقراطية( الداخلية ويةالسلط العوائق نسف وعلى

   باستمرار يلتقي ويلش جاك كان -
  آرائهم ليستطلع املصانع يف التجميع خطوط موظفي مع

   الكتريك جنرال يف املديرين ألعلى صغري نادي مع مرة وختاطب
  تقريبا شهر وبعد. ونشاطاته النادي خطط عن وسأهلم
   اتمع دمةخل متطوعني سيصبحون أعضاءه أن النادي رئيس أعلن
  عضويته يف التسجيل باب سيفتح النادي وأن
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  عضو ألف ٤٢ النادي أعضاء عدد بلغ عاما، عشرين وبعد
  الكتريك جنرال قيم يراعوا مل لكنهم املالية أهدافهم حققوا مديرين أربعة بطرد كذلك ويلش قام
 من تعلم لكنه Kidder, Peabody & Co بيبودي كيدر شركة اشترى عندما فادحا خطأً ويلش ارتكب -

   اخلطأ هذا
   الدوالرات من املاليني مئات اليكتريك جنرال شركة الصفقة كلفت

  الزائدة والثقة الفشل بني الرفيع اخلط ويلش ذلك علّم وقد
 يصبح “بالفطرة قائد” يسمى ما يوجد ال أنه دراسات وجدت. التعلم يف الرغبة اجليدون القادة ميلك -

  أنفسهم تغيري طريق عن قادة األشخاص
   الكامنة قدرام تنمية على يعتمدون الذين للقيادة املرشحني متيز أن الشركات على

  جديدة مهارات لتعلّم الفرصة متنحهم مث
  الفطرية موهبتهم طريق عن القادة مستقبل حتديد من بدالً
  يتعلموا كي ملوظفيها الفرصة الشركات متنح عندما الواقع، يف

   أكثر مكاسب وحيققوا ليتقدموا الفرصة متنحهم بذلك فإا
  احلياة حتديات ملواجهة استعدادا أكثر يكونوا وألن

  ــــ
  . .واحلرب احلب

   الشخصية العالقات مع خمتلف بشكل املتطورة العقليات ذوي يتفاعل -
   الثابتة العقليات ذوي من أكثر

  دراماتيكية انفصاالت وإىل طبيعية عفوية عالقات تكوينإىل  الثابتة العقليات أصحاب يسعى
   الرفض خطر يثري قد أو ضعفًا يعد قد ذلك ألن سريعا يغفرون ال

 لوم أي ويتجنبون الثابتة عقليتهم بسبب شركائهم على اللوم إللقاء يضطرون فإم عالقام تسوء وعندما
  شخصي

  هويته أو شريكه اجنازات حيجب أنه لدرجة تنافسي الشخص يكون قد ،متطرفة حاالت ويف
  شقاء مصدر أو سعادة مصدر تكون قد رؤيتك -

  معها تفاعلك وطريقة لألمور تفسريك طريقة على يعتمد وذلك
  الناس على أحكاما يطلقوا أنإىل  الثابتة العقليات أصحاب مييل

   أنفسهم يسألوا أن على الناس لتشجيع املعريف بالعالج النفس علماء استعان
  آراءهم يربر ما هناك كان إن وما اآلخرين على متطرفة ماأحكا يصدرون ملاذا
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  والنمو للتطور جديدة مسارات وفتح الثابتة العقلية دائرة كسر وسائل إحدى هذه وكانت
  ـــــ

  . .مهمة مقتطفات -
  متطورة منفتحة أو ثابتة منغلقة تكون أن إما الناس عقليات= 
  “ثابتة عقلية” ميتلكون للتغيري قابلة غري الشخصية صفام أن يعتقدون الذين أولئك= 
  الشخصية مسام حتسني أو تغيري بإمكام أن يعتقدون الذين أولئك= 
  متطورة عقلية” ميتلكون الوقت مرور مع
  للتقدم فرصة هلم يقدم املستقبل أن متطورة عقلية ميتلكون الذين أولئك يعتقد= 

  العصيبة األوقات يف حىت
  للتغيري قابلة لكنها قاطعة نظر توجها العقليات تنتنج= 
   ذكائهم على ثناًء يتلقون الذين األطفال مييل= 
  اجلديدة التحديات رفض وإىل منغلقة عقلية تبين إىل
   ١٩٨٠ عام الكتريك جنرال شركة على ويلش جاك استحوذ= 

  دوالر مليار ١٤ قيمتها بلغت حيث
  ردوال مليار ٤٩٠إىل  قيمتها وصلت عاما عشرين وبعد
   قوية شخصيات بناء من املتطورة العقليات ذوو الرياضيون يتمكن= 
  أنفسهم حتدي خالل من
  ثابتة عقليات ميتلكون الذين الشركات رؤساء يتمكن ال ،عادةً= 

  كبري فرق بناء من رؤى أصحابو عباقرة أم ويعتقدون
  طفالاأل عند الذات تقدير من يعزز مهاراته على والتدريب التفكري تعليم= 
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  روايةفكرة عامة حول ال

 
   القبول سوى ميلك يكن ومل ،لعمه خطرت جمنونة فكرة كانت
  .!.خامد بركان فوهة عرب األرض مركزإىل  برحلة يقومان ســ

  ..مماثلة رحلةإىل  يسبقهما مل أحدا إن
  .!.األخرية تكون قد خطوة وكل. .حقيقة كابوس كل. .ممكن شيء كل هلذا
  ..تفوم الرواية هذه يدعوا لن) فرين جول( عشاق إن
  

األرض مركز إيل رحلة    )٢٩( كتاب  

   مسرحي وكاتب وشاعر، ،فـرنسي روائي ،فرين جول:  املؤلف
  العلمي اخليال أدب يف العميق األثر وله املغامرة بروايات اشتهر

  علمي خيالو مغامره:  املوضوعي التصنيف
  ١٨٦٤:  النشر تاريخ

  ١٨٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعات ٤:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٥:  تقليد ،ج ٨٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٤:  الشخصي التقييم

  

 روايةبيانات  ال
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 أيسلندا أمراء عن قدميا كتابا - والكتب للعلم والعاشق اجليولوجيا أستاذ -) ليدنربوك أوتو( الربوفسري جيد
 يف كانت املشكلة لكن اهلام، الكتاب هذا عن - أيضا للعلم واهلاوي الطالب -) أكسل( أخيه ابن فيخرب القدمية،

 مع التعامل يف شديدة صعوبة وجد فإنه باللغات، الربوفسري خربة ومع قدمية،) رونية( بلغة مكتوب الكتاب أن
 بالشفرة، مكتوبة صغرية ورقة الكتاب يف وجد قبلُ، من حيدث مل أمر وهو العشاء، موعد عن تأخر حىت الكتاب،

 ال وهو املرتل من فينصرف سريعا، يغضب صربه لنفاد الربوفسري لكن مذهل، كشف تفاصيل حتوي أا مخَّن
  !ومعناها الورقة فحوى له ويتبين الورقة، ويرى الغرفة، أكسل يدخل قصد وبغري الشفرة، هذه حيل كيف يدري
 أيها يوليو شهر بداية قبل بنعومة سكارتاريس ظل ميسه الذي سنيفل، يوكول فوهة من انزل: "تقول الورقة كانت
  )!ساكنوسم( صاحبها وتوقيع ،"أنا فعلت كما األرض قلبإىل  لوستص الشجاع، املسافر

 كاتب قول منفذًا األرض قلبإىل  يرحل أن -  أكسل وتوجس وخوف دهشة أمام - الربوفسري يزمع الفور على
 الرحلة هذه أن يؤكد العلم: أكسل قال جدوى، دون لكن الرحلة، عن عمه إثناء حياول أكسل أخذ الورقة،

 تنخفض ال درجة هناك كانت لو ماذا: عمه عليه فرد أسفل،إىل  توغَّلت كلما تزداد احلرارة درجة إن مستحيلة،
  !احلرارة بعدها
 جهز شديدة سرعة ويف املقررة، بالرحلة وأخربها الربوفسري، عمه ابنة) جروينب( خطيبته للقاء أكسل ذهب

 خطيبته وودع يريدها، ال رحلة يف متورطًا هنفس أكسل ووجد الرحلة، حتتاجه ما وكل الرحيل حقائب الربوفسري
 لعمه، صديقًا فقابال كوبنهاجن،إىل  وصال حىت صباحا املتحمس الربوفسري وعمه هو وانطلق يأس، يف جروينب
  .الوقت بعض املدينة يف جيوالن وأخذا
 له عال جبلإىل  ربوفسريال فنظر أيسلندا، ساحلإىل  وصال أيام عشرة وبعد املنشودة، رحلتهماإىل  برا انطلقا
  !سنيفل سنيفل،: وهتف قمتان،

 واكتشف ما، رحب الذي ريكيافيك مدرسة يف العلوم معلم فريدريكسون السيد قابال أيسلندا وصال حني
 أحرقت الكنيسة أن - ساكنوسم املدعو الشفرة لكاتب كتب عن للبحث - البلد ملكتبة ذهب حني الربوفسري

 فانتهز سنيفل، بركان يستكشف أن ليدنربوك الربوفسري على اقترح العلوم مدرس ولكن هلا، اعدو وعدته كتبه،
 كان معهما، بالرحلة ليقوم ماهرا؛ دليالً فريدريكسون السيد هلما فرتب الفور، على ووافَق الفرصة الربوفسري

  ).هانز: (يدعى هادئًا طويالً رجالً الدليل
 لقياس وبارومتر مئوية، درجة ١٥٠ حىت يقيس ترمومتر: أمهها من وكان ،الرحلة معدات الربوفسري أعد

  .وطعام وحبال، وبوصلتان، هامبورج، موقع حسب الزمن لقياس وكرونومتر الضغط،

 ملخص الرواية
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 يونيو طوال أيسلندا مساء يف تظل ألا غائبة؛ غري الشمس وكانت الربكان، قرب صغرية قريةإىل  وصال املساء يف
 أما رفض، أي هانز على يبد فلم الربكان،إىل  الرتول يريدون بأم هانز الربوفسري صارح يل،الل يف حىت ويوليو
 لو ماذا ولكن يخيفه، ما هو الربكانإىل  نزوهلم يكن مل مضى، قد التراجع وقت لكن هلوعا، خائفًا فكان أكسل

 هناك إن: له قال - جوابا أسئلته من سؤال لكل يملك كان الذي - عمه لكن داخله؟ يف وهم الربكان هذا ثار
 آالف مخسة الربكان ارتفاع كان مضضٍ، على أكسل فسكت مبدة، قبلها يتصاعد قوي خبار ثورته، قبل عالمات

 فقط، اجلبل أعلى حىت األمتعة حيملون الذين احلمالني وبعض وهانز، وأكسل، الربوفسري يصعد؛ اجلميع أخذ قدم،
  .هانز يقظة لوال م تطيح كادت الربكاين والغبار الصخور من كتلة من نجوا صعودهم يف

 كانوا اليت القمة اسم أن هانز أخربهم شديدا، األكسجني نقص وكان الربكان، لقمة وصلوا الليل منتصف عند
  !سكارتاريس تدعى فوقها
  !اهول الكاتب ساكنوسم عنها تكلم اليت القمة هي هذه كانت
 أو قدمه تزل من إنقاذ يستطيعوا حىت طويل؛ حببل ببعض بعضهم ربطوا وقد الربكان، هةفو من الرتول بدؤوا
 اليت املداخن قمم هي فتحات، ثالث فيه كانت الذي الربكان لقاع وصلوا قدميه، حتت اجلليدية األرض تتشقق
 قرأ الفتحات بني صخرة وعلى قدم، مائة فتحة كل اتساع كان نشطًا، كان إذا الربكان نريان منها تنبعث

 احلمالون عاد وهنا هذا، كل على دلَّهم الذي الرجل ساكنوسم اسم - الفرحة من يصرخ وهو - الربوفسري
  .الوقت لبعض اجلميع ونام أدراجهم

 الفتحات من املعنية الفتحة على سكارتاريس ظل يسقط حىت الشمس؛ شروق ينتظرون أيام لعدة اجلميع ظل
 الوسطى، الفتحة على الظل سقط الظهرية ويف الشمس، أشرقت يونيو من والعشرين الثامن اليوم ويف الثالث،

 مركزإىل  الربوفسري يأمل حيثإىل  احلبال باستخدام الرتول يف وأخذوا ظهره، على املتاع ثُلُث واحد كل محل
  .األرض

 بفضول الصخور يتفحص أن ينسى ال والربوفسري قدم، ٢٨٠٠ عمقإىل  وصلوا حىت عدة ساعات يرتلون ظلوا
 قاعإىل  وصلوا أكثر، توغلوا كلما له بالنسبة تضيق النجاة احتماالت كانت الذي أكسل أحنق قاتل علمي

 أكسل أحس أيام عدة بعد لكن الفور، على أحدمها الربوفسري اختار ممرين،إىل  يتفرع طريق يف ومشوا الربكان،
 معهم الذي املاء وكاد مسدود، ممر أنه وتيقَّنوا الطريق، آلخر وصلوا حني يرتفع بل ينحدر، ال الطريق هذا أن

 فاجأه عمه ولكن والظمأ، التعب من فهوى نفسه أكسل يتمالك ومل االلتقاء، نقطة حىت أخرى مرة فعادوا ينفَد،
 العودة، يريد أكسل يتجادالن؛ أخذا ولكنهما أكسل، يف ذلك فأثر له، ادخرها قد كان أخرية، ماء بشربة
 طلب النهاية ويف الربوفسري، إشارة رهن لكنه يقوالن، ما يفهم ال هادئ واقف وهانز املُضي، يريد وفسريوالرب

 قليل، بعد املاء هانز وجد رجعوا، وإالَّ شيئًا وجدوا فإن اجلديد، املمر يف ميشونه إضافيا واحدا يوما الربوفسري
 املاء وتركوا يشربوا، أن واستطاعوا قليل، بعد الساخن ءاملا تدفَّق حىت بالفأس؛ الصخر يضرب أن احتاج لكنه
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 هو هانز ألن باخ؛ هانز النهر هذا وأمسوا منه، ويشربون يتبعهم أرجلهم، حتت صغريا را ليكون خلفهم؛ يرتل
  !اكتشفه من
إىل  م سترتل إا: الربوفسري قال أخرى، فُوهة وجدوا مدة وبعد الرحلة، إلكمال أكسل تشجع املاء وجود بعد

 حتت ميالً ٩٠ عمقإىل  وصلوا بأسبوعني بعدها األرض، حتت ميالً ١٥ اآلن حىت قطعوا قد وكانوا أكرب، عمق
 وساعات ساعات وظل رفيقَيه، عن بعيدا وحيدا فجأة نفسه وجد إذ أكسل؛ فقدوا يسريون، وهم لكن األرض،

 وزمن الصوت سرعة حبساب لكن متلهفًا، صاحف عمه، صوت مسع حىت صاحبيه، مكانإىل  الوصول حياول
 منحدر يف احندر لكنه يتحرك، أن أكسل وحاول أميال، أربعة عن تزيد بينهما املسافة أن مخَّن الصوت انتقال

 جديدا شيئًا حوله ووجد سعادة، يف إليه ينظران وهانز عمه وجد استيقظ ولَما الوعي، فاقد وسقط صخري،
  .متاما

 هناك كان البحر، كهدير صوت وهناك ما، فتحة من قادم ضوء وهناك نظيف، أبيض برمل غطاةم األرض كانت
  !األرض حتت هذا كل أن الربوفسري أخربه األشجار، من وغابة بل وسحب، ومساء ورمال، حبر

 أن سوى أمامهم يكن ومل الرحلة، ويتابعوا أخرى، مرة للممر يصلوا حىت اجلديد؛ البحر هذا عرب اإلحبار قرروا
 يسبح كان ما وسرعان ومهارة، بسرعة بصنعه - املهارات متعدد القوي الرجل - هانز وقام كبريا، طوفًا يصنعوا

  ).ليدنربوك حبر( أمسوه الذي النهر هذا فوق
 وال أسنان وال عينني، بال مسكة هلم فأخرج الصيد، هانز وجرب املاء، كثافة بسبب كبرية بسرعة الطوف انطلق
 كادا يتصارعان، أسطوريني عمالقني حيوانني أيضا الرحلة يف رأَيا السنني، ماليني منذ منقرضة مسكة كانت ذيل،

  ).أكسل جزيرة( أمسوها صغرية جزيرة على ومرا الطوف، يقلبان
 يبة،ره بعاصفة ينذر اجلو وبدأ إجنلترا، حتت يكونوا أن قاربوا حىت األرض، حتت طويلة مسافات عربوا قد كانوا
 املوج وقذَفهم الظالم، وساد العاصفة، وهدأت ساعات، عدة رهيبا اجلو وظل كالشالالت، عليهم املطر وامر

 وشعر بدؤوا، حيث من عادوا أم بدا قليل وبعد سيتحركون؟ وكيف هم؟ أين يعرفوا مل ولكنهم شاطئ،إىل 
  سنفعل؟ ماذا: عمه أكسل سأل باإلحباط، الربوفسري

  !أخرى رةم سنعود: قال
 رأوا قليلة، مسافة بالطوف ساروا أن بعد لكنهم منها، بقي ما أو األمتعة ووضع أخرى، مرة الطوف هانز أعد

 الضخمة املخلوقات هذه جبوار إنسانا رأوا أم واألعجب كثريا، عددها كان القدمي، املاموث هي ضخمة أفياالً
  !معها حجمه يتناسب
 اسم وجدوا مدة وبعد يصدق، ال الذي العجب هذا من فارين أخرى، مرة) دنربوكلي( حبرإىل  هرعوا ما وسرعان

 مركز يف هناك جبوارك امسي سأحفر إنين: وقال سرور، أيما بذلك الربوفسري وسر صخرة، على ساكنوسم
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إىل  بين، اي أسفلإىل  بل: عمه فقال عماه، يا األمامإىل  :لعمه فقال أيضا، هو أكسل محاس والْتهب األرض،
  !أسفل

 درجة لكن املتفجرات، فاستعملوا كبرية، بصخرة مسدودة كانت ولكنها ساكنوسم، اجتازها اليت الفتحة وجدوا
 بركان قلب يف أم هلم وتبين شديدة، بسرعة أعلىإىل  معه الطوف محل الذي املاء مع تصاعدت هائلة حرارة
 من ذلك لعل: الربوفسري قال الربكان، من ترتفع اليت احلمم حتته ألن السخونة؛ شديد حتتهم الذي واملاء نشط،
  !هنا من واخلروج للعودة الوحيدة وسيلتنا فهو حظنا، حسن
 هلم تبين بعيد، ساحلإىل  املاء وقذفهم الفُوهة، من وخرجوا الظالم، وساد الضوضاء وزادت السرعة زادت
 مل الرحلة أن من وبالرغم هامبورج،إىل  العودة طريق أخذوا ما عانوسر املتوسط، البحر يف بلدة هذه أن بعدها
 رحلته عن اجلامعة يف حماضرة وألقى ،)ليدنربوك( بالربوفسري احتفت العلمية األوساط فإن النهاية، حىت تكتمل

 مبجده لينعم الربوفسري؛ تاركًا وطنهإىل  هانز وعاد ساكنوسم، كتبها اليت األصلية املخطوطة وقدم العجيبة،
  عمه ابنة من ليتزوج وأكسل العلمي،
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   نوبل جائزة ع احلائزةو لغة ٤٠إىل  ملترمجةاو عامليا الروايات أشهر إحدى
   أمه مبوت ومث بلده عن بغربته تبدأ اليت قصته يروي غريب

  أدري لست.. باألمس ماتت رمبا أو أمي، ماتت اليوم”
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  ..أمه وفاة -
 وسأطلق “مارسو” امسه رجلٌ.. املاضي القرن سنوات بأوائل ما زمان يف العاصمة، اجلزائر سواحل من ما مكان يف

  ..نفسه على أطلقه الذي اللقب نفس عليه
  الكثريين يشبه لذيا الرجل هذا.. “الغريب”

  ..مقابلته فور عنه تتلقفها الذي األوىل الصفات هذه.. مهتم وال مبال وال مكترث غري
 الشقاء يكسوه ظاهره ينجح، ال وغالباً.. مرتباً يكون أن يف جيهد ذلك مع لكنه متعب، شخص بأنه توحي ثيابه
 كل حالقتها يف يرغب ال ألن أطلقها اليت حليتهإىل  إضافة سنه، صغر على شعره ويف عينيه، حتت تبدد الذي
  ..أيام عشرة كل بتشذيبها يكتفي.. يوم

  ..احلافلة يف كامل يوم مسري عنه وتبعد سنوات، منذ العجزة مأوى يف ترقد اليت والدته توفيت
 أن لبد فكواها دموعه جماري على أثر الصدمة هول رمبا تلفزيونية، قناة على يطالعه خرب أي مثل خرباً تلقّاه

  ..يفجرها
 تعيش كانت حيث ذاك البؤس مأوىإىل  وسافر جلثماا، وصوله فور كبرية بدموع يبكيها أن وقرر روحه غصت
 نفقات حتمل يستطيع يعد فلم “الغريب” جبيوب احلياة اصطكت أن بعد إليه اللجوء على أُرغمت اليت والدته
 أن بعد امللجأ، هذا تسكن أن قراره كان لذا متتالية أياماً نهاع االبتعاد على جيربه املضين وعمله والطعام، الدواء

  .موافقتها أخذ
 لنفسه واللوم والعتاب الذات، جلد أحاسيس غريبة، مشاعر انتابته ما سرعان العجزة، بيتإىل  وصوله حلظة

  ..تفيض ويتركها حيررها هو وال وتغيض، تعود هي ال جفنيه، بني دموعه بتعليق والتلذذ القاسية،
  !األخرية للمرة والدته جثمان مشاهدة من منعهما كما البكاء، من ومنعهما عينيه، أقفل
  الدار عن واملسؤولني املمرضات حماوالت كل رغم.. حراك دون املسجى اجلسم على الوداع نظرة إلقاء رفض

 تصرفات يل لكن فعلته حقيقة أدري ال.. املغمضتني أمه عيين منظر هابه رمبا النظرة، هذه يستحق ال أنه شعر رمبا(
 تؤمل اليت األفعال تلك مربر، دون منا كثري إليها يلجأ اليت الالمنطقية التصرفات تلك.. األحيان بعض مشاة
  ..).السواء على واجلسد الروح
 على إصراره زال وما القهوة ويشرب سيكاراً يدخن دفنها تراب عن بعيد وهو الثرى وتوارى دوء، أمه تدفن

  ..يبكيها وال يراها أال

 ملخص الرواية
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 يف مديره ومساجة وعفونته وأوراقه ملكتبه ويعود العزاء، مراسم انتهاء بعد عمله مقرإىل  “الغريب” يرجع مث
 الغموض من مزيداً عليه يضفي جديداً رداًء إال العزاء بواجب ليقوم أخذها اليت الثالثة األيام عطلة تكن مل العمل،
  …املربر غري واحلزن
 سنوات، منذ املوتى عداد يف يعتربها جعله املاضية الفترة يف أمه عن بعده حيث يكن مل شيئاً كأن حياته يف استمر

  ..أصالً عنده املتالشي األمل من قليالً سوى فقداا يف شيئاً خيسر ومل
  ..ماري -

 حلّ ملا والنسيان وىالسل فيه يكون ذلك لعلّ الريف، يف خاصة مزرعةإىل  يدعوه أن يقرر “الغريب” أصدقاء أحد
  ..مصاب من به
 املزرعة تلك يف األسبوع اية عطلة تكون أن وقرر والضجر بامللل يشعر اآلخر فهو الفور على وافق “الغريب”

  ..اخلاصة
 مملكته يف أمرية هي.. املزرعة صاحب ابنة ماري باألمرية “الغريب” يلتقي إهلية مبشيئة ورمبا رمبا، قدرية وبصدفة

  .ثرية عائلة من تنحدر مجيلة فتاة هي وواقعاً ل،األق على
 على واستحوذت خلسة قلبه دخلت إا ويقول ادعاًء ويزيد.. املزاعم نفس تبادله وهي رآها، مذ أحبها أنه يزعم

  ..بيدها اآلن حياته وصمام حتديداً، األر الشريان
 وواقعاً.. الرقيق األزرق قميصها حتت من قليالً برزا اللذين ديها وثقل ثدييها، بصالبة أعجب هو واقعاً لكنه
 لسبب حبها شباك يف وإيقاعه استثارته جهدها حتاول كانت األوىل، اخلمسة القميص أزرار فتح تعمدت هي أيضاً
 عليها تبدو ال أا مع.. عنده التوقف يستحق رقماً “الغريب” يف ووجدت عاهرة كانت رمبا.. واضح غري

  ..أبداً العهر عالمات
 نفس يف وضاجعها األوىل النظرة من القاضية بالضربة هوى فقد ماري، ملفاتن قوياً مصارعاً “الغريب” يكن مل

 طعم ا وذاق إال فرصة يترك مل املزرعة، تلك يف قضامها اللذين األسبوع اية عطلة يومي وخالل اليوم،
إىل  بادرت اليت وهي السفلى شفته التهام يف اقةالسب كانت بل أبداً تعارض أو لتمانع ماري تكن ومل.. شفتيها
  .املاء من قليالً يشرب أن ويريد حار اجلو أن هلا قال حني لسانه ترطيب

 يومياً ويشهد السكن يف زميله مع اليومية حياته تفاصيل يكمل “الغريب” كان اجلميلة وفتاته “الغيب” مديره وبني
 يشعر قد إنذار سابق ودون حوله، يدور ملا كبرياً اهتماماً عريي أن دون الننت، كلبه مع العجوز جاره شجار

 ساخن عناق بعد ماري حبيبته سألته مرة أن لدرجة منهم، بأي يبالِ فال مجيعاً اجتاههم سكون بلحظة “الغريب”
 سؤالك إن(( هلا قال ببساطة لكنه باإلجياب، جييبها أن بعد صدره على تنقض أن تنوي وكانت ،))حتبين؟ هل((

  ).!)قيمة له ليس
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 أحد عن مسؤوالً ليكون باريسإىل  السفر العمل يف مديره عليه يعرض حني الالمتناهية المباالته فصول وتتجدد
 حيام منط تغيري حيبون الذين األشخاص من ليس أنه ذلك معلالً العرض رفض عن يتواىن مل لكنه هناك، املشاريع

  !البيض وقشر السوداء والساحات مامباحل ومليئة !قذرة مدينة باريس إن وقال
 نفسه وراودته ماري يف يفكر كان املدير، عرض وأثناء األفضل، وليس األسهل احلل خيتار دائما “الغريب” كان

 حبيبته ترافقه أن شرط السفر على وافق أخرياً لكنه ،“فيها وما الدنيا عنده تساوي ماري جسد يف شعرة أن”
  .باريس اجلمال عاصمة يف عمرها بقية تكمل أن انعلتم ماري تكن ومل الفاتنة،

 لدعوة تلبية اجلزائر شواطئ أحد على األسبوع اية عطلة يقضيا أن وماري “الغريب” قرر بأيام سفرمها قبيل
 جمدداً، البحر بثياب ماري فيها يرى أن -“الغريب” نزوة حسب – جديدة فرصة وكانت هلما، آخر صديق
 يف فعله تستطع مل ما وتكمل الفراش، وفوق الرمل، وعلى املاء، حتت تعانقه كي ريملا جيدة مناسبة وكانت

  .السابقة املضاجعات
 قدميه، بني يدها ومترير ثيابه نزع ويف تقبيله يف املبادرة هي دائما كانت أا لدرجة وحتبه جريئة، ماري كانت
  ..ومرات مرات معه احلب ممارسة وطلب

 أجاا “املقرفة” كعادته وهو الكنيسة، يف الزواج منه وتطلب جرأا جرعة تزيد أن أيضاً قررت اليوم ذاك ويف
  “..!ميانع ال” بأنه فقط

  ..القتل جرمية -
 صاحب صديقه مع قليالً متشى مث ماري، مع أمضاه ما أمضى الشمس، حبرارة امللتهب اليوم ذلك نفس يف

 صديق مع قدمية عداوة على كانوا الذين اجلزائريني العرب من مبجموعة التقيا أنإىل  والدعوة، الضيافة
 غلبت الكثرة لكن والعصي، باأليدي قصرية معركة دارت وبالفعل شجاراً يريدون أم وبدوا ،“الغريب”

  ..واليدين والظهر الرأس يف طفيفة جبراح وصديقه الغريب إلصابة أدى ما الشجاعة
 يرتكب ال لكي منه أخذهإىل  سارع “الغريب” لكن مسدساً، تهحبوز وكان لنفسه ينتقم أن “الغريب” صديق أراد

 بعد حىت حبوزته املسدس وبقي نظر، وبعد حكمة املوقف هذا يف الغريب وأظهر غضب، حلظة يف جرمية صديقه
  ..طريقه يف ذهب وكلّ الشجار وهدأ.. الظهر
 جبني من يتصبب العرق وكان حتتها، مير من بكل تفتك كانت ذلك مع لكنها قليالً مالت قد الشمس كانت

  …أفكاره صفحات يقلب الشاطئ على وحده يسري كان الذي “الغريب”
 وحبوزته وحده كان املرة وهذه صديقه، ضرب الذي العريب ذاك مبشاهدة جمدداً يتعثر جعله األمحق القدر لكن

  ..أكثر االقتراب من ومنعه الغريب إلخافة أخرجها قد كان سكيناً



١٨٣ 

 من بشيء أصابته قد الشمس كانت جيري، كان ما متاماً يدرك مل اللحظة هذه ويف شر، على ينوي الغريب يكن مل
 فعل كردة مسدسه أخرج احلمراء، الشمس أشعة على السكني ملعت وحني.. التوازن وفقدان الرأس وأمل الضجر

  ..أيضاً لإلخافة رمبا أو
 فأرداه العريب، ذاك جسد يف طلقات ٥ وتفريغ ادالزن على إصبعه لوضع دفعه عقله أو جسمه يف ما شيء لكن
  .احلال يف قتيالً
جأشهراً استمرت اليت قضيته يف التحقيق ينتهي ريثما السجن يف “الغريب” ز..  
  ..صغرها على اجلديدة تفاصيله كل حوت املنفردة وزنزانته األليف، بيته السجن أصبحت األثناء هذه يف

 كان واحلني احلني وبني السماء، ترمسه ما يراقب يابسة شجرة جذع يكون أن يف تلخصت السجن يف أمنياته كل
  )).شيء كل على التعودإىل  باإلنسان ينتهي األمر: ((له تقول وهي أمه يتذكر
 كبرية رمسة املقابلة اجلدار على وجعل قلتهن، على عاشرهن اللوايت نسائه رسم يف األوىل السجن شهور أمضى
  ..نيعاري بثديني ملاري
 وكان الوقت، من ممكن عدد أكرب يقتل كي ساعة ١٦ ميضي كان إذا النوم كثرة هو السجن يف زعجه ما أكثر

 على يدوا أن حاول اليت الذكريات من كبرية جمموعة إال وحدته يشاركه وال دخان وال فيها نساء ال منفردة يف
 النسمة وبني.. يبكيها أال ويصر يتذكرها فيفةخ نسمة أمه متر واآلخر احلني وبني.. ينساها ال كي اجلدران
  ..شفتيه تفارق ال اليت ورائحتها الصلب جسدها ويتذكر ماري متر والنسمة
  ..الغريب حياة يف معىن األيام ألمساء يبقى أن دون والظالم النور ويتواتر الستة شهوره أيام مضت وهكذا

 احملكمة لكن لوحده، ينتصر أن كفيل احلق أن منه ظن يف فسه،ن عن الدفاع يف رغبته وأبدى حمامٍ الغريب يوكّل مل
 قدر حكمه ختفيف يف تساعد قد اليت التفاصيل معرفة وحياول عليه، يتردد صار له حمام توكيل على أصرت

 رغم !براءةً وسيخرج ستنتصر قضيته وأن غريب، بشكل باألمل يشعر -سبب بال– الغريب وكان اإلمكان،
 على سيطرته من مأخذها أخذت قد الشمس وكانت قواه بكامل يكن مل لكنه العريب على النار أطلق أنه اعترافه
  ..نفسه
 أن الغريب وعلى جهده يبذل أنه له وقال طمأنهو احملاكمة، جلسة قبل مرات عشر من أكثر احملامي عليه تردد

  ..احملكمة يف يساعده
 أن بعد الناس، من واحلاضرين الثقيل باهلواء ومليئاً وساخناً حاراً اجلرمية، تنفيذ بيوم شبيهاً كان احملاكمة يوم

 مشهوراً صار أنه بالنشوة “الغريب” شعر وللحظات الرمسية، الصحف يف القتل حادثة اجلزائرية الصحافة نشرت
 يف الواقفني بني بصعوبة التقطها أن إال ماري عن وتبحث املوجودين تالحق عينيه وبدأت.. عنه يتكلم واجلميع

  ..واحدة ابتسامة ولو يبادهلا أن باله يف خيطر مل لكنه وتبتسم إليه تنظر اخللفية الصفوف
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 بأشد البداية منذ وطالب “الغريب جرائم” باستعراض بدأ للغاية شرساً اخلصم حمام وكان احملاكمة جلسة بدأت
  .“الغريب” برقبة تطيح اليت العقوبات

  ..احملكمة حكم -
 أخذ القاضي وقرر النهار انتصف أنإىل  خصمه ادعاءات على واآلخر احلني بني بالرد كليتو الدفاع حمامي وكان

 معه متعاطف القاضي وأن لصاحله تسري القضية أن جمدداً موكله الغريب حمامي خالهلا طمأن صغرية، استراحة
  ..ملفّه قرأ أن بعد كبرية لدرجة

 عدم سبب عن فسأله الشخصية الغريب حياة متس اليت األمور بعض عن يستفسر القاضي بدأ الثانية اجللسة يف
 معها أقام وملاذا مباري عالقته حقيقة عن سأله وأخرياً دفنها ليلة القهوة تناوله سبب وعن أمه، وفاة يوم بكائه
 قضية هي القضية أن ونسوا ا، إدانته يريدون هذه بأسئلتهم اخلصم وحمامي القاضي ومضى شرعية، غري عالقة
  .!والنفسية الفيزيولوجية الغريب شخصية حتليل وليست اجلزائر شاطئ ىعل قتل
 وكان حزها، يريد عنقه حول التف قد بأسره الكون أن أحس أن بعد “للبكاء وميل كبرية بكآبة الغريب شعر
 يتال املسرحيةإىل  باالستماع واكتفى واحدة كلمة منه خيرج فلم فمه من أوسع كان الكالم لكن الكالم يريد
  ..أمامه تدور
 جمرمة نفس ذو بأنه ووصفه “الغريب” من سخريةإىل  اخلصم احملامي ادعاءات حتولت الساعتني حوايل وبعد

 وهو جلدته أبناء مع الوجود يستحق ال اإلنسان هذا ومثل وإصرار ختطيط بعد العريب قتل وأنه املوت، تستحق
  ..منه القصاص موعد حان الذي للحيوان بذلك أقرب

 كرسي على ذلك كان لو حىت إليه يتحدث منإىل  اإلنسان يستمع أن الغريب لـ احملببة األمور من تكان
  ..احلارة احملكمة هذه من واخلروج حكم بأي اخلالص وأرد والتعرق، وامللل بالتعب بدأ لكنه االام،
 حىت عالٍ، وتبص يضحك اجلميع جعل ما“  اجلرمية ارتكاب سبب هي الشمس” واحد مجلة بقول اكتفى

  ..الضحك من نفسه يتمالك مل ذاته القاضي
 احلديدية األقفاص هذه يكسر أن وأراد ملاري حبه ضجيج بدأ الناس، بضحكات الضجيج من اللحظة هذه يف

 زال وما.. ما شيء فعل عليه وأن ملكه تعد مل اآلن ذكرياته أن أحس.. دموعها تسيل كانت اليت ماري ويعانق
  ..احلكم إلعالن مبطرقته القاضي طرق أن إىل نفسه حياور
  .!عامة ساحة يف باملقصلة شنقاً باإلعدام “الغريب مارسو” على احلكم “اجلزائري الشعب باسم” القاضي أعلن
 اللحظة هذه ويف حياته، يف مر آخر شي أي من أكرب الصدمة هول وكان للغريب بالنسبة متوقع غري قراراً كان

  ..ذكرياته يف كبرية بسرعة أمه مرت حتديداً
 قطع موعد حيني ريثما املؤقت قربه اآلن فهي وعتمةً، ضيقاً أكثر أصبحت واليت املنفردة، لزنزانته جمدداً قادوه
  ..“!اجلزائري الشعب اسم” وبـ العامة، الساحة يف رأسه
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 تادوه،ليق جاؤوا جالديه أقدام صوت يظنه غرفته خارج يتحرك صوت وكل وأطول أصعب هنا أيامه صارت
 وكانت بعد، مستعداً يكن مل العمر، ذا وهو املوت فكرة عليه استحوذتو أنفاسه، رفيق هو اخلوف صار

 على ويصحو أفكاره ضجيج على يغفو صار احلالة هذه وعلى.. األقل على إضافية سنوات لعشر حتتاج مشاريعه
  ..يفعلها اليت ألخريةا املرة تكون قد ألا حياته شريط يستعرض يوم وكل..كوابيسه صراخ

 األخرى واحلياة باهللا إميانه عدم ورغم.. بعمق غفا املوت، من يهرب ما بطريقة فيها يفكر كان اليت الليايل من ليلة
  …ذاته حبد املوت فكرة من أبداً يتراجع مل خوفه أن إأل

 وانتابته قصداه ما بداية هميف مل.. األخري صباحه هو الصباح هذا أن يعمالنه حارسان جاءه بقليل الصباح وقبل
 أقدامه تكن مل. …السجن خارجإىل  سحباه أن إال الزاوية يف نفسه على متكوراً وظل أطرافه كل أرعدت رجفة
 النور تريا لن معصوبتان وعيناه.. وظهره عنقه مثل ملتويتان يديه وكانت األرض خطان فكانتا رفعه على تقوى
  ..اآلن بعد
 أنه لو متىن هناك، وصراخاً هنا هتافات تسمعان اللتني أذنيه سوى حواسه من يعمل وال العامة الساحةإىل  سيق

 ال نفسه لكن نفسه ينسى أن حياول وهو.. واثقة خبطى منه يدنو واملوت األخرية للمرة ماري شفتا يستنشق
  ..تنسى

  ..ينيهع على الذي والشريط قميصه بلل وعرقه بغزارة يسيل ولعابه اخلشبه على رقبته وضعت
  ..شيء بكل اإلحساس فقد وبعدها.. حلظات سوى تكن مل

  ــــ
  . .اقتباسات -
   عنه يتحدثون وهم الناسإىل  يستمع حينما متعة جيد اإلنسان ان= 

  املتهمني مقاعد على جيلس كان ان حىت
   بائس او تعيس اين اجد ال جيدا أحوايل يف افكر حني انا= 
   الطموح من كثري عندي كان طالبا كنت وملا

  حقيقية أمهية على ينطوي ال هذا كل ان بسرعة أدركت الدراسة أترك ان يل قدر ملا ولكن
  حال اية على تتساوى احلياة انواع مجيع وان. .مطلقاً حياته يغري ال اإلنسان ان= 
  تعاش بأن جديرة ليست احلياة أن يعرفون اجلميع ولكن= 
  سيان السبعني يف أو الثنيالث يف املوت أن احلقيقة يف أجهل أكن ومل
  حيبوم الذين هؤالء موت قليالً او كثرياً إن..يتمنون العاقلني االشخاص كل= 
  الصمت التزام افضل فاين. .اقوله مهم شيء عندي ليس دام ما= 
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 غري من السجن يف يعيش ان يستطيع ذلك بعد فانه الطليق العامل يف واحدا يوما رجل عاش اذا انه ادركت= 
  والتربم الضيق مشاعر على التغلب له يتيح ما الذكريات من فيه يستعيد وان عام مائة ةصعوب

   يكون ان غري من جافة شجرة جذع داخل أعيش أن يل قدر اذا انه ادركت لقد= 
   راسي تعلو اليت السماءإىل  النظر سوى يشغلين شيء اي مثة

  ايضاً السحاب والتقاء الطيور مرور وإلنتظرت بالتدريج ذلك على سأتعود كنت حتما فاين
   شيء اي على اندم ان مطلقا استطاعيت يف يكن مل= 
  غداً او اليوم يقع ان ميكن مبا. .حيدث سوف مبا مأخوذا دائما كنت فقد
   عشتها اليت هلا معىن ال اليت احلياة كل خالل= 

   بعد تأت مل سنني عرب غامضة نسمات حنوي تصعد كانت
   السنني خالل نظري يف متساوياً يبدو شيء كل علجت النسمات هذه وكانت

  السجن يف قضيتها اليت السنني من واقعية أكثر تكن مل واليت عشتها اليت
   يريده الذي واملصري اإلنسان خيتارها اليت احلياة م ماذا= 
   الناس من ماليني ماليني خيتار كما نفسه هو خيتاره واحد قد هناك كان اذا

  باختياراته القدر هذا غمرهم الذي
  كامليت يعيش ألنه حي أنه من متأكدا يكن مل أنه مشكلته= 
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  الناس معاملة يف الفنية اُألسس:  أوالً= 
 حافلة وأنفس ،وشعور عواطف أهل بل ؛ منطق أهل تعامل ال أنك للناس معاملتك أثناء تتذكر أن ينبغي -

 بدالً فدعنا ،الكربياء وقود يف النار تضرم أن بوسعها خطرية شرارة اللوم أن واعلم ،والغرور والكربياء باألهواء
 اللوم من أمتع فهذا ،فعلوا مما أسوأ فعلنا فرمبا مكام كنا لو بأنا نقتنع وأن ،نفهمهم أن حناول ،الناس نلوم أن من

 األعذار لك يلتمس من فتجد األيام من يوم ختطأيف لعلك ،تصفح وأن تعفو وأن تسامح أن دائماً حاول ،بكثري
  .ويساحمك

 ،ذلك يف مسرفاً وكن ،املرته املخلص تقديرك وامنح ،حولك من كل يف الطيبة الصفات على تركز أن حاول -
  .أنت تنساها أن بعد حىت طوال سنوات ويذكروا كلماتك الناس يدخر

 هذا يشاطرك ال قد حمدثك ولكن ،دائماً حتبه وسوف ماحتب حتب نتأ بداهةً ؟حتب عما دائماً تتكلم ملاذا -
 طريقة على تدله وأن ،فيه ويرغب ،حيبه فيما حتدثه أن:  هي اآلخر الشخص يف للتأثري املثلى فالطريقة إذاً ،احلب

  .عليه احلصول
  ـ
  تحبك الناس جلعل طرق ست:  ثانياً= 
 يداً هلم ولنمد ،الناس من غرينا خدمة يف أنفسنا فلنضع ،األصدقاء نكسب أن أردنا إذا ،بالناس اهتماماً أظهر -

  .الذاتية واملصلحة األنانية من جمردة نافعة خملصة
 من لكل دائمة ابتسامتك اجعل ذلك أجل من ،اللسان من أثراً أعمق بصوت تتحدث الوجه فتعبريات ،ابتسم -

  .األصدقاء بني احملبة ميثاق توقيع وهي ،العمل يف الذكر وطيب ،البيت يف السعادة تشيع فاإلبتسامة ،تلقاه
- أمساؤنا هي آذاننا تسمعه أن ميكن ما فأمجل ،إليه األمساء بأحب اآلخر الشخص ناد.  
 الذي اال وعن وأعماله نفسه عن الكالم على شجعه ،عنها باإلجابة سيسر أنه تظن أسئلة حمدثك اسأل -

 ،ومبشكالتك بك اهتمامه من ضعف مبائة أكثر ومشكالته ورغباته فسهبن يهتم حمدثك أن وتذكر ،فيه ختصص
 نصب ذلك فاجعل ،الصني بأهل ترتل كارثة أو ،إفريقيا بأهل تعصف جماعة من عنده أهم هلو يؤمله ضرساً وإن

  .نفسه عن الكالم على حمدثك وشجع ،طيباً مستمعاً فكن ،عينيك
 بداية ففي وإال ،استطعت إن مقابلته قبل اآلخر الشخص سعدي ما تعرف أن حاول ،حمدثك يسر فيما تكلم -

  .معه حوارك
 أن حنب ما اآلخرين مننح ودعنا ،بأمهيته دائماً يشعر اآلخر الشخص فاجعل ،بالتقدير اإلحساس يعشق كلنا -

  .نمنحه

 ملخص الكتاب
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  ــــ
  نظرك وجهةإىل  الناس لتجذب طريقة عشر اثنتا:  ثالثاً= 
  .جتنبه هو نقاش لكسب طريقة وأفضل ،الجتادل -
  .خمطئ انه الحد تقل وال ،االخر الشخص آراء احترم -
  .خبطئك سلم خمطئا كنت إذا
  .والعنف الغضب قوة تفوق قوة واللني للرفق أن ولتعلم ،والعنف الغضب دعو واللني بالرفق حتاور -
 أسئلة حمدثك واسأل ،فاقاإلت بنقاط ابدأ بل ،فيها ختتلفان اليت بالنقاط اآلخر الشخص مع حوارك تبدأ ال -

 وإن حىت لنفسه مناصراً يظل أن كربياؤه عليه أوجبت) ال( قال مىت فإنه ،)نعم(بـ اإلجابة على ورائها من حتصل
  .حق على ليس أنه له ظهر

 ومهاراتك بطوالتك عن متحدثاً الوقت طول احلوار على يمن وال ،الوقت بعض احلوار دفّة يتوىل اآلخر دع -
  .حيب وكيفما حيب عما يتحدث الذي هو آلخرا دع بل ؛
 ،الفكرة يستنتج ودعه اقتراحات تقدم أن هو عليك ما فكل ،فكرته الفكرة أن يحس اآلخر الشخص دع -

  .النصح دائماً واطلب
  .االخر الشخص نظر وجهة من االشياء ترى ان حاول -
  .ورغباته االخر الشخص أفكار وقدر تعاطف -
 ،اخلري دوافع داخلهم تقوِّي أن دائماً حاول ،النبيلة عواطفهم فيهم فخاطب الناس طباع رتغيِّ أن شئت إذا -

  .الطيبة املشاعر بداخلهم وأثر
  .متثيلي بقالب أفكارك عن وعرب صغ -
 موضع األمر فضع نظرك وجهةإىل  األدبية والشجاعة الوثّابة الروح ذوي الناس تكسب أن أردت إذا -

  .التحدي
  ــــ

  يكرهونك جتعلهمو غضبهم تثري أن دون الناس لتغيري طرق تسع:  اًرابع= 
  .املخلص والتقدير املستطاب بالثناء ابدأ -
  .خفي طرف من األخطاءإىل  األنظارإىل  ألفت -
  .اآلخر الشخص تنتقد أن قبل أخطائك عن حتدث -
  .مباشرة أوامر إلقاء من بدالً اقتراحات قدم -
  .صراحةً بأخطائه ومواجهته ،إحراجه بتجنب وذلك ،وجهه ماء ينقذ االخر الشخص دع -
  .بذلك قام ملن استحسانك يف سخيا وكن ،جناح أقل امتدح -
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  .تدعيمه على يقم حسناً ذكراً اآلخر الشخص على أسبغ -
  .هيناً سهالً ينجزه أن تريده الذي العمل واجعل ،التصحيح ميسور يبدو إصالحه تريد الذي السلوك اجعل -
  .عليه تقترحه الذي العمل يف اآلخر الشخص حبب -

  ــ
  الزوجية حياتك يف لتسعد قواعد سبع:  خامساً= 
  .الزوجية احلياة ملقربة الطرق أسرع يعترب النكد ألن ،النكد ختتلقى ال -
 ما غري على معني بشكل يتصرف بأن تطالبه فال ،طبيعته على ويعيش ،سجيته على ينطلق حياتك شريك دع -

  .مقنع سبب غريب عتداد
  .وهدوء بلُطف خطأ من تراه ما ووضح ،النفس ويذل القلب يكسر فالنقد ،تنتقد ال -
 بأفضل هلم يظهرن أن أجل من زوجام تبذله الذي اهود عن غافلون الرجال أكثر إن ،املخلص التقدير امنح -

 مجال عن هلا معرباً ؛ لزوجتك ملخلصا تقديرك امنح اليوم فمن ،جنة البيت وجيعلن ،طعام أشهى ويقدمن مظهر،
  .والتمر اجلمر بني تفرق أنك تشعر واجعلها ،األخاذ وطعامها مظهرها

  .كبرياً شأناً الزواج يف هلا فإن البسيطة اللفتات مل ال -
 ةراقي معاملة وتعاملهم الغرباء مع لطفاً أكثر تكون قد ألنك ،لزوجتك معاملتك يف واللباقة باللياقة التزم -
  .وانتقادات إهانات أكثرها معاملة أي بالعكس زوجتك تعاملو
 هذه تأخذ أن واملهم ،جناحه عوامل أهم ومن الزواج من األساسي اجلزء هي ألا ،اجلنسية الناحية يف كتباً اقرأ -

  .موثوقة مصادر من املعلومات
  ــ
  لألزواج أسئلة:  سادسا= 
   ؟زواجكما عيد أو ميالدها كعيد ،ناسباتامل يف األزهار من باقة لزوجتك حتمل هل -

  ؟الرقيقة بالالفتات تتحفها وهل
  ؟الغري أمام تنتقدها أالّ تراعي هل -
  ؟هلا يتردى كيفما لتنفقه ،البيت نفقات عن فضال ،املال من شيئا متنحها هل -
  ق؟الضي أوقات يف عنها وترفّه الشدة أوقات يف عليها حتنو وهل ؟عقليتها بتفهم تم هل -
  ؟األقل على فراغك وقت نصف معها تقضي هل -
   املرتل وتدبري الطهي يف طريقتها تسفيه عن متتنع هل -
  ؟ذاك أو هذا زوجة أو ـ مثال ـ أمك بطريقة تقارا و
   وجمتمعاا نواديها بـ ،اخلاصة حبياا اهتماما تبدي هل -
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  ؟العامة املسائل يف آرائهاو تطالعها اليت الكتب و
  ؟ا اعجابك وتبدي متدحها أن دائما راعيت هل -
  ؟الكواءإىل  حلتك إرسال أو جورب رتق أو زر كخياطة أجلك من به تقوم ما على تشكرها هل -
  ـ
  للزوجات اسئلة:  سابعا= 
   ذوقه انتقاد عن وتتمتعني عملك شؤون يف احلرية مطلق زوجك تعطني هل -
  ؟لنفسه خال إذا خلوته قطع أو مثال سكرتريته اختيار يف
  ؟ومرحيا جذابا املرتلو يبدو أن تتوخني هل -
   حيدد أن عليه ليصعب حىت الطعام أصناف يف تنوعني هل -
  ؟املائدةإىل  فيها جيلس مرة كل يف يتناوله سوف ما
  ؟فيه تناقشيه أن يسعك أنه حىت زوجك بعمل حميطة أنت هل -
   زوجك على اللّوم صيبت أن دون صربو بشجاعة املالية األزمات جتاني هل -
  ؟الناجحني بالرجال تقارينيه أو
  ؟وأقاربه أمه مع وفاق يف تعيش لكي خاصا جهدا تبذلني هل -
  ؟والتفصيل اللون حيث من زوجك وذوق ذوقك بني ثيابك اختيار يف تالئمني هل -
  ؟بينكما الوفاق استتباب أجل من الرأي يف البسيطة اخلالفات بعض تقمعني هل -
   زوجك حيبها اليت املسلية األلعاب تتعلمي لكي جهدا ذلنيتب هل -

  ؟فراغه وقت قضاء تشاركيه أن عليك يسهل حىت
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  روايةفكرة عامة حول ال

 
  ..كافكا نو أوميبه 海辺海辺海辺海辺のカフカのカフカのカフカのカフカ: باليابانية
 الفلسفي ،"امليتافيزيقي" الغرائيب، اجلو الفتاً وكان واحلوارات، التعليقات من سيالً الرواية أثارت
   والفلسفة واألدب املوسيقى تدخل اليت الرواية هذه يسود الذي
  املنت أفكار يبين كهامش وليلة ليلة وألف
 احلرب منذ غابة يف يعيشون جنود السماء، من طل أمساك القطط، حمادثة جييد عجوز رجل

 تلخص ملحمية شبه ورحالت خالص أو العامل خراب إىل يقود قد سحري حجر الثانية، العاملية
 منا واحد كل تدفع ال رواية الذكريات، وقيمة املوت، ومعىن احلب، عن البحث حول مجيعها

 عن البحث رحلة ويبدأ فيها نفسه يغري لكي أو يغريها لكي تستفزه بل احلياة، تأملإىل  فحسب
  .الضائعة بوصلته

الشاطئ علي كـافـكـا   )٣٢( كتاب  

   ومترجم ياباين كاتب ،موراكامي هاروكي:  املؤلف
  الشاطئ على كافكا روايته عن كافكا فرانك جائزة منها ةعاملي أدبية جوائز عدة على حصل
  .العامل يف احلياة قيد على الروائيني أبرز أحد أنه على الغارديان جملة صنفته كما

   فلسفية:  املوضوعي التصنيف
  ٢٠٠٢:  النشر تاريخ

  ٦٠٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعات ١٢:  قراءة ساعات عدد متوسط
   جنيه ١٠:  تقليد ،ج ١١٠ أصلي:  رقيو الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٦:  الشخصي التقييم

  

 روايةبيانات  ال
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  " تامورا كافكا" الفىت
  ) الرواية عامل يف به واشتهر عرف الذي السارد اسم ولكنه احلقيقي، امسه ليس وهذا(

  عشر اخلامس ميالده عيد يف والده ويفارق بيته ويهجر غرابة يشاور أن قرر الذي
  أحد يعرفه وال أحدا، فيها يعرف ال تاكاماتسو هي جديدة بلدةإىل  وانتقل امسه فيغري

 ومعاونا فراشا ا يعمل صغرية أهلية مكتبة يف الوضع به يستقر أنإىل  أماكن عدةإىل  وينتقل نفسه على ويعتمد
  الكاملة سوسيكي ناتسومه عمالأل خاصة أيضا وقارئا
   الرياضة على ويواظب الصغرية السن هذه يف القراءة يعشق وألنه
  اجلديدة احلياة مع يتواءم أن استطاع فقد

  شاب أنه يظن كان الذي) أوشيما( املكتبة أمني ويصادق
  ) خمنث( واألنثى الذكر بني يقع أنه املواقف أحد خالل من بعد فيما يكتشف ولكنه

  صداقتهما طبيعة من هذا غريي وال
 رمبا اجلرمية، وقوع وقت موجودا يكن مل الذي اهلارب، االبن عن البحث يف الشرطة وتبدأ كافكا، والد يقتل

 أخته يضاجعو أمه سيتزوج بأنه البنه تنبأ والذي مشهورا، حناتا أو مثَّاال كان الذي أبيه مقتل لغز كشف يف يسهم
  أوديب عقدة يشبه فيما أباه ويقتل

  وقدره ولعنته مرتله من اهلروب الفىت قرر السبب هلذا هل ونتساءل
  كبرية ثالجة يف برؤوسها وحيتفظ يذحبها أو ويقتلها القطط يصطاد األب كان

  سامعيه على به يؤثر العامل، يف ناي أطول صناعة بغية أرواحها ليأخذ
  افظاحمل معونة على يعيش الذي احملدود الذكاء ذي ناكاتا العجوز
  وإشاراا لغتها ويفهم القطط مع يتحدث والذي
  )شيئا تعرف ال اليت الكالب عكس على( العامل يف شيء بال العائالت إحدى فتكلفه

  شاهدت اليت القطط مع واحلديث البحث رحلة فتبدأ البيت، عن تغيبت اليت قطتها عن حبث
  العامل يف شيء كل تعرف أا تعتقد اليت القطط منطق ذلك خالل من لنعرف التائهة، القطة تشاهد، مل أو

   شروره، من العامل ليخلص يقتله بأن ناكاتا النحات يأمر
  بقتله ناكاتا يقوم الغريبة النحات توسالت وأمام العائلة، حضنإىل  التائهة القطة وتعود

 ملخص الرواية
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 جاءت، أين من رفيع ال كتفه على دماء اجلديدة مدينته يف وهو تامورا كافكا االبن جيد نفسها اللحظة ويف
 على دماء وآثار الغابة يف نفسه جيد يفيق وعندما لدقائق، وعيه عن فيها غاب باملدينة، غابةإىل  جذب ولكنه

  .لذلك السبب يعرف أن دون مالبسه
 سجلت حيث الغابات، يف خلوية رحلة يف وهم اليابان، يف الثانية العاملية احلرب أيام األطفال بعض وعي فقد

 الوعي عودة مث هلم، مجاعي مغناطيسي تنومي أو معينة، لدقائق الرحلة أطفال لبعض مجاعي وعي انفقد حاالت
 اللحظات، تلك أثناء هلم جرى ماذا أنفسهم األطفال يتذكر أن ودون هلم، حدث مما شيئا أحد يعرف أن دون

 فصول عدة خالل من املؤلف إليه جلأ ما وهو الوعي، أو العقل على مرت بيضاء شاشات وذاكرم عقوهلم وكأن
 فرمبا األسباب، ملعرفة الفترة تلك خالل نشطت اليت التحقيقات سجالت من أرشيفية أو تسجيلية بطريقة صاغها
  اليابان على األمريكية احلرب نتائج من تكون
 الذاكرة، فقد قد كان وعيه عاد وعندما السنوات، أو الشهور من عددا وعيه عن غاب الذي هو وحيد طفل

  والكتابة القراءة يعرف ال وأميا قبل، عما ذكاء أقل وأصبح
 القدرة نفسه يف اكتشف والذي الذكاء، قليل ناكاتا العجوز بعد فيما الرواية يف سيصبح الذي هو الطفل هذا
  اجلزئي وعيه إليه عاد أن بعد القطط مع احلديث على
 حدث ما كل وراء السبب كانت اخللوية، رحلتهم يف التالميذ تصاحب كانت اليت املدرِّسة أن األمر يف املثري
 اجليش أجراها اليت التحقيقات يف كذبت املدرِّسة هذه وأن مستدمية، عقلية بعاهة إصابتهإىل  وأدى ناكاتا للفىت

 أو ونباتات سام، غاز بني ما التحليالت وتعددت احلرب، أثناء التالميذ وعي فقدان أسباب ملعرفة األمريكي
  اخل. .مغناطيسي تنومي أو الغابة، يف نةمعي حشائش

  
 لغز فك حماولة يف املشاركني األطباء ألحد خاصة رسالة خالل من وسنوات سنوات بعد السبب املدرِّسة تكشف

 أو الشفرة أو اللغز وفك ضمريها إراحة بذلك حماولة ناكاتا، الفيت إال للحظات، وعيهم وفقدان التالميذ ايار
 وإجابات تفسريات وتعطي سنوات، منذ املغلقة األسرار حجرة تفتح بذلك وكأا يعذا، تسنوا ظل الذي السر
  الترجيحات من كثري بعد إليها الوصول يف العلم فشل
 قصيا ركنا وانتحت لذلك، فتعجبت اخللوية، الرحلة أثناء موعدها غري يف للمدرِّسة الشهرية الدورة جاءت لقد
 وجيد الغابة، يف يتوغل ناكاتا بالفىت وإذا مرتهلا،إىل  تعود أنإىل  لذلك، الورقية املناديل واستخدمت الغابة من

 ذهول وسط للفىت، الضرب فتكيل حلظتها املدرسة جنون وجين ا فيعود األمحر، باللون املصبوغة الورقية املناديل
 ناكاتا الفىت إال حدث، ما امامت يتذكرون ال وعيهم يعود وعندما للحظات، متاما الوعي عن غابوا الذي زمالئه
 األشياء كل تكون اإلفاقة يف يبدأ وعندما طويلة، لفترات املستشفى يف راقدا ويظل وعيه إليه يعود ال الذي
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 الذي والتركيز الذكاء من كبرية درجات فقدان مع وعيه، شاشة من مسحت قد واللغات والتواريخ واألمساء
  احلادثة قبل ما يتمتع كان
 أحالمه يف وسيضاجعها املرتل، من هروبه بعد ا سيعمل اليت املكتبة صاحبة وهي كافكا، والدة هي درِّسةامل هذه

 مث املراهقة، فترة يعيش فىت أنه خاصة ليلة، كل يزوره الذي طيفها خالل من شباا، يف وهي صورا متخيال
 والد نبوءة من آخر جزء بذلك ليتحقق ته،والد أنه يعرف أن دون باملكتبة حجرته يف فعليا ذلك بعد يضاجعها

  أمه سيضاجع بأنه األوديبية كافكا
 قريبا، سيأيت الذي موا تنتظر) ساييكي اآلنسة( املكتبة صاحبة أو سيدته بأن) أوشيما( املخنث املكتبة أمني يشعر
 ما حجر عن النحات، يقتل أن بعد ناكاتا، العجوز ويبحث األحداث تدور وبالفعل بذلك، لكافكا شعوره وينقل
 جيعل أن معينة حلظات يف استطاعته مثل القارئ، هلا يدهش اليت واألسرار الطالسم بعض فك بذلك حماوال ليفتحه
  .لديه قوا سر أو أسباا يعرف ال أحوال من ذلك وغري الطقس، حبالة يتنبأ وأن أمساكا، متطر السماء

 ناكاتا، مبصري مصريه لريتبط حياته يف شيء كل ترك الذي )هوشينو( الشاب للسائق ناكاتا صحبة خالل ومن
 لنفاجأ صاحبتها حجرة ناكاتا ويدخل أيام، لعدة احلجر مفتاح عن يبحثان ظال أن بعد مصادفة املكتبةإىل  يصالن

 هلا سيأيت اخللوية الرحلة أثناء وعنفته ضربته الذي الفىت ذلك أن تعلم كانت أا ويبدو( سنوات منذ تنتظره أا
  )متناهية بدقة ذلك يرسم الذي القدر ولكنه القتل، طريق عن ليس احلياة، يف رحلتها بذلك منهيا يوم ذات

 أال منه طالبة االنتظار، سنوات أثناء دونته وما مذكراا ناكاتا العجوز تعطي للموت روحها تسلم أن قبل ولكنها
 كان الذي هوشينو السائق اندهاش وسط املرأة، وصية ناكاتا وينفذ الفور، على حيرقها وأن أحد، عليها يطلع

  األسرار تلك على االطالع يف يرغب
  ــــ

  . .الرواية اقتباسات -
  نفسه الشخص انت تكون وال ،نفسه هو العامل يكون ال جديد فجر كل مع -
  أستعيدها أن اآلن وعلي ،مهمة كثرية أشياء. طفوليت من سرقت كثرية أشياء -
   وببطء وليلة ليلة الف عامل ويف األريكة يف أغوص،  القراءة ةقاعإىل  أعود -

   ذهين من التبخر يف احلقيقي العامل يبدأ سينمائي فيلم يف الصورة تتالشى كما
  املفضل إحساسي وهذا القصة داخل وحيداً أصبح

   أحراراً يكونوا أن حيبون ال الناس بعض -
  قيقيح مأزق يف فسيقعون ،فعالً أحراراً صاروا ولو
  التفكري عدم من أسوأ ،جدوى بال التفكري:  يقول املثل -
  قمعها ميكنك فال األحالم أما ،اخليال تقمع أن مستيقظ وأنت ميكنك -
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  فضائلهم بسبب وإمنا عيوم بسبب املأساة يف الناس يتورط ال -
   املوت حنو تتجه ،أيضاً شديد وبثبات شديد دوء أا:  األمر مايف كل -
  إليها يتجه املوت أن أو
  للوقت حقيقية مضيعة ،فائقة جبدية األمور توافه مع التعامل -
  قواعدنا من أخرى قاعدة وهذه تنظر، أن جيب -

  تراه أن تريد ال أنك رد سيختفي شيء ال ،شيء بغري لن العينني إغماض
  فيها تنظر اليت التالية املرة يف سوءاً ازداد األمر أن ستجد ،بل

  وسعهما على مفتوحتني عينيك أبق ،فيه حنيا الذي املالع هو هذا
  الزمن يوقف لن أذنيك وسد عينيك إغماض ،عينيه يغمض من هو فقط اجلبان

  سباق يف كأنك القراءة يف تندفع ال -
   اجتاهاا تغري تنفك ال صغرية رملية كعاصفة أحياناً القدر -

  تتكيف لكنها أخرى بعد مرة تراوغها ،تالحقك لكنها
  السيء الطبع مثل رهيبة فهي الرباغيث التقاط أحب ال ألنين -
  منه التخلص مقدورك يف يعود ال حىت تلتقطه أن ما
   أسعد جيعله أن ميكن احلرية له جيسد شيئاً املرء ميلك أن -

  الشئ هذا جيسدها اليت احلرية نال لو مما حىت
   ويلح اجلدار من أتأكد ،كالظل يصحبين الشؤم نذير يزال ال -
  النومإىل  وأعود الستارة أقفل ،قائما يزال ال
   األصوات كل خبت شديد ببطء ،كيف هوشينو الحظ -

  سكون يف حقيقتها فقدت قد حوله احلقيقية األصوات أن كيف
  أعمقو أعمق الصمت، مناو .صمتإىل  معىن هلا اليت األصوات كل انتهت

  صدرهإىل  مث خاصرتهإىل  فعارت مث قدميه، حول تراكم.البحار أعماق يف كالطمي
  أعلىو ألعلى الصمت مستوى يرتفع فيما يراقب ظل
  فيه نشأواو ولدوا الذي املكان نتاج عموما الناس -
  العلم تطور ملا وإال مضادة حجة ،نظرية لكل تكون أن جيب -
   ا هلم قبل ال أعباء األذكياء األطفال اآلباء يحمل ما دائماً -

  مشاعرهم يكتمون داخلية قوقعةإىل  ومييلون
  للنقائص احملدود غري التراكم عرب سوى إدراكه ميكن ال الكمال من نوعاً هناك إن -
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  جداً مهم الشخص مولد مكان -
  ما حدإىل  -  متوت أين ختتار أن تستطيع لكنك تولد، أين ختتار أن ميكنك ال
  ةواخلسار الفوز بني تفرق اليت القوة تلك أبتغيها اليت القوة -
  اخلارج من القادمة القوة يصد جدار عن أحبث ال أنا
  هلا نداً والوقوف اخلارج، من القوة تلك امتصاص على قادراً أكون أن هو أريده ما

  ..الفهم سوء األخطاء، احلزن، احلظ، سوء الظلم، مثل أشياء-دوء األشياء حتمل على القوة
  : إليوت.إس.ت يسميهم ممن خيال، ملديه ليس الذين أولئك إمشئزازي يثري من أكثر -

  األحاسيس من خالية قش بأكوام اخليال يف النقص هذا يسدون من ،اوفني
  . .يفعلون ماذا يدركون ال أم حىت
  فعله تريد ال ما فعل على ليحملونك الفارغة الكلمات من بالكثري يقذفونك قساة

  صعبة احلياة جيعل القراءة عدم إن -
   بساطة بكل تتالشى أحياناً املواهب مبصري يتنبأ أن أحد رمقدو يف ليس -
  أحد يتوقعها ال حيث تنفجر مث كالسيل األرض حتت جتري أخرى أحياناً و
  حقاً مجيل شيء اآلخرين مساعدة ولكن ،قبل من هذا أالحظ مل -
  تتوقعه الذي بالشكل يأيت فلن ،إليه تسعى ما كان أياً -
  احلياة مدى حيرجه السؤال عدم لكم ،املرء حيرج الناس السؤ إن دوماً يقول جدي كان -
   احلقيقة يف ،املستقبل يلتهم ملاض خفي تقدم إال ليس الصرف احلاضر -
  بالفعل ذكرى سوى احلسيات ما
  النار يطلق ان النهاية يف الضروري من فسيكون ،ما قصة يف مسدس ظهر إذا -
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  روايةرة عامة حول الفك

 

   ١٩٨٤ للعام لفظي تالعب هي ١Q84 ،"يون هاتشي كيو إيتشي" اليابانية باللغة تقرأ
 باللغة" ٩" الرقم لفظ نفس هلا اليت ،"كيو" يقرأ اإلجنليزية، األجبدية يف ،"Q" حرف أن يثح

 روايةإىل  إشارة به والعنوان. باالجنليزيه" Question" لـسؤال اختصار هو بينما ،اليابانية
  الرواية ابطال فيه يعيش الذي الغامض العاملإىل  أخرى، ناحيه ومن ،أوريل جلورج ١٩٨٤

  

١Q84                    )٣٣( كتاب

   ومترجم ياباين كاتب ،موراكامي هاروكي:  املؤلف
  الشاطئ على كافكا روايته عن كافكا فرانك جائزة منها عاملية أدبية جوائز عدة على حصل
  .العامل يف احلياة قيد على الروائيني أبرز أحد أنه على الغارديان جملة صنفته كما

   املوازي العامل ،البديل التاريخ:  املوضوعي التصنيف
  ٢٠٠٩:  النشر تاريخ

  )اجزاء ثالث( ٩٢٥:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعة ١٩:  قراءة ساعات عدد متوسط

   ج ٤٥:  تقليد ،ج ٢٥٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر توسطم
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الرواية
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  أجزاء ثالثة يف ،١٩٨٤ العام يف القصة احداث تدور
  ويونيو أبريل بني جيري األول اجلزء
  وسبتمرب يوليو بني الثاين اجلزء

  وديسمرب أكتوبر بني الثالث واجلزء
   وتنغو اَومامه القصة بطال لسان على قصتني يف جيري الرواية سرد
  الشخصي منظوره من قائعالو منهما كل لريوي فصل كل يف األدوار يتبادال حيث
   السردإىل  أوشيكاوا ينضم الثالث اجلزء يف الحقا
  خاصه فصول يف منظوره من االحداث لريوي

  يقللها الذي التاكسي سائق نصيحة اَومامه تتبع عندما الرواية تبدأ
  السريع الطريق على السري ازمة من للهروب
  هام موعد عن تتأخر ال حىت الطوارئ خمرج فتستعمل

  ...)أخرى اغتيال عملية الواقع يف يكون(
  قبل من تلحظها مل غريبه اشياء مبالحظة اَومامه تبدأ اليوم ذلك منذ
   متطرفة جمموعة بني مسلح اشتباك حادثة عن مرة ألول تسمع أا كما

  سنوات، ثالث قبل اليابانية والشرطة
  عنها يعرف] هي اال[ تقريبا شخص وكل وقتها الصحف عناوين تصدرت احلادثة ان مع

  ] املوازي العامل[ آخر عامل يف تعيش أصبحت فجأه اا لتقرر
  تساؤالً حيمل الذي العامل:  ١Q84 الحقا عليه تطلق الذي

   للروايه آخر مسار يف
   خياليه رواية كتابة يعيد ان كوماتسو ومعلمه صديقه منه يطلب الذي تنغو، على نتعرف
  حبكتها من االثنان انبهر وقد واعده، تبدو ذاته الوقت يف لكنها جدا، سيء بأسلوب كتبت
  )جيد بأسلوب كتبت ما إذا الرواية فوز يف يشكا يكن مل( ادبيه مسابقه يف تشارك حىت

  الثانوية املرحلة يف طالبه وهي إري،-فوكا الرواية مؤلفة تنغو قابل بعدما
   جديد بأسلوب الرواية بكتابة فقام متانع مل فعله ينوي مبا واخربها

  الكتب مبيعات وتتصدر باملسابقة لتفوز
   الرواية تكتب مل -القراءة عسر مرض من تعاين اليت– إري-فوكا أن تنغو يكتشف ما سرعان

 روايةملخص ال
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  بكتابتها قامت اليت صديقتها على املتها بل
  إري-فوكا عاشتها ألحداث وصف الواقع يف هي) اخليالية( الرواية بأن شكه يزداد وهنا

  طفولتها يف
  ) إري-فوكا أمر ويل( إيبيسونو الربوفيسور تنغو يقابل دمابع

  " فوكودا توماتسو" الربوفيسور صديق ابنة اا يعرف
  جاكه ساكي يدعى تعاوين زراعي جمتمع مؤسس

  رمسيه ديانةإىل  غامض بشكل الحقا حتول
  وقتها من الربوفيسور مع فوكودا صلة وانقطعت

  جاكه ساكي تأسيس نم وجيزه فترة بعد االيام من يوم يف
   مرتله عتبة على) سنوات عشر عمرها كان و( إري- فوكا الربوفيسور وجد
  مؤقتا الكالم على القدرة افقدا عصبيه بصدمه مصابه وهي
   أزامي من تطلب أزامي، وابنته الربوفيسور مع إري-فوكا تعيش بينما

   وينتعا زراعي جمتمع يف طفله حياة عن عليها متليها قصه تكتب ان
  "الصغار الناس" عليهم تطلق األقزام من جمموعه ومقابلتها

  تسوباسا على اَومامه تتعرف عندما بالتقارب املتوازي وتنغو اَومامه عامل يبدأ
   وحشي لتحرش تعرضت بعدما جاكه ساكي من هربت عمرها، من العاشرة يف طفله
  التايل أومامه هدف -غنيةال االرملة من بطللب – يصبح الذي اجلماعة، زعيم قبل من

  إليه الوصول كيفية أو هذا الزعيم شكل يعرف فال مستيحله شبه مهمه وهي
  اختراقها يستحيل جدا منغلقه مجاعه جاكه ساكي كون عن عدا

_______________  
  . .الرواية شخصيات

  منظورها من األحداث تروي اليت القصة يف الثالث الشخصيات من واحدة:  اَومامه -
   حمترفة قاتلة أيضا لكنها رياضيه، كمدربة رمسيا وتعمل العمر من الثالثني يف

  جدا طبيعي املوت فيها يبدو القتل يف طريقه جتيد سرية، مجاعة لصاحل تعمل
  متزمتة مسيحية لعائلة ونشأت صعبه طفوله اَومامه عاشت

  العاشرة بلغت عندما ائيا عنهم لتنفصل وديانتهم، والديها تكره جعلها مما
  العمر من الثالثني بداية يف منظوره، من األحداث تروى الذي الثاين الشخص:  تنغو -

  رضيعا كان عندما والدته توفيت للرياضيات، كمدرس يعمل روايه، أي ينشر مل كاتب
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  مغامره غري هادئة شخصية تنغو. والده مع صعبه حياة وعاش
  الفكراليساريإىل  ينتمي كان العمر، من اخلمسينات بداية يف الزعيم، بـ إليه يشار:  فوكودا -

   اجلامعة يف طالبا كان عندما اسس الثوريه، تونغ ماوتسي افكار يف بشده ويؤمن
   اتباعه، وكل فصلهإىل  ادت اجلامعة مع مواجه يف ودخل األمحر احلرس مجاعة

   احلياة هتعجب مل عندما الشيوعيه، املبادئ على يعيش زراعي مبجتمع بعدها ليلتحق
   عن عرف أنه بالرغم. جاكه ساكي اخلاص جمتمعه وأسس اتباعه مع انفصل هناك

   ديانةإىل  جاكه ساكي حول غامض تطور يف أنه إال لألديان، الشديد مقته فوكودا
  اليابانية السلطات لدى مسجله رمسيه

   يعمل داج بشع شخص ،منظوره من األحداث تروى الذي الثالث الشخص هو:  أوشيكاوا -
   وتتبع التحقيق من ميل ال. اَومامه والحقا تنغو مراقبة يف جاكه ساكي لصاحل
  جاكه ساكي منظمةإىل  رمسيا ينتمي ال هدفه،

   الكالم قليلة غامضة شخصية ذات عمرها، من عشر السابعة يف مجيله فتاه:  إري-فوكا -
   يف سوداء طفولة عاشت ،للحياة مبالية ال نظره لديها التحدث، يف غريبه وطريقه

   من العاشرة يف كانت عندما منها هربت) جاكه ساكي( متطرفة دينية مجاعة ظل
  العمر

   مغامره شخصيه عاما، ٤٥ العمر من يبلغ تنغو، وصديق نشر دار يف حمرر:  كوماتسو -
   مشهور ،"بسيء ليس ووجه جيد وجه وجهان، لديه شيء كل" ان يرى ومتفائله،

  اخلاصة حياته عن الكثري يعرف ال. ديباال الوسط يف
   الغتيال سرية ومجاعة لالضطهاد، تعرضن اللوايت للنساء ملجأً تدير أرملة: الغنية األرملة -

   بسبب االنتحار على ابنتها أقدمت. النساء يضطهدون الذين األشخاص
   العدالة من نوعا حتقق اا ترى). ابنتها زوج( زوجها من الوحشية املعاملة
   األشخاص إرسال" على تعمل حيث -معني مبعتقد تؤمن ال أا مع– االهلية

  اَومامه بواسطة) قتلهم أي" (اآلخر العامل إىل
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  فكرة عامة حول الكتاب

 
   ممهداً ناعماً طريقاً احلياة طريق يكون ما نادراً
   والفجوات واملنعطفات باملطبات مليء طريق فهو

  احلسبان يف تكون ال قد اليت امللتوية اجلانبية الطرق من الكبري العددإىل  إضافة
   يتملكك اليأس التدع خالله ماض وأنت وجهتك تفقد جيعلك قد كهذا طريقاً أن الواضح ومن

  بداخلك الكامنة القوة جتد أن على سيساعدك املمتع الكتاب هذا ألن احلالة هذه يف
  وتدعيمها الداخلية وقدراتك قواك على التعرف يف ستساعد املؤكدة والتجارب التأمالت إن
 إرشادية عريضة خطوط مبثابة تكون سوف املؤثرة واالنعكاسات العملية الداخلية الرؤى هذه إن
  احلياة غمار يف طريقك تشق وأنت لك
  

الصعبة األوقات يف الكامنة طاقتك فجر     )٣٤( كتاب  

   حماضرو كاتب ،اذاعية برامج مقدم ،نفسي طبيب ،فسكوت ديفيد:  املؤلف
  ذات تنمية:  املوضوعي التصنيف

  ١٩٩٣:  النشر تاريخ
  ٣١٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط

   ساعات ٧:  قراءة ساعات عدد طمتوس
   ج ١٠:  تقليد ،ج ٩٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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 منا شروط دون أنفسنا جوهر حنب أي هي كما الذات حبو السعادة بني الكاتب يربط فيهو : السعادة حتقيق= 
  ).أنا أريدها كما ال،  هي كما سينف أحب(

  .خارجي تدخل دون أمورك بزمام متسك أن أو بنفسك تعتين أن عليك أي:  ذاتك كن= 
 طريقك تسلك ألن استعداد على تكون بأن له املالزم العزلة إحساس وكذلك استقاللك تقبل أن عليك و

  ..كاختيار بل التحدي من كنوع ليس ،مبفردك
 لنفسك تغفر وأن ،به القيام عليك كان عمل من به قمت ما معرفة منك تستلزم البال حةرا إن:  البال راحة= 

 اإلجيابية باجلوانب اإلميان منك يتطلب هذاو. عليها تكون أن تريد كنت اليت بالقوة فيها تكن مل اليت اللحظات
  .اجلوانب تلك حتقيق على وقدرتك لديك

 إذا.خالله من التطور حتقيق تستطيع الذي الوحيد الوضع هو، ومستحيالً ليس الذات قبول:  ذاتك تقبل= 
  ..منها جزء إي در فلن ،فيها ما بكل حياتك تقبلت
  ..كله العامل قبول ميكنك ،ذاتك تقبل حينما

  .سواك إسعادكإىل  الطريق يعرف أحداً ال ألن،  سعادتك لتحقيق اآلخرين على تعتمد ال:  نفسك أسعد= 
 يف تضع أن جيبو. جتاهك شعورهم من أكثر أنفسهم جتاه بشعورهم تتصل فيك الناس راءآ إن:  اآلخرين رأي= 

  .فيهم رأيك عن كذلك يتساءلون قد الناس معظم أن احلسبان
 يف جيادلك حىت ألحد بشيء مديناً لست فإنك نفسك تسعد أن هي احلياة يف مهمتك إن:  قليالً لنفسك حتيز= 

  ...ذلك
  ..املقابل يف شيئاً تنتظر وال شروط دون للجميع حبك أمنح:  احلب تنتظر ال= 
 جتد عندما.. .أعذار أو ،شروط أو ،أسباب دون لذاته يوجد األعظم احلب إن:  حمبوباً تكون مىت اعرف= 

 صحبتك يف جيد ألنه أو ،لشخصيتك أو ،الدعابية لروحك أو ،لألشياء أدائك لطريقة أو ،لذاتك حيبك شخصاً
  .فيك ما أفضل يعكس الشخص هذا إن .الشخص هذا مع صادقاً كن قيمتهب يشعره الذي الشيء

 خلفك تنظر أن دون فعله تريد ما افعل فقط ،تستغل بأنك تشعر عندما:  بك يتالعبوا أن لآلخرين تسمح ال= 
  .نفسك على األمر ول وال الوضع هذا جتاه طبيعياً كن تصرحيا، تنتظر أو
  .تسعد أصدقائك سعادةل اسعد:  أصدقاؤك ينجح عندما= 
 ،واالنفعالية العاطفية أفعاهلم ردود تتفهم أن تستطيع ممن ختتار سوف ،صداقات تعقد عندما:  صديقاً كن= 

  .زيف أي يشوا ال صادقة وعواطفهم مشاعرهم لك تبدو والذين
  ...أصدقائك مشاعر تراعي أن عليك و

 ملخص الكتاب
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 تدين أن عليك و.السلبيات من خيلصك شيئا توجد أن حاول:  بالعرفان له تدين حياتك يف شيئاً أوجد= 
  .إجيادهإىل  قادك ملن باالمتنان

 ألن فيها التفكري من جدوى ال اليت األشياء كل ذهنك من تصرف أنإىل  حاجة يف إنك:  الطرف غض= 
  .آالمك كل مصدر هو باملستحيل التمسك

 ، الشجاعة من بقليل حتليت لو وجه ملأك على يتم سوف أجله من تكافح ما إن:  الشجاعة من بقدر حتل= 
  .لألمام بسيطة إجيابية خطوة تتخذو

 فتخلّ،  كذلك كان كاملون أم تعتقد كنت ممن أحد ال ،أبداً الكمال حدإىل  تصل لن إنك:  الكمال تدع ال= 
  .كامالً تكون أن فكرة عن
  .مكانك يف كانوا لو اآلخرون سيفعله كان ما تفعل فقط أنك بادعائك أفعالك تربير تفادي جيب:  خملصاً كن= 
 يصبح .هلم تروق اليت بالطريقة حيام حييوا أن يف احلرية هلم اآلخرين بأن تؤمن عندما:  لك حيلو ما أفعل= 

  .متاماً مثلهم تكون أن بإمكانك
 دون كبنفس قراراتك تتخذ أن تستطيع، حياتك يف اختياراتك تبعة تتحمل عندما:  اختياراتك تبعات حتمل= 

  .باألنانية إحساس أو،بالذنب شعور
  .املفضلة وميولك قدراتك إتباع من متكنك اليت بالكيفية حياتك تشكل أن باستطاعتك:  أفضل حياتك اجعل= 
 زادت،قروضك زادت فكلما ائتمان ببطاقة سعيدة حياة ختلق أن تستطيع ال إنك:  الدين شراك جتنب= 

  .تعاستك
  .عنك به تصفحوا إن تستحق اليت بالقدر اآلخرين عن تصفح أنإىل  حباجة إنك:  الصفح تعلم= 
 األوىل اخلطوة هي هذه إن .به القيام جتنبت شي وكل به قمت شي كل جتاه املسئولية حتمل:  املسئولية حتمل= 
  .احلرية حتقيق حنو
 يف كبحها حتاول أن دون ولكن،  العائدة القدمية عواطفك جتتاز أن حاول:  املؤملة الذكريات تعاودنا عندما= 

 وتدمر،  ذاتك وكمال قوتك يف وتشك بذاتك إميانك وتفقد،  طاقتك ستستهلك بذلك ألنك.نفسك أعماق
  .حياتك

 تلقاه،  له استعداد أفضل إنو ، احلياة مثل متاماً علينا مفروض إنه.اختياراً ليس املوت إن:  املوت فكرة تقبل= 
  .الصحيح الطريق على وأنت

 عن يفصح لك املناسب العمل فأداؤك ،حتب ما تعلم عندما بالكسل مطلقاً تشعر ال إنك:  كسوالً تكن ال= 
  .احلقيقية ذاتك

  .هدف لديك يكون ال عندما حىت هدفك يف ثقة على .لك اهللا وهبه فيما ثقة على كن:  بنفسك ثق= 
  .اآلخرين لدى ما ضلأف تنال أن تستحق مثلما لديك ما أفضل تعطى أن تستحق إنك:  تستحق إنك= 



٢٠٥ 

  .الواقع يف أنت كما أي...وبقصورك ،بكمالك احتفل:  احتفل= 
  .اإلحباط أو اإلستياءإىل  يؤدي قد الذي باجلدال اإلطالق على شيء أي حتسم لن إنك:  جتادل ال= 
 مع اإلنسجام تستطيع ذا و، الضغط من تتخلصو اآلخر إليك ليستمع فعاال مستمعا كن:  لآلخرين استمع= 

  .احلياة إيقاع
  .أفضل بشكل جتتازه حىت عصيب موقف أي يف ولباقتك تساحمك تظهر أن جيب:  لبقاً كن= 
  .مجيالً فتكون استجابتك طبيعة تعرفو اجلمال لترى وقتك خذ:  مجيالً لتكون وقتك خذ= 

  .عطاءو أخذ احلياة:  احلياة
  .شاق عمل كلها احلياة:  احلياة سر= 
 ،وتتعلم ،وتعرف ،وتكتشف ،فيها ما بكل حياتك مع تتوافق كي ختاطر ألن حباجة نكإ:  ختاطر أن جيب= 

  .لك مينحه وما العامل وتقبل ،كاملة نظرة لديك وتتولد ،وتتغاضى ،وتستسلم
  .عمله يف ترغب ملا فاعل وأنت حياتك عش:  اخلاصة حياتك عش= 
 أما،  واحدة ملرة جترح فإا جرحت إن ألا احلقيقة قولك عدم هو مشاكلك معظم مصدر إن:  احلقيقة قُل= 

  .الوقت طوال اجلميع فتجرح األكاذيب
  .لك صديقاً احلقيقة من جتعل كي حياتك عش:  احلقيقة= 
  .املوضوع يف مباشراً طرفاً تكن مل ما شيء يف يعنيك ال اآلخرون يفعله أو يقوله ما إن:  بشؤونك اهتم= 
  .شيء كل يعلمك قد احلب:  معلم أفضل املفتوح القلب= 
  .تبتكرها اليت احلياة حتيا دائماً فإنك،  شيء كل منه تتعلم قد،  هدفك البحث اجعل:  احلياة يف طريقك أوجد= 
  .السائدة هي حياتك يف اإلجيابية القوى اجعل:  تستسلم ال= 
 أمامك الطريق جتد ،خالصة نيتك تكون فعندما،  دائماً الصحي االجتاه هو فذلك حتب ما اتبع:  قلبك اتبع= 

  .مفتوحاً
  .رغباتك وحيقق لديك ما أفضل يعكس أن .عنك يعرب أن ينبغي عملك إن:  ذاتك كن= 
  .وصدقاً صراحة األكثر تكون فإنك ،أفعالك مصدر احلب يكون عندما:  احلب من بدافع تصرف= 
 يدور مل انعكاس جمرد هي ءلألشيا فعل كرد ختتارها اليت السلبية إن:  شخصي حممل على األمور تأخذ ال= 

  .مشاعر من داخلك
 لديك ما أفضل تكتشف ما غالباً إمنا ،اآلخرين يف اخلري عن تبحث عندما إنك:  اآلخرين يف اخلري عن احبث= 

  .بنفسك تؤمن كي آخر سبباً وجتد أيضاً
 غري شخصاً تظهرك الشكوى فإن لذلك. ألنفسهم علمه يريدون ال مما يشكون ما غالباً الناس إن:  تشكو ال= 

  .نفسك لصاحل التصرف على قدرتك وعدم صربك قلة عن وتكشف مسئول
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 لكي الفرصة لآلخرين تدع أن هو حراًُ وكونك،  عاملك شكل حيدد احلياة يف اجتاهك إن:  احلياة يف اجتاهك= 
  .أحراراً يكونوا

 دليل هو بإنسانيتك فاعترافك،  عليه أنت مبا تعترف أن سوى عليك ال ،تكون كيفما:  بإنسانيتك اعترف= 
  .القوة على
 وتكسبك أمانتك وتعلن ،اهلجوم أسلحة من اآلخرين جترد تصحيحهاو بأخطائك باعترافك:  أكاذيبك صحح= 

  .أصدقاًء
  ، أملك عن تعرب ألن حاجة يف فأنت ،حبك تقدر كنت إذا:  باألمل إحساسك عن عرب= 
  .للحب موت هو األمل كبح إلن
 فتحيا،  اآلخرين على تتركه أن يفترض الذي األثر تترك كي حراً تصبح ،صرحياً تكون عندما : صرحياً كن= 

  .حتياها أن ميكنك حياة أفضل
 يثقل فإنه ،سراً له حتفظ أن ما شخص منك يطلب عندماو. نفسك من جزًء تغلق ،سراً تكتم عندما:  األسرار= 

  .أيضاً معه تعاين أن ويسألك ،قلبك علي
 لتمنحه متميزاً شيئاً لديك وبأن ،بذاتك اإلميان مسئولية حتمل على قادراً تكون كي تنضج أن بدال:  انضج= 

 إذا خاصة ،النضج هو ذلك إن ،اجلد مأخذ متيزك مسألة أخذ يف تبدأ سوف ،اإلميان ذلك لديك يتولد أن ومبجرد
  .الوقت طوال مرحاً يبدو عملك جمال كان
 الطريق هو الطريق وذلك ،لنفسك الصحيح الطريق ختتار كي حراً تكون نأل حاجة يف إنك:  حبريتك طالب= 

  .لديك شيء ألفضل يقودك الذي
 متسك .نواياك أفضل تسخر أن هو عمله عليك ينبغي ما وكل .ذاتك هو اجتاهك إن:  اخلاص مسارك أوجد= 

  .تقودك أن لديك موهبة ألي الفرصة وامنح .وعجزك قوتك نقاط اقبل .اخلاصة برغبتك
  .منه تتعلم الذي الوحيد الشيء إا، األخطاء ارتكاب ختش ال:  أخطاءك ارتكب= 
 دافعة قوة وهي ،باحلرية متتعك ملدى جيد مقياس هي"  ال" قولك عند ا تشعر اليت الراحة إن" :  ال" قل= 

  .للسعادة
  .لعطاءوا ،واملعرفة ،والثقة ،القوة على دليل هو"  نعم" قول إن" :  نعم" قل= 
 الضعف أوقات يف ختتفي قوتك إن .لديك ما بأفضل تؤمن بأن الفرص اخلق:  لديك ما أفضل عن احبث= 

  .نفسها تظهر حىت إميانكإىل  وحتتاج
   هي العزلة هذه إلن،  عقاب وليس امتياز هو بالعزلة شعورك فإن ،نفسك جتد عندما:  العزلة= 

  .ومتيزك إبداعك منه يبعث الذي املكان
  .الذاتية وحدتك يف اآلخرين باشتراك امسح:  وحدتك يف اآلخرين شركأ= 
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  .الوقت من جزء كل تعيش فإنك ،اللحظة هذه تعيش كنت فإذا،  تعيشها اليت اللحظة هو"  اآلن"  إن:  اآلن= 
  .لألمام التقدم يف وتشرع القيود كل من تتحرر أن جيب،  للماضي أسرياً لست أنت:  األمامإىل  تقدم= 
  .الصحيح االجتاه يف تسري بأنك تشعر حينما فقط صبوراً تكون أن مبقدورك:  صبوراً كن= 
  .عظيم معىن ذات حبياة لقلبك كحلم لوحدتك انظر:  حياتك يوجه بالوحدة إحساسك جتعل ال

  .يعتذرون من فقط هم واألسوياء األقوياء إن:  اعتذر= 
  .ستخلقها توقعاتك إنف ،جيدة نتيجة توقعت إذا:  إجيابية نتيجة توقع= 
  .حتب أن تستطيع حىت الغضب من ختلص:  غضبك تفهم= 
 تعبري فهذا باألمان اإلحساس وعدم احلسد بدافع الغري مع تنافسك يكون عندما:  اآلخرين مع تتنافس عندما= 

  .نضجك عدم على
 تصريح انتظار دون مبتغاكإىل  لتصل لك الضرورية املخاطرة وخض حياتك عش:  لتصريح حاجة يف لست= 
  .كان أي من
  .قدراتك يف تثق ألن جيب:  قوتك تذكر= 
 لتحارب حاجة يف لست ألنك واضح، وبشكل،  املناسب الوقت يف رأيك عن تعرب أن جيب:  رأيك عن عرب= 
  .الشخصية ملظاملك تثأر كي
 من للتخلصو ، المآ من لك سببوا مهما الوقت طوال اجلميع إسعاد حماولتك هو اجلنون سبب إن:  مـجنون= 

  .احلقيقة مواجهة عليك حيب احلالة هذه
  .فاشلة بتجربة متر أن ينبغي تنجح لكي أنك تدرك هنا ومن متواضعاً جيعلك احلقيقي النجاح:  النجاح= 
  .يكون ما أقل يصبح بالوحدة شعورك فإن ،مبشاعرك اآلخرين تشارك عندما:  األلفة= 
 ال فإنك ،جتاهها صادقاً تكن مل إذاو. به لك العامل يبوح ما تعرف فإنك ،مشاعرك عرفت إذا:  املشاعر حكمة= 

  .نفسك مع صادقاً تكون أن تستطيع
   مشاعرك مع تتسامح أن ينبغي. احلقيقة إخفاء من ينبع األمل أكثر إن:  املشاعر تضل عندما= 

  .حياتك صفو تكدر مشاعرك عن التعبري يف تواجهها اليت الصعوبة ألن ،حبياتك تنعم حىت
  .القوة منطلق من ولكن ،حبك دعمك، تفهمك، ،تقديرك أمنح:  العطاء= 
 من ختلصك بعد إال ذلك يتم ولن .بالفعل لديك املوجودة اجليدة األشياء حترير هو النضج إن:  النضج= 

  .ذاتك على باإلعتمادو السلبيات
،  بداخلك تعيش الدفينة املشاعر إن .ءالشي بعض واقعي غري شخص هو حياته يف يعاين الذي إن:  تعان ال= 

  .حبياتك لتنعم منها فتخلص
  .حتتقره وال ضعفك تتجاهل ال .عليه تبين واجعلهاأساساً بإجيابياتك اعتز:  العامل ترى كيف= 
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  .تتخذها وكيف التالية اخلطوة ستعرف فإنك ،املكان هلذا وصلت كيف فهمت إذا:  التالية اخلطوة= 
  .احلياة من تستفيدالكثري.فإنك ،بصدق حياتك تعيش تكن إذا:  االنعكاس= 
  .جتاهلهم هو العقالنيني غري الناس مع للتعامل طريقة أفضل:  العقالنيني غري الناس= 
  .التأمل سوى شيئا تفعل ال وقتاً وخذ توقف:  شيئاً تفعل ال كي وقتاً خذ= 
  .ذاتك لتجد لصوتك اإلستماع عليك جيب:  لصوتك استمع= 
  .إجيابيات من فيك مباو أخطاء من لك مبا نفسك اقبل:  نفسك اعرف= 
  .اخلطر دائرة من للخروج نفسك ساعد:  نفسك أنقذ= 
  .إنساناً تكون ألن كامل استعداد على أنك تعين ولكن ،مثايل أنك تعين ال بنفسك ثقتك:  بنفسك ثق= 
  .جتاربك لكل انعكاساً يظل تعرفه ما إن:  ؟تعرف ماذا= 
 على تسيطر أن حتاول عندما .استقالليتهم حيترم الذي إال يساندون ال الناس إن:  يتحررون ريناآلخ دع= 

  .حريتك تفقد دائماً فإنك ،اآلخرين
  .حقيقة جيعله حبلمك إميانك و، موهبتك مهد هو حلمك:  احللم ختش ال= 
 تقوم أن يفترض مبا القيام يف لكفش عن الناتج باألمل اإلحساس عنك ختفف أعذار توجد ال:  أعذاراً ختتلق ال= 
  .احلياة هذه يف به

 أبداً تتوقع مل شيئاً تكتشف أن مثل مروعة مفاجأة هناك ليس،  ذاته حد يف فشل الفشل توقع إن:  التوقعات= 
  .تواجهه أن
  .طريقك حيدد من أنت دائماً إنك .وذكرياتك خربتك بني تكمن حقيقتك إن:  خربتك يف ثق= 
  .لك بالنسبة صحيحاً هو ما على احلكم كن .إليها تتوق كنت اليت القوة واكتسب شؤونك ولت:  أمورك تول= 
 املوقف واجه،  بالعجز إحساسك يف وتغرقك ،تقيدك أن ميكنها تعانيها اليت املشكالت إن:  مشاكلك عاجل= 
  .بذلك تقوم أن تستطيع أنك ثق فقط،

 بداية هي الراحة إن،  ترفضها اليت األشياء من خماوفك مقياس هي راحتك إن:  الراحة من أكثر تقترب كي= 
  .الذات معرفة

 كي لآلخرين تشجيع مبثابة لكانت ،وحنانك تفهمك من نابعة تكون لآلخرين متنحها اليت اهلبة أن لو:  اإلنقاذ= 
  .أنفسهم أجل من خياطروا

 جيب ما وافعل خوفك ستشعرا .تنهيه كيف تعرف فإنك ،قلقك يبدأ أين من تعرف كنت إذا:  قلقك تفهم= 
  .فعله عليك

  .لديك ذات أفضل يشكالن احلقيقة وقولك لذاتك حبك إن:  تكوا أن ميكن ذات أفضل كن= 
  .فيك الناقص اجلزء تظهر مل إذا نفسك تصلح أن تستطيع ال إنك:  صرحياً تكون أن= 
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  .فيك شيء كل جتاه صرحياً كن
 أن تستطيع ال إنك .عليك تسيطر اليت هي إمنا ،عليها تسيطر أن حتاول اليت املشاعر إن:  السيطرة وهم= 

  .حلظة كل يف الصحيح الشيء تفعل أن فقط بإمكانك ،حياتك على تسيطر
  .احلقيقة مواجهة خالل من تتولد الشجاعة فإن لذا .الشيء ضرورة تعرف أن هي الشجاعة إن:  الشجاعة= 
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  :مقدمة
 هناك ،يرون بيل إدوارد الفرنسي الكاتب “موهوب أنك يقولون محقى دائما هناك وسيكون النجاح حقق”= 

  .ناجحون ليسوا لكنهم موهوبون
 مقبول تقدير على حصلوا فورتشن ٥٠٠ بقائمة الشركات لكربيات التنفيذيني الرؤساء من٪ ٥٠ من أكثر= 

  .باجلامعه
 كل يقفز ٧ وليس اقدام ٧ يقفز لواحد حتتاج العايل الوثب يف بانك يفيد العايل الوثب فمبدأ مهمة املوهبة= 

  .فقط واحداً قدماً منهم واحد
 وأحيانا دائما أفضل ليس األكرب العدد تأخريا، يزيده متأخر برنامج ملشروع أشخاص إضافة: بروكس قانون= 

  .بفاعلية املهمة يؤدي واحد
 وكان جديدا حمراثا اخترع أمريكا، استقالل إعالن مسودة وضع جيفرسون ،بالعامل أثرا تركوا موهوبون هناك= 

  كتاب ٦٥٠٠ مبكتبته فيلسوفا
 املوهبة تنمية على تداوم أن وعليك األعمال، عامل يف بداية نقطة هي واملوهبة عليه، احملافظة بالنجاح ما أصعب= 

  منها واالستفادة
 من اآلخرين سيمكن وتنميتها املوهبة بناء وعدم مهمة إهلية هبة دوتع فقط البداية يف أفضلية متنحك املوهبة= 

  وسبقك بك اللحاق
 تقوية على تركيزه البعض مشكلة تريدها، اليت ال لديك اليت املوهبة مني غريه، عن متيزه موهبة لديه إنسان كل= 

  قوته بناء بدالمن ضعفه
_______________  

  ...الثقة-١
 تطبيق وميكن العامل مشاكل حلل يكفي نفعله أن ميكن ما وبني نفعله ما بني لفرقا: يقول غاندي بقدراتك ثق= 

  الشخصية احلياة على ذلك
 وتعلم دجاجة أنه النسر اعتقد الدجاج، بيض بني ووضعها وعاد نسر عش من بيضة وأخذ جبالً تسلق فىت= 

  أمه من الدجاج سلوكيات
  الدجاج مثل يفعل أن بد فال دجاجة أنه على ترىب أنه فبما ردهايط كان ولكنه أحيانا غريبة مشاعر تأتيه كانت= 
 به احمليط الدجاج من أكرب أا فوجد جناحيه فرد مثله، يكون أن فأحب بعيداً حيلق نسراً شاهد يوم يف= 

  .عالياً وحلق احلقيقية قدرته فاكتشف

 ملخص الكتاب
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 بقدراتك آمن شواب، تشارلز – فعله نهميك ملا حداً يضع بذلك فإنه يفعله سوف ملا حداً االنسان يضع عندما= 
  .نفسك وحتدى

 أنك ظننت إن قدراتك لكامل تصل ان تقدر بنفسك ثقتك خالل فمن بنفسك ثق: مبوهبتك ترتقي الثقة= 
  .كذلك فأنت ضعيف أو فاشل أو مهزوم

 ألعمال كقدرات حتويل على وحريصاً قدراتك ومن نفسك من واثقاً لالستمرار القوة ستمنحك برسالتك ثقتك= 
  .رسالتك باجتاه مكاسب منها جتين

__________________  
  ...الشغف-٢

“  عملك مقابل لك الناس فسيدفع اتقنته، إن مقابل، بدون تفعله مستعد أنك لدرجة حتبه شيء عن احبث”= 
  .العمل متعة تضاهي متعة ال عندها

 متميزإىل  العادي الشخص وحيول اجلهد بذلل الطاقة وينتج اإلرادة قوة يزيد فهو اإلجناز حنو خطوة الشغف= 
  .اآلخرين لتعدي بصاحبها تؤدي صفة وهو
 عالية حبيوية تشعر أن ،)النتائج( فارقاً تفعله ما حيدث أن ،)القوة( تفعله فيما موهوبا تكون أن الشغف سر= 

  .فعله لك قدر ما تفعل ألنك
 نفسك وأحط حاملاً، تكون فقد آرائهم تتجاهل ال لكن بتثبيطهم، شغفك يطفئون الذين السلبيني عن ابتعد= 

  .شغفك ليلهبوا باإلجيابيني
____________________  

  ...املبادرة-٣
 األوىل اخلطوة خيطوا أن ومبجرد ينطلقون وإمنا ليبادروا االوضاع ويئة العقبات تالشي ينتظرون ال املميزون= 

  .أسهل األمور تصبح
  .واحدة ساق على واقفاً دائما سيبقى واحدة خطوة ماملأل التقدم قبل ملياً يفكر من= 
  ال أو ستبدأ كنت إن حيدده بقدرما منه تبدأ الذي املوضع حيدده ال احلياة إليه تنتهي ما= 

  .املبادرة يتطلب بذلك والقيام ألفعال أفكارهم يترمجون ال منهم كثريين ولكن طيبة ونوايا أفكاراً الناس كل لدى
   أسرية وستظل أبداً تتحول لن فهي شرنقتها تدخل مل اليت الفراشة مثل ادرةمب بدون املوهبة= 

  .الطريان على القدرة امتالكها من بالرغم للزحف
  .والفشل النجاح بني الرئيسي الفارق هي املبادرة= 
  .ذلك منهم يطلب أن وبدون أنفسهم تلقاء من الصواب يفعلون أشخاص املبادرون= 

_____________________  
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  ...موهبتك يوجه التركيز-٤
  .صفر واحملصلة اجتاه، وبكل كثرية حركته بعجالت، حذاءاً يرتدي الذي األخطبوط تشبه تركيز بال املوهبة= 
 إحداها سيصيب بأنه متاكداً اجتاه بكل الرصاص فاطلق باآلالف احلمام فوقه طار محاماً، ليصطاد احدهم ذهب= 

  .شيئاً يصطد مل وبالنهاية
 على ركز قادمة، أخرى فهناك طار الذي احلمام على تقلق وال كله، احلمام صيد على تركز ال: صياد نصحه= 

  .مرة كل واحدة محامة إصابة
 خري: السالم عليه بقوله ذكرتين دائماً، سواء احملاولة وعدم فهي حياتك، ستسترتف شيء كل جتربة حماولة= 

  .قل وإن أدومها األعمال
 عندما إال لإلجناز يسعى ال فالعقل بداخلك والكامنة مستخدمة الغري الطاقات اكتشاف من ميكنك التركيز= 

  حمددة غايات له تكون
 أين يهم ال قالت الوصول؟ تريدين أين: فأجاب هنا؟ من أسلكه أن ينبغي طريق أي: سألت اليت مثل تكن ال= 

  طريق أي إذن اليهم: فقال أصل
 ال والشجاعه اجلهد-النجاح بطريق العقبات معظم قدأزلت تكون التحرك هواجتا جمردالتحرك بني تفرق عندما= 

  ووجهة غاية بدون يكفيان
 فصغار يزعجك املاضي تدع ال النهاية، خط على وركز للوراء تنظر ال العظمة، على حقيقي دليل النسيان= 

  .ينتقمون ال والعظماء حيقدون الناس
_________________  

  ...املالئم باملكان كموهبت يضع االستعداد-٥
 هل: التفكري واعادة اجلسم وضع وضبط لألمور الصحيح التقييم ويشمل الضغوط خفف اجليدي االستعداد= 

  جيدة؟ خطيت هل لألمور؟ صحيح تصوري
 إال السلم ألعلى أحد دفع تستطيع ال فأنت أنفسهم، يساعدون ال من مساعدة حماولة من فائدة هناك ليست= 
  صعوده يف راغبا كان إن

____________________  
  ...موهبتك يشحذ التدريب-٦
 قال رسولنا العظمة، حيدد املطلوب فوق جهد من يبذل فما املطلوب، فعل خالل من باهراً جناحاً أحد حيقق مل= 
  أعمالنا نتقن أن حيب اهللا بأن
 وال الذات لتغيري نعمل أن البد املوهبة تنمو ولكي حالنا، على البقاء خالل من نتمناها اليت للصورة نصل لن= 

  .فقط به بالتفكري نكتفي



٢١٤ 

_____________________  
  ...موهبتك على حتافظ املثابرة-٧

 ثابر وإمنا النجاح تنتظر ال -للتصميم االفتقار وإمنا واملعرفة للقوة االفتقار ليس وغريه الناجح بني الفرق= 
  لتحقيقه بعملك وصمم

 من سلسلة هو فالنجاح املتتابعه القصرية السباقات من عدد ولكنها طويالً سباقاً يستل احلياة أن ترى املثابرة= 
  الصغرية اليومية االنتصارات

 من ميكستر؟ استسلم هل ال، أديسون؟ استسلم هل ال، تسال؟ استسلم هل ال، رايت؟ االخوان استسلم هل= 
  استسلم ألنه نعرفه ال بالضبط ميكستر؟

  االستسالم آثروا عندما النجاح من مقربة على كانوا كم يدركوا مل باحلياة الفاشلني نم كثري: يقول اديسون= 
 وبىن املوافقة على حصل أنإىل  بنك ٣٠١ من طلبه ورفض مالهي مدينة ببناء حللمه قرضاً ديزين والت طلب= 
  بالتاريخ مالهي وأشهر أول
 كثري – بالتعب الغوريال يشعر عندما وإمنا تتعب ماعند التستسلم فأنت غوريال مصارعة تشبه للنجاح املثابرة= 
  حمنة أول عند يستسلم من
 على حمفزات واإلحباط واإلرهاق تتعب عندما تأيت املثابرة مستمتعاً، وتنطلق متحمساً قوياً نشيطاً تبدأ= 

  .للناجحني االستمرار
 لتحقيق لألعذار لإللتجاء التحول من أسهل للفشل النجاح من فالتحول األعذار وجتنب هدف عن احبث= 

  .النجاح
 من٪ ٩٩ أفعالك مسؤولية حتمل األمثل، األداء تؤدي ال عندما لألعذار لاللتجاء لنفسك تسمح ال= 

  لألعذار اللجوء بسبب هي االخفاقات
_________________  

  ...موهبتك متتحن الشجاعه-٨
 هي بل الفضائل من فضييلة ليست والشجاعة ه،الشجاع من للقليل الفتقاره املواهب من الكثري العامل خيسر= 

  .اختبارها عند فضييلة كل جوهر
 من حنن وإمنا تصنعنا ال فمواقفنا أكثر مريح اخلمول ولكن مطلباً التغيري عندمايكون شجاعتك ستمتحن= 

  .فعلنا خالل من ظروفنا ونصنع يصنعها
 املختلفني مواجهة لشجاعة حيتاج تفعله كان ما يافأ املعارضني من صراعاً يواجهون مبادئهم عن يعربون الذين= 

  .مبدأ على والثبات
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 شجاعة يتطلب للنهاية العمل إلجناز والتخطيط خمطئ بأنك لك يقول من دوماً هناك سيكون أخذت مسار أميا= 
  .يستسلم ال الذي اجلندي

 تكن مل إن شيئا تتعلم مل نتفأ بالسلوك تغيري هو فالتعلم خمطئ أنك بالتعلم تكتشف عندما شجاعتك ستمتحن= 
  .بسلوكك تطبيقه على قادراً

 يصبح مستحيالً يبدو وما ختافه ال ما ختشى ال وكيف ختافه ما ختشى كيف تعرف أن: املعرفة من نوع الشجاعة= 
  .الشجاعة وجود مع ممكناً
 وبينه بينك الذي فإذا أحسن هي باليت إدفع( تعاىل كقوله إليك أساء ملن حتسن أن الشجاعة درجات أعلى= 

  )محيم ويل كأنه عداوة
 لدينا اإلدراك يف والنفص النضج قلة عن بذلك نكشف ضدنا ارتكبت اليت األخطاء تسجيل على نداوم عندما= 

  .الينجحون بالغالب اليساحمون فالذين
 مع ىتح وتساحمك اآلخرين مع العمل يتطلب لألفضل فالوصول الناس بدون موهبنك استغالل من تتمكن لن= 

  معك للعمل الناس حيفز املسيء
 هو فالنجاح له رافضاً حوله استشري من معظم وكان إال حتقق مهم فالشيئ لالنتقاد يعرضك للنجاح السعي= 

  ممكن غري أنه الناس ظن ما حتقيق
 تضييق وهذا للغاية سهالً هدفاً جيعلك مما الناس طليعة يف فستكون مبدعاً أو ملهماً أو قائداً كنت إذا= 

  .الشجاعة
 أم كانت والنتيجة القرار اختاذ لشجاعة يفتقرون لكن ومميزين مبدعني معايل وأصحاب مسؤولني شاهدت= 

  املشكالت لتراكم مهشوا
 والعظماء قوة أكثر نصبح الصعاب يف ننجح وعندما وتشكلنا ذاتنا عن درساً تعطينا عليها نتغلب عقبة كل= 

  بشجاعة مشاكلهم واجهوا
 ال صواب هو ما وفعل املبدأ على والثبات النفس على والتركيز املسؤولية حتمل من الداخل من تبدأ عةالشجا= 
  .مناسب هو ما فعل
  .قائداً منك جتعل اليت هي الشجاعة لكن الشجاعة مينحك لن القيادي املنصب= 
 مبعاجلتها وابدأ ونقائصك عيوبك على للتركيز الشجاعة تفتقد ال أوالً نفسك ومع األمور كل يف بالصرب حتل= 
  .مستمر بشكل يوم كل

___________________  
  ...موهبتك من تزيد التعلم قابلية-٩
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 ألنه مؤقتا مهنيا يتقدم وقد اليومي لواقعه قبوله عند اليومي تطوره يعيق واإلنسان املوهبة استمرار يضمن التعلم= 
  التعلم عن توقف

 ما تعلمه قبل خبرياً يعترب أن يرغب والفاشل مبجاله، خبرياً لوكان حىت لمهليتع الكثري زال ما أنه يرى الناجح= 
  فكره ضآلة ملعرفة يكفي

 اجلديدة األفكار على فانفتح ناجحاً تبقيك اليت تلك تكون ما نادراً بالبداية ناجحاً منك جعلت اليت األشياء= 
  .عليم علم ذي كل ففوق وتعلم

 تقبل مل وإن األهداف، من فائدة فال مرناً تكون أن عجزت وإن املوهبة، من فالفائدة التعلم عن عجزت إن= 
  املستقبل من فائدة فال النصح

 حتقيق يفيدك فلن لآلخرين متاحاً تكن مل وإن خطة امتالك يفيدك فلن التحمل شديد تكون أن عن عجزت إن= 
  .النجاح

 من خلقتين منه أناخري( باألفضلية الشعور اخلليقة بتاريخ ذنب أول – والتعلم املوهبة أمام رئيسي عائق التكرب= 
  )طني من وخلقته نار
 زمالئك آراء على تتكرب فال مجاعياً عمالً يتطلب فاإلجناز مبفردك، قيمة ذو بشيئ تقوم أن تستطيع لن= 

  كويف ستيفن – وافكارهم
 يتطلب وهذا خسائرنا من ةاالستفاد املهم ذلك، يستطيع األمحق فحىت مهمة ليست مكاسبنا من االستفادة= 

  واألمحق العاقل بني ويفرق الذكاء
 أحد فال مستمرة تزال ما واحلياة وذهبوا أتوا فالعظماء عنك االستغناء تستطيع ال الناس بأن يوم يف التعتقد= 
  لالستبدال قابل غري
 استمع الناس، مامأ مواقفك بعض من اسخر وتشكرها، هلا متنت وجهات أشياء ٥ يومياً اكتب: تكربك قاوم= 

  وتعلم وتعلم تعلم لآلخرين،
 تغرق ال سفينة بأا ظناً املراقبة من أصحاا سخر اجلليد، جبال عن حتذيرات ٥ املشهورة تايتنك سفينة تلقت= 

  .غالياً الغرور مثن فكان
______________________  

  ...موهبتك تصون الشخصية-١٠
 القيم الذايت، االنضباط: عناصر ٤ وهلا التميز من للمزيد وتدفع وهبةامل على احلفاظ تدعم القوية الشخصية= 

  االستقامة اهلوية، األساسية،
 وأفضل أول بأن أفالطون قال به، بالقيام ترغب ال عندما حىت بالصواب تقوم أن يعين الذايت االنضباط= 

  ذاتك تقهر عندما انتصاراتك
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 عبد فهو حبياته يطبقها بداخله مبادئ ميلك ال ومن معيشتنا طريقة وحتدد به نؤمن ما هي األساسية القيم= 
  .لآلخرين

 أنت هل أنت، من تعرف أن بدون أهدافك حتدد عندما حمتوم فالفشل أنت من تعرف أن هو باهلوية اإلحساس= 
  موهوب؟ سعيد؟ ناقم؟ ضحية؟

 أفعاهلم ردود تتغري ال أشخاص فالناجحون والسلوك واألفكار والشخصية املبادئ بني االنسجام هي االستقامة= 
  احمليطة الظروف بتغري
  الشخصية قوي تركيزاً أكثر يصبح ما شخص يف والسلوك واألفكار واملشاعر والقيم األفكار تنسجم عندما= 
 االهتمام مث االستقامة فكانت املميزين التنفيذيني مسات أهم حتديد تنفيذي مدير ١٣٠٠ من باستبيان طلب= 

  ملسؤوليةا مث بالنتائج
 نتيجة ستكون املستقبل وشخصية األمس خيارات نتيجة هي اليوم فشخصيتنا اختياراتنا، نتاج هي الشخصية= 

  .اليوم خيارات
  )سلوكياتك( خياراتك بتغيري فعليك شخصيتك تغيري أردت وإذا ختتارها اليت اخليارات نتيجة هي الشخصية= 

______________________  
  ...موهبتك ىعل تؤثر العالقات-١١
 لعالقتنا جناحاتنا أرجاع وميكن مناسبني غري بأشخاص لعالقتنا احزاننا إرجاع فيمكن املوهبة تؤثرعلى العالقات= 

  مناسبني بأشخاص
 كم وبذاتك؟ بقيمتك اآلخر الطرف يشعرك هل منك؟ تأخذ أو شيئا لك تضيف هل عالقاتك، تقييم أعد= 

  العالقة؟ تلك تتطلبها اليت الطاقة
 أو يبايل، ال أو السيطرة، حيب أو وضعه، على يتباكى أو ينتقد، أو يشكو، أو يغتاب، من خمالطة من خفف= 

  يغضب، أو حيسد أو ثرثار
 يعطيك ينصحك، لك، يصغي يساعدك، األمل، مينحك الفرحة، يشاركك بأحالمك، يؤمن مبن أكثر اختلط= 

  أنت، كما يقبلك حلول،
 الذي الروحي باإلهلام ولكن صحبته، ببهجة وال بابتسامته، وال املمدودة صديقال يد يف الصداقة روعة ليست= 

  بك يثق أنه تكتشف عندما يأتيك
_____________________  

  ...موهبتك تقوي املسؤولية-١٢
 ترغب كنت فإن املسؤولية حتمل قدرة هي للناجحني الرئيسية فالصفة املسؤولية حتمل منك يتطلب النجاح= 

  املسؤولية ملحت بالنجاح
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 املسؤوليه حتمل إذن موهبتك وتقوية لتنمية أكرب ومصادر فرصاً ومينحوك اآلخرون بك يثق أن أردت إذا= 
  .حياتك جوانب بكل وبإخالص

 وىف التزم وإذا للنهاية به يقوم ما يتابع املسؤولية يتحمل ومن يفعل، قد ومن يفعل من: الناس من نوعان هناك= 
  شيمته فاإلجناز

 بكل وإجنازها املهام على العمل ومواصلة املسؤولية لتحمل مستعد شخص إجياد بثمن تقدر ال اليت األشياء من= 
  وبكفاءة تفاصيلها

 موهبة والنتيجة الكثريون يتجنبه خيار ولكنها احتماهلا قدرة من وتزيد جديد ملستوى باملوهبة ترتقي املسؤولية= 
  .ضعيفه

 مل ألنه رئيسي خلل به أنه إال االطالق على سياسي نظام أفضل هو المريكيا النظام أن أرى: كامبلو يقول= 
  احلقوق على أكرب بشكل وركز املسؤوليات وثيقة حيوي
 وميكن إنسان لكل متاح واخليار جتنبها، أو بااللتزامات الوفاء منها، اهلرب أو املسؤوليات تقبل هي احلياة= 

  اختياراته حسب تقييمه
 عن وتوقف حبكمة اصدقائك واختر قراراتك ونتيجة مسؤوليتك هو اليوم وضعك أن عرفإ مسؤوالً لتصبح= 
  .باملرآة وركز اآلخرين لوم
 عن باملسؤوليه مليئة جديدة صفحة يوم كل اكتب يكتبها، من فأنت رائعه تصبح أن حلياتك اردت إذا= 

  .أملك خييب ولن نفسك وعن االخرين
 أنت به تقوم لن وما غريك، عليه يقدر لن أنت عليه تقدر ال فما أجلك، من يتدخلوا أن اآلخرين من تتوقع ال= 
  غريك به يقوم لن
 تؤدي ان وحاول بداخلك العيب عن فاحبث اخطأت واذا تلومه عمن تبحث وال واملربرات لألعذار تلجأ ال= 

  .القادمة باملرة افضل بشكل
__________________  

  ...موهبتك يقوي اجلماعي العمل-١٣
 أن على الفريق يقدر أن فالبد كذلك، وهم االخرين على لالعتماد حتتاج فأنت مبفردها تنجح لن املوهبة =

  البعض بعضه على يعتمد
 فشارك والنواقص العيوب من ختلو ال فأنت موهبتك درجة كانت فمهما موهبتك يضاعف اجلماعي العمل= 

  ضعفك جبوانب قوة له ممن غريك
  بالبطوالت تفوز الفرق لكن املباريات يلعبون فاألفراد العظمة حيقق نأ من أصغر رقم الواحد= 
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 الناس خيدم ومن له ملكاً يعتربموهبته شخص هو نفسه خيدم فمن املوهبة نعمة زكاة وادفع ذاتك حدود جتاوز
  عليه ديناً موهبته يعترب
 القائد يعرف أن جيب ماعي،اجل العمل خالل من أفضل بشكل يتحقق النجاح بأن يعرف أن القائد على يتعني= 

  الفريق بقوة ليوازا ضعفه نقط
 أهم الفريق مصلحة جلعل مستعداً يكون أن العب كل فعلى لقدراته األمثل االستغالل من الفريق يتمكن حىت= 
  الشخصية أهدافه من
 لتجنب مييلون املميزون فالقادة درجة ألقصى فريقك ألفراد الفضل تنسب وأن فريقك، تطور أن عليك كقائد= 

  األضواء
 عندالنجاح أما عنداخلطأ، اللوم من العادل نصيبك حتمل قدرته وتنمية التقدم على فريقك مساعدة أردت إذا= 
  فضل أي لنفسك تنسب فال
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  مشاعرهم تؤذي أال على وحترص ،اآلخرون منك يتوقعه ما تفعل أن دائما حتاول
   مضايقتهم وتتفادى إليك احتاجوا كلما واألقارب األصدقاء مساعدة إيل سارعت

   أن علي وحترص وحتب لطيف شخص أنت إذن ،غضبك أثاروا لو حىت
  هكذا الناس يصفك

 ‘ازامية ‘سلوكيات األحيان من كثري يف أا ستكتشف ‘اللطيفة ‘سلوكياتك يف التفكري أمعنت إذا ذلك ومع
   ال تقول ان ينبغي كان ماحين نعم تقول كأن
  اآلخرين مشاعر إيذاء ختشى ألنك للكذب تلجأ أو ،غاضبا تكون عندما باهلدوء تتظاهر أو

  عليك عزيزا شخصا حترج ال حىت طاقاتك فوق أعباء تتحمل وقد
   األخطاء من العديد ترتكب بلطافة اآلخرين مع التعامل علي احلفاظ سبيل يف أنك أي
  االجتماعية وعالقاتك عملك علي سلبية بطريقة تؤثر قد اليت
  : هي باللطافة يتسم من فيها يقع اليت األخطاء أكرب ومن
  ...الكمال إيل الرتعة= 
   الذات الثبات منه مضنيا جمهودا ويتطلب ،عليه كبرية ضغوطا يفرض مما

  لآلخرين الدائم اإلرضاء عن فضال ،وجه اكمل علي املختلفة باملهام والقيام
 لوضع تدفعك عندما خطأ تصبح ولكنها عيبا ليست ذاا حد يف للكمال الوصول حماولة أن توضيح هنا وجيب
  مال او وقت او جمهود من تتحمل ال ما تكبدك أو لنفسك واقعية غري معايري

  لعملك أدائك تعرقل لدرجة هاجسا تصبح عندما أو
  )رةالعبا ترديد جمرد وليس(اإلميان هو اخلطأ هذا لتصحيح خطوة وأول
  لديك القصور نواحي وتقبل كامل أحد يوجد ال بأنه
  اآلخرين قبول حليازة الوحيد الطريق هو ليس الكمال ان إدراك ذلك بعد يأيت
  
  ...طاقتك من أكرب بالتزامات القيام= 

  مأزق يف اللطف يوقعنا نشعر ان دون عادة
   والذنب باألنانية فنشعر شيئا منا يطلب عزيز لشخص ال نقول ان اما
  طاقتنا فنسترتف منا يطلب ما بكل القيام حناول أو
  ...تريد ما قول عدم= 

 ملخص الكتاب
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  الضعيف مبظهر تظهر ان تريد ال أو اجتماعيا مناسب غري أنه تعتقد ألنك لذلك تلجأ ورمبا
  حتب ملن حرجا تسبب أن تريد ال أو الرفض ختشى أو

 ايل بك سيؤدي اآلخرين سبيل يف تريد ما وكبت ومتطلباتك مشاعرك عن اإلفصاح عدم فإن األحوال كل ويف
  شخصيتك مالمح تتبدد قد كما والعضوي النفسي املرض

  ...غضبك كبت= 
   داخلك ان حني يف األعصاب هدوء علي اإلبقاء هو هنا املقصود

   ملشاعرك إيذائهم او لك اآلخرين استغالل نتيجة يغلي
  خريناآل وعلي النفس علي والكذب التزييف من نوعا يعترب ما وهو

  كالربكان تثور ان ابدا تعين ال غضبك كبت لعدم والدعوة
  يكررها ال حىت يضايقك التصرف ذلك ان لآلخرين تظهر ان عليك ما كل
  ...احلقيقة من التهرب= 

   احلقيقة قول من تتهرب ما كثريا فانك دائما لطيفا تكون ان علي حرصا
  يفيدهم وال يفيدك ال ذلك ولكن اآلخرين حترج ال حىت

  وحساسية بتواضع احلقيقة قول عليك
  تعجبك مل اليت البطاطس صينية يف رأيك عن زوجتك سألتك اذا: املثال سبيل فعلي

   فظا تكون أن أيضا داعي وال ،رائعة كانت إا وتقول تكذب ألن داعي ال
   يدها من البطاطس حتب عادة بأنك اإلجابة ميكنك بل سيئة كانت اا وتقول
   الشئ بعض خمتلفا كان املرة هذه طعمها ولكن

  اخلسائر بأقل املأزق من خرجت قد تكون وهكذا
   لطفاء نكون ان عن التوقف إطالقا يعين ال السابقة البسيطة األخطاء من التخلص ان
   بلطف التعامل علي للحفاظ املبذول اإلضايف اهود ترشيد علي تساعدنا فقط بل
  وراحتنا أعصابنا حساب ليع يأيت ما كثريا والذي األوقات كل يف

  منهم اآلخرون يتوقعها اليت األشياء يفعلون ما غالباً اللطفاء األشخاص
  مشاعرهم يؤذوا أن دون متطلبام، إرضاء وحياولون

  أعصام يفقدوا أن ودون
  وهدوئهم لطفهم على حيافظون ،تعقل بغري اآلخرون يهامجهم وعندما

  احلسنة النوايا ذه التصرف يف أمعنوا كلّما اللطفاء األشخاص هؤالء أن غري
  اللباقة من الرائع املستوى هذا بكل وتصرفوا وحتدثوا اآلخرين، ومساعدة
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  بالنفس الثقة وعدم واإلحباط باإلرهاق ذلك بعد شعور ينتام
  لديهم معتادة وبطريقة حسنة، بنية اللطفاء األشخاص يسلكها اليت السلوكيات هذه إن

  حيام من البهجة وتنتزع عالقام، على عكسية بطريقة تؤثر
  باجلنون تصيبنا طريقنا، السلوكيات هذه تعترض يوم بعد

  منلك ما أمثن مها مثينتني وطاقة وقتاً وتسرق
  عكسية نتائج ذات أخطاء بتسعة السلوكيات هذه وتلخص

  :فعلها عن التوقف نستطيع واجلهد التفكري من بقليل ألننا باالهتمام جديرة وهي
  .به مقتنعني لسنا مما منا اآلخرون يتوقعه مبا االلتزام من أنفسنا حنرر أن •
  .تطيق ال ما حتمّل من أنفسنا نقي وأن الضرورة، عند ال،: نقول أن •
  .فعالً نتلقاه وأن منهم، نريده مبا اآلخرين خنرب أن •
  .عالقتنا وتصون تداوي، بطريقة غضبنا عن نعرب أن •
  .تعقل بال ينتقدوننا أو الناس يهامجنا حني الةفع بصورة نستجيب أن •
  .خذلونا حينما باحلقيقة أصدقائنا خنرب أن •
  .حيام إدارة حماولة عبء حتمل دون باآلخرين تم أن •
  .النفسية صحتهم يستعيدوا أن على أنفسهم لتدمري مييلون الذين وأحبائنا أصدقاءنا نساعد أن •
  .واحلزن األمل، مواجهة دعن ونفعنا بأهليتنا، نشعر أن •

  لطيفات يكن كي الرجال يعانيه مما أكرب اجتماعية ضغوطاً تعاين النساء أن املعلوم ومن
  النساء لطف من نفسه املستوى ميلكون ال الرجال أن يعتقدون الناس معظم وأن

   لطيفة امرأة أو لطيفاً، رجالً كنت سواء ولكن
  الضرر بك يلحق مما التسعة ألخطاءا هذه يف الوقوع تكرر أنك احملتمل فمن

  ــــ
  . .اقتباسات -
 حقيقياً، شخصاً نفسك تعترب أن عليك الصعب من سيكون فيها، الوثوق أو أفكارك معرفة تستطيع ال عندما”= 
 هؤالء كان ولو حىت إلرضائهم تسعى عمنو م تم من عن ذاتك فصل تصعيبإىل  بدوره هذا يؤديو

  “أيضاً حياتكو حيام يدمرون األشخاص
 لن اآلخرين، لدى عنه تبحث أن من بدالً بداخلك الذايت االستحسان عن البحث لعملية تطويرك أثناء يف”= 

  “.حيام مسؤولية تتحمل أو أنت، فشلك أنه على فشلهم ترى أو هويتك، لك يعرفوا بأن صدقاءكأل تسمح
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 إدانةإىل  حاجة يف لست ولذلك أحياناً، اإلنسان ليفش أن يعين هذا، وآدمياً اإلنسان يكون أن يف حرج ال”= 
  “رفضها أو نفسك

  :هو اخلرباء معظم عليه اتفق ما لكن الذنب،و باخلجل الشعور بني التفريق يصعب”= 
 ان أي. اخلجل من سيعاين هو، فيه اخلطأ إن يستنتج عندماو بالذنب، يشعر خاطئة بطريقة اإلنسان يتصرف عندما

  “.شخصيته بسبب يدينه اخلجل أن حني يف يفعله، شيء بسبب اإلنسان يدين بالذنب الشعور
 فيهم مبا اجلميع مصاحل ختدم أن حاولت إذا لكنكو أسرياً، نفسك جتعل فإنك اجلميع إرضاء حاولت إذا”= 

  “نفسك حترر احلقيقة يف فإنك نفسك،
 مقبولني، لنكون الشديدة حاجتنا نبيلة غاية أي وراء تكمن كاملني،و مثاليني نكون أن حناول مرة كل يف”= 
  “أعباء من نطيق ال ما لتحمل غالباً تدفعنا اليت نفسها هي عنها، نعرب ال اليت احلاجة هذهو

 حتدث اآلثار من الكثري فإن نطيق، ال ما أنفسنا حنمل عندما أنناو اإلجهاد، خطر من يقينا ال النوايا حسن”= 
  “النظر ندقق أن دون نراها وال السطح حتت
 هذا، يف تفكرينا عدم من الرغم على أعماقنا، يف غاضبني نصبح نطيق، ال ما االلتزامات من نتحمل عندما”= 

 لكنناو )لنا ظلم من هذا يف ما على( األشياء بعض أداء منا يطلبون منإىل  فقط هذا غضبنا نوجه ال فإننا ولألسف
 اإلكتئابإىل  مفر ال يؤدي فإنه داخلناإىل  حنوله الذي غضبوال ،يطلبون ما على ملوافقتها أنفسناإىل  أيضاً نوجهه

  “الطاقة استنفاذ"ب حالياً يسمى ما او
 باألنانية نشعر وقتنا من بعضاً يطلب ما لشخص ال قلنا إذا:مأزق يف لطفنا يوقعنا نشعر، أن دون عادةً،”= 
 بال باحلياة استمتاعناو فعاليتناو ناحيويت يسترتف التعب فإن منا يطلب ما كل نفعل أن حاولنا إذاو الذنب،و

  “شفقة
 حد على واإلنسانية النبيلة القضايا يف بالعمل أنفسنا جناهد أن نستطيع أننا أنفسنا نذكر أنإىل  حباجة حنن”= 

  “سواء
 هذا على بناءاً توافق أنو منك املهمة هذه متطلبات تستوضح أن الضروري فمن ملهمة ترشيحك يتم عندما”= 

  “املهمة هذه أداء من تستقيل أو التفاوض، تعيد أن دائماً فيمكنك ذلك بعد املتطلبات هذه زادت فإذا األساس،
 يتحكم الذي فهو( كبته طريق عن تدمره أو غضبك يف لألبد تتحكم ال فأنت نواياك، طبيعة عن النظر بغض”= 

 خطأ ارتكبت أنك) بأخرى أو طريقةب( فيه ستتعلم الذي اليوم فسيأيت ال أم منتبهاً كنت سواءو )ويدمرك فيك
  “غضبك مع ا تتعامل لطريقة حتتاج فأنت لطيف، كشخصو .فادحاً

 من الغضبإىل  النظر يف بإستمرارناو خطأ، يعترب الغضب أن نعتقد أن اخلطأ ولكن تغضب، أن اخلطأ من ليس”= 
 يقع أخطاء يف للوقوع انفسنا دسنع حتمي بشكلو اإلدراك، يف سنخفق املثقفة، اللطيفة شخصيتنا نظارة خالل
  “غضبهم جتاه اللطفاء األشخاص فيها
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 أي على ليسو بالغضب، الشعور يف اإلختيار منلك ال وحنن سيئاً، خياراً يكون اخلطأ خطأ، ليس الغضب”= 
  “إذننا أخذ بدونو تلقائية، بطريقة بداخلنا ينطلق الغضب نغضب، كيف يعلمنا أن شخص

 فسوف الوقت طوال كامالً تكون أن حاولت فإذا ،سعداء ستجعلهمو كامل غري أنك يرون اآلخرون دع”= 
  “فيهم تؤثر أن حتاول من عنك ينصرف

. نفسك تثري بذلكو يستحقون مبا عليهم احلكم عن امتنعو له منهم استحقاق بال الناس أجل من شيئاً إفعل”= 
  “أنت هو منفعة أكرب على لحيص الذي الشخص سيكون حينئذو ملنفعتهم، وطلباً هم كما حبهم

 ننقذ لكي ما بشكل ننقذهم إمنا هويتهم، مع تفاعلتو اختلطت قد هويتنا نأل يهمونا، من ننقذ أن حناول حنن”= 
 يتحكم م تم من لدى املدمر اإلدمان أن أي مثلهم، فاشلون بأننا نشعر إنقاذهم يف نفشل فعندما لذا أنفسنا،

  “.فيهم يتحكم كما فينا
 العجزو الضعف بنفس لست أيضاً لكنكو لنفسك، تتمناها كنت اليت الكفاءةو القوة بنفس تكون ال قد”= 

  “نفسك يف تعتقده الذي
 ملا رؤيتنا يستحيل حىت أعيننا إغماض على القدرة لدينا فنحن اية، ال ماإىل  خداعه على قادر االنسان قلب”= 
  “مواجهته نستطيع ال

 يف تتصرف إنك: إنقاذهم حتاولو حتبهم ملنو لك معينة منافع يقدم هذا اإلنقاذ معد أن معرفة تساعدك رمبا”= 
 يظهر ال هذا متلككو حلها، عليك جيب بك خاصة مشكلة كانوا لو كماو متلكهم كنت لو كما هلم إنقاذك أثناء
  “.أيضاً يستهلكك إنه بل هلم، االحترام عدم فقط
 فمن. لديهم ما أفضل خترج بطريقة معهم التواصل وبني الصواب حنو ترأسهم من توجيه بني هام فرق يوجد”= 

 يقم مل إذا أكرب، بكفاءة يعملونو أفضل، بشكل يتواصلونو أفضل، مبعنويات حيتفظون العاملني أن الواضح
  “.حني كل يف هلم األوامر بتوجيه رؤساؤهم

 عن تعبريكإىل  حيتاجون األساس يف مفإ الضياع أو باالرتباك يشعرون أو مشاكل، م تم من يواجه عندما”= 
 أشياء أم على إليهم تنظر أو شأم، من حتط لن أنك من التأكيدإىل  حمتاجون ام النصيحة، من بدالً احلب
 عن تتوقف عندما احلاجات، ذه الوفاء من تتمكن سوف. لك كأقران تعاملهم حيتاجون إم عليها، التأثري ميكن

  “.النصح يتضمنه الذي التحكمو االحترام، عدمو والنفاق، املخاطرة، متنع أيضاً بذلك انتو النصح، اسداء
 هدفكو منه، ختجل أو به تفتخر بشيء ليس فهو سيئاً، أو جيداً شيئاً ليس ذاته حد يف هوو موجود، غضبك”= 
 إسائتهم، عن وقفوايت إليك أساؤا من جتعل أنو نفسك، مع صادقاً تكون حىت مفيدة بطريقة قوته يف التحكم هو

 لتتقبله، لكنو اآلخرين، على باللوم فيها تلقي هياج حالة يف ندخل أن وال تكبته، أن ليست إذاً فمهمتك
  “عنه تعرب عندما وصفياًو واضحاً جتعله مث منو عنه، التعبري من خوف بأي الضرورة عند لتعترفو
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 ال فأنت حلريتهم، إنكار بدون عندهم ما أفضل هممن تطلب فأنت باحترام، يعاملوك أن اآلخرين تسأل عندما”= 
 بالنسبة املهم ولكن بالطبع، تريد ما يعطوك ال قدو يفعلوه، أن منهم تريد ما ولكن يفعلوا، أن جيب ما هلم تقول

 أن اآلخرين من وتتوقع اآلخرين، حتترم أن منك تتطلب الصحيحة العالقات. منهم تريد ما يعرفوا أن هلم
  “املقابل يف رامبإحت يعاملونك

 اإلساءة يف استمروا إذا احلقيقة يفو اإلطالق، على عالقات وجود عدم من أسوأ تعترب املسيئة العالقات”= 
  “.بنفسك عالقتك لقطع إذاً تضطر فقد إليك،

  .الواقعية شخصياتنا معرفةو تفهمنا على قادرين يصبحوا حنتاج ماو خناف ما اآلخرون يعرف عندما فقط”= 
  .نفسك عن شئ كل إلخبارهم راًمضط لست
 اليت البشعة األوهام كل أو املظلم، جانبك من الفظيعة التفاصيل كل ملعرفة حباجة ليسوا منك قريبون هم من حىت

  .باخلجل أصابكو به قمت شيء أي أو خاطرك يف جالت
 هذه يف م حقيقية ةبصور ختتصو معهم عالقتك تناسب اليت األشياء ملعرفة فقط حيتاجون هم األوقات، كل ففي

  “اللحظة
  “النضج على عالمة باهتماماتك اإلهتمام حماولة”= 
  “عنها لنعرب لنا القوية مشاعرنا تتوسل”= 
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  فكرة عامة حول الكتاب

 

   احلياة نواحي شىت يف النجاح مبادئ عن جديد علمي أسلوب
  ..يقرأ مث يقرأ مث يقرأ تابك

  

النجاح نفس علم         )٣٧( كتاب  

   حماضرو تبكاو مستشار ،تريسي براين:  املؤلف
  ذات تنمية:  املوضوعي التصنيف
   ساعات ٣:  قراءة ساعات عدد متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  :التايل النحو على أشرطة ستة من يتكون الكتاب
  .للنفس إجيابية صورة تكوين: األول الشريط
  .القيادة وحتمل املسؤولية حتمل:  الثاين الشريط
  .النجاح أجل من نفسك برجمة:  الثالث الشريط
  .إليها والوصول األهداف:  الرابع الشريط
  .العقلية القدرة مضاعفة:  اخلامس الشريط
  اإلنسانية العالقات يف النجاح:  السادس الشريط

  ــ
  .للنفس إجيابية صورة تكوين:  األول الشريط

  :للنجاح ماتعال ست فيه حيدد
  .باخلوف الشعور وعدم بالذنب الشعور عدم ومعناه )البال هدوء( القلب سكينة. ١
  .الطاقة من عالٍ مستوى حتقيق. ٢
  .الناس مع طيبة عالقات حتقيق. ٣
  ).القناعة( املايل االحتياج عدم. ٤
  .اإلنسان حياة يف قيمة ذات أهداف وجود. ٥
  .الذات بتحقيق الشعور. ٦

 توقعاً ناجحاً أكون أن مثالً توقعت إذا أي توقعناه ما حنو لالجتاه سبباً يصبح حيدث أن نتوقع ما إن: عالتوق قانون
 تتمكن النجاح فكرة جيعل وهذا،  اآلخرين أكلم وأحياناً أتوقعه مبا نفسي أكلم فأنا. النجاح يصنع هذا فإن قوياً
 إذا الناس إن حىت توقعهم يناسب مبا يتصرفون سيئال الشيء يتوقعون والذين .حتقيقها حنو سلوكي وتوجه أكثر

 وهكذا .األحباث أثبتته شيء وهذا الغالء يصنع توقعهم فإن – األصل يف خاطئاً توقعهم كان ولو – الغالء توقعوا
  .األصل يف خاطئة أسس على مبنياً توقعي كان ولو، يتحقق سوف فإنه سلوكي عليه يكون أن أتوقع ما فإن

 مع تتناسب اليت واألحداث واألشخاص الظروف إليه جيذب،  املغناطيس مثل اإلنسان أن معناه:  اجلاذبية قانون
  .تفكريه طريقة يغري أن فعليه والظروف احلوادث يغري أن أراد فإذا تفكريه طريقة

 ةمشرق املستقبل عن فكريت كانت وإذا .السيئة النتائج حيقق ما كل نفسهإىل  جيذب سوف نفسه حول املتشائم
 من% ٩٤ أن ثبت لقد. طيبة نتائج يل حيققون الذين واألشخاص واحلوادث الظروفإىل  أجذب فأنين متفائلة

 ملخص الكتاب
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 كانت أنفسهم من مواقفهم ولكن الدراسي التحصيل يف ناجحني يكونوا مل األعمال جمال يف الناجحني األشخاص
  .اجيابية مواقف

  .نفسي عن فكريت أي ذايت عن مفهومي أغري أن فعلي نفسي من أتوقعه ما مقدار أرفع أن أردت إذا
  :الذات لصورة أقسام ثالثة هناك

  .أكون أن أحب ما – لذايت أعلى كمثل أراها اليت والتصورات املفاهيم من جمموعة: املثالية الذات. ١
 أنه شعوره يناسب مبا يتصرف الناجح إن:  مثال حالياً نفسي عن أعتقد أو أظن ما أي: احلالية الذاتية الصورة. ٢

  .املفهوم أو الصورة تلك تغري مبقدار سلوكي تغري نفسي عن الداخلية صوريت غريت وإذا – ناجح
 النفس وتقدير واإلنتاج األداء يف عامل وأهم) )اإلنسانية النفس لب هذا(( النفس عن الرضا أو الذات تقدير. ٣

 يكون نفسك عن ترضى ما ومبقدار غريه وأ وموظف كزوج النفس عن الرضا مقدار إنه ومهي ال حقيقي دائماً
  .عملك نتيجة أدواءك
 يوم كل كثرية مرات باقتناع تقوهلا أن عليها أداؤك مستوى يتحسن نفسي وأقدر نفسي عن راضٍ أنا قلت وكلما

  .نفسك وتقبل نفسك عن ترضى حىت الباطن عقلكإىل  تدخل حىت
  ــــ
  .القيادة وحتمل املسؤولية حتمل:  الثاين الشريط
 وهو يولد فهو اجتاه أيإىل  يتجه أن وميكن نفسه عن أو ذاته عن فكرة أدىن عنده وليس الدنياإىل  يأيت الطفل
  .أبويه استجابة حبسب الشعور ويكسب شعور فالطفل واملالمسة احلبإىل  حباجة

 ال احلب من تدفقإىل  الفترة تلك يف الطفل وحيتاج العمر طول أثرها ويبقى أساسية الفرد حياة يف األوىل السنني
 من بدالً النقص يعوض أن حياول ذلك بعد حياته ميضي وهو نفسي نقص عند ينشأ ذلك عنده ينشأ مل وإذا يتوقف

  .يطوره أن
  :الطفل عند هامتان حقيقتان هناك

 يضعها األخرى املخاوف وكل العالية األصوات أو الوقوع إال خوف لديه ليس_  خوف بال يولد طفل كل. ١
  .حوله من
  .كذا تفعل ال يعلمانه أبواه مث كذا أفعل أن علي ملاذا يقول:  أجبار بال يتصرف أن الطفل يريد. ٢

  .عاداما يقلد وهو املسيطر الطرف يقلد أبويه أحد يقلد الطبيعية حالته بعد حياته يبدأ والطفل
 النقد له األبوان وجه وإذا نفسهإىل  جداً مسيئاً املهني النقد توجيه يكون الطفل عمر من )٢.٥ -٢( سن يف

  .السليب االمتناع ظاهرة امسها وهذه بنفسه الثقة فيفقد أستطيع ال موقف عنده فيصبح املهني
 حىت الطفل على يشترطان األبوين أن وسببها أفعل أن على الفرد فيه ويقول والرضوخ اخلضوع ظاهرة وهناك
  .وخيضع يرضخ أن احلب على حيصل
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  : يلي فيما الكرب عند العادتني هاتني من وللتخلص
  .نفسي عن راضٍ أنا عبارة وتكرار النفس عن الرضا. ١
  ).املسؤولية حتمل( اخللفإىل  النفس تشد اليت الفرامل أو الكوابح من التخلص. ٢

 حرمان سبب وأيضاً السادسة سن قبل املهني النقد بسبب )والغضب والشك اخلوف( السلبية املشاعر وتأيت
  :احلب لتحقيق شروط ثالثة وهناك احلب من الطفل

  .الكفي احلب يعطي أن يصعب نفسه عن راضياً يكون ال فمن نفسيهما عن راضني األبوين يكون أن. ١
  .األبوين بني احلب. ٢
  .احلب من كفايته الطفل األبوان يعطي أن. ٣

  :بالذنب الشعور على للتغلب عديدة طرق هناك
  .ناًمهي انتقاداً نفسك تنتقد ال. ١
  .أحداً تلوم ال أن. ٢
  : تسامح من وأول املساحمة قانون. ٣
  .مساحمتهما بعد إال للنضوج نصل ولن األبوان •
  .املسؤولية ونقبل بكرم نسامح أذانا أو أزعجنا من كل •
  .الذات مساحمة بدون نتقدم أن نستطيع وال أنفسنا نسامح وأخرياً •
 بسبب اخلوف وهو اهلم أي القلق نبحث أن جيب السلبية املشاعر نم والتخلص املسؤولية قبول يف نبحث حني -

 وإذا – املقصد ووضوح التصميم مع العمل هو القلق وعالج القلق ينتهي القرار نتخذ حينما – القرار اختاذ عدم
 أسوأ هو ما ملواجهة مستعد أنت هل نفسك أسأل عمل يف الدخول وعند القلق يزول السبب حتديد استطعنا

  .بالعمل البدء قبل ال أو نعم قرر تماالتاالح
  ـــــ

  .النجاح أجل من نفسك برجمة:  الثالث الشريط
 اآلن به أفكر ما وأن،  سلوكي يف سيتحقق اآلن به أفكر ما أن أي،  نفكر حسبما سنصري أننا سبق مما نعلم

 على اعتماداً املستقبل يف شيء إىل أصل أن ميكن وال اآلن حىت به فكرت ما لكل الكلي اموع هو اآلن وواقعي
  .عقلي حمتويات على اعتماداً ولكن جسمي

  -:قاعدتني إليها نضيف مث الكبرية القواعد بعض نستعرض
 أو ملصلحتنا أجيابياً أو سلبياً الشعور كان سواء حقيقتنا يصبح شعورنا مع ميتزج قوياً اعتقاداً نعتقده ما أن. ١

  .غالطاأل أم احلقائق على مبنياً – ضدها
  .ممتازاً شيئاً أنفسنا ن نتوقع أن املهم من وهلذا حقيقتنا يصبح أكيداً توقعاً نتوقعه ما أن:  التوقع قانون. ٢
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 غري األحداث تغيري أردت فإذا والظروف واحلوادث األشخاص إليك جيذب فيه تفكر ما أن:  اجلذب قانون. ٣
  .تفكريك

 مغروساً يصبح حىت خربتنا يف ويندمج ينغرس الواعي عقلنا يف مركزاً تفكرياً فيه نفكر ما أن:  التركيز قانون. ٤
  .سلوكنا من جزءاً يصبح وبالتايل الباطن عقلنا يف
 الفكرة أخرجت إجيابية فكرة عقلنا يف أدخلنا فإذا وقت أي يف واحدة فكرة ميتلك العقل أن:  التعويض قانون. ٥

  .تقابلها اليت السلبية
  -:قانونني وهناك له وجهة ال فكرة بال والشعور تعمل ال شعور الب الفكرة إن أخرياً -
  .عادة تصبح عليها بالتدريب مث املهارة بتعلم تبدأ الطباعة مثل العملية قدراتنا إن:  التدريب. ١
 النتيجة حتسنت جهدنا ضاعفنا كلما شجرة قطع مثل اجلسمية األعمال يف أنه املعروف من:  االسترخاء قانون. ٢
  .خسرنا أسرعنا وإن النتيجة ازدادت واسترخينا ارحتنا كلما متاماً بالعكس العقلية األعمال يف أم
  -: مشكلتني على التغلب علينا ذلك حتقيق أجل من
 أم أحسوا كلما احلاضرة احلالة يف التغيري عدمإىل  ميالً لديهم فالناس: احلاضر التوازن على احملافظة. ١

  .اجلديد الوضع ونتقبل القدمية أنفسنا عن نتخلى أن واملطلوب قفالتو على يصرون سيتغريون
 ال فهو معينة نقطة حول الزمن إيقاف اإلنسان حياول حني تظهر مشكلة وهذه:  النفسية اجللطة مشكلة. ٢

  .مربر بال النقطة تلك خبصوص جامداً ويبقى يتحرك
 حسب ونعمل ونتحدث نفكر أن علينا يوماً ٢١ تطلبي فهو صعباً أمراً ليس متاماً جديدة عقلية عادة إجياد إن -

  .املطلوبة العادة
  -: اإلجيابية العادات اكتساب عملية لتسريع طرق ثالث هناك -
 هذه كرر )أنا( املتكلم ضمري وباستخدام املضارع بالزمن اإلجيابية التأكيدات استخدام جيب:  التأكيد. ١

 ثالثة تتوفر أن جيب التأكيدات تتحقق وحىت. احلاضرين يف وأؤثر أتكلم أن استطيع أن:  مثل حبماس التأكيدات
  :شروط

  .شخصياً التأكيد يكون حىت )أنا( املتكلم املفرد ضمري استعمل •
  .التدخني بعدم مرتاح أنا:  قل ولكن أدخن ال أنا تقل ال إجيابية التأكيدات تكون أن جيب •
 أحصل أنا قل سأجنح أنا تقل وال العمل هذا يف أجنح أنا:  مثل املستقبل الزمن وليس احلاضر الزمن استعمل •

  .الوظيفة هذه على
  .حيققها أن يستطيع بوضوح عقله يف اإلنسان يرمسها صورة أي:  عقلية صورة رسم:  الثانية الطريقة. ٢
 لكذ سلوك متتلك فإنك خمتلف إنسان أنك تصورت فإن تريده الذي الشخص دور مثِّل:  الثالثة الطريقة. ٣

  .دقائق مخس من أقل يف اإلنسان
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  : وهي الذايت التوكيد طريقة اجليدة العادات اكتساب يف األساليب أهم من
 فإن أمله حيقق متفوق ناجح بعمل يقوم نفسه ويتصور وعمق بانتظام ويتنفس ذهنه ويركز اإلنسان يسترخي أن

  .األوىل اجلائزة على احلصول ويتصور يريد مبا تقوم وكأا ورجله يده خياطب فإنه رياضياً العمل كان
إىل  تصل أن وبعد وهكذا وأربعون تسع -مخسون تنازلياً عداً تعد وأنت مرة مخسني وهدوء بعمق وتنفس اجلس
 مسترخياً وكن لنفسك حتبه الذي املثايل الوضع يف نفسك تتصور وأنت عديدة مرات الرقم هذا كرر واحد الرقم
  .لصباحا أو النوم قبل وهو ذلك أثناء

 والراديو التلفزيون من ونسمعه نقرأه ما كل املفيدة بالطريقة القوة هذه استخدام جيب اإلحياء قوة تنس ال
 عادام تغيري حياولون الذين أن ظهر لقد نعاشرهم الذين األشخاص لإلحياء مصدر وأهم إحياء له الصحافة
 األشخاص يكون قد حتطم قد إمكانام يف تطور بكل وإذا يعاشروهم أن اعتادوا الذين األشخاصإىل  يرجعون

  .مكان كل ويف العمل أو العائلة يف نعاشرهم الذين
 وأما اإلجيابية مقاصدنا حتقيق يف هام أثر له تفكري على وبناًء باهتمام معاشرم نريد الذين لألشخاص اختيارنا إن

  .نبنيه ما كل حيطم فهو الضائعني معاشرة
 امأل واقعية غري بآمال باملستقبل تفكر وال،  حبسرة باملاضي تفكر وال اخلطأ بسبب راًمتحس تبق ال أخطأت إذا

 تريد الذي الشخص تصرف وتتصرف املساءإىل  الصباح من عقلك يتمرن وهكذا .الدمسة املفيدة بالثقافة عقلك
  .عقلك يف ملا نتيجة هو تريده ما كل أن وتذكر تكونه أن

  ـــــ
  .إليها والوصول افاألهد:  الرابع الشريط

  :باألهداف تتصل اليت املهمة األفكار من
 كل– فيها يتفوق أن يستطيع معينة ناحية لديه اإلطالق على إنسان كل إن وتقول: التفوق نقطة موضوع. ١

  .فيه التفوق يستطيع الذي احلقل هذا يكشف أن اإلنسان على وجيب ما شيء يف رائعاً يكون أن قادر إنسان
 األملاس مثل وهو أقدامنا حتت والتفوق الروعة أن القصة هذه ومعىن األملاس حقل قصة ومتثلها:  اساألمل حقل. ٢

  .والصقل التشكيل قبل
  : وهي جماالت ثالث من كل يف أهداف) ٥-٣(إىل  حتتاج فأنت األهداف يف توازنإىل  حيتاج اإلنسان أن. ٣
  .احلب:  مثل الشخصية واألمور العائلة جمال •
  .املهارة أو الدخل مقدار:  مثل العمل جمال •
  .الشخصية أو الذاكرة تقوية:  النفس تطوير جمال •

  :األهداف حتقيق على تساعد اليت األمثلة بعض
  .عليه احلصول تريد ما أهم من تعتربها أشياء مخسة أهم أذكر. ١
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  .حياتك يف أهداف ثالثة أهم أكتب ثانية ٣٠ يف. ٢
  .دوالر ونملي أعطيت لو تفعل ماذا. ٣
  .النجاج خوف هو فخوفك وتراجعت حتققه أن دوماً أردت هاماً هدفاً أذكر. ٤
  .أشهر ستة ستعيش أنك علمت لو حياتك يف ستغري ماذا. ٥
  .الذات حتقيق درجات أعلى تعطيك اليت الظروفو األحوال ما. ٦
 تطلبه شيء أي بعد فيما أو حاالً ةأمني كانت سواء لك أحققها حىت أمنية متن:  وقال لك ظهر ملكاً أن تصور. ٧
  .هذا حدث لو

  .اهلدفإىل  الوصول يف تساعدك اليت اخلطوات
 مرغوباً هدفك يكون أن وجيب اهلدف لتحقيق دافع أول هو شديدة رغبة وجود( الرغبة:  األوىل اخلطوة. ١

  .إليك
  .والثقة االعتقاد:  الثانية اخلطوة. ٢

 تكون أن مضطراً وأنت شك وال ريب بال هدفك على ستحصل نكبأ الكاملة الثقة عندك يكون أن جيب
  .الدافع إلجياد مهم والتحدي األهداف جتزئ أن املهم ومن واقعية أهدافك

  .أهدافك اكتب:  الثالثة اخلطوة. ٣
  .غرف بست بيتاً أريد اكتب بل واسعاً بيتاً أريد تكتب فال اهلدف وحدد التفصيالت مع اهلدف اكتب

  .هدفك حققت إذا منفعتك حدد:  ابعةالر اخلطوة. ٤
 له هدفك كان وإذا ضعيفة تكون حركتك فإن صغرية منفعتك كانت فإذا التمتع وأشكال املنافع كل اكتب

  .يقاوم ال هدفاً يصبح فإنه منفعة عشرين
  .ستصل وأين اآلن أنت أين حدد:  اخلامسة اخلطوة. ٥
 وزنك من فتأكد الوزن ختفيض اهلدف كان وإذا يصبح أن تريد وكم املايل حجمك حدد مالياً اهلدف كان إذا

  .يكون أن تريد وكم احلايل
  .اهلدف لتحقيق ائياً زمناً حدد:  السادسة الطريقة. ٦
  .ختطيها عليك اليت العقبات حدد:  السابعة الطريقة. ٧
   باتالعق أن وستالحظ وحركة نشاطاً بل هدفاً عنه تبحث ما فليس عقبات هناك يكن مل إذا -

  .تكتبها عندما صغرية ستصبح كبرية تبدو اليت
 أو الورق أو الكتب يف موجودة املعرفة تكون قد اهلدفإىل  للوصول الالزمة املعرفة حدد:  الثامنة الطريقة. ٨

  .الناس لدى
  .اهلدفإىل  للوصول تعاوم حتتاج الذين الناس حدد:  التاسعة اخلطوة. ٩
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  :قوانني ثالث يتضمن وهذا
  .العطاء تقدم أن قبل الناس من اآلخذ تطلب وال حتصده الذي هو تزرعه ما أن أي:  والعطاء ألخذا. ١
  .يعطونك أن قبل اآلخرين ستعطي ماذا نفسك فاسأل فعل رد فعل لكل أن:  التعويض قانون. ٢
  .اآلخرين ختدم أن تستطيع كيف فكر:  اخلدمات قانون. ٣

  .اخلطة عمل:  العاشرة اخلطوة. ١٠
 عدل مث الالزم الوقت وحدد األولويات وضع النشاطات ضع – خطة بوضع وقم السابقة الثالث اخلطوات خذا

  .التنفيذ يف تقدمت ما كل اخلطة
 قد هدفك أن الواعي عقلك يف واضحاً تصوراً تصور – حتقق قد هدفك أن تصور:  عشرة احلادية اخلطوة. ١١
  .عقلك داخل رةالفك وضوح مبقدار يتحقق هدفك إن .فعالً حتقق
  .أبداً أبداً تتراجع أن ميكن ال أنك قرر – بالتصميم هدفك دعم:  عشر الثانية اخلطوة. ١٢

  .اهلدف حتقق قبل اخليبة من عديدة مرات وقاسى إال مهم هدف حنو بالتوجه أحد يقم مل - أ
  .اهلدف حنو السعي أثناء النفس ضبط هو التصميم إن - ب

  بالوقت التصرف حسن مبادئ
  .للقياس قابلة تكون أن:  األهداف وضوح. ١
  .ومفصلة واضحة خطط وجود. ٢
 قائمة مث كله األسبوع أول يف قائمة تعمل أن واألحسن – آخر عمل بأي البدء قبل النهار أول يف قائمة عمل. ٣

  .بالقائمة والتزم يومية
% ٢٠ يكون يوم يف اإلنسان يعملها اليت األشياء وهي )٨٠/٢٠( تسمى قاعدة هناك:  األولويات حدد. ٤

  .األخرى )%٨٠( للـ أمهيته يف معادالً منها
  .وقت أي يف فقط واحداً الشيء العقل كل وإعطاء التركيز. ٥
  ).تسوف وال تؤجل ال( اآلن فابدأ شيئاً تفعل أن أردت إذا. ٦

  ــــ
  .العقلية القدرة مضاعفة:  اخلامس الشريط

  .نفقدها فنحن نستخدمها ال سانيةإن قدرة أية أن:  االستخدام قانون) ١
  .لنا خيطر ملا الثقة نعطي ال ولكننا املبتكرة أفكارهم تنقصنا أننا ليس النابغني وبني بيننا الفرق أن) ٢
  .قبل من معروفة تكن مل طريقة وإجياد التجديد هو اإلبداع .والعبقرية بالذكاء مرتبطاً ليس اإلبداع) ٣
  : ئقةالفا اخلفية القدرة صفات من) ٤
  .ينجح أن ميكن ال ما وتعرف وينجح يفيد ما عفوي بشكل تعرف أا - أ
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  .اخلربة من أخذا اليت املعلومات تتجاوز أفكاراً تعطيك - ب
  .احللول هلا وجتد الباطن العقل يف تدخرها اليت األمور تتابع أا أي ساعة ٢٤ تعمل أا - ت
  .األهداف بقوة تعمل أا - ث
  .النوم من ساعات ٤ يكفيك فإنه ما ألمر متحمساً كنت فلو .اهلدف لبلوغ تكفي طاقة قتطل أا - ج
 الباطن العقلإىل  الكالم هذا يذهب نفسي عن راضٍ أنا قلت لكما صارمة إجيابية لتأكيدات تستجيب أنه - ح

  .الفائقة اخلفية القدرة وحيرك
  .اهلدف وضوح بذلك ترطويش .األهدافإىل  تصل حىت آيل بشكل العقبات كل حتل - خ
 مسترخياً هادئاً كن .اإلبداع على عقلك إجبار حتاول ال.(العقل إجهاد قللت كلما ميكن ما أحسن تعمل - د

  .تامة ثقة على وكن عقلك أمام صورة كأنه واضحاً هدفك وليكن
 وتصل أكثر عملت كلما العضالت مثل تنمو فهي( أكثر استخدمناها وكلما ا وثقنا كلما أنشط تصبح أا - ذ
  .وتفصيالته بدقائقه املطلوب احلل تعطينا أن منوها يف
  .األهداف حتقق حىت الالزمة الدروس تعلم على للصرب الالزمة القوة تعطينا أا - ر

  .إليه ننتبه وال عملها ندرك نكن مل لو حىت الفائقة اخلفية القدرة وكذلك اهلدف حنو يتحرك الباطن العقل إن
  .األهداف وضوح شرط على – األهداف حنو وتقربنا أهدافنا مع تتناسب وسلوكنا كلماتنا كل علجت أا - ز

  _:حالتني يف تعمل ما أحسن تعمل أا - س
  .حد أقصىإىل  ما بأمر مهتماً عقلنا يكون حينما. ١
  .اإلطالق على باألمر نفكر نكون ال حينما. ٢

  .احللإىل  وصولنا عدم على والتحرق التحسر حالة يف نكون حينما تعمل ال الفائقة اخلفية والقدرة
  طرق بثالث الفائقة اخلفية القدرة حتريك ميكن

  .متاماً نتبناها حنن واضحة أهداف بوجود. ١
  .ملحة هامة مشكالت بوجود. ٢
  .املصدر كان مهما بأهدافنا عالقة ذات أسئلة بسماع. ٣
  .اخلفية القدرة استثارة على تساعد اليت الطرق من
  .دقيقة ٣٠ – ٢٠ من وصامتاً هادئاً اجلس:  العزلة. ١
 هذه تابع مغلقة وعيونك صفرإىل  ستة من أو ٥٠ من وعد دوء وتنفس اجلس: العميق والتأمل االسترخاء. ٢

  .دقيقة ٣٠ – ٢٠ من املدة
  ..البحر شاطئ مثل طبيعي مكان يف اجلس. ٣

  : اخلفية القدرة الستثارة اإلجيابية الطرق ومن
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 كتابة على نفسك أجرب مث الورقة أعلى يف اهلدف واكتب وقلم ورقة مع دوء اجلس. اإلفرادي العقل نبش - أ
  .وعكسه اجلواب اكتب جواباً عشرين

  .املنظمة املشكالت حل طريقة - ب
  للعباقرة مشتركة صفات ثالث هناك

  .واحد وقت يف واحد هدف على التركيز على قدرم -١
 وحبتفظون التصلب عن يبتعدون عقوهلم يف األطفال مثل املدهش النظر من حالة يف ستمراراال على قدرم -٢

  .الدائمة باملرونة
  .املشكالت حل يف منظمة طريقة عندهم -٣
  : الطريقة هذه جناح عوامل ومن:  اجلماعي الدماغ نبش - ج
إىل  ٤ من هو األكثرفعالية العدد ولكن شخصاً ٢٠إىل  ٢ من اجللسة هذه يف املشترك العدد يكون أن ميكن -١

٧.  
  .دقيقة ٣٠ على ٢٠ من اجللسة هلذه املنساب الزمن -٢
  .األفكار على احلكم ليس – األفكار توليد هو للجلسة احملدد اهلدف يكون -٣
  .اموعة ينظم حبيث اجللسة على عريف يعني -٤
  .األفكار لتسجيل كاتب هناك ويكون األفكار تدفق يبدأ الدورات هذه بداية من دقائق -٥
  .ميكن ما أوضح وتكون حمددة األسئلة تكون -٦
  .واألجوبة الضحك وشجع حمدداً وقتاً للجلسة اجعل -٧

  : اخلفية القوة مصادر
  .واحلس البداهة -١
  .املصادفات -٢

  ـــ
 حنصل متعة كل أن القانون هذا يقول: املباشر غري اجلهد قانون).اإلنسانية العالقات يف النجاح( السادس الشريط

 عليها حيصل ال السعادة أن يقول أرسطو كان،  مباشرة غري بطريقة عليها حنصل اآلخرين مع عالقاتنا يف عليها
  .السعادة جتلب أخرى نشاطات يف ينغمس حينما حتصل ولكنها مباشرة إليها يذهب حينما اإلنسان

  .بقيمتهم اآلخرين تشعر كيف
  .مهم أنه اآلخر تشعر أن -١
  .عليه الثناء -٢
  .والشكر االمتنان -٣
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  .اإلعجاب إبداء -٤
  )واالنتباه االهتمام(جليسك لدى الذات قيمة رفع -٥

  : احملاذير ومن
  .أبداً أبداً الشخص تنتقد أال -١
  جتادل ال -٢

  :االستماع حسن طريقة
  .الشخص جتاه ووجهك تستمع أن

  .اجلواب قبل انتظر
  .كالمه من موقفك حدد
  احلديث أثناء األسئلة ضبع جليسك أسأل

  :العالقات يف الرئيسية القواعد
 كال لدى فتزداد السعادة يتشاطران حيث الناس اسعد مها السعادة يف املتشاان:  يتجاذبان املتشاني أن -١

  .الطرفني
  .باحلب الشعور من أهم اآلخر مع بالرضى الشعور إن -٢
  .يلتقيا أن ميكن ال املزاج يف املختلفان -٣
  :أوالدمهاإىل  باحلب شعورمها الوالدان ينقل يفك
  .مشروط غري هلما حبك اجعل -١
  )الشعر ومسح والتربيت الصدرإىل  والضم القبلة(األوالدإىل  احلب توصيل -٢
  .الكالم عند بالبصر التالقي -٣
  .املركز االهتمام -٤

  :أن هارفارد جامعة يف باحث وجد
  .والعطوف الدافئ العائلي اجلو هو الذات بتحقيق للشعور سبب أهم -١
  .اجليد املمتاز الشيء منهم ويتوقعان بأوالدمها واثقني الوالدان يكون أن -٢

  .األبوين حب يفقد أن من اخلوف ولكن العقاب ليس الطفل يؤمل ما أشد
  .احلب أنضجه ما إال يبقى وال قصرية الدنيا يف احلياة:  حكمة
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  فكرة عامة حول الكتاب

 

   الشخصي والنجاح الفردي التطور وطرق خطوات يف هنا تبحر سوف
  بنائها وكيفية السليمة الذات صورة أمهية على مؤكداً خبطوة خطوة

   يتجزأ ال جزء اوبأ لألهداف الصحيح الرسم ضرورةإىل  مشرياً و
  القمة حنو الوصول برنامج من

  

القمة علي أراك         )٣٨( كتاب  

  اجلنسية أمريكي ،اجلماهري لتحفيز وحماضر مؤلف هو ،زجيالر زيج:  املؤلف
   النجاحو التفوق يف حماضراتو مقاالتو كتب من كبري رصيد لديه

  عمل ٤٠ من أكثر له نشر قد و
  ذات تنمية:  املوضوعي التصنيف

  ١٩٧٤:  النشر تاريخ
  ٤٠٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٨:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ١٠:  تقليد ،ج ١١٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( لبحثا شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

 بيانات  الكتاب
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   احلياة يف والتميز النجاح عن اخلاصة فلسفته زيغلر زيغ يقدم الكتاب هذا يف -
   اإلنسان أن يفيد أوهلما لديه، راسخني اعتقادين على باألساس تعتمد اليت و

   ميكنه اإلنسان أن ثانيهماو العظمة، بذور وهبو النجاح حتقيقو لإلجناز خلق
   الناس من كاف عدد مبساعدة قام فقط إذا احلياة يف يريده ما على حيصل أن

   يريدون ما على احلصول على
   املؤلف مساها حيث خطوات، ست على يقوم عملي مبنهج الفلسفة هذه يدعم هوو -

   بتجارب مدعماً خطوة لكل الوايف بالشرح املؤلف وتناول القمة،إىل  السلم
  اخلطوات هذه باتباعهم النجاح حققوا عديدين ألشخاص حياة

  ا إال النجاح يستقيم ال اليت األساسية القيم على أخرى تلو مرة زيغلر زيغ ويؤكد -
  اإلخالصو احلب،و االستقامة،و اإلميان،و األمانة،و الصدق، يف املتمثلة و

  ـــ
  جيدة صحية ذات صورة رسم:  األوىل اخلطوة -
   نفسه يسرق لص هو قدراته يستغل الو بنفسه يؤمن ال الذي الشخص أن -
  لذاته سيئة صورة له أن ذلك يف السببو ذلك، يعرف ال ما غالبا هوو جمتمعه، يسرق و
   هي كما ذاته يتقبل أن له بد ال النجاح حيقق أن املرء يستطيع لكي أنه يؤكد و
  مغرورا أو أنانيا يكون أن دون لكنو نفسه حيب أن و
  سيئة ذات صورة أسباب -

  :يلي ماإىل  السيئة الذات صورة أسباب
   سلبية تعليقاتو مالحظاتو عبارات يكررو السلبيات على يركز جمتمع وجود= 

   للمرء الذايت التقدير على يؤثر مما يوميا
   اآلخرين طرف من الذكاء أو املظهر أو القدرات يف التشكيك أو للسخرية التعرض= 
   عامة بصفة احلياة يف الفشلو ما مشروع يف الفشل بني اخللط= 
   إجنازاتنا من التحقريو اآلخرين إجنازات تقدير يف املبالغة= 
   اآلخرين صفات أفضلو صفاتنا أسوأ بني عادلة الغري املقارنة= 
  اإلحباطإىل  يؤدي مما الكمال يف رغبة للنجاح واقعية غري معايري وضع= 
  سيئة ذات صورة مظاهر -

 ملخص الكتاب
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   صحية ذات صورة اكتسابو األسباب هذه لتفادي احللول بعض نقدم أن قبلو -
  املشكلة هذه من نعاين هل خالهلا من نعرف أن ميكننا اليت املظاهر بعض يعرض فإنه
  :السيئة الذات صورة أصحاب فإن
   كثر أصدقاء هلم ألن يتضايقونو اآلخرين جناح من يرتعجون= 
   حيبون من على فيها املبالغة بالغرية يشعرون= 
  أنفسهم حيبون ال ببساطة ألم حيبوم اآلخرين أن يصدقون ال= 
   السيئة الشائعات يثريون ما دائما و

   أنفسهم من السخرية يتحملون ال أو النقد يقبلون الو حضرم، يف أحد ميدح أن حيبون ال= 
   املنافسة حيبون الو مبالون غري
   مرتفعة أصوامو مستبدونو النقد كثريوو حقودون أشخاص= 
   سيئة عادات أصحاب= 
   عليه جدا يركزون إماو متاما يهملونه فإما املظهر خبصوص متطرفون= 
  العائلةو األصدقاء مع متطرفة بتصرفات القبولو األمان على للحصول يسعون= 
  صحية ذات صورة حنو -
  :كالتايل هيو السيئة الذات صورة تصحيح شأا من اليت املتدرجة اإلجراءات -
  اخلري لك يريد اهللا أن دائما تذكرو نفسك قيمة اعرف= 
   هائلة طاقات لك أن يؤكد العلم وأن بالفطرة، نفسك حتب أنك و

   وأناقتك بنفسك اهتم= 
   بالتحفيز وتشعر بإجنازامو م لتتأثر آلخر وقت من الناجحني قصصو سري اقرأ= 
   احلكماءو الدعاةو احملدثنيإىل  أنصت= 
   املزيد على حيفز اإلجناز ألن حمفزة صغرية بإجنازات قم= 
   االبتسام دائم كن =
   لآلخرين خدمات قدم= 
   عالية أخالقيات ذو بأشخاص ارتبط= 
   يدك متناول يف اجعلهاو اإلجيابية صفاتك ألهم جبرد قم= 
   إجنازاتك بأهم قائمة اكتب= 
   برامج أو أفالم أو روايات أو صور من عقلكإىل  تدخل مما انتبه= 

   مرمد أثر هلا يكون املنحلةو منها فالرديئة
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   الناجحني فشل جتارب من تعلم= 
   اخلطابة تعلمو اآلخرين أمام أفكارك عن تعرب كيف تعلم= 
   إليهم تتحدث عندما اآلخرين أعنيإىل  انظرو نفسك كلمو املرآة يف عينيكإىل  انظر= 
  اإلمكان قدر مظهرك حسن= 

  ـــــ
  اآلخرين مع العالقة: الثانية اخلطوة -
  عليه هو مما أسوأ ستجعله فإنك عليه، هو كما اإلنسانإىل  نظرت إذا -
   حقيقة سيتحول فإنه يكونه، أن ميكنه شخص أفضل أنه على رأيته إذا لكن و

  يكونه أن ميكنه شخص أفضل ليصبح
   اآلخرين يف اخلري عن يبحث أن النجاحإىل  يسعى الذي للشخص بد ال -
  منها السيئة على التركيز ضعو عندهم اإلجيابية اجلوانب رؤية على قادرا يكون أن و

  :يلي ما على بقوة يؤكد كما
  أفضل نتائج على سنحصل فإننا أفضل، بشكل الناس عاملنا إذا= 
  به وننوه عنه نعلن أن ما شخص عند جيد شيء على نعثر عندما علينا جيب= 
  اآلخرين نفسية على بالغ أثر من له ملا والتحفيز الثناءو املدح بكلمات نبخل ال أن و

  بالتأكيد ونفسيتنا
  ذوام تقديرو قدرام اكتشاف على اآلخرين نعني أن علينا= 
  قدرامو بأمهيتهم إقناعهم عرب اإلجنازإىل  دفعهم و

  للمجتمع مهما إسهاما بذلك نقدم فإننا ننميها،و ما أحد يف قدرة نرى عندما= 
   أكثر كهمنل ما زاد أكثر أعطينا فكلما العطاء، من نقلق أن علينا ليس= 

  أحيانا الظل يف بقائناإىل  هذا أدى إنو حىت
   األبناء معو األزواج بني املبادئ هذه تطبيق ميكن كيف يوضح وهنا -

   أسرة تبين أن شأا من اليت النصائح من العديد عرب
  التضامنو العطفو احلقيقي احلب على

  قويا ساساأل يكون أن بد فال حياتنا عليه نبين الذي األساس هي األسرة -
  ـــ

  األهداف: الثالثة اخلطوة -
   هدفا نصيب أن ميكن ال أننا جدا البديهي فمن الشخصية، لألهداف برنامج وضع ضرورة -
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   دفة بال كالسفينة هدف بدون اإلنسان أن أيضا البديهي ومن رؤيته، ميكننا ال
  يقود الو ينجرف كالمها

  الفشل مرارة من باخلوف يشعرون ألم األهداف يضعون ال الناس معظم -
   جسيم خطأ زيغلر حسب هذاو التزام، أي دون العيش يفضلون هلذا و

   احملددة األهداف وأمهية. سامية غاية ولتحقيق لإلجناز خلق اإلنسان ألن
  للعم تدفعو الكامنة الطاقات عنان تطلق كوا يف تكمن

  . .األهداف من أنواع سبعة هناك -
  .املاليةو املهنية،و العائلية،و الشخصية،و وحية،الرو الذهنية،و البدنية،

  األهداف مسة -
  : األهداف تكون أن جيب -
  كبرية= 

  كبرية نتائج حنققو بوسعنا ما أقصى نبذل جتعلنا أن شأا من الكبرية فاألهداف
  األمد طويلة= 
  متوقعة الغري العقبات ختطي على تساعدنا األجل الطويلة األهداف ألن

   العقباتو املشاكل علينا يهون مما اهلدف على مرحلة كل يف مركزا لناعق يكون حيث
  البوصلة مبثابة فهي
  يومية= 

  باهلدف دائمة عالقة على جتعلنا يومية مهامإىل  الطويلة األهداف ترمجة جيب
  اإلصرارو العزمو التنظيم أمهية على يؤكد هنا و

  حمددة= 
  التعميم نتجنب أنو حمدداو واضحا اهلدف يكون أن جيب

  األهداف وضع -
  :األهداف لوضع التالية املبادئ -
  البيانات بعض تسجيلو أدائك مراقبة عرب احلايل موقعك حدد= 
  اليومية مث الشهرية مث السنوية األهداف حدد= 
  دقيقاو حمددا كن= 
  واحد عاما األقل على اهلدف أجل اجعل= 
  العقبات حدد= 
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  يومية مقاديرإىل  اهلدف قسم= 
  اهلدف أجل من نفسك لتنظيم ذهنيا مستعدا نك= 
  اهلدف حتقيق على قادر بأنك مقتنعا كن= 
  اهلدف حققت قدو نفسك ختيل= 

  ــــ
  الذهين املوقف: الرابعة اخلطوة -
  .به استقرو عقلكإىل  دخل ما بسبب فيه أنت الذي املوقع يفو عليه، أنت ما إنك -
  اإلرهاقو التعب، تقليل على الشخص يساعد اإلجيايب الذهين املوقف أن -
   اآلخرين مع العالقة جتويد وعلى باحلياة، أكثر االستمتاعو الفعالية، من الزيادة و

   اإلجيايب الذهين املوقف الكاتب يتناولو .مواقفنا بتغيري حياتنا نغري أن نستطيع وأننا
  :بينها من وجوه عدة من
  التفاؤل= 

 اجتاهه، باالمتنان يشعرو ميلكه ماإىل  ينظر إمناو عليه يتحسرو يفقده امإىل  ينظر ال شخص هو املتفائل الشخص
 متفائل، إنسان هو جهده قصارى يبذلو املشاكل على التركيز عوض احللول عن يبحث الذي الشخص أن كما

 أن من أكثر يأخذ أن وحيب احلتمية باجلربية يؤمن ما غالباو تمعه قيمة ذا شيئا يقدم ال الذي املتشائم بعكس
  .يعطي

   البذل= 
  .متواضعة بأمور االكتفاء وعدم اجلهد أقصى لبذل االستعداد

  : اإلجيايب التفكري= 
   حال بأفضل بأنه الشخص يشعر أن هو له تعريف أفضل فإن الكاتب حسب

  .األحوال بأسوأ مير كان إنو حىت
  احلماس= 

   بداخلنا جودةاملو الروح من مستمد داخلي شعور عن يعرب ظاهري شعور احلماس
   املرتفع بالصوت اآلخرين إعجاب إلثارة تظهره شيئا ليسو حياة طريقة وهو
   املتحمس فالشخص املعدية املواقف من هوو املؤثرة، الشعارات أو
  .حوله ملن محاسه ينقل أنو بد ال

  العطاء= 
  ينفصالن ال متجاوران موقفان العطاءو األخذ للكاتب بالنسبة
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  .بسخاء يعطى بسخاء يعطي الذيو لنأخذ أوال نعطي أن بد فال
   السلبية فاملدخالت سلبية، اعتقاداتو أفكار من عقولنا به نغذي مما زيغلر حيذر -

 على احلفاظ على حيثنا كما مواقفه، على وتؤثر احلياة، يف أهدافه حتقيق حنو األمامإىل  تقدمه تعيقو اإلنسان تكبل
  التطورو النمو على تساعدنا اليت البناءةو اجلديدة األفكار اءور الدائم السعي طريق عن التعلم متعة

 تأثري هلا األفعال فردود الذهنية، مواقفنا عن تعبري إال احلقيقة يف هي ما اليت أفعالنا ردود أمهية على يؤكد كما -
 النتائج من سلسلة يف تتسبب حيث معدية، تصبح فإا سلبية أفعالنا ردود تكون فعندما حولنا، من على خطري

 علينا نقع وعندما حنزن، أو نتأمل، أو نغضب، عندما أفعالنا ردود نضبط كيف نتعلم أن علينا السبب هلذا السلبية،
  .منها نستفيدو التجربة من نتعلم أن علينا زم أو نفشل عندماو ننهض، كيف نتعلم أن
  اإلجيايب الذهين املوقف محاية -
   إجيايب ذهين موقف على احلفاظ على مساعدتنا شأا من اليت اإلجراءات بعض -

   ببنك اإلنسان عقل فشبه العقل، عمل كيفية بسيطة بطريقة يوضح ذلك قبل لكن
   منه السحب له املخول الوحيد أنه كما فيه، يودع أن يستطيع الذي الوحيد هو
  :صرافني عرب ذلك و

  إجيايب صراف= 
 الدعم مينحكو جناحك،و قوتكو حكمتك، مبدى يذكرك فإنه ،تدبريو تفكريإىل  حيتاج ما مبوقف متر عندما

  .بنجاح ملواجهته
  سليب صراف= 

  .مناسبة غري أفعال ردودإىل  يدفعكو خماوفكو بؤسكو بفشلك يذكرك فإنه املوقف، بنفس متر عندما
   إجيابية أفكارا مؤخرا أودعته ما كان فإن أودعتها، وديعة آخر من يتم ما دائما والسحب -

  اإلجيايب الصراف ستستخدم حمالة الو فإنك
  السليب الصراف ستستعمل فإنك سلبية ودائعك آخر تكون فعندما صحيح، العكس و
   اإلجراءات بعض نطرح ،العقلإىل  النظرة هذه من وانطالقا -

  الذهنية مواقفنا على احملافظة بالتايلو إجيابية ودائعنا جتعل أن شأا من اليت
  ..باختصار تاإلجراءا هذه إليك -
  .احلماسو بالسعادة مليئة الصباح عند الفراش من ا تنهض اليت الطريقة اجعل= 
  اليومية حياتنا يف نستعملها اليت الرموزو املفردات معاين بعض غري= 
  الفرص جرس نسميه أن ميكن املنبه جرس فمثال: إجيابيةإىل  سلبية من
  هكذاو الدفء نسميها احلمىو ،االنطالق إشارات عليها نطلق الوقوف إشارات و
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  على تساعدنا إجيابية إحياءات لتعطينا
  الداخلي احلماس من املزيدو اهلدوءو االسترخاء=
  . .عرب ذهنك يف احلضور دائمة النجاح يف الرغبة اجعل= 
  وجهتك حتديد أوال#
   العقبات بعض واجهتك ما إذا التعديالت ببعض القيام ثانيا#
  جيدا فارقا دثحت أن شأا من اليت و

 الناجحني ألن احملفزة، التسجيالتإىل  اإلنصاتو اجليدة، الكتب مطالعةو الندوات، حضور عرب عقلك غذ= 
  .حمفزةو إجيابية بأفكار بوعيو متعمد بشكل باستمرار عقوهلم بتغذية يقومون

  ..اجليدة العادات اكتسبو السيئة العادات أوقف= 
إىل  فتحتاج اجليدة أما نتجنبها، أن األفضل فمن هلذا أكرب، وقتا حيتاج إيقافهاو بسرعة تكتسب اخلبيثة العادات أن

  وممتعة سهلة تصبح فإا تكتسب عندما لكنو الكتساا أصعب جهدو أكرب وقت
  ـ
  العمل: اخلامسة اخلطوة -
   للتنفيذ قابليةو مجاالو عملية العامل فلسفات أكثر -
  جانبك من العمل ببعض أنت تقم مامل تفلح لن
  حلياته بالنسبة الطعام ملح مبثابة أنهو لإلنسان، العمل قيمةو أمهية على يؤكد -

   به يقوم الذي العمل اإلنسان حيب أن يشترط لكنه طعم؛ بدون احلياة تكون دونه فمن
  كبريا تأثريا حياته يف يؤثر أنو بثماره يتمتع أن أراد إذا
   جناحهم أجل من ما نامث يدفعون ال أناس الناجحني أنإىل  يشريو -

  .متعةإىل  املعاناة حيول هذا الذهين موقفهمو يفعلون، مبا يستمتعون أشخاص ببساطة ألم
   واعيا يكون أن عليه عمله يف النجاح أو التميز يريد الذي الشخص أن على يؤكد -

  الشهري أجرهم تلقي سوى يريدون ال الذين من أكرب جمهود بذل عليه سيكون بأنه
  : األمور بعض من اخلصوص هذا يف زيغلر ذرحي و

   للعمل الناس توجيه على حيث حيث: التواكل على الناس مساعدة= 
  حوائجهم لقضاء ماديا مساعدم عوض اجلهد بذل على حثهم و

  سلبيا ارتباطا باآلخرين مرتبطني مستقلني غري أشخاصإىل  حيوهلم أن شأنه من هذا ألن
  للعمل دهماستعداو كرامتهم منهم يسلب

  العصيب االيارو اإلحباط، منها املشكالت من الكثريإىل  يؤدي الفراغ ألن: الفراغ= 
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  السيئة العادات اكتسابو األسري، التفكك و
  متناسبني يكونا أن جيب األجرو اجلهد له فبالنسبة: العمل يف والتهاون التساهل= 
   التأثري منها شكالتامل من العديدإىل  يؤدي هذا يف التساهلو التهاون ألن
  املتقن غري املنتوج بسبب املنافسة يف الفشل خالل من البالد يف االقتصادي الوضع على

  أنفسهم العمال على سيؤثر بدوره هذا و
  التواكليةو املسؤولية حتمل عدمو الركاكة فكر نشر و

   دناجه قصارى نبذل أن املؤلف ينصح حيث: جبد العمل أجل من مثالية ظروف اشتراط= 
   وعي لدينا يكون أنو النمو،و التطور نتعجل ال أنو حنبه أنو العمل، يف

  كذلك جيعله ما هو عملنا حنو موقفنا لكن موجود، غري املثايل العمل بأن
   للنجاح الضرورية القيم بعض على حيث العمل، جمال يف -
  الفشل من اخلوف عدمو اجلهد، بذلو اإلصرارو الصرب، هي و

  الفشل عند احملاولة عن الكف وعدم
  اإلهلامو احلافز ينقصه شخص يوجد إمنا كسول شخص يوجد ال أنه يرى -
  اآلخرين حتفيز كذاو الذايت بالتحفيز تم أن املهم من هلذا و
  طيبة عاداتو سليم ذهين موقف خالل من به القيام على تعمل أن عليك تفعله، ما كان أيا -
  االستسالم يعرف ال من بإصرارو بلني ال بعزم عليه ابرتث أن عليك آخر، شيء كل قبل لكن و

  ـــ
  الرغبة: السادسة اخلطوة -
   النجاح مكونات على البسيطة اإلضافة تلك هي لزيغلر بالنسبة الرغبة -

  اهلائلة اإلجنازات بالتايلو الكبري الفارقإىل  تؤدي اليت
  بخارالإىل  املاء حتول اليت الصغرية اإلضافية الدرجة تلك إا
   أهدافه حتقيق أجل من توظيف أحسن قدراتهو مواهبه توظيف من اإلنسان متكن الرغبة إن -
  التميزو احلياة يف
  كلل الو ملل دون اجلهد بذلو العملإىل  يندفع إنسان هو جارفة رغبة لديه الذي اإلنسان -
  عزميته من يضعف شيء ال ألن حمالة ال يريد ما حيقق فإنه ذلك يفعل عندما و

   الشخص فإن اهلدف، حتقيق يتم مل إذا حىتو ، العقبات كل على تتفوق فرغبته
  مراده حتقيق سبيل يف اجلهد بذلو رغبته حسب تصرف ألنه نفسه على بالرضى يشعر

  أدائه عنو نفسه عن الرضى هذا فيكفيه



٢٤٧ 

  الذكي باجلهل أمساه ما وهو اجلارفة الرغبة حسنات إحدى -
 كانت رغبتهم ألن فقط مستحيلة شبه بأعمال قاموا من هم فكثريون به، تقوم أن طيعتست ال ما معرفة عدم هو و

  فعال به القيام يستطيعون ال ما رؤية عن عيوم أعمت حبيث كبرية،
  التميزو النجاح حققواو اخليال إطالقو التفكري يف فأبدعوا

  ــــ
  . .اقتباسات -
  “شئ كل هو الفوز اجل من املبذول اجلهد ولكن شئ كل ليس الفوز ان أدرك”= 
  “الفشل مثن من بكثري أقل النجاح مثن”= 
  “حتقيقه على بقدرتك تؤمن أن بعد سهال النجاح يكون”= 
   متلك ما استخدمت إذا أنك متكرر بشكل لك تؤكد احلياة قصة إن”= 

   إذا أنك أيضا احلياة وختربك استخدامه ميكنك مما املزيد ستمتلك فإنك
  “ستخسر فإنك كمتل ما تستخدم مل

  " يل العامل يقدمها اليت الفرص واغتنام للخروج رائع يوم إنه فىت يا هيا،”= 
   النجوم تلمس ان حتاول كنت طاملا انك تعرف ان املميز ومن”= 

  “التراب من حبفنة االمساكإىل  تنتهي لن فانك
  "العاطفي واالستقرار النضجإىل  إشارة هو نفسك من الضحك على قدرتك إن”= 
  إىل  ينظر ال الذي الشخص هو -األرجح على تعرف كما- املتفائل الشخص”= 
  " جتاهه باالمتنان ويشعر ميلكه ماإىل  ينظر وامنا ،عليه ويتحسر يفقده ما
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  فكرة عامة حول الكتاب

 
   عنك يدافعون جتعلهمو بل صاحلكيف  معاهم تتعامل الذين تكسب كيف

   ختصهم الىت االمور كليف  والنقاش معك اجللوس وحيبون نظرك وجهة ويتبنون
  النفسية الوسائل بأبسط لصاحلك حسمهو نقاش أىيف  الفوز وكذلك االرحيية مبنتهى

  

الناس مع الفوز          )٣٩( كتاب  

  اًعاملي معروف ومؤلف ومتحدث قيادة خبري هو ،ماكسويل سي جون:  املؤلف
   نسخة مليون ١٣ من أكثر كتبه من وبيعت كتاباً، ٦٠ من أكثر الّف
   صحف لتقييم تبعاً مبيعاً األكثر الكتب ضمن أعماله ظهرت اليت املؤلفني أحد

   عليه اطلق وقد ويك وبيزنس جورنال ستريت ووول تاميز نيويورك
  "العامل يف األول القيادة خبري" لقب )leadershipgurus( موقع
  ذات تنمية:  املوضوعي نيفالتص
  ٢٠٠٧:  النشر تاريخ

  ٢٨٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٦:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ١٥:  تقليد ،ج ١٥٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  ؟الناس مع التعامل يف للفوز األمر يتطلبه الذي ما
   رائع حدسي حبس أو منفتحة انبساطية يةبشخص الفرد يولد أن ينبغي هل

  ؟..العالقات يف للنجاح
   “الناس مع الفوز“  كتابه مقدمة ماكسويل. سي جون املؤلف ابتدأ االستفسارات ذه

   تنبع احلياة يف النجاحات مجيع( فـ الكتاب لتأليف الرئيسي الغرض خالهلا من شارحاً
  )الناس مع التعامل مهارات باستخدام العالقات تلك وتعزيز دعم مث ،املناسبني األشخاص مع عالقات إقامة من

   مبادئ عدة منها تتفرع أسئلة مخسة حول الكتاب يتمحور
  الناس مع التعامل أسس جمملها يف تشكل
  ــ

  ؟العالقات لبناء مستعدون حنن هل:  االستعداد -١
  .اآلخرين نرى كيف حتدد شخصيتنا/  العدسة مبدأ –
  .أنفسنا هو نفحصه أن جيب شخص ولأ/ املرآة مبدأ –
  .الناس من بسهولة باجلرح ويشعرون الناس جيرحون يتأملون الذين األشخاص/ األمل مبدأ –
  .آخر شخص رأس عن ذبابة إلبعاد مطرقة أبداًً التستخدم/ املطرقة مبدأ –
  .معهم عالقاتنا يف ألسفل م االحندار أو ألعلى بالناس االرتقاء ميكننا/ املصعد مبدأ –

  ـــــ
  اآلخرين؟ على للتركيز مستعدون حنن هل:  االرتباط -٢
  .آخرين عن عبارة-واحد فرد باستثناء -العامل يف الناس مجيع/ الكبرية الصورة مبدأ –
  .مكام يف أنفسنا نضع أن ينبغي ،مكام يف اآلخرين وضع من بدالً/ التبادل مبدأ –
  .ما شيئاً يعلمنا أن ميكنه نقابله شخص كل/ التعلم مبدأ –
  .م اهتماماً يبدي الذي بالشخص يهتمون الناس/ الكاريزما مبدأ –
  .الناس يف ما أفضل يستخرج ما عادة الناس يف ما بأفضل اإلميان/ ١٠الرقم مبدأ –
  .مواجهتهم يسبق أن ينبغي بالناس االهتمام/ املواجهة مبدأ –

  ــ
  ة؟املتبادل الثقة بناء ميكننا هل: الثقة -٣
  .عالقة أي أساس هي الثقة/ املتني األساس مبدأ –

 ملخص الكتاب
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  .العالقة من أمهية أكثر املوقف يكون بأن أبداً تسمح ال/ املوقف مبدأ –
  .املشكلة هو نفسه بوب يكون ما فعادة ،اجلميع مع مشكلة بوب يعاين عندما/ بوب مبدأ –
  .معنا باالرتياح الشعور على اآلخرين يساعد أنفسنا جتاه باالرتياح شعورنا/ االنفتاح مبدأ –
  .صديق الحتواء يكفي مبا كبرية حفرة احفر ،معركة خلوض االستعداد عند/ الوقاية حفرة مبدأ –

  ــــ
  اآلخرين؟ يف لالستثمار مستعدون حنن هل: االستثمار -٤
  .لرعاية حتتاج العالقات مجيع/ الرعاية مبدأ –
  .جهدنا من باملائة١٠٠ ومنحه عليه نتفق الذي ئةباملا ١ على العثور/  باملائة١٠١ الـ مبدأ –
  .مبفردك السفر من بطئاً أكثر اآلخرين مع الرحلة/ الصرب مبدأ –
   األصدقاء خيفق عندما إخالصنا مدى فقط ليس للعالقات احلقيقي االختبار/ االحتفال مبدأ –

  .ينجحون عندما سعادتنا مدى ولكن
   من أفضل بطريقة اآلخرين نعامل عندما أعلى مستوى إىل ننتقل إننا/ األعلى الطريق مبدأ –

  .ا يعاملوننا اليت
  ــ

  ؟..فوز/فوز عالقة إنشاء ميكننا هل: التعاون -٥
  .أنفسنا نساعد ،اآلخرين نساعد عندما/ االرتداد مبدأ –
 مل وإذا ،محيبو الذين األشخاص مع التعاون يفضلون الناس فإن ،العوامل مجيع تساوت إذا/ الصداقة مبدأ –

م ،تتساوذلك يفضلون يظلون فإ.  
  .معاً الفوز حتقيق احتماالت يزيد معاً التعاون/ الشراكة مبدأ –
  .كافية معاً التواجد جة تكون ،الرائعة العالقات يف/ اإلشباع مبدأ –

  ــــ
  . .الكتاب من مقتطفات

   اجلسر حيطم اآلخرين عن الصفح اليستطيع الذي اإلنسان –
  فوقه نفسه هو يعرب وأن بدال الذي

  )هربرت جورج(
  تطرقه وال ،فاصهره، بأسره بالعامل الفوز يف ترغب كنت إذا –
  )ماكالين ألكساندر(
  مساعدة ويد ،متفهم وقلب، صاغية أذن من تتكون الصداقة –
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  )تاجير فرانك(
  .سفننا يف املرساة أو ،أجنحتنا حتمل اليت الريح هم الناس يكون أن ميكن –
   بطموحاتك االستخفاف حياولون الذين األشخاص عن تعداب –

   ذلك يفعلون ما دائماً التافهون األشخاص
  عظيماً تصبح أن ميكن أيضاً أنت بأنك تشعر جيعلونك حقاً العظماء ولكن

  )توين مارك(
  .إجيابية نتيجة حتقيق احتماالت يزيد له املبكر االكتشاف: السرطان مثل الصراع –
  وفهمها مساعها األصم ويستطيع، ا التحدث األخرس ستطيعي لغة الطيبة –
  )بويف كريستيان(
  أصدقائك أخطاء فيها تدفن ملرتلك اخللفي الفناء يف احلجم كبرية مبقربة احتفظ –
  )بيتشر وارد هنري(
   به القيام أنا أستطيع ال مبا القيام ميكنك –

  به القيام أنت تستطيع ال مبا القيام وميكنين
  عظيمة أشياء حتقيق معاً اميكنن و
  )تريزا األم(
  أخرى مشعة تضيء عندما ختسر ال الشمعة –
  )جيفرسون توماس(
  مضاعفة متعة هي املشتركة املتعة –
  )جوته(
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  فكرة عامة حول الكتاب

 

  العمل مكان يف بك اخلاصة املشاكل مجيع مع ،البال راحة حتقيق علي يساعد التأمل
  للسالم دقائق بضع األقل على تواجه أن جيب ،بأسره والعامل ،عائلتك يف
  اإلطالق لىع تكلفة أي دون الشخصية التنمية لتحقيق الفرصة هذه تفوت ال
  

تأمل دقائق ٨             )٤٠( كتاب  

  ديفيتش فيكتور:  املؤلف
   ذات تنمية:  املوضوعي التصنيف

  ٢٠٠٤:  النشر تاريخ
  ٢١٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعات ٥:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ١٥:  تقليد ،ج ١١٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  ..املطلوب ما= 
  .ومريح الظهر قائم كرسي -
  .املقاطعات عن بعيد هادئ مكان -
  اجلوال منبه استخدام ميكنك يت،توق ساعة -

  .تأملك يقاطع ال حىت الصامت على اجلوال تضع أن على احرص ولكن
  ..املقترح الوقت= 

  فيه وتستمر معني بوقت تلتزم أن حاول
  .. .أن ميكنك مىت تعرف أن وحاول اليومي برناجمك ادرس
  إزعاج وبدون مقاطعات بدون،  دقائق ٨ مستمر وبشكل توفر
  إليك يعود األمر ؟..مباشرة نومك قبل هي هل ؟..الباكر صباحال يف هي هل
  ..األساسيات بعض= 
 وأفكارك مهومك كل جتمع أنك فيها وختيل عينيك، مغمض وأنت الطويلة األنفاس بعض خذ تبدأ، أن قبل -

 لألسبوع باملطلو التمرين مبمارسة وابدأ التوقيت، ابدأ ذلك بعد الزفري، مع جسمك من خترجها وأنك اليومية،
  .احلايل

 جيب األفكار، بك ذهبت مهما اليت النقطة وهي) Anchor Point( املرساة نقطة بداية، نقطة دائما هناك -
 هذه على تعرف أحيانا، بعيدا تأخذك أفكار فستأتيك حمددة، مرساة نقطة هناك مترين كل ويف إليه، تعود أن

 وعد) اآلن أعود أن جيب ولكن وقيت، من أعطيتك( هلا وقل هي، كما واقبلها األفكار هذه على تعرف احلقيقة،
 تأتيك، اليت األفكار يف مشكلة يوجد ال ،املستطاع بقدر فيها تبقى أن وحاول التمرين، بداية يف تركيزك نقطةإىل 
  .البداية نقطةإىل  وعد ودعه مث شيء، كل اقبل

 تدرجييا ستتحسن فإنك فعلت مهما يد،وج طبيعي تفعله ما كل تأملك، عملية يف) خطأ( شيء يوجد ال -
  .أبدا صعباً ليس األمر تقلق، ال يوم، بعد يوما أفضل بشكل العملية وستتقن

  ــ
  األوىل الثمانية لألسابيع التمارين== 
  لديك التنفس عملية على ركز:  األول األسبوع مترين= 
  عينيك أغمض -

 ملخص الكتاب
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 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به لمحت وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك أفكارك كل امجع -
  .الداخلي بالسالم وتشعل جسمك ليسترخي

  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر -
  التوقيت ساعة ابدأ -
 بشكل الطبيعي جمراه يأخذ تنفسك واترك التحكم ذلك عن ختل تنفسك، يف تتحكم كنت إن مبالحظة قم -

  .تكلف وبدون تلقائي
 مدخل يف يكون قد بالنفس، فيه حتس أن ميكنك الذي املكان هو جسمك يف معينا مكانا تالحظ نأ حاول -

 أن ميكنك الذي املكان على تتعرف أن حاول احللق، يف يكون قد والبطن، الصدر حركة يف يكون قد األنف،
 نقطة هو املكان هذا. فيه والزفري الشهيق عملية وراقب املكان ذلك على وركز التنفس، بعملية فعال فيه حتس

  .تنفسك وتراقب النقطة لتلك تعود أن دائما حاول األفكار، بك شطحت مهما. إليك بالنسبة املرساة
 مع جسمك تدخل اليت الطاقة كمية ختيل كاملة، زفري وعملية كاملة، شهيق عملية تراقب أن حاول -

 الكربون أكسيد ثاين تنتج وهي اخلاليا تلك لوختي احليوية بالطاقة وميدها فيك خلية لكل يصل الذي األكسجني
 صحة من حباك ما على داخلك يف اهللا واشكر مرة، بعد مرة العملية هذه راقب. جسدك من الزفري خيرجه الذي
  .حياتك من حلظة كل بتلقائية العملية ذه لتقوم

 اخلاصة املرساة نقطة إىل عد مث الشعور على تعرف بأس، ال جسمك؟ من مكان يف باحلكة بالضيق؟ شعرت -
  .بك
  .الوقت بانتهاء إشارة املنبه يعطيك حىت العملية هذه واصل -

  ـــ
  ارد الصوت:  الثاين األسبوع مترين= 
  .عينيك أغمض -
 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به حتلم وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك أفكارك كل امجع -

  .الداخلي بالسالم لوتشع جسمك ليسترخي
  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر -
  .التوقيت ساعة ابدأ -
  .هلا استمع فقط ماهيتها، حتلل أن حتاول ال حولك، من لألصوات مسعك أصغ عينيك، مغمض وأنت -
 السر يف بقولك لديك داخليا األصوات تصنف أن حاول وتبتعد، ختفت حىت تدرجييا ستعلو أصوات هناك -
  ).ختفت( أو )تعلو(
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 على تتعرف أن حاول خيفت، آخر صوت هناك كان الذي األثناء نفس يف يعلو، بدأ صوت هناك كان إن -
  .خيفت الذي فيهم ومن يعلو الذي فيهم من وتصنف سرك، يف وتتابعهم االثنني

 صوت بأنه الصوت مع تعامل. معني بشيء خميلتك يف تربطه أن الضروري من ليس صوت، جمرد هو الصوت -
  .جمرد

  .الوقت بانتهاء إشارة املنبه يعطيك حىت العملية هذه تابع -
  ـــــ

  اجلسم أحاسيس على التعرف:  الثالث األسبوع مترين= 
  .عينيك أغمض -
 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به حتلم وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك أفكارك كل امجع -

  .الداخلي السالمب وتشعل جسمك ليسترخي
  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر -
  .التوقيت ساعة ابدأ -
  .جسمك يف عضو أي يف به حتس قد شعور أي الحظ بذلك، تقوم وأنت تسترخي، أن حاول -
 جسمك، يف ما مكاناً هناك بأن قليلة فترة بعد ستالحظ جسمك، تالحظ وأنت االسترخاء، حالة يف استمر -

 معني بعضو اإلحساس ذلك تربط أن الضروري من ليس املكان، ذلك على تعرف معينة، إشارات يصدر وكأنه
  .اإلحساس راقب فقط اجلسم، يف
  .اللحظة هذه يف بك اخلاصة املرساة نقطة سيكون فهذا انتباهك، وأعطه جسمك، يف املكان ذلك على ركز -
 تعرف اجلديد، املكان ذلكإىل  هكانتبا حول جديد، بإحساس جسمك يف جديد مكان لك سيضيء قليل بعد -

  .فقط وراقبه االحساس نوع على تعرف إليه، املرساة نقطة وانقل املكان ذلك يف وركز اإلحساس، نوع على
  .ا كنت اليت املرساة نقطةإىل  عد مث عليها تعرف تقبلها، أفكار، جاءتك إذا -
  .الوقت انتهاء إشارة املنبه يعطيك حىت استمر -

  ـــــ
  السحرية اللحظة هذه:  الرابع األسبوع ينمتر= 
  .عينيك أغمض -
 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به حتلم وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك أفكارك كل امجع -

  .الداخلي بالسالم وتشعل جسمك ليسترخي
  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر -
  .التوقيت ساعة ابدأ -
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  .وعقلك جبسمك استرخ -
  .املستقبل أو املاضي، يف شيء عن إما ستكون فكرة، ستأتيك -
 عملية إا األفكار، حميط يف تسبح اتركها مث. .)املستقبل( أو) املاضي( ملصقا وأعطها الفكرة تلك على تعرف -

 امللصق أعطها فكرة، أتتك إن للماء، يعيدوا مث الشص، منها يرتعون السمكة، ميسكون الذي بأولئك شبيهة
  .عقلك يف سباحتها لتواصل اتركها مث) مستقبل( أو) ماضي( ا التعريفي

 هذه واهلدوء، السكون نقطة. .النقطة هذه يف تفكريك ركز واألخرى، تأتيك فكرة كل بني سكون فترة هناك -
  .لك بالنسبة املرساة نقطة هي
 بقدر املرساة نقطةإىل  عد سباحتها، لتواصل وتتركها التعريفي ملصقها تأخذ فكرة كل كثرية، أفكار ستأتيك -

  .املستطاع
  .سبيلها يف متضي واتركها عليها تعرف فقط حجمها، من أكثر تعطها ال اجلسد، وأحاسيس األفكار، -
  .الوقت انتهاء إشارة املنبه يعطيك حىت ذلك يف استمر -
  ـ
  الرفض لباقة:  اخلامس األسبوع مترين= 
  .عينيك أغمض -
 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به حتلم وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك فكاركأ كل امجع -

  .الداخلي بالسالم وتشعل جسمك ليسترخي
  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر-
  .التوقيت ساعة ابدأ -
  .التنفس على بالتركيز ابدأ -
 وتقول بلباقة منه ستعتذر. حتتاجه ال شيئا عليك رضويع بابك يدق مبيعات مندوب أا ختيل. .فكرة ستأتيك -
 بلباقة، منها ستعتذر.. تأتيك فكرة كل يف ستفعله ما هذا.. الباب تغلق مث) يل تقدمه ما أحتاج ال شكرا،( له

 هي هنا املرساة نقطة. تنفسك على للتركيز وتعود تذهب تتركها مث) يل تقدمينه ملا أحتاج ال شكرا،( هلا وتقول
  .التنفس على يزالترك

  .الطريقة بنفس مجيعا معها وتتعامل وتعاودك، األفكار ستعاودك -
  .الوقت انتهاء اشارة املنبه يعطيك حىت ذلك يف استمر -

  ــ
  اخلاص املسرحي العرض:  السادس األسبوع مترين= 
  .عينيك أغمض -
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 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به حتلم وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك أفكارك كل امجع -
  .الداخلي بالسالم وتشعل جسمك ليسترخي

  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر -
  .التوقيت ساعة ابدأ -
 مصور بشكل تأيت أفكارك كل وأن العينني، خلف منطقة يف رأسك داخل مسرحي عرض شاشة هناك أن ختيل -

 يعرض ما على تركيزك أبق التمرين، هلذا املرساة نقطة هي البيضاء الشاشة هذه. البيضاء الشاشة تلك على
  .عليها

 ال واألسود، باألبيض أو مشوشة أو واضحة تكون وقد وخمتلفة عديدة ألشياء صور الشاشة على ستعرض -
 سبيلها حال يف تذهب واتركها الشاشة، على نفسها تعرض وكيف الصور تلك راقب فقط لذلك، أمهية تعط

  .ضهاعر ينتهي عندما
 سري يف تتدخل أو حتلل أن بدون راقب. .فقط املرافقة سوى شيء بأي تقم وال الصور، عرض يف تتدخل ال -

  .األفالم لتلك مشاهد جمرد أنت األمور،
 وعد طريقها لتكمل وأطلقها األفكار، تلك على تعرف الشاشة، تلك عن اهتمامك تأخذ أخرى أفكار تأيت قد -

  .غريك حيضرها ال واليت بك اخلاصة السينمائي العرض شاشةىل إ ..املرساة نقطةإىل  أنت
  .الوقت انتهاء إشارة املنبه يعطيك حىت استمر -

  ــ
  احلب طيبة:  السابع األسبوع مترين= 
  .عينيك أغمض -
 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به حتلم وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك أفكارك كل امجع -

  .الداخلي بالسالم وتشعل جسمك ترخيليس
  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر -
  .التوقيت ساعة ابدأ -
 ليدخل لشخص الباب فتحك كان لو حىت كبريا، أم كان صغريا به، قمت طيب عمل أي ذاكرتك يف استرجع -

  .قبلك
 مكربة دسةع باستخدام الشعور ذلك وتفحص العمل، بذلك قمت أن بعد الداخلي شعورك استرجع -

 والكرم، باحلب وشعور ورضى، سعادة، من اللحظة تلك يف به شعرت ما كل استرجع بطئ، تصوير وباستخدام
  .أخرى مرة تعيشه وكأنك الشعور ذلك على تعرف.. وحيوية نشاط من الوقت ذلك يف جسدك به شعر وما
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 قلها العيش؟ بسهولة أحظى أن أستطيع هل بسعادة؟ أعيش أن أستطيع هل: التالية اجلملة داخلك يف ردد -
  .جسمك كامل يف صداها ليتردد قلبك داخل من خترج وكأا قلها معانيها، على تتعرف وأنت

  .اجلميل معناها يف تعيش وأنت بطيئة، مرات ثالثة السابقة اجلملة كرر -
 بسهولة حنظى أن لناك نستطيع هل بسعادة؟ نعيش أن كلنا نستطيع هل: فيها بسيط تغيري مع اجلملة أعد اآلن -

 السعادة وتبث عنك وتصدر منك تنتقل وهي بذبذباته وتشعر سرك، يف ذلك تذكر وأنت استرخ العيش؟
  .كله والعامل دولتك، مدينتك، حيك، بيتك، يف والفرح

  .الوقت بانتهاء إشارة املنبه يعطيك حىت الثانية، مث األوىل، اجلملة بتكرار قم -
  ـــــ

  االختيارات طبق:  ثامنال األسبوع مترين= 
  .عينيك أغمض -
 يغادرك أنه وختيل الزفري يف أطلقه مث شهيق، يف به حتلم وما يهمك وما يقلقك وما ومهومك أفكارك كل امجع -

  .الداخلي بالسالم وتشعل جسمك ليسترخي
  .ثالثة أو مرتني النفس هذا كرر -
  .التوقيت ساعة ابدأ -
   أو) إحساس( أو) حديث: (عليها تعريفي ملصق عبوض قم عقلك، يف ظاهرة ستتصاعد -
  ).صورة(
  .الظاهرة تلك واضمحالل صعود راقب -
 صورة الوقت، نفس يف ظاهرتان هناك يكون قد. املناسب التعريف وأعطها راقبها أخرى، ظاهرة ستتصاعد -

 بنفس زواهلما راقب مث به، اخلاص التعريفي امللصق منهما واحد كل أعط اجلسم، يف مكان يف إحساس مع معينة
  .فيها ظهروا اليت السرعة

 بتعريفه وقم تاليا يظهر ما راقب فقط شيء، عليك فات إن بأس ال يظهر، مبا اللحاق مبحاولة نفسك ترهق ال -
  .وزواله ظهوره ومراقبة

 اسبةاملن التصنيفات وإعطائهم هلم مراقبتك على ركز فقط طبيعي، ذلك يظهر، ما كثر من بالقلق تشعر ال -
  .بعدهم يصدر ما ملراقبة وتركهم

  .الوقت انتهاء إشارة املنبه يعطيك حىت ذلك يف استمر -
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  روايةفكرة عامة حول ال

 
  باجلرمية ترتبط اليت والشر اخلري وقضية اجلرمية موضوع تناول
  جرميته على يقدم وهو ارم نفس يف يعتمل ما يصور فهو

  أفعاله وردود مشاعره ويصور
  األخالق على متمرداً شخصاً يصور حيث للجرمية واألساس األول احملرك يرصد كما

  

والعقاب اجلرمية            )٤١( كتاب  

   دوستويفسكي ميخايلوفيتش فيودور:  املؤلف
  العامليني الكتاب أفضل نوم الروس الكتاب أكرب من واحد

  العشرين القرن أدب على ودائم عميق أثر هلا كان وأعماله
   تشويق ،فلسفة:  املوضوعي التصنيف

  ١٨٦٦:  النشر تاريخ
  صفحة ٩٨٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
   ساعة ٢٠:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ٤٠:  تقليد ،ج ١٥٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ جديو ،مالحظة
  ٥ من ٤.٩:  الشخصي التقييم

  

 روايةبيانات  ال
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  :) بنفسه الرواية دوستويفسكي خلـص لقد --
  : فيها يقول الروسي الرسول جريدة ناشرإىل  رسالة أرسل عندما

  ؟الروسي سولالر جملتك يف رواية نشر يف آمل هل
  بالتحديد العام هذا يف بل هذه، أيامنا يف تقع جلرمية نفسية دراسة إا

  قاتل بؤس يف ويعيش اجلامعة من مطرود صغرية بورجوازية أسرة من شاب
  اخليال جماهلا ناضجة، غري غريبة بأفكار متأثراً مضطربة، مببادئ وعي، بدون
  التعس وضعه من األبدإىل  اإلفالت يقرر

  بالربا املال تقرض مستبد، مستشار أرملة عجوز، امرأة قتل على يصمم
  العاصمة جنبات يف تعيش اليت أمه إلسعاد
   دراسته وإلاء مستقبلها، يهدد عقار مالك لدى املستخدمة أخته وإنقاذ

   الطيبة واجب ملبياً مستقيماً سعيداً وليحيا اخلارجإىل  والسفر
  البشري اجلنس هذا من اآلخرين مع
  عليلةو خبيثة صماء، عجوز شخص ضد الفعل هذا جرماً نسمي أن استطعنا نإ

  أنفها حتف شهر بعد ماتت رمبا
  رهيب بشكل التحقيق صعبة اجلرائم هذه أن علماً
  واضحة جلية واألمارات الدوافع ألن
  للصدفة متروكة األمور من كثرياً وأن

  دائماً ارم يفضح الذي األمر
  مشروعه عن زفيع ارم جيعل هذا كل

  النهائية الكارثة وبني اجلرمية بني شهر وينقضي
  يكون أن ميكن وال أبداً، متهم غري القاتل
  النفساين اجلرمية تطور يتضح وهنا

  قلبه توجع متوقعة غريو عصية قضايا
   حقها تأخذ الناس وشرعة اإلهلية العدالة
  بنفسه يشيء حيثإىل  الذهاب على أخرياً ويكره

  الناس بني ليعيش عاد بل ملنفى،ا يف ميت مل

 روايةملخص ال
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  جرميته أجنز أن بعد ضلوعه يف اإلنساين احلس يقظة هو يعذبه ما إن
  حقهما أخذا البشرية والطبيعة العدالة قانون إن

  خطيئته عن ليكفر العذاب قبول يقرر نفسه فارم
  ــ
  . .الغموض كشف= 

   عالقتهاو اجلرمية وهي أال معاصرة حيوية ملشكلة الرواية تتطرق --
  للواقع واألخالقية االجتماعية باملشاكل

 اعتقل حيث املعتقالت أحد يف نفسه هو قضاها اليت الفترة يف دستويفسكي اهتمام اجتذبت اليت املشكلة وهي
  وظروفهم حيام على وتعرف املسجونني بني وعاش سياسية، بتهمة
 وشقيقتها العجوز للمرابية راسكولينكوف وهوبامل اجلامعي الشاب قتل جرمية حول الرواية حبكة وتتركز --

  للجرمية واألخالقية النفسية والدوافع
  روسيا يف املاضي القرن من الستينات واقع يف الكاتب تأمالت لكل منوذج الواقع يف هي --
  الرأمسالية وتطور القنانة نظام بانكسار متيزت اليت الفترة وهي
  اجلرائم عدد به ازداد الذي الواقع يف جديدة تغريات من ذلك على ترتب وما
  مثاره من كثمرة اجلرمية فيه تربز الذي الواقع ظروف بإبراز روايته يف كبريا اهتماما يهتم الكاتب جند ولذا

  ) حاليا ليننجراد( بطرسربج الكبرية املدينة ،تعيشها اليت االجتماعية األمراض من ومرض
 السبب وهلذا تناقضات، من تعيشه ما على واألسى باحلزن مشوبا حبا وبطله الكاتب أحبها اليت املدينة وهي

   للشارع بإحداثه خيرج ما كثريا الكاتب جند بالذات
  واآلالم والدعارة بالسكر املمتلئة واملدينة البسطاء الناس حياة خالله من ليجسد

   وأخته وأمه راسكولينكوف الرئيسي البطل أمثال البسطاء الناس حياة إن --
  سونيا وابنته راسكولينكوف معارف أحد مارميالدوف وعائلة
   أمامه سدت الذي اإلنسان وسقوط والفقر والعذاب اليأس يشوا وقامتة مظلمة تبدو
 على الرواية أول يف الكاتب ساقها اليت الكلمات وهي “إليه يذهب آخر طريق“  هناك يعد مل حىت السبل كل

  كوفراسكولين مع حديثه يف مارميالدوف لسان
   سونيا بابنته ويدفع للخمر فريسة مارميالدوف من القاسي الواقع هذا وجيعل --
  للجنون عرضه زوجته وجيعل اجلائعني، الصغار أخوا إلطعام الدعارة احتراف إىل

   اجلرميةإىل  راسكولينكوف املوهوب اجلامعي بالشاب الواقع هذا يدفع كما
  خبدمتها تلتحق اليت بالبيوت لإلساءة عرضة أخته وجيعل
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 الشعب متثل جمموعة: متعارضة اجتماعية مواقع متثالن جمموعتنيإىل  مقسمة تبدو الرواية شخصيات إن --
  وعائالما وسونيا راسكولينكوف من كل يف وتتمثل واحلرمان، واحلاجة الفقر يطحنه الذي املضغوط
  احملتاجنيإىل  اءةاإلس “حق” ثروم تعطيهم الذين املال أصحاب متثل أخرى وجمموعة

 ارم والداعر منهم وتقتص الناس دماء متتص اليت الشريرة العجوز املرابية تربز اموعة هذه مقدمة ويف
  عقاب وال رادع بال املعوزينإىل  اإلساءة من ثروته متكنه اليت سفريدجيالوف

   ارم بطله خالل من الرواية يف الكاتب تطرق املعاصر الواقع وصف جانب وإىل --
   له املعاصر والليربايل االشتراكي الفكر نقد على “الفكرة” صريع العادي غري

  التغيري سبيل على ونظرته ومبادئه العليا دوستويفسكي مثل ذلك خالل من وانعكست
   أنهإىل  بالتغيري تنادي كانت اليت األفكار شىت رفض قد دستويفسكي أن ورغم --
   بكثرة فيه تعج الذي واتمع االجتماعي الظلم بشدة هاجم قد
  “الشاقة واألشغال القضائيون واحملققون والسجون املنايف “

   الدماء به تراق والذي الناس كرامة به در الذي الواقع بظروف ندد كما
  “الشمبانيا مثل تراق كانت اليت “

   للجرمية الكاتب نظرة الرواية يف انعكست فقد هذاإىل  وباإلضافة --
  االجتماعي الظلم ضد االحتجاج وسائل من كوسيلة

  هلا والنفسية االجتماعية واجلذور للجرائم املختلفة للدوافع الكاتب تقييم فيها جتسد كما
   وجوع شظف من أحاطه مبا ارتضى أن احلال به بلغ هنا البطل --
  وأمل مبرارة يشعر كان أن بعد
 اكتشف لقد احلدود ابعد حىت املغامرةإىل  غريبة قوة هتدفع إذ قوة، من أويت ما بكل عليها اخلروج حياول --
 الذي العقاب لكن تفوقه، ليربهن جرميته بارتكاب شرع لذا املتفوق اإلنسان أن راسكولينكوف الرواية بطل
 دفعه رهيب حاجز يعرف من وبني بينه وقام البشر بقية عن وانفصل باجلنون ام إذ قاسياً كان الرجل هذا تلقاه
  باالنتحار فكريالتإىل 
   بيترسبورغ سانت فقرية من واخالقيه نفسية آالم على يركز والعقاب اجلرمية --

  هلا ضمري ال مرابية، لقتل خطة وتنفيذ بصياغه بطالب
  نفسه الوقت يف له املالية املشاكل حل وبالتايل
   املرابية دماء إراقة وراء تكمن اليت الدوافع الشر من العامل ختليص بأن ويقول
   املرير االجتماعي الوضع من أيضاً تنبع بل حمضة ذاتية دوافع جمرد ليست
  وتعاستهم اآلخرين آالم ومن
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  جرميته اقترافإىل  الرواية بطل دفعت وشخصية ذاتية عوامل وهناك
  كبرية حساسية ذو التأثر شديد املشاعر مرهف الرواية بطل --
  االجتماعية زلةوالع االنطوائيةإىل  يرتع ذلكإىل  باإلضافة وهو

   معهم والتحدث بالناس االختالط والحيب
   عنده والوحدة الغربة شعور ويزداد اجلامعة يف حىت اصدقاء له يكن ومل

  اليه الناس اقرب وحىت اآلخرين من االمشئزاز طابع فيها يتخذ لدرجة
   الشهرية أجرا لدفع النقود الميلك ضيقة غرفة يف عيشتهإىل  باإلضافة --

   للشارع خرج عندما إنه لدرجة الدائنني أو البيت صاحبة رؤية خيشى كان ولذلك
   ليقتلها املرابية بيتإىل  وذهب

  )الشارعإىل  اخلروج عند بالدائنني االلتقاء خشية متلكه الذي اخلوف من تعجب(
 م فانتهى لقوةا مالمسة على مرة جترؤوا الذين املقهورين املعذَّبني صنف من نفسه راسكولنيكوف اجلاين --
  القتلإىل  األمر
  ــ
  . .الرواية شخصيات= 

   وجالء بوضوح فهمه يستعصي بوليسياً لغزاً تشكل دوستوفيسكي رواية يف شخصية كل --
  متوقعة، وغري غريبة تصرفات الشخصيات عن تصدر حيث
 طالبو عاما ٢٣ العمر من يبلغ شاب ،الرواية بطل هو) روديون(راسكولينكوف رومانوفتش روديون --

 أن ميكن أخرى، ناحية ومن للمجتمع، معادي، ومبايل غري بارد، جهة، من، مزدوجة شخصية ذو ،سابق جامعي
 وغري خفية تبقى اليت اخلاصة حياته عيشه راسكولينكوف شخصية مييز ما أكثر ولعل،  حنونو دافئ حمب يكون
 اعترافاته يف نفسها عن وتفصح اخلارجإىل  ناًأحيا تطفو ولكنها املرئي وسلوكه اليومية تصرفاته يف ظاهرة

 عدداً مقدماً اإلنسانية الشخصية تعقيدات لفهم حماولة هي راسكولنيكوف شخصية وتعد. الداخلية ومنولوجاته
 خيالف مبا للتصرف راسكولنيكوف حدت واليت الالوعي يف الكامنة والبواعث الدوافع مناقشاً التفسريات، من

  املنطق
   راسكولينكوف روديون والدة راسكولينكوف الكسندروفنا يابلخر --

  لوجني من ابنته زواج أمل على بطرسربج سانتإىل  قدمت
   راسكولينكوف أخت)دونيا( راسكولنيكوفا رومانوفنا أفدوتيا --
  سيفدريكايلوف'  لدى لفترة مرتل مدبرة عملت مجيلة فتاة
  سكري رجل ل الكربى ابنة هي سونيا وتسمى مارميالردفا سيمونوفنا صوفيا --
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   تضطر أا من الرغم على بريئة ،خجولة فتاة ،مارميالدوف سيميون يدعى
  أسرا للمساعدة البغاء ممارسة إىل

  راسكولينكوف صديق رازميخني بروكوفيتش دميتري --
   إليزبيث أختهاو إيفانوفا اليونا قضية حل عن املسؤول احملقق بيتروفيتش بروفريي --

   النفسي األلعاب خالل من بذلك يقوم القتل جبرمية االعتراف على إرغامه ولةحما و
  أدلة وجود عدم من الرغم على

  ـــــ
  . .إقتباسات= 

  شيء ال يفو شيء كل يف أفكر --
   اجلهل متام جنهلهم بأشخاص نلتقي ألن أحيانا حيدث --

  واحدة كلمة ادهلمنب أن قبل حىت منهم يقربنا بدافعو م باهتمام نشعر ذلك مع و
  خارقة وشدة قوي بربوز حالمألا تتميز املرض تالحا يف --

   شاذا عجيبا اللوحة جمموع يكون قد الواقع، مع كبري بتشابه كذلك وتتميز
   عالية درجة على نفسه الوقت يف يكونان التصور تسلسل وجممل اإلطار ولكن

  متوقعة ريغ تفاصيل جدا، مرهفة تفاصيل على نالويشتم املعقولية، من
   يبتكرها أن يستطيع ال احلامل أن اموع كمال يف املسامهة حسن من تبلغ
  تورجنيف أو بوشكني مثل كبريا فنانا كان ولو اليقظة حالة يف

  باقية ذكرى دائما ختلف املرضية، حالمألا أعين حالم،ألا وهذه
  املختل املهتز املضعضع اجلسم يف قويا أثرا وحتدث

 يوجهوا أن دون األشقياء هؤالء على الناس يبكي حيث الشفقة، عاطفة إال القلوب يف ءاألشقيا يوقظ ال --
  ! تقريع كلمة إليهم
  !أقوى وعذاب أشد بأمل تشعر فإنك أحد، يقرعك ال وحني
   ؟يذهب أينإىل  اإلنسان يعرف ال أن معىن ما العزيز سيدي يا تدرك هل --
  ما مكانىل إ الذهاب يستطيع أن إنسان لكل البد أنه ذلك
  ! األخالقي احساسنا حىت خننق أن اللزوم عند نستطيع اننا نعم --
 فلتتحطم !الضمري راحة حىت الطمأنينة احلرية،: فيها فنبيعه شيء كل السوقإىل  حنمل أن اللزوم عند نستطيع إننا

 خاصة سفسطة ندئذع ألنفسنا نلفق أننا ذلك من وأكثر! حنبهم الذين ألولئك سعادة ذلك يف كان إذا حياتنا
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 نعمل مادمنا نفعله أن لنا ينبغي كان ما هو فعلنا ما إن: ألنفسنا قائلني أعمالنا مسوغني حني،إىل  ضمائرنا فنريح
  !شريفة وغاية نبيل هدف سبيل يف

  !البتة شيء يوجد ال حيث كثرية أشياء ويرون جبال، الفأرة من جيعلون الثابتة الفكرة مبرض املصابني إن --
  احلقيقة هي هذه! خطر وأعظم شأن أكرب هلا اليت هي الصغرية األشياء نإ --
  دائما األمر آخر يف شيء كل تفسد اليت هي القبعة كهذه صغرية أشياء إن

  دائما الرومانسية النفوس حال هكذا --
  الطاووس بريش الناس تزين حلظة آخر حىت تظل
  الشر ال اخلري تفترض حلظة آخر حىت تظل

  األحوال من حبال لنفسها بذلك تعترف أن ميكن ال فإا الشر وجود تصورها ورغم
  قوياً هزاً ويهزها يصدمها وحده الشر هذا تصور أن

  احلقيقة ترى ال حىت وجهها حتجب بيديها فهي
   خياهلا من ملون بريش زينته الذي اإلنسان يأيت أن إىل

  !نفسها بيده أنفها ويدمي وجهها فيصفع
  عظيم حبزن األرض هذه على يشعروا أن البد العظماء جالالر أن إيل خييل --
  حقري من له يا ،شيء كل يعتاد اإلنسان إن وتعودوا، ألفوا مث األمر أول يف بكوا --
  فضيلة السكر على اإلدمان وال ،رذيلة الفقر ليس ،الكرمي السيد أيها --
  الكرمي السيد أيها رذيلة البؤس ولكن أيضا ذلك أعرف أنا

  الفطرية عواطفه نبل على حمافظا يظل أن الفقر يف املرء يستطيع ،ذيلةر البؤس
  قط يستطيعه أحد من وما يوما، ذلك يستطيع فال البؤس يف اما

 إذاللك بغية باملكنسة ضربا منه تطرد بل بالعصا، ضربا البشر جمتمع من تطرد ال فإنك البؤس يف كنت إذا --
  بنفسه لنفسه الذل هذا يريد من أول البؤس يف ألنك ةذل يف حق على والناس ،اإلذالل من مزيد
   !الومهية املخاوف أيتها يا الوراءإىل ! السراب أنواع يا تراجعي !كفى --

  !موجودة احلياة !األطياف أيتها تقهقري
   منا يفلت شيء كل نترك ولكننا أيدينا متناول يف شيء كل ان --

  آخر شيء اي من أكثر الناس خييف ام ملعرفة أتشوق لكم ،جبننا بسبب نظرنا وحتت
   فعال ما يوما جئت اذا حاليت ستكون فكيف. .الشكل ذا اآلن منذ خائفا كنت إذا --

  !مشروعي انفذ ان واقرر الصعاب اواجه
  !حقيقة وهذه. .نقيصة أو عيباً ليس الفقر. .سيدي يا --
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   اليه نذهب شخص هنالك يعد مل أنه املؤسف من --
  نتوجه اينإىل  نعرف نعود ال عندما
   ما جهةإىل  التوجه على قادرا يكون ان ،امرئ كل على فيحتم

  !ما وجهة يف اجتاهنا حتديد من مناص ال انه احيانا يصدف اذ
  !م هزئهو فظاظته بـ الناس عن نفسه حقيقة يستر ان يريد فهو. .دعه بأس ال --
   جلا. .البسيطة النفوس تلك يقلق بالشر فقط التفكري ان --
   احلقيقة يروا كيال بأيديهم أعينهم يغمضون اصحاا ان

  بعنف الصدمة جبهتهم واحلقيقة الواقع أدركوا ما فإذا
   يابسة خبز كسرة تأكل ان للمرأة االفضل من ان --
   جبسدها اال يهتم ال رجل مع نفسها تورط ان على ماء قطرة تنهل وان

  !..اليه روحها وتبيع
   !فقط الترف بــ تتعلق قضية سبيل يف حريتها عن لتتناز ان ميكنها وكيف

  "  هولستني سالسفيك"  ببالد وال حىت استبداهلا ميكن ال حريتها ان
  !الغين العجوز بذلك تستبدل ال ان فأحرى

   ووالدا أخيها أجل من ،روحها. .جسدها. .شيء كل تبيع اا. .نفسها تبيع اا --
   ذلك كل ضمرينا وحىت وراحتنا وحريتنا طفناعوا قتل حناول احلاجة عند. .اوه
  اآلخرين إسعاد اجل من. ).احلياة هذه تبت( بسيط امرٍ اجل من

   اخلاطئة اعمالنا تربر اليت األعذار خنتلق احيانا اننا السخف من أليس --
   الوقت بعض النفس دئة يف دروساً ونأخذُ

 ذلك أليس. .فيه حدث الذي النحو ذلك على ثحيد ان الواجب من كان حدث ما بأن ذواتنا إقناع ويف
  !!سخفاً
   تفكريي وبعد إراديت قوة على حمافظا أظل أن يكفي --

  االخرى تلو واحدة. .بدورها كل. .الصعوبات كل تنهزم سوف وذا
  . .للحقيقة املوصل الطريق ألنه. .تربيره ميكن اخلطأ ان --

  !!خبطئهم ونيتمسك وأم. .خيطئون أم هو يؤملين ما ولكن
  اجلديدة األجيال دراسة يف تعمق اذا اال الكثري يعلم ال اإلنسان ان --
   الناس مجيع قبل نفسك أحب يقول العلم ان --
  الشخصية املصلحة على قائم الكون يف ما كل إذ
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  ينبغي كما أمورك تتدبر ان تستطيع فانك. .فقط نفسك حتب عندما انك --
   قدمي ملوطئ اال يتسع ال مكان يف حىت ولو. .حلياةا على مصمما كنت الذي انا --
  !يل حدث ماذا
   يتعلق فيما احلضانة صفوف يف مازلنا. .استثناء دون مجيعا حنن --

  االخرين ذكاء حساب على نعيش بان نكتفي فنحن. .العليا واملثل والتفكري والتطور بالعلوم
  ؟كذلك أليس. .ذلك على طبعنا لقد
   به قمت ملا مربرا عذرا ليست ديسي يا الثمالة ان --
  الحقا به ستأيت عذر اي فعالية من يقلل سبب ذلك فوق هي بل

  الطبيعة فوق للقفز ان تكفي ال املنطق قوة ان --
   عاديني يكونوا ان على خيرجون الذي اولئك كل --
   امهية ذا يكن مل لو حىت. .جديدا شيئاً يقولوا ان على قادرون هم الذين اولئك كل

 يستحيل فانه واال !ما حداإىل  ..بالضرورة جمرمني. .طبيعتهم جراء من يكونوا ان هلم ينبغي مجيعا اولئك نا
  . .االخرين عادات عن خيرجوا ان عليهم

  . .عليها اإلبقاء أساس على باالستمرار يرتضوا ان بالطبع ميكنهم وال
 العادات تلك حسب. .باالستمرار الرضى عدم واجب عليهم ان رأيي ويف. .طبيعتهمإىل  عائد ثانية مرة وهذا

  القدمية
   استقاللية أكثر منهم واحد خيرج لكي عادي شخص آالف عشرة وجود ينبغي. .أتعلم --
  !حرية أكثر رجال خيرج لكي شخص ألف مئة وجود ينبغي ورمبا
   من اكثر العمل ذا نفسكإىل  تسيء انك تظن اال. .منطقا للقلب ان اتظن --

  ؟..آخر شخص أيإىل  إساءتك
   منه العفو يطلب أو ا اريد من سبيلها يف يدلل مهما اليت االهانات بعض هنالك ان --
   اجتيازها اخلطورة من حدود شيء لكل فهنالك. .جتاوزها املستحيل من فإنه
  عنها يتراجع ان عليه الستحال املرء جتاوزها لو إذ

إىل  تندفع ان واما اانني دارإىل  تنتهي ان وإما. .حياا نهيت ان فإما. .سبل ثالث سوى أمامها يكن مل --
  القلب وحتجر الذهن تبلد اليت الرذيلة احضان

 ولقد. .العملإىل  الفتقارى أثرثر إنىن األصح على أو.. شيئا أعمل ال الكالم أكثر وألنىن.. كثريا أثرثر إنىن --
  شىء وال شىء كليف  أفكر احلجرة تلكيف  منطويا ةكثري أياما بقائى بسبب الشهر هذا خالل ذلك تعلمت

   احلاجة بتأثري إليها دفعوها الىت للمهنة يا.. سونيا مسكينة --
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   األمر بادئيف  سخينا دمعا ذرفوا لقد. .نعم
  وألفوها التضحية تلك على اعتادوا ما سرعان لكنهم

  شىء كل تقبل على نفسه يعود أنه حىت نذل اإلنسان إن. .نعم
  املرضية احلاالتيف  املرء أحالم أن الحظي --
  . الواقع مع عجيب وتشابه صارخة وألوان عادى برونق غالبا متتاز
  مبلغا التفاصيل دقة ومن الواقعية من يبلغان وإخراجها تسلسلها لكن

  عبقرى فنان كلوحة تبدو جيعلها
  يقظتهيف  رمسها استطاع لو نفسه احلامل أن حىت

  تورجينيفو بوشكني أمثال ملوهوبنيا الفنانني فيها لنافس
  باقية ذكرى املرء نفسيف  تترك مؤملة أحالم النوع، هذا من الىت األحالم إمنا

  ثقته وتزعزع أعصابه حتطيميف  تزيد حسى غري أثرا نفسيته على وحتدث
   الرأس به فاضرب بيدي فأسا آخذ أن أستطيع هل ميكن؟ هذا هل !..رباه --

   ؟..اللزجة احلارة الدماءيف  أسبح أن ميكن هل ؟..يتناثر الدماغ اجعل و
   ؟..والسرقة القفل حتطيم أستطيع هل

  ؟..ممكن هذا هل. .بالدم مغطى وأنا أرتعد سوف أرتعد، سوف
  لنا بالنسبة ليس ولكن رحيم) اهللا( إن --
  السىء االجتماعى التنظيم ضد استنكار هى اجلرمية --
  جيب كما قتلته ولقد املبدأ، املبدأ، هو بل ،قتلته الذى ذلك بشريا خملوقا ليس إنه --
 على إنه الرعديد، املخلوق أيها واطع فاستسلم يريد اهللا سيفا، بيده ويهز حصانا املمتطى) النىب( أفهم كم --
 أن دون والطيب الشرير تضرب ممتازة مدفعية الشارع من ما مكانيف  إمرته حتت يكون عندما حق على إنه حق،

  عملك من ليست اإلرادة ألن تريد، أن من واحترس الرعديد املخلوق أيها أطع تفسري، أى بداءبإ يتنازل
  قط إنسانا أحببت ما وليتين قط، حيبين مل أحدا ليت --
  مشروعهيف  إخفاقه عدا ما مهولة خطيئة أية ماضيهيف  جيد ال املتحجر ضمريه كان --
 ،"الشاملة السعادة" أنتظر أن أريد وال أخرى حياةً أعرف ولن ،األبدإىل  واحدة مرة احلياة يل وهبت لقد --
 بأمٍ أمر أن رفضت أن على أزد مل أنا ؟هذا يف عيبٍ أي .البتة أحيا ال أن فاألفضل وإال ،شخصيا أحيا أن إريد

 القلب طمأنينة أستمد ذلك ومن ،" الشاملة العامة السعادة"  حتقق منتظرا ،جييب يف قروشي على قابضا ،جائعة
  !النفس وسكينة
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-- العجوز .بال ذا شيئا العجوز ليست القضية ولكن .خطأ إال ليست العجوز .العجوز قضية ليست إال ليست 
  بسرعة أختطاه وأن احلاجز فوق أقفز أن أردت وقد ...مرضا

  مبدأً قتلت وإمنا ،إنسانيا كائنا أقتل مل أنا
 سريرها حتت ختفي ،صغري موظف أرملة هي سافلة ناحلة مرابية وزعج مث ،واترلو ،مصر أهرامات ،نابليون --

 اجلمال أن إال ؟احلد هذا يبلغ أن إنسان يستطيع كيف ،بذلك هذا تشبيه ميكن كيف ...أمحر جلد من صندوقا
  !للصغار يا ؟حقرية عجوز سرير ختت نابليون يندس أن ميكن هل: "  ذلك يرفض نفسه الفين
 وينسى ،باريس يف مبذحبة ويقوم ،باملدافع طولون يقصف ،شيء كل له جيوز الذي ،احلقيقي املُسيطر إن --

 على تشتمل جبملة فلنو يف القضية من يتملص مث ،موسكو محلة يف الرجال من مليون نصف وينفق ،مبصر جيشه
 بل حلم من سوالي الرجال أولئك إن ال،! له إذن مباح شيء كل .موته بعد التماثيل له تقام مث باألفاظ التالعب

  برونز من
   للطاعة الفطري ميلهم رغم ،العاديني هؤالء من كثريا إن --
   الطبيعة يف نالحظها اليت الرتوات تلك من نزوةً فيهم نالحظ أن ميكن

 هم وإذا ،"مدمرين"  رجاال الطليعة من رجاال أنفسهم حيسبوا أن حيبون هم فإذا ،األبقار لدى حىت ونالحظها
   أخرى جهة من خملصني صادقني ،"اجلديد القول" إىل  الدعوة يف سهمأنف يقحمون
   هم الذين بأولئك يعترفوا وال يالحظوا ال أن نفسه الوقت يف هلم حيدث ما وكثريا
   تقلق أن لك ينبغي فما ،كبري خطر فيه ليس هذا أن أعتقد ولكين ،حقا جمدون
   األيام من يوم يف بعيدا شوطا يقطعون ال هؤالء أن هو بسيط لسبب وذلك

   الطائشة محاستهم على تعاقبهم أن أجل من ،طبعا وسعك ويف
   أحيانا جتلدهم أن وسعك يف ،مواقعهمإىل  تردهم وأن

   املهمة هذه أحد يتوىل أنإىل  حاجة ال إنه بل ؛ شيء كل هذا ولكن
   جدا أخالقيون أناس ألم ،بأنفسهم أنفسهم جيلدون فإم

   البشر أقرامإىل  يطلبون وبعضهم ،بأيديهم فسهمأن جيلدون فبعضهم
   اخلدمة هذه هلم يؤدوا أن
 اخلالصة .مجيلة وعربةً درسا هذا فيكون األشهاد رؤوس على الكفارات من أنواعا أنفسهم على يفرضون إم مث
  !القانون هو ذلك .تقلق أن عليك ليس: 

  : عام بوجه ،تنيفئ، إىل الطبيعة قوانني حبكم ،ينقسمون الرجال إن --
   التعبري صح إن مواد إم حيث من إال هلم وجود ال الذين الذين العاديني فئة -

   يتناسلوا أن إال وظيفة من هلم وليس
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   جديدا قوال بيئتهم يف يقولوا أن موهبة أوتوا الذين اخلارقني فئة هي عليا وفئة -
   لعددها حصر ال فرعية تقسيمات هناك أن شك وال

   قاطعة الفئتني هاتني تفصل اليت املميزة ماتالس ولكن
 معتدلون أناس ،"حمافظني خلقوا" ،أناس ،العموم وجه على ،أفرادها فإن ،املواد فئة وهي ،األوىل الفئة فأما -

  الطاعة يف يعيشوا أن هلم وحيلو الطاعة يف يعيشون
   كرامتهم يذل أو إليهم يسيئ ما عتهمطا يف وليس ،هلم كُتب ما هي الطاعة ألن ،يطيعوا أن عليهم أن وعندي

 بأم أو ،مدمرون مجيعا بأم ،القانون يكسرون مجيعا بأم يتميزون رجال من تتألف فهي الثانية الفئة وأما -
   ملكام حبكم كذلك يصبحوا أنإىل  ميالون مجيعا

   طبعا أشكاهلا وتتنوع خطورا تتفاوت الرجال هؤالء وجرائم
   أفضل شيء سبيل يف احلاضر تدمري نيريدو وأكثرهم

  دم بركة فوق أو ،جثة فوق خيطو أن ،فكرته حتقيق أجل من ،أحدهم على وجب فإذا
  باألقفال األبواب عليه يوصدوا أن يستحق شيئا ميلكون ال اللذين أسعد ما --
 حني حىت !الطبائع هلذه يا !آه .حمسنة تكون أن حتلم بإا تعترف أن تريد ال إا !للمتعجرفة يا !تكذب إا --

  !مجيعا أكرههم ما لشد ...آه .يكرهون فكأم ،حيبون
 بقايا حيمل الذي بوجهها بكثري ذلك من سنا أصغر تبدو ،العمر من واألربعني الثالثة بلغت أا رغم هذه فإن --

 الشيخوخة اقتراب حىت االحتفاظ استطعن اللوايت النساء شأن األحيان من كثري يف هو وهذا ،السابق اجلمال
  الشريف الطاهر القلب وحرارة اإلحساسات ونضارة ،الذهن بصحو

   اإلنساين الكائن ا يتميز اليت الوحيدة امليزة هو اخلطأ إن --
   أخطئ ألنين إنسان أنا ،احلقيقةإىل  يصل خيطئ من ،احلية الكائنات سائر على

 ليس ذاته يف وهذا !مرة عشر وأربع مائة ورمبا مرة عشر أربع أخطأ أن بعد إال واحدة حقيقةإىل  امرؤ وصل ما
   يعيب ما فيه
   بالقبل فأغمرك ،أنت آراءك اآلراء هذه لتكن ولكن ،جنونية آراء تقول أن لك
   غريه إياها لقَّنه حقيقة ترتيد من خريا يكون يكاد فذلك ،الشخصية بطريقته املرء خيطئ ألن
   أكثر ال ببغاء فأنت الثانية يف أما ،إنسان األوىل احلالة يف أنت

  ذلك على وتعودنا اآلخرين أفكار ومنضغ نكرر أن حنب حنن خنقها فيمكن احلياة أما ،تطري ال احلقيقة
 ،الغريب اإلحساس بذلك يشعرون وهم آخر، بعد واحدا الباب حنو يتجهون البيت سكان أوالء هم فها --

 خيلو ال إحساس وهو ؛ بقريبهم حيلُ شقاًء يرون حني األقرباء أقرب لدى حىت دائما يالحظ الذي اللذّة إحساس
  صادقا والشفقة باألسف إحساسه يكن مهما ،إنسان أي منه
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 أسعى هرولت مث ،الناس على بصقت أن مرة ألف يل حدث لقد .شيئا احلياة شؤون من تفهم ال إنك --
  البشرإىل  ترجع وسوف ،العواطف هذه من ختجل سوف .وراءهم

 ؟..حتملها يستطيعون ال الذين أولئك ،ا يعبؤون ال الذين أولئك بالنعم تغمروا أنإىل  دائما حاجتكم ما --
  الناس تعذيبإىل  دائما هذه حاجتكم ما. ..أموت أن جدا يسعدين كان لعله
 يف يعيش أن طراض لو أنه بساعة إعدامه قبل ختيل أو قال قد باألعدام عليه حمكوما رجال أن قرأت أين ترى --

 ،سحيقة هوةً حوله ما كل وكان ،قدم موطئ على مساحته تزيد ال مبوضع ،صخرة فوق ،قمة على ،ما مكان
 أبد هذا القدم موطئ على واقفا يبقى أن عليه وكان ،تنقطع ال زوابع ،خالدة عزلةً ،أبدية ظلمات ،كبريا خضما
 يعيش أن !يعيش أن ،فحسب يعيش أن ،فورا ميوت أن على العيشة هذه يعيش أن مؤثرا ذلك مع لظل ،الدهر

  !الكالم هذا أصدق ما ،رباه !الكالم هذا أصدق ما ؟هذا قرأت أين ،نعم. .يعيش أن ولكن ،عيشة أي
 يعذبه ذلك فكان ،التفكري على قدرة أية وحىت ،ذاكرته حىت ،يبارحه شيء كل أن من يقنيٍ على كان لقد --

 ،نعم ،نعم العقاب؟ هو هذا أيكون اآلن؟ منذ بدأ قد األمر أيكون ماذا؟: "  نفسه يسأل قال .به له طاقة ال عذابا
  !العقاب هو هذا
 يعذبه ذلك فكان ،التفكري على قدرة أية وحىت ،ذاكرته حىت ،يبارحه شيء كل أن من يقنيٍ على كان لقد --

 ،نعم ،نعم العقاب؟ هو هذا أيكون اآلن؟ منذ بدأ قد األمر أيكون ماذا؟: "  نفسه يسأل قال .به له طاقة ال عذابا
  !العقاب هو هذا
 ليس اليت األحياء يف خاصةَ ميكث أن ،امليل بدافع بل الضرورة حبكم ال ،الكربى املدن يف اإلنسان يحب ملاذا --
  ".والقاذورات؟ والعفن احلمأ إال يسودها وال ،مياه نوافري وال حدائق فيها

"وعيه عنه يغيب لو ود. .جديدة حياة فيستأنف ذلك بعد يستيقظ مث. .بشيء يشعر فما شيء كل ينسى لو ود  
 اآلن له ينبغي وإمنا ،قاعدا يتأمل وأن يقلق أن هو ليس اآلن عاتقه على يقع الذي الواجب أن واضحا أصبح --
  ...أن أو ،القرار هذا كان أيا ،األمر كلف مهما قرارا يتخذ أن واجبه من إن ،ممكنة سرعة بأقصى شيئا يفعل أن
  : طوره عن خرج وقد عال بصوت فجأة يقول صاح مث

 يف حقي عن وأتنازل ،شيء كل نفسي يف وأخنق ،األبدإىل  صاغرا مصريي فأقبل ،احلياة عن أستغين أن أو --
  !أُحب وأن ،أحيا وأن ،أعمل أن

 موجود شيء كل إن ،نعم! التفاهة هذه تافه ألمر خبوف أشعر مث ،العمل هذا مثل عمل على اإلقدام يف أُفكر --
 هذه ،نعم. .جبان اإلنسان ألن إال ذلك وما. .أنفه حتت مير أن شيء لكل اإلنسان يدع ذلك ومع ،اإلنسان لدى

 هو خيافون ما أكثر البشر خيافه ما أن إال. .خيافون ما أكثر البشر خيافه الذي ما نعرف أن الشائق ملن إنه. .بديهية
  شخصية كلمة يقولوا أن هو ،األمامىل إ خطوة يتقدموا أن

  !عليه يشفق شخصا ،األقل على ما مكان يف ،أيضا جيد أن من إنسان لكل بد ال --
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  !حقري من ياله. شيء كل يعتاد اإلنسان إن --
  اإلمهال هذا من أشد إمهاال نفسه املرء يهمل أن الصعب ملن إنه --

   خاصة نفسية حالة من فيه هو فيما وهو هذا مسكنه منظر ولكن
  لذّة من شيئا له يولّد أن حدإىل  ميضي كان
   حامسا انفصاال العامل عن انفصل قد كان

  قوقعتها يف احملبوسة كالسلحفاة يعيش وكان
   واحدة فكرة حتاصرهم الذين املوسوسني بعض شأن هكذا

  بعينها نقطة على التركيز يف ذهنهم ويسرف
   !األخالقي إحساسنا حىت خننق أن اللزوم عند نستطيع إننا --
  !الضمري راحة وحىت ،الطمأنينة ،احلرية:  فيها فنبيعه شيء كل السوقإىل  حنمل أن اللزوم عند نستطيع إننا
-- يف لست لحق حني قوية بلذة يشعرن النساء بعض أنإىل  نظرك ألفت أنإىل  حاجةت ن يكن مهما ،إهانة 

 ،كثريا اإلهانات حيب اإلنساين فالنوع:  العواطف من النوع هذا يعرفون الناس مجيع إن بل .منها الظاهر غضبهن
 أو إهانات بغري يعشن أن ميكن ال أن يقال أن ليمكن حىت ،خاصا حبا حيببنها النساء ولكن ؟هذا الحظت هل

  إساءات
 الدقيق املنطق هيعوز هذا ولكن".  هذيانك نتيجة إال ليس إذاً تراه ما وكل ،مريض أنت: "  عادةً لك يقال --

 إال تظهر أن ميكن ال الرؤى أن على يربهن هذا ولكن ،للمرضى إال تظهر ال الرؤى بأن أسلِّم أنا .الصارم
  ".ذاا يف هلا وجود ال الرؤى أن على يربهن أن دون ،للمرضى

 األرواح: "  )كفضل من ساعدين( التايل النحو على األمر يف فكَّرنا إذا ولكن ؟هلا وجود ال بأن تعتقد أنت" 
 حاجة يف ليس املعاىف السليم واإلنسان .التعبري صح إن العوامل هذه بداية هي أخرى عوامل من أجزاء العائدة
 هذه حييا أن إذاً وعليه ،شيء كل قبل الدنيا احلياة هذهإىل  ينتمي املعاىف السليم اإلنسان ألن ،يراها أنإىل  بطبيعته
 األرضي النظام خيتل إن ما ،اإلنسان هذا ميرض إن ما ولكن .واالنسجام النظام سبيل يف ،وحدها األرضية احلياة

 العامل بذلك اتصاالته ازدادت مرضه ازداد وكلما ،آخر عامل إمكانية الفور على تتجلى حىت جسمه يف والطبيعي
  رأسا اآلخر العامل ذلكإىل  انتقل مات فإذا ،اآلخر
 ملاذا ولكن !ضخم ،ضخم شيء أا على ،نفهمها أن نستطيع ال فكرة أا على دائما األبدية نتصور حنن --

 يشبه شيء إال ،صغرية حجرة إال ،كله هذا من بدال ،هناك ليس أنه فجأة تصور ؟بالضرورة ضخما شيئا تكون
 تبدو إمنا مثال أنا .كلها األبدية هو هذا أن وتصور ،أركانه مجيع يف العناكب وتنتشر الدخان ميلؤه ،قرية يف حماما

  أحيانا الصورة هذه يف األبدية يل
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 إذا أنه ذلك بعد وأدركت ؟منهم أذكى أكون أن أحاول ال مثلهم غبيا أكون ملاذا ،أغبياء الناس بأن لعلمي --
 يكون لن هذا أن رأيت مث .طويل وقت إضاعة من بد فال ،إذكياء الناس فيها يصبح اليت اللحظة انتظار وجب

 حماولة يف الوقت إضاعةإىل  داعي فال ،يغيرهم أن ميلك أحد من وما ،األيام من يوم يف يتغريوا لن فالناس ،أبدا
 فذلك ،والعقل النفس قوي كان من أن صونيا يا اآلن ألعلم وإين قانوم هو وذلك ،حاهلم هي تلك ،نعم .ذلك
 على يبصق كان من !عليهم الغلبة له الذي هو فذلك ،كبرية جرأة ميلك كان من !موالهم هو وذلك ،سيدهم هو

 مجيع له يهبون الذي هو فذلك ،جسارة بأكرب يتمتع كان من !املشرع عندهم هو فذلك ،غريه من أكثر األشياء
  !احلقيقة هذه يبصر ال وحده األعمى !الدهر آخرإىل  سيبقى ما وهذا ،الزمان قدمي من كان ما هذا !احلقوق

  !شيء كل هي اجلرأة --
 ،العامل بطالن يرى حني ،يتجرأ وال جترأ قد أحد من ما أنه ،فجأة حني على ،النهار وضوح واضحا يل بدا دلق --
 حني إنين !فقتلت أجرؤ أن أردت فقد ...أنا أما أنا، أما !جهنمإىل  فريسله ،ببساطة ذيله من الشيطان ميسك أن

  ّ أقتل ينجعل الذي السبب هو ذلك !أجرؤ أن إال صونيا يا أرد مل قتلت
 ،الدم يف مستمرا باقيا شيئا ،اخليال لرتوات خيضع وال اإلنسانية الطبيعة على يقوم ثابتا شيئا للفسق إن --

  السنون عليها تقضي ال بل ،مبكِّر وقت يف تنطفئ ال ،تلتهب ألن حلظة كل يف مستعدة ،متوهجة كجذوة
 إذا فالصدق .التملق من أسهل العامل يف شيء فال ،والصراحة الصدق من أصعب شيء العامل يف يكن مل لئن --

إىل  أوله من كذبا كان إذا فإنه التملق أما .فضيحة فتقع نشاز خيالطه ما سرعان ،كذب من معشار عشر فيه اندس
 يكن ومهما .حال كل على سامية لذة تكن مل إن بلذة شاعرا إليه يصغي فالشخص ،وممتعا سارا يظل ،آخره
 يف الناس طبقات مجيع على هذا يصدق .املمدوح على ينطلي األقل على املديح صفن فإن مفضوحا التملق
  العقلية املستويات ومجيع اتمع

 قتلها إن أال ؟الفقراء دم متتص مرابية ،أحد إليها حيتاج ال عجوز قتل ،ضارة قذرة قملة قتل جرمية أيكون --
  عنه وأكفّر منه أتطهر أن أريد وال ،جرمية الفعل هذا أن أظن ال !خطيئة أربعني ليمحو

  أمحقا غبيا يبدو خيفق من كل إن --
   ؟أستحقه ال دمت ما احلب هذا كل حيبونين ملاذا ولكن !شرير أنين واضح !شرير أنا --
   حدث ملا إذاً أبدا أحدا أحب مل ولو ،حيبين أحد هناك يكن مل لو ،وحيدا كنت لو. .آه

  كله ذلك من شيء
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   األسباب معلوم غري وباء تفشي قصة حتكي الرواية
  االسم جمهولة مدينة يف السكان كل تقريباً يصيب العمى

  سريع بشكل اتمع تفكك من ذلك على يترتب وما
   بالوباء املصابني أوائل كانوا الذين األشخاص من جمموعة مأساة نتابع

  وزوجها"  الطبيب زوجة"  على خاص بشكل الرواية تركزو
  الصدفة مبحض سوياً إحتجازهم يتم آخرون وأشخاص الطبيب مرضى من العديد أن حيث
  الصحي احلجر يف وصعبة طويلة فترة قضائهم بعد

   النجاة وحتاول وتدافع تقاوم واحدة كعائلة ويصبحون اموعة أفراد يترابط
   قادرة ومازالت الوباء يصبها مل اليت الطبيب وجةز بوجود احلظ وخيدمهم

   حدوثه سبب معرفة وعدم فجأةً ظهر الوباء هذا كون ،جمموعتهم يف الرؤية على
   النطاق، واسع ذعراً النتشار تؤدي األمور هذه كل العمى وطبيعة

   احلكومية اجلهات حتاول عندما سريعاً اإلجتماعي النظام عن النقاب ويكشف
   متزايد بشكل محقاءو قمعية تدابري إختاذ طريق عن العدوى وحتتوي األوضاع على رتسيط أن
 األخالقية املعايري وتدين املعيشية، الظروف النظافة، ،بالوباء املصابني بقية مع مزدحم قذر، مبىن يف احتجازهم يتم

 الناجم الغذاء، توفر مدى ىعل القلق ،اخلارج يف اتمع طبيعة يعكس ذلك كل ،قصرية فترة خالل مروع بشكل
 يكفل نظام وجود وعدم الرتاع؛ أجواء وخلق النظام زعزعة حملاوالت باإلضافة التسليم، طرق تنظيم سوء عن

 املبىن حبراسة تكليفهم مت الذين اجلنود أن كما ،بتنفيذها املطالبني واملهام الغذاء حصص يف األفراد تساوي
 يرفض اآلخر، تلو واحداً املرض يصيبهم عندما كبري بشكل عدوانيني يصبحون احملتجزين سالمة على واحلرص

 إي من حذراً ،مميتة تصبح اإلصابات أبسط جيعل مما ،األدوية أبسط على باحلصول للمحتجزين السماح اجليش
 ؤنامل تسليم وقت أثناء ينتظرون كانوا الذين احملتجزين من حشد على النار بإطالق اجلنود يقوم هروب، حماولة

  . .الغذائية
 اآلخرين احملتجزين مبصائر للتحكم الغذائية، املؤن على السيطرة مسلحة مجاعة فرض عقب ،األوضاع تتفاقم

 تركهم قد اجليش بأن ليكتشفوا املبىن، حبرق احملتجزين يقوم ااعة، ملواجهة ،والتجويع لإلغتصاب وتعريضهم
 املدينة يف يتجولون هلم الحول الذين اخلارج يف العميان ودحلش باإلنضمام الرواية أبطال يقوم عندها ،ورحل
  ،للنجاة بعضهم حياربونو املدمرة

 روايةملخص ال
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 أسوار خارج للنجاة وحماوالم) املرجتلة( وعائلتها زوجها، مرافقة أثناء الطبيب زوجة مسرية الرواية تتابع مث
 تخفي( الرؤية على قادرة ماتزال أا حيث مجيعاً، رعايتهم يف األعظم بالدور الطبيب زوجة تقوم حيث املبىن،
 ،احلكومة اإلجتماعية، اخلدمات والنظام، القانون ،كامل شبه بشكل اتمع ينهار ،)األمر بداية يف احلقيقة هذه

 ،البعض بعضهم إجياد يستطيعون وال تفرقت العوائل ،أمهية ذات غري تصبح األمور هذه كل ،..اخل ،املدارس
 العنف املرض، ظل يف مستحيل البشري التكيف أصبح ،األغذية ختتلس وأصبحت باينامل يف احلشود تراكمت
 مسكناً وجعله الطبيب مرتل يف املكوث من املطاف اية يف يتمكنون اجلديدة وعائلته وزوجته الطبيب ،واليأس

  ...ا حدث يتال الغامضة الطريقة بنفس املدينة عن الوباء رحيل تزامناً حليام جديد نظام وإقامة هلم
  ـــــ
  . .الرواية شخصيات

  ..الطبيب زوجة= 
 اية حىت الظاهرة هذه سبب تفسري يتم وال بصرها، التفقد اليت بأكملها الرواية يف الوحيدة الشخصية هي

 تتظاهرو األطباء على بالكذب تقوم ،إحتجازه يتم سوف الذي زوجها مفارقة على قادرة غري أا مبا ،الرواية
 الصحي، احلجر دخوهلا مبجرد ،بالوباء املصابني بقية مع فيه إحتجازها يتم ملبىن ذلك إثر إدخاهلا يتم لكي ،بالعمى
 عندما ،للمجمع احليوانية الطبيعة كبح على قادرة غري تصبح ما سرعان ولكنها املُجمع، تنظيم يف املساعدة حتاول
 حلصوهلم مثناً األخرى العنابر نساء مع اجلنس مبمارسة البةواملط البقية عن الغذاء حجب يف احلجر عنابر أحد تبدأ
 جمموعتها مبساعدة تقوم الصحي، احلجر من هروم مبجرد ،العنرب زعيم بقتل الطبيب زوجة تقوم الغذاء، على

 حقيقة يف أا رغم الصغرية، للمجموعة الفعلي الزعيم الطبيب زوجة تصبح ،املدينة يف احلياة فيد على للبقاء
  إعاقتهم نتيجة احتياجام بتلبية غالباً تقوم ألمرا

  ..الطبيب= 
   معاجلته عقب أعمى مفاجيء حنو على يصبح العيون طبيف  استشاري هو الطبيب

 مع الصحي للحجر أُقتيدوا الذين أوائل من هو ،" األبيض املرض"  بعد فيما يسمى الذي بالوباء مرضاه ألحد
 من العديد أن كما ،الصحي احلجز يف املتواجدين على سلطة ما نوعا لديه تصبح الطبية خلربته وفقاً ،زوجته

 نتيجة تكون هذا من الكثري ،الوباء إنتشار بدء قبل الطبيب عيادة زيارة هلا سبق األخرى الرئيسية الشخصيات
 تنجح ندماع ،لزوجها ونقله العنرب يف ماحيدث مشاهدة على قادرة تكون حيث بالوباء؛ تصب مل زوجته كون

  وزوجته الطبيب شقة يف والبقاء للسفر املطاف م ينتهي العنرب من اهلروب يف اموعة
  ..السوداء النظارة ذات الفتاة= 

 أحد مع كانت بينما بالعمى أصيبت كبغي جزئي بدوام سبق فيما تعمل السوداء النظارة ذات الفتاة كانت
 تنضم للحجر، دخوهلا مبجرد ،الصحي للحجر وأُقتيدت دقالفن من رمسي غري بشكل إخراجها مت ،الزبائن
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 أثناء السيارة لص يلمسها عندما ،الطبيب عيادة يف تواجدهم أثناء أُصيبوا الذين األشخاص من صغرية موعة
 ل،الداخ يف تواجدها أثناء ،لوفاته املطاف اية يف يؤدي جرحاً له يسبب مما - بركله تقوم املياه، دورةإىل  توجهها

 الرجلو هي تصبح القصة، اية يف ،مكان إي يف والدته على العثور يتم مل والذي األحول، الطفل برعاية تقوم
  عشاق السوداء العني عصابة ذو العجوز

  ..السوداء العني عصابة ذو العجوز الرجل= 
 ،الصحي احلجر يف األول للعنرب أنضموا الذين األشخاص أخر كان السوداء العني عصابة ذو العجوز الرجل
 الرئيسي املُخطط أيضاً وهو األخبار، بسماع للمحتجزين يسمح حممول ترانزيستور راديو جهاز معه أحضر

 احلجر، من اموعة رب أن مبجرد ،الغذائية التمونيات حيتجزون الذين األشرار عنرب على الفاشل للهجوم
  ءالسودا النظارة ذات الفتاة عشيق العجوز الرجل يصبح

  ..الدموع كلب= 
 كان بينما. احلجر من هروم بعد بالعمى املصابني من الصغرية للمجموعة ينضم الذي الكلب هو الدموع كلب
 اليت الكالب قطيع من محايتهم طريق عن اموعة أفراد كل مبساعدة يقوم أيضاً فهو الطبيب، لزوجة األكرب والئه
 دموع بلعق قام بعدما للمجموعة مرافقاً أصبح ألنه الدموع بكلب هتسميت متت ،يوم بعد يوماً وحشيتها تزداد
  الطبيب زوجة

  ..األحول الصيب= 
 ملبىن جلبه مت ،العيادة من العمى عدوى ألتقط أنه األرجح وعلى الطبيب، عند املراجعني أحد كان األحول الصيب
 السوداء النظارة ذات الفتاة قومت ،األول العنرب جمموعة مع وضعه يتم ما وسرعان أمه دون الصحي احلجر

  أمه وكأا وإطعامه بالصيب باإلهتمام
  ..السيارة لص= 

إىل  للوصول مبساعدته السيارة لص يقوم املرورية، احلركة أثناء سيارته يف بالعمى املفاجئة الطبيب أصابة عقب
 بالعمى أُصيب رجل أول مع اللص ابليتق وجيزة، بفترة بالعمى إصابته بعد ،سيارته بسرقة القيام وبالتايل مرتله،

 لتسوية الوقت إمتالكهما عدم مع ،بينهما املشاحنات ماتبدأ وسرعان. الصحي احلجر دخوله عند أخرى مرة
 كان بينما احلراس برصاص حتفه لقي ،احلُراس بواسطة قتله يتم حمتجز أول يكون اللص أن حيث مشكلتيهما،

  املصابة لقدمه عالج طلب حياول
  ..األول عمىاأل= 

 مث ملرتله فوراً أخذه يتم ،مرور أشارة عند ينتظر كان بينما املروري، الزحام وسط يف الوباء يفاجئه األول األعمى
 -  األول العنرب يف األساسيني األعضاء أحد هو ،اآلخرين املرضى لكل العدوى ينقل حيث الطبيب، عيادةإىل 
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 اية يف الوباء يزول عندما بصره، يستعيد شخص أول أيضاً وهو ،األصليني احملتجزين به يتواجد الذي العنرب
  األمر

  ..األول األعمى زوجة= 
 يلتم حيث ،الصحي احلجر لدخول زوجها مساعدة من وجيزة فترة بعد بالعمى تصاب األول األعمى زوجة
 ،وزوجته الطبيب ةبرفق األول للعنرب تنضم الصحي للحجر دخوهلا عقب،احلجر مبىن يف الصدفة مبحض مشلهما
 مع تضامناً للذهاب، األول األعمى زوجة تتطوع الغذاء، مقابل باجلنس باملطالبة األشرار عنرب يبدأ وعندما

  االخرين
  ..السالح ذو الرجل= 

 بقية مبساعدة يقوم ،احلجر يف الغذائية اإلمدادات على يسيطرون الذين األشرار عنرب زعيم هو السالح ذو الرجل
 العنرب هذا يبدأ ،إلوامره الميتثل من كل بقتل يهددو الغذائية املؤن على للسيطرة القوة باستخدام هعنرب أفراد

 األساور،و الساعات تنفذ وعندما ،الغذاء على حصوهلم مقابل مثنية أشياء تقدمي على وإجبارهم اآلخرين بابتزاز
  املوت حىت بطعنه الطبيب زوجة تقوم األمر اية يف ،النساء بإغتصاب يبدأون

  ..األعمى احملاسب= 
 اجلناح يف الوحيد هو ،والدته منذ أعمى كان ولكنه -"  األبيض العمى"  بوباء املتأثرين من ليس الرجل هذا

 هو لذلك، باإلضافة ،املشي عصى أستخدام كيفية ويعرف برايل بطريقة والكتابة القراءة على القدرة لديه الذي
 الذي الرجل بقتل الطبيب زوجة تقوم عندما ،األشرار جناح يف السالح ذو لالرج بعد السلطة يف رجل ثاين

 حتفه يلقى ،تأييد أي الجيد ولكنه سيطرته فرض وحماولة السالح بأخذ األعمى احملاسب يقوم ،السالح حيمل
  العنرب يف النار بإضرام اإلغتصاب ضحايا أحد تقوم عندما
  ــ

  . .الرواية إقتباسات
  . .متفائل إنك -
  احلايل وضعنا من أسوأ هناك أن أختيل ال لكين متفائالً، لست ال
  هناك كان أحد فال الكون، خلق عن للقصص مشاة القصص كل أن -
  جرى قد ما يعرف فاجلميع ذلك رغم شيء، أي شاهد أحد ال
  يلهاخت ميكن اليت تلك وأخرياً املمكنة ذلك وبعد احملتملة، مث الفورية، النتائج يف أوالً نفكر -
  املرء آراء تغيري يستطيع احلقيقي كاألمل الشيء -
  دائما حكيما مستشارا ليس واخلوف خائفني كنا طبعا -
  نفسه االجتاه يف السائرين الناس حشد مع اخنرطت -
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  معهم تنجرف أن لنفسها تسمح كأا و
  ظاهرين خجل أو إمث أمارة أدين بال جمهولة

  بسهولة تزول ال القدمية األحقاد -
  ضعفها نقاط هلا منها واحملتشمة احلذرة حىت الطبائع أن -
  دائماً املرء كاهل يثقل الذي هو اآلخرين خبز -
   باآلخرين عالقاتنا فهم يف خمتلفتان طريقتان ببساطة والصواب اخلطأ إن -
  ا نثق أال جيب فهذه، أنفسنا مع نقيمها اليت العالقات تلك ال
  دائما اللص تصنع ال ةالفرص ان صحيحا كان إذا فإنه -

  بعيد حدإىل  صنعه يف تساهم أا أيضا الصحيح فـ
   الالشعور حجاب خارجية أصوات وختترق نائمني نكون أن غالبا حيدث -

  داخله مغلفني زلنا ما نكون الذي
  بالشك اليقني أستبدال من الفائدة -
   بشرية ككائنات العيش على قادرين غري كنا إن -

  متاماً كاحليوانات نعيش ال كي بوسعنا ما كل نفعل األقل على فدعونا
  ومسها حقدها يتالشى أن منها يتوقع املوت البشرية الطبيعة تواجه عندما -
  العقل حيتمله ال شئ ،بالعميان ملئ عامل ،مرعبا أمرا سيكون -
  إليها ينظرون من بأعني ترى الصور إن ،ترى ال الصور إن -
   لألشياء املرئية القشرة ختترق،يضاأ تعمي أا لو بصفاء متنت -
  للشفاء القابل غري املدوخ عمائها إيل عمقها تلج و
   والكرب األمل بوباء أصبنا وقد كبرية حمنة يف نكون عندما -

وضوحا أكثر طبيعتنا يف احليواين اجلانب يصبح عندئذ  
  اخلاص صوته له أعمى، إنه الناس يقول الذي احلب -
  !منوت مجيعا لكننا معدياً، ليس املوت -
  !احملنة احتمال من ميكنك كافياً خرياً جتد قد احملن أسوأ يف حىت -
  باكراً تستيقظ الفارغة البطون -
  الكالم معها اليفيد أوقات هناك -
  مكان اي يف متشاان البشرين واجلنون التعقل ان -
  اآلن أنت أين على يتوقف غايتكإىل  الوصول إن -
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  املباشرة أو صريةالق للطرق الوجود -
   التعاسة يف شركاًء الغرباء جلعل كافية ثالث أو كلمتان -
  !منها الكبرية حىت أخطائه كل لآلخر أحدهم يغفر أن أخرى كلمات أربع أو بثالث و
  شيء إي يتعودون الناس -
  ..إنساين فعل هو العادل االنتقام -

  إنسانية الو عدل هناك يكون لن القاتل على حقوق للضحية تكن مل فإن
  يقابله شخص أول مع اخلاصة أموره يناقش لن نفسه حيترم رجل إي -
  مصائبنا عن الناس إلخبار مضطرين غري أننا -
   الضوء غياب من أكثر ببساطة ليست األعمى يعيشها اليت الظلمة أن -
   األشياء كينونةو مظهر يغطي ما شيء ببساطة هو عمى نسميه ما إن

  أسود بحجا خلف سليمة يتركها
  عندئذ والكرب األمل بوباء أُصبنا وقد كبرية حمنة يف نكون عندما -

  وضوحاً أكثر طبيعتنا يف احليواين اجلانب يصبح
  تهجر عندما احلياة هشة هي كم -
  العمى اخلوف يسبب قد -
  فهمهم يف إمنا الناس معايشة يف تكمن ال الصعوبة -
  ..لك شكرا خبري أنا: بسرعة قال -

   )اجلسدي الضعف دور لعب نريد ال عندما( ولهنق ما هذا
   للشجاعة استجماع بأنه عليه متعارف هذاو حنتضر، كنا لو، حىت خبري إننا نقول

  البشر لدى إال تعرف مل ظاهرة
  االنضباطات لكل األساسي املعلم القاسية، احلياة لتجربة شكراً -
  إليها احلاجة عند دائما تأيت ال األجوبة -
  بنفسك نفسك اخدم ممتازة خبدمة حتظى أن أردت إن -
   ونافع جيد شيء فعل النستطيع أننا. .يوماً نالحظ عندما -

  ببساطة العامل هذا نغادر كي الشجاعة منتلك أن فيجب
  البداية من عميان حنن بل بالعمى، أصبنا أننا أعتقد ال -

  نرى حقاً نكن مل. .نرى كنا لو حىت
  أمل كل فيه انعدم عامل يف تعيش أن أيضاً هو فالعمى -
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  أعمى جمتمع يف مبصراً املرء يكون أن أصعب ما!-
   خالصنا هي فالدموع البكاء على قادرين زلنا ما اننا مجيل -
  منوت فسوف فيها البكاء نستطع مل ان اوقاتا هناك ان إذ
  يفكروا أال حيكوا، أال يكتبوا، أال يقرؤوا، أال يعرفوا، أال املالئم من إنه -

  .. تغيريها ميكن ال الدنيا هذه بأنّ ويقبلوا يعتربوا وأن
  اجلنة تنتظرهم احلياة هذه وراء وأن املمكن، الوحيد االحتمال هي احلياة هذه وأن
  يرى أعمى من أسوأ أعمى هناك ليس -
  فيها أحياء بأننا تومهنا فهي كثريا ختدعنا القدمية الصور إن -

   موجوداً يعد مل فيها يهإل ننظر الذي الشخص ألن صحيح غري وهذا
  . .وسيقول فينا نفسه على يتعرف فلن يرانا أن مبقدوره كان ولو
  !حمزون بوجه إيلّ ينظر الذي هذا من
   عنه أحبث الذي احلقيقة نوع ما أعرف ال سأمشيها اليت اخلطوات ما أعرف ال -

  يل بالنسبة حيتمل ال أمر معرفتها عدم أن فقط أعرف
  القوانني ابتدعت وهلذا منها، مطلوب هو مما أكثر تصمت الضمائر -
   أيضاً كثر آخرون وينكره احلمقى من الكثري يهامجه الذي األخالقي الضمري ان -
   الرابع الدهر فالسفة اختراع من يكن ومل موجوداً كان وطاملا موجود هو

 انتهينا اجليين والتبادل أيضا االجتماعي واالرتقاء الزمن مرور فمع ،مشوشة فرضية من اكثر الروح تكن مل حيث
   الدمع ملوحةو الدم حبمرة ضمرينا تلوينإىل 

   داخلية مراياإىل  اعيننا فحولنا كافيا يكن مل ذلك وكأن
  لفظياً إنكاره حناول كنا ما تعكس ان دون من تظهر غالبا اا والنتيجة

   ان جتاهل على قادر امرؤ هناك زال ما انه أيعقل -
  جداً الوعر النقاء طريق على اإلشراك دائما تواجه ال الفضيلة

  باحلظ تكافآن والرذيلة اخلطيئة بينما
  استهتار ونصفها خبث نصفها منها جبلنا اليت الطينة -
   !..حنتضر كنا لو حىت خبري اننا نقول -

   اجلسدي الضعف دور لعب نريد ال عندما نقوله ما هذا
  البشر لدى اال تعرف مل ظاهرة يوه ،للشجاعة استجماع بأنه عليه متعارف وهذا

   عليه املترتبة النتائج يف فعل بأي القيام قبل التفكري منعن اننا لو -
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   !..ختيلها ميكن اليت تلك واخرياً ،املمكنة وبعدئذ احملتملة مث الفورية النتائج يف اوال> 
  األوىل حماكمتنا عندها تتوقف اليت النقطة من أبعد ابداً خنطو فلن
   متكافئان وافعالنا كلماتنا عن املتأتيان والشر اخلري -
   الالحقة األيام خالل متوازنة وطريقة معقول اتساق يف أحدمها يستمر اذ

  نعتذر او عليه انفسنا ىنء  - القرار أو الفعل - نتائجه لنرى موجودين نكون ال حني يف اية ال ماإىل  ورمبا
   خالصنا هي فالدموع. .البكاء على قادرين زلنا ما اننا مجيل -
  منوت فسوف فيها البكاء نستطع مل ان اوقاتا هناك ان إذ
  بالتنبؤ أو الظاهر بالدليل سواء اصدقائك هم من تعرف احملنة مبواجهة -
  احملنة احتمال من ميكنك كافياً خرياً جتد قد احملن أسوأ يف حىت -
  النهاية يف معناها كل تفقد احلياة فإن صغرية بتنازالت ما شخص يبدأ عندما -
   !..كاهناً تصنع ال العادة ان كما -

  ابداً ننساها أال جيب حقيقة وهذه امللك يصنع ال الصوجلان فان
   !..دائما توىف ال النذور -

  حساا حنسب نكن مل خارقة قوة بسبب اخرى واحيانا الضعف بسبب احيانا
  العميقة املشاعر وجود إمكانية ينكرون من لدى زةاجلاه االفكار تلك سطحية يظهر الوجداين االنشغال ان -
   االبدوإىل  واحدة مرة تعلمنا قد نكون ان جيب -
  مكان اي يصل ان قبل كثري يتقلب القدر ان
  املعاين كل العامل يفقد عندما الدموع تعين ماذا -
  ايضاً أحزام هلم القاسية القلوب أصحاب ان -
   باالخرين عالقاتنا فهم يف خمتلفتان طريقتان ببساطة الصوابو اخلطأ ان -
  به نثق ال ان جيب فهذه أنفسنا مع نقيمها اليت العالقات تلك ال
   للموتى االعذار اجياد دائما حناول وهلذا موتنا فكرة جداً اب اننا -
  دورنا حيني عندما نعذر ان مسبقا نطلب كأننا و
   النساء عن شيء كل يعرفون أم يعتقدون متشاون مجيعهم الرجال -

  امرأة رحم من خرجوا أم رد
   الطاولة من اآلخر اجلانب على قبالتنا اآلخر املقامر هو الزمن. .حيكم الذي هو الزمن -

  احلياة هذه يف الراحبة األوراق حنزر ان حنن عليناو اللعب أوراق كل يده ويف
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  )املنتج ندرة على تؤكد بأن باالسترخاء يشعر وراجلمه تدع ال( – ١
 بنا اتصلت إذا: إىل انتظارك، يف موظفينا حاال، بنا اتصل: قول من فبدال كبري، لفرق أدت إعالن يف مجلة تغيري

   احملاولة إعادة فنرجو مشغوال اخلط ووجدت
 يتصلون الناس من الكثري بأن حياءاإل أعطت اجلديدة اجلملة أن ذلك املتصلني، أعداد لزيادة أدى التغيري هذا

   املباع املنتج يف الثقة على باعثا اإلشارة هذه يف الناس فوجد بالفعل،
 أن تعين الثانية اجلملة حني يف ينتظرون، فاملوظفون للعجلة داع فال اجلمهور استرخاء على ساعدت األوىل اجلملة
  مرة من أكثر االتصال يف جمهود بذل اجلمهور على

------ --------------------  
  )عليه التأكيد تريد الذي القرار نفس اختذوا متشاني آخرين أناس أن كيف أذكر( – ٢

 مناشف طلب دون املناشف استخدام إعادة أختاروا الفندق نزالء من الكثري أن الفندق محام يف اللوحة قالت حني
   الغسيل، يف املستخدم للماء وتقليل البيئة على حرصا أخرى
 استخدام أعادوا حتديدا الغرفة هذه نزالء غالبية: لتقول اجلملة صياغة إعادة مت حني لكن قليل، عدد تفاعل

  الثلث بنسبة الفندق نزالء جتاوب زاد عندها البيئة، على حفاظا املناشف
 --------------------------  

  )السليب األسلوب هذا انتهاج لىع تشجع الواقع يف هي سليب مجاعي سلوك أي تذكر اليت اإلعالنات( – ٣
 حني ،التقليد على اجلميع يشجع فذلك سلبيا، شيئا يفعل الناس من جدا كبري عدد أن مفادها حقيقة تذكر حني

 أدت مثلهم، تفعل فال الغابة من اخلشب قطع يسرقون الغابة زوار من كبري عدد أن تقول غابة يف لوحة وضعت
 اخلشب قطع حترك ال رجاء: لتقول اجلملة صياغة إعادة بعد لكن مرات، ثالث السرقة معدل لتزايد اللوحة هذه
 هلا، املكفول االنتخاب حق متارس ال امرأة مليون ٢٢ أن آخر إعالن قال حني ،أفضل النتائج جاءت مكاا، من

 ،ذلك عليف الكل أن كان العام االنطباع ألن االنتخابات يف املشاركة وعدم الكسل على اجلمهور ذلك ساعد
  سلبيا شيئا كان ولو حىت يفعل، فيما وتقليده القطيع مع للسري متيل الناس

 -------------------------  
  )يغريه ال فهذا السيئ السلوك تعاقب ال اجليد، السلوك شجع( – ٤

 وضع مت عليه وبناء الكهرباء، من بيت كل استهالك معدل مراقبة عرب كاليفورنيا، بيوت على جتربة إجراء جرى
 خفضوا املتوسط من أعلى استهالكهم معدل أن علموا الذين السكان ،بيت كل باب على ملونة بطاقات

 زاد منخفض استهالكهم معدل أن عرفوا الذين السكان أن حني يف باملائة،% ٥.٧ بنسبة استهالكهم

 ملخص الكتاب
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 مبتسم وجه عليها طاقةب وضع مت املعضلة، هذه حلل ،سلبية بنتيجة عاد الذي األمر% ٨.٦ مبعدل استهالكهم
 خفضت بعدها املتوسط، من أعلى طاقة يستخدم ملن عابس وجه عليها وبطاقة أقل، طاقة يستهلك الذي للبيت

 مبتسم وجه عليها بطاقة تلقت اليت البيوت أن حني يف ،%٥ بنسبة استهالكها االستهالك متوسط فوق البيوت
 موعد عن متأخرين يأتون الذين املوظفني عدد تذكر ال ذاته، قالسيا يف. تغيري دون الطبيعي معدهلا على استمرت
  املوعد يف يأتون الذين وامدح شجع بل الدوام،

 --------------------------  
  )قرار اختاذ عن لعجز تؤدي الكثرية اخليارات( – ٥

 املبيعات زادت فقط، ١٥إىل  خمتلفا نوعا ٢٦ من شولدرز اند هيد شامبو خيارات من بروكتر شركة قللت حني
 كرمي آيس حمل حالة مثل اخليارات، تعدد اجلمهور فيها حيب مواقف هناك األخرى، اجلهة على .%١٠ مبقدار

 جتربة يف رغبة يقصده اجلمهور وجعل شهرته أذاع الذي األمر كرمي، آيس نكهة ٢٠٠ من أكثر يوفر كندا يف
 من أكثر عليهم تعرض حني األطفال، مع ذاته مراأل ،الشراء قبل بالتذوق يسمح احملل وأن خاصة جديد، شيء
  كلها اخليارات مع التفاعل لتناقص سيؤدي تضيفه خيار كل ،لقراءته كتاب أو لتناوله طعام نوع

 --------------------------  
  )قيمته من الناس يقلل ال حىت الفعلية، قيمته ذكر على احرص جمانا، ما شيئا تعطي حني( – ٦

 عينة تقسيم مت اللؤلؤ، من عقد مقابل سيدفعون كم حتديدا ما، منتج لقيمة اجلمهور تقييم على ةدراس إجراء عند
 العقد هذا يعرض إعالنا قبلها شاهد والثاين له، مثنا يتوقع كم كتب مث العقد شاهد األول فريقني،إىل  اجلمهور

 فريق اقتراح ،األول الفريق تقييم وسطمت من% ٣٥ أقل تقييما أعطى الثاين الفريق. فاخر منتج شراء عند جمانا
 عند هدية دوالر ٢٥٠ قيمته منتج على احصل تقول أن مثل اانية، اهلدية قيمة ذكر هو الدراسة هذه عمل

 غالية قيمته أن فتقول وتكذب متدنية قيمته منتجا تأخذ الشركات بعض( ،عليك إضافية تكلفة أي بدون الشراء
 ملموسة نتيجة أي االقتراح هلذا جيعل ال الذي األمر املفترض، بيعه بسعر رائج غري وأ قدميا منتجا تعرض أو جدا،
  )اخلاطئ األسلوب ذا تطبيقه عند

 ---------------------------  
  )األرخص القدمي مبيعات من يزيد الثمن غايل احلديث املنتج( – ٧

 ذات من السابقة اإلصدارة مبيعات يادةز الحظت سعرا، واألغلى واألفضل األحدث منتجها شركة طرحت حني
 سعر بريق من زاد ما الثمن، غايل احلديث املنتج أن على األمر فسر اجلمهور أن هو حدث ما ،سعرا األقل املنتج
 عندما. احلديث باملنتج مقارنة اخلواص بعض تنقصه كانت ولو حىت ومقبوال، معقوال سعرا وجعله القدمي املنتج
 املنتج يف اإلضافية باملواصفات والتضحية األرخص لشراء أغلبهم مييل الفئة، ذات من منتجني بني اجلمهور يقارن
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 وال الغايل ال املتوسط، املنتج لشراء اجلمهور مييل الفئة، ذات من للبيع منتجات ٣ توفر حني ،الثمن غايل
  الرخيص

 ----------------------------  
  )لتفاديه عملية خبطوات تتبعه مل ما ار،قر الختاذ الناس يدفع ال التخويف( – ٨
 هذا من فقط حذرت األوىل صورتني، يف ،التيتانوس عدوى خطورة من للتحذير دعائية منشورات توزيع مت

 ،التطعيم عرب املرض هذا من للوقاية خطوات سردت مث وخماطره، املرض هو ما شرحت الثانية بينما املرض،
 للتطعيم، منهم قليل عدد سوى يتقدم ومل جدا فقري بشكل تفاعل األول راملنشو على حصل الذي األول الفريق

 فترفض راحة بعدم تشعر الناس جيعل التخويف ،للتطعيم وتقدم كبري إجيايب بشكل تفاعل الثاين الفريق أن على
 أفضل إجيابية نتائج تعطي اخلوف هذا سبب من الوقاية خطوات سرد أن حني يف اخلوف، مصدر مع التفاعل

 بدون لكن التيتانوس ضد التطعيم خطوات تشرح منشورات توزيع مت ،االفتراض هذا صحة من للتأكد ،بكثري
 من الوقاية خطوات يليها التخويف متالزمة على يدل ما أخرى، مرة فقريا التفاعل وجاء املرض، هذا خماطر ذكر

  اخلوف هذا مصدر
-----------------------------  

  )اجلميل لرد الناس تدفع مقابل بدون امالتوا اهلدايا( – ٩
 شيء أي طلب بدون املارة على جمانا كوال كوكا زجاجات بتوزيع متجول يانصيب بائع قام بأن التجربة جرت

 ،اانية اهلدية توزيع بدون بيعه مبحاوالت مقارنة الضعف، مبقدار مبيعاته زادت االحصائيات، واقع من ،املقابل يف
 ااملة هذه. خري صنيع جماملة، هدية، مقابل، بدون بل ما، لغرض مقدمة اهلدية تكون أال على أكدت التجربة

 البشري السلوك هذا ،منه بالشراء كانت املتجول، البائع حالة ويف تراه، الذي الوجه على لردها، الناس تدفع
 حيث العمل، بيئة يف خاصة ساعدته،م أنا ميكنين منإىل  مساعديت، ميكنه من: السؤال صيغة بتحويل ترمجته ميكن

 سبيل على عادة يفعلوه مما أكثر بشكل معك للتفاعل سيدفعهم املقابل يف شيء انتظار بدون اآلخرين مساعدة أن
. مهمتك/  وظيفتك يف النجاح على يعينك وبالتايل منك املطلوبة املهام تنفيذ على يساعدك وهذا اجلميل، رد

  إضافية تكاليف بدون السريع الشحن مثل لعمالئه، هدايا يقدم فهو الفكرة، ههذ على يقوم زابوس مثل موقع
-----------------------------  

  )العمل بيئة داخل اإلجيايب التفاعل من تزيد اليد خبط املكتوبة الشكر رسائل( – ١٠
 على اشتملت ألوىلا ما، شركة موظفي على) Survey( االستبيان أسئلة من جمموعات ٣ بتوزيع الباحثون قام

 مكتوب جاءت الثانية. األسئلة كل على اإلجابة املوظف من تطلب خطية رسالة عليها) Post-it( ملصقة ورقة
 اسم ومطبوع جاءت الثالثة بينما األسئلة، على اإلجابة من االنتهاء فور إعادا طلب األوىل ورقتها على اليد خبط

 –% ٧٥: كالتايل للثالثة كلها األسئلة وإجابة التفاعل نسبة جاءت. األسئلة من األوىل الصفحة على املوظف
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 يده خبط يكتب فمن واإلنسانية، الشخصية للمسات كبرية أمهية تعطي الناس أن ذلك تفسري%. ٣٦ –% ٤٨
 التجارب إن بل. الطلب مع فتتفاعل ذلك تقدر والناس ذلك، يف كبريا جهدا بذل حتما صغريا ملصقا ويضع

 األوراق، على “لك شكرا” طباعة جمرد من أكرب جاء عليه كتابة بدون ملون ملصق مع تفاعلال أن أوضحت
  %٤٣إىل  %٦٩ بنسبة

------------------------------  
  )شخصي بشكل مقدمة متوقعة، غري أمهية، ذات تكون أن اهلدايا على( – ١١

 شخص لكل حلوى مبعدل( للعميل فاتورةال مع نعناع/  حلوى بإعطاء النادل قام حيث مطعم يف التجربة جرت
 جتربة مث الفاتورة، إعطاء قبل ذاا احللوى بتوزيع النادل قام بأن ثانية جتربة مث ،)مرة كل يف الطاولة على جالس

 يده مد مث والعودة، االستدارة مث لربهة التوقف مث والرحيل، الفاتورة تقدمي مث احللوى، بإعطاء النادل قام بأن ثالثة
  الطاولة على فرد كل على وتوزيعها إضافية حلوى بقطعة لتخرج جيبه يف

 يف ،%٣.٣ مبقدار العادي معدله عن البقشيش زاد األوىل التجربة ففي البقشيش، قيمة على جتربة كل تأثري ظهر
 تفاعل من تزيد االنسانية اللمسة أخرى، مرة%. ٢٣ مبقدار فزاد الثالثة وأما% ١٤.١ مبقدار زاد الثانية

 اجلمهور، مع االنساين التفاعل على تدل مواقف هذه كل جيبه، يف يده ومد النادل، توقف فحني معك، اجلمهور
 أن العميل وتوقع تركها من أفضل يده يف للعميل اهلدية إعطاء. اجلميل رد يريد اجلمهور هذا جيعل الذي األمر

  !بنفسه يأخذها
 ---------------------------  

  )الرسالة مع التفاعل يزيد املقابل يف شيء اطاشتر عدم( – ١٢
 داخل لوحتني لصق مت حيث الفندق، ذات يف التالية التجربة جرت ؟٢ رقم يف املذكور الفندق تذكر هل

 فيك لثقتنا: قالت الثانية. البيئة محاية جلهات بالتربع سنقوم املناشف استخدام أعدت إذا قالت األوىل: احلمامات
 زاد الثانية اللوحة مع الرتالء تفاعل. البيئة محاية جلهات بالتربع عنك نيابة قمنا املناشف، ماستخدا ستعيد أنك

  األوىل نزالء تفاعل عن% ٤٥ بنسبة
 ----------------------------  

  )متلقيها عني يف وتقل مقدمها عني يف اهلدية قيمة تزيد الوقت، مبرور( – ١٣
 بدون آلخرين وجمامالت مساعدات تقدمي املوظفني من الباحثون طلب أنب خمتلفة، عمل بيئات يف التجربة جرت
 أسابيع عدة الباحثون انتظر. ااملة هذه تقييم ااملة، متلقيو ااملة مقدم الطرفني، من طلبوا مث مقابل، انتظار

 ااملة قدم من بأن فيدت النتائج وجاءت عليها، حصلوا/  قدموها اليت ااملة تقييم األشخاص نفس من طلبوا مث
  سابقا أعطاها مما أقل تقييما أعطاها ااملة على حصل من بينما السابق، من أكرب تقييما أعطاها

-----------------------------  
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  )باألكرب أتبعه مث أوال، صغري بطلب أبدأ( – ١٤
 سائقي من تطلب بيوم مداخل على كبرية لوحة وضع البيوت أصحاب من جمموعتني من الباحثون طلب

% ٧٦ استجاب الثانية اموعة بينما ،%١٧ بنسبة األوىل اموعة استجابة جاءت. حبرص القيادة السيارات
 من تطلب صغرية لوحة وضع بأسابيع قبلها الباحثون منها طلب الثانية اموعة الفرق؟ فما الطلب، هلذا منها

 القيادة أنصار من أنفسهم يعتربون البيوت أصحاب جعل الصغري الطلب هذا. السرعة وخفض التمهل السائقني
  بكثري أفضل بشكل الطلب مع تفاعلوا ذاته، املعىن حتمل أكرب لوحة وضع منهم الباحثون طلب حني ولذا اآلمنة،

 اطلب التسويق، يف. أكرب هو ما شراء منهم اطلب بعدها مث بسيط، شيء شراء اجلمهور من اطلب املبيعات، يف
 حبوث أسئلة على اإلجابة منهم اطلب مث مير الوقت بعض دع بعدها ثالثة، أو سؤالني على اإلجابة الناس من

 األول السؤال إجابة منهم اطلب بل كله، املدرسي واجبهم حل منهم تطلب ال األطفال، مع. الكثرية التسويق
  املزيد على اإلجابة منهم اطلب بعدها مث فقط،

--------------------- ------  
  )املسمى هذا على بناء للتصرف يدفعهم الناس من جمموعات على املسميات إطالق( – ١٥

 مت عليهم، املطروحة لألسئلة إجابام على وبناء االنتخابات، يف املشاركة خبصوص مواطنني مع مقابالت إجراء مت
 هذا شارك االنتخابات، إجراء يوم يف. ينتخبوا ألن املرشحون: اسم عليها أطلق جمموعةإىل  نصفهم تقسيم

 هلذا انتمائهم بأن شعروا إذ مسمى، أي عليه يطلق مل الذي اآلخر النصف عن% ١٥ زادت بنسبة النصف
 مجعوا حني أم املدرسون الحظ إذ األطفال، وعلى املوظفني على ينطبق األمر هذا. ينتخبوا أن عليهم ميلي اللقب
 أكرب اهتماما األطفال هؤالء أظهر اجلميل، اليد خط أصحاب يهمعل أطلقوا جمموعة يف معا األطفال بعض

 حمله، يف املسمى يكون أن على يعتمد الطريقة هذه جناح. إجيابيا عليهم وانعكس الكتابة حسن على بالتدرب
 لزيادة تؤدي سلبية مسميات إطالق أن البيان عن غين. مثارها تؤيت فلن وإال موجودة، املهارة متحققة، الصفة

  السلبية املهارة/  لصفةا
-----------------------------  

  )بتنفيذه التزامهم من يزيد قرارهم تأكيد الناس من الطلب( – ١٦
 طاولة، حلجز يتصلون الذين لزبائنه املسبقة املواعيد حجز موظف يقوهلا اليت اجلملة بتغيري مطعم صاحب قام حني
 معنا، حجزك إللغاء احتجت حال يف وختربنا بنا ستتصل هل: ىلإ لدينا، حجزكم إللغاء االتصال الرجاء: من

 مسع حني. املسبقة احلجوزات إمجايل من% ١٠إىل  %٣٠ من باحلجوزات والوفاء احلضور عدم معدل اخنفض
 االنتخابات يف. االجابة وهذه التعهد ذا للوفاء مضطرين جعلهم الذي األمر بنعم، أجابوا السؤال، هذا الزبائن
 ستشارك هل: السؤال يطرحون وفورا التصويت، له حيق أمريكي بكل مرشح كل محلة أعضاء يتصل يكية،األمر

 مبشاركتك يعلمون اآلخرين وسأجعل موافق أنك سأعترب حسنا عليه رد بنعم، أجاب فإذا املقبلة؟ االنتخابات يف
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 عليهم، السؤال هذا طرح سببب االنتخابات، يف فعليا املشاركني عدد زيادة تكون النتيجة. هذه وإجابتك
  باإلجياب ردهم وبسبب

 ألن نعم، لقول مييلون فإم املستقبل، يف سار اجتماعي حدث يف سيشاركون هل سؤاال الناس على تطرح حني
 حني. وإجابتهم بوعدهم لاللتزام مضطرين يصبحون هذه، إجابتهم وبسبب هذا، جمتمعهم يف املتوقع الرد هو هذا

  .هذا بردهم بالوفاء االلتزام على تساعدهم فأنت نعم، هي التقليدية إجابتها أسئلة الناس على تطرح
 --------------------------------  

  )به االلتزام معدالت من تزيد عليه املتفق كتابة( – ١٦
 حني يف فقط، بالقول تطوعي عمل يف املشاركة على وافق األول الفريق لفريقني، املتربعني من جمموعة تقسيم مت
 عليه، املتفق اليوم يف. املشاركة على موافقته الثاين الفريق يف عضو كل فيه يكتب لكي مكتوب منوذج توزيع مت

 من األطباء عيادات طلبت حني. الثاين الفريق أعضاء من% ٤٩ حضر حني يف األول، الفريق من% ١٧ حضر
 مدير يطلب حني. املواعيد هذه حضور تمعدال زادت بأنفسهم، الطبيب لدى موعد حجز منوذج ملء املرضى
  .تزيد األهداف ذه االلتزام معدالت سيجد بأنفسهم، أهدافهم كتابة معه العاملني من املبيعات

 حني. حتقيقها نسبة ستزيد االجتماع، هذا يف منه املطلوبة األهداف ما، اجتماعا حيضر موظف كل يكتب حني
 بدال مدفوعام، تقسيط أو املتجر مراسالت يف االشتراك مثل بأنفسهم، ما مناذج ملء العمالء من املتاجر طلبت

 أوالدك مع تتفق حني. املتجر هلذا والئهم ومن العمالء التزام من هذا زاد بأنفسهم، ميلؤها املتجر موظفي ترك من
 ذا الدكأو التزام نسبة من سيزيد فهذا ما، ورق على بكتابته االتفاق هذا على وتؤكد ما، شيء فعل على

  .االتفاق
 --------------------------------  

  )مذبذبني بأم يشعروا أن دون مواقفهم لتغيري الناس يدفع الظروف تغري( – ١٨
 كانت الشراء وقت يف ألنه% ١٠٠ صحيحا كان املاضي، يف ما ملنتج شرائه قرار بأن ما، عميال تقنع حني

 مثل( خمالف قرار اختاذ يربر الذي األمر كبري، بشكل الظروف ذهه تغريت فلقد اآلن أما ذلك، تربر الظروف
 أدى ما هو الظروف تغري أن لوال األصلي، موقفه على ثابتا زال ال بأنه يشعر العميل جيعل هذا). آخر منتج شراء
  السن كبار مع يزيد األمر هذا. مواقفها على ثابتة تبدو أن حتب فالناس نفسه، هو وليس اآلن، قراره لتغيري

 ---------------------------------  
  )أكثر مساعدتك يف راغبني جيعلهم فهذا اآلخرين، من معروفا تطلب حني( – ١٩
 وأن بد ال الشخص؟ هذا أساعد ملاذا يفكرون، جيعلهم هذا لك، ويقدموها اآلخرين، من مساعدة تطلب حني
 طلباتك على واملوافقة أكثر ملساعدتك مستعدين ناآلخري جتعل النتيجة هذه. أساعده جعلتين جيدة خصاال لديه

 من كافئ مسابقة أسئلة وطرح األول الفريق أمام الباحث وقف لفريقني، الناس من جمموعة تقسيم مت. التالية
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 سبيل على – الباحث طلب األسئلة، اية بعد. ذاته الشيء معه جرى الثاين الفريق. املال من مببلغ عليها أجاب
 السبب معلال عليها، حصل اليت اجلائزة مبلغ يرد أن األول الفريق يف فرد كل من – املعروف ملوع املساعدة

 أعضاء أغلب وافق. جدا قليل معه املتبقي املال أن اكتشف والذي نفسه، الباحث جيب من جاء املال هذا بأن
 هذا شخصية يف رأيهم عن نياملشارك مجيع على استقصاء إجراء مت بفترة بعدها. املال رد على األول الفريق

 يرد مل الذي الثاين الفريق من أعلى املال رد الذي األول الفريق رضا نسبة جاءت. املسابقة أدار الذي الباحث
  املال

 ---------------------------------  
  )لبعيد يذهب القليل طلب( – ٢٠

 األمريكية، السرطان جلمعية التربع طالبا واباألب على دق األول لفريقني، التربعات طاليب من جمموعة تقسيم مت
 نسبة. سيساعد الواحد املليمو الفلس: بالقول كالمه أى بأن األول عن زاد والذي الثاين، فعل وكذلك

 أن دون( البيوت أصحاب من% ٥٠ معه جتاوب الثاين الفريق بينما% ٢٨.٦ كانت األول الفريق مع التجاوب
 تطلب حني). التربعات قيمة إمجايل من زادت املتربعني عدد زيادة أن أي شارك،م كل به يتربع ما متوسط يقل

  طلبك مع اإلجيايب التفاعل نسبة بذلك تزيد فأنت سيساعد، القليل أقل أن على وتؤكد اآلخرين، من املساعدة
 ----------------------------------  

  )مرتفع لسعر ستصل جدا، رخيص سعر من املزايدة تبدأ حني( – ٢١
 الناس من املزيد جيعل للغاية، متدين بسعر األشياء على املزاد بدء أن تبني باي، إي موقع أجراها دراسة يف

 حني الناس أن هو األمر هلذا الدراسة تفسري. مرتفع بسعر ببيعه األمر ينتهي حىت الشيء، هذا شراء على يزايدون
 األشياء األخرى، اجلهة على. بسهولة فيه التفريط وترفض به ترتبط فإا ما، شيء على للمزايدة وقتها من تنفق
 نفسيا حاجزا يشكل السعر يف االرتفاع هذا. املزايدين من أقل عدد على حتصل عادة مرتفع، سعر من تبدأ اليت
 فقةص وبأنه املزايدة قيد الشيء يف للثقة الناس يدفع املزايدين عدد زيادة أن كما املشاركة، من املزايدين مينع

 تتحقق ال القاعدة فهذه للمزايدة، الثمن خفض يدفعهم ومل قليال، املزايدين عدد كان حال يف أما. حتما جيدة
 هذه جدوى يف للشك سيدفعهم ما املزايدين، من قليل عدد عليها رخيصة بضاعة ستجد الناس أن ذلك ساعتها،
  البضاعة

 ----------------------------------  
  )مناقبك يعدد غريك دع( – ٢٢
 اجلمهور هذا إليك فسينظر وكذا، كذا جمال يف خبري أنا لتقول مجهور أمام ووقفت ما، جمال يف بارعا كنت إذا

 وكذا كذا أنت ويقول للناس، يقدمك آخر شخصا تركت إذا. نفسك متجد لكونك منك وينفرون سلبية، نظرة
 يف هلذا،. جمالك يف خبري أنك على لك وينظرون وحيترموك لألفضل لك الناس نظرة فستتغري كذا، على وحاصل
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 هل. مغين أو خبري أو ملتحدث الذاتية السرية سرد بنفسه يتوىل احلفل مقدم ستجد واحلفالت، االجتماعات
 والتعريف للناس تقدميك عجالة يف يتوىل أحدهم اجعل يعرفك؟ ال مجهور أمام) برزنتيشن( تقدميي عرض ستقدم

 ألنك احلائط، على الدراسية شهادام يعلقون األطباء جتد السبب هلذا. مباشرة قبلها وبدراستك وخبرباتك بك
  هلم وتستمع االحترام بعني هلم تنظر تراها بعدما

 قسم عن يسأهلا من حبيث اهلاتفية، االتصاالت على الرد عاملة بتدريب عقارية شركة قامت السياق، نفس يف
 ٢٠ لديها واليت شيلدون، مع باحلديث عليك إذا املبيعات؟ يف شخص مع ديثاحل تريد: قائلة عليه ترد املبيعات،

 مع ذاته األمر وكررت( بيعه تريد الذي للعقار مشابه عقارا للتو باعت إا بل العقارات، بيع جمال يف خربة سنة
 عاملة أن علىو كاذبة، ال حقيقية املعلومات هذه أن على قام الطريقة هذه جناح). والعاملني األقسام بقية

 هذه. للمتصلني يقدمهم من خري لتكون أهلها الذي األمر محيمة، شخصية معرفة العاملني كل تعرف االتصاالت
  بعدها واالتصاالت واملبيعات العمالء لزيادة أدت الطريقة

-------------------------------  
  )خطر يف فأنت املكان، يف شخص أذكي تكون حني( – ٢٣
 أدت اليت العوامل ذكرا معهما، مقابلة يف دنا؟ أو النووي احلمض اكتشفا الذين لعاملنيا عن مسعت هل

 الالمعني البارزين العلماء من جمموعة هناك كانت األمر، حقيقة يف: صغرية معلومة أضافا مث هذا، الكتشافهما
 تطلب تكن مل أا حبيث بوغالن من كانت لكنها نابغة، عاملة رأسهم وعلى احلمض، هذا عن يبحثون كانوا الذين

 ولذا جدا، عاديني كانا فهما خمتلفا، وضعهما فكان العاملان، هذان أما. لذلك حباجة تكن مل فهي غريها، نصيحة
 مسلمة كل يف التشكيك يف يترددان ال جعلهما عاديني كوما حال أن كما به، يفخران بارز شيء اكتشاف أراد

  العلمي االكتشاف هلذا قادمها ما وهو اجلديد، عن احبث والنظر البحث وإعادة علمية،
 القرارات ليتخذ يتحول فإنه ويبزغ، قائد جنم يلمع فعندما واملؤسسات، الشركات داخل يتكرر األمر هذا

 معا تعمل اليت الفرق. عام بشكل املستوى تراجع النتيجة فتكون اآلخرين، نصائح على اعتماده ويقل، مبفرده
 صغريةإىل  الكبرية املهام تقسيم تستطيع املتناغمة الفرق أن ذلك مبفردهم، يعملون من على التفوقإىل  متيل

 ليس. الفرق من أقل بكفاءة فسيكون فعل وإن ذلك يستطيع ال الفرد أن حني يف الفريق، يف عضو كل يؤديها
  الفريق أعضاء من صائحوالن اآلراء وتبادل الشورى على بناء بل تصويت، على بناء القرارات تتخذ بأن األمر

 --------------------------------  
  )غيابه من أفضل الفريق يف املعترض املتشائم وجود( – ٢٤
 أسباب يناقشوا مث قرارام، على املعترض املتشائم أحدهم يكون أن على أفراده يدرب أن فريق كل على جيب

 قبل حمتملة زاوية كل من قرارام درسوا بأم ولالق بعدها ميكنهم حىت هلا، ويستعدوا واالعتراض التشاؤم
 فال اعتراضه على يعتاد الفريق جيعل ذلك أن إذ وحيد، بشخص منوطا الدور هذا يكون أن جيب ال. إصدارها
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 كل من األمر دراسة بغرض هذه التفكري طريقة الفريق يشجع أن جيب بل اجلد، حممل على االعتراض سبب يأخذ
 على بناء الرأي خيالفوه أن خيشون ال مبن بل باملتملقني، نفسه حييط أال املدير على. شيء لكل واالستعداد جوانبه
  .فقط واملعارضة االختالف لغرض وليس منطقية أسباب

 --------------------------------  
  )الصحيحة الطريقة ال الشيء، لعمل اخلطأ الطريقة مشاهدة من الناس يتعلم( – ٢٥

إىل  اإلطفاء جنود من جمموعة تقسيم مت فحني االجيابية، األمثلة من أكثر اجلمهور ذاكرة يف تبقى ةالسلبي األمثلة
 فاستمع الثاين أما عملهم، خالل اإلطفاء رجال فيها يقع اليت األخطاء ذكرت حملاضرة استمع األول فريقني،
 عملهم، خالل مشاة ملواقف ولاأل الفريق أعضاء تعرض حني. اإلطفائيون ا يقوم اليت الصحيحة لألشياء
 اليت الصحيحة األشياء لنسيان مييل العقل. الثاين الفريق من أكثر بسالم، معها التعامل يف أكرب كفاءة أظهروا
  .الغري فيها يقع اليت األخطاء أفضل بشكل يتذكر لكنه اآلخرون، يفعلها

 --------------------------------  
  )مزاياك مث بعيوبك كالمك تبدأ حني أكثر فيك الناس يثق( – ٢٦
 موقعها على األخرى املنافسة الشركات لكل التأمني أقساط أسعار بعرض السيارات على تأمني شركة قامت حني
 موقع عرض حني%. ١٧ مبعدل سنويا الزيادة يف مبيعاا واستمرت ا العمالء ثقة من ذلك زاد انترنت، على
 سيارا تبيع فاجن فولكس بدأت حني. مبيعاته زادت املنافسون، يبيعها اليت تبالك أسعار انترنت عرب كتب بيع

 هلا جلب الذي األمر طويلة، لفترة قبيحا سيبقى شكلها بأن بالقول إعالناا بدأت أمريكا، يف اخلنفساء – بيتلز
. والسعر الوقود يف جدا اقتصادية اخلنفساء أن ذكرت ذلك، قالت بعدما أا ذلك توقعات، أي حطمت مبيعات

  .املبيعات من باملزيد عليها عاد أكثر، جنتهد لكننا السوق يف ٢ رقم حنن افيس السيارات تأجري شركة قالت حني
 التأثري، قليل صغري هذا عيبك أن كيف توضح مث مزاياك تسرد مث عنك، سلبية حقيقة بذكر كالمك تبدأ حني
 جرا، الذي اآلخر البعض لكن منتجاتنا، حيبون ال العمالء بعض: تقول أن مثل. (أكثر لتصديقك الناس مييل

 يدوم احلرب بأن تتميز لكنها السوق، يف غريها مثل أوراق عدد تتحمل ال أبيعها اليت امللونة الطابعة للغاية، أحبها
  .جتدي فال الكبرية أما البسيطة، العيوب مع إال تفلح ال السياسة هذه). أطول

-------------------- --------------  
  )اإلجيايب للمعىن اجلمهور فيميل امليزة، مع العيب امزج( – ٢٧
 يف طاعنا وقتها كان ،١٩٨٤ األمريكية االنتخابات يف ثانية لفترة رجيان رونالد األمريكي الرئيس ترشح حني

 يستغل لن أنه أكد مث ،السن كبري أنه فقال بدأ مناظرة، يف رجيان وقف حني. الناخبني قلق أثار الذي األمر السن،
 األول: إعالنات ٣ بعمل مطعم قام. اخلربة قليل يافع شاب خصمه وأن خاصة مناظرته، يف لصاحله السن جانب

 ركن/  صف أماكن قلة مثل العيوب، بعض مث املزايا بعض عدد الثاين. العائلي اجلو يوفر مطعم أنه قال
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 يوفر كذلك لكنه احلجم، صغري املطعم أن مثل مقابلة، ايامز معها وأرفق العيوب بعض ذكر الثالث. السيارات
 صف أماكن وقلة الصغري احلجم بني ربطت الناس أن ذلك النتائج، أفضل حقق الثالث اإلعالن. العائلي اجلو

  .احلجم صغرية األماكن يف فقط يتحقق الذي العائلي اجلو مينحك مطعم أنه من فتأكدت السيارات
 يعوضه هذا لكن% ٢٠ بنسبة أغلى منتجنا: تقول أن عليك املنافسني، من% ٢٠ نسبةب أعلى منتجا تبيع حني
 سيكون ولذا العيب، هذا تعوض مزايا وذكرت العيب، ذكرت فأنت صيانته، مصاريف وقلة املنتج عمر طول
 أقل، حيزا ويشغل أسرع لكنه% ٢٠ بنسبة أغلى منتجنا: تقل ال لكن اجلمهور، من التقبل يف أسهل ذلك

  .به بدأت الذي العيب/  بالسعر عالقة هلا ميزة تذكر أن جيب ولذا بالسعر، عالقة له العيبف
 --------------------------------  

  )أكثر فيك الناس يثق خبطئك تعترف حني( – ٢٨
. ثةالثال واألطراف اخلارجية الظروف يلومون ممن أكثر اجلمهور، فيهم يثق ما، خطأ يقع حني أنفسهم يلومون من

 بلو جت شركة تفعل مل ضروس، ثلجية عاصفة بسبب رحالا إلغاء األمريكية الطريان شركات أعلنت حني
 ساحات يف املسافرين آالف ترك الذي األمر حيدث، مل هذا لكن سريعا، العاصفة متضي أن أمل على مثلهم،
 جاءت. ذلك عن واعتذرت يه،ف السبب هي اخلطأ هذا أن تعترف أن الشركة قررت بعدها. مشردين االنتظار
 أقسام أو أشخاص على اللوم إلقاء أن كان رمبا ذلك تفسري. كبرية املعنوية اخلسائر تكن ومل سليمة العواقب
 ساعتها فيها، التحكم ميكن ال أشياء أو اجلو على اللوم نلقي حني أما وممكن، سهل اخلطأ عالج أن يعين داخلية،

  .كهذا موقف من يرجتى أمل ال ولذا صعب مرأ املشكلة حل بأن اجلمهور يشعر
-------------------------------  

  )معه امسه منطوق يتشابه شيء أي مع أفضل بشكل منا الفرد يتجاوب وعي، بدون( – ٢٩
 لطلباته تستجيب فإنك منه، جدا قريبا أو امسك، وزن نفس على امسه ويكون طلبا، منك أحدهم يطلب حني

/  مدينتك من الشخص هذا يكون حني يتكرر ذاته األمر. ذلك تدرك أن بدون لغريه، جيبتست مما أزيد بشكل
 مع اجلمهور تفاعل مدى على دراسة يف. اخل السنة، ذات يف جامعتك من خترج املفضل، فريقك يشجع بلدك،
 اجلمهور عينة اسم مع متناغم امسه شخص من قادما استقصاء طلب كل كان حبيث غرباء، من االستقصاء طلبات

  %.٥٦إىل  املعتاد يف% ٣٠ من التفاعل زاد ،)جوهانسون سيندي من طلب على حصلت جونستون سينثيا(
 كثريون اجتهد. ألهلها مساعدات وأرسلوا تفاعلوا أخرى، مدينة سكان مبعاناة أمريكية، مدينة قاطنو علم حني

 وفيضانات سيول تواجه أخرى مدينة كانس مع مباشرة، عالقة غري على بعيدة، مدينة أهل تفاعل سبب ملعرفة
 املدينتني كال محل حقيقة أنإىل  الباحثون خلص طويل، حبث بعد. اآلخرون يتفاعل مل حني يف أرضية، وايارات

 امسا حتمل املنكوبة كانت ولو والتكاتف، التعاطف من النوع هذا خلق ما هو) Quincy كوينسي( االسم لذات
  .امعه هؤالء تفاعل ملا آخر،
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 وبني بينه املشتركة األشياء عن يبحث مبيعات رجل كل اجعل معك؟ عمالئك من أكرب تفاعال تريد هل: الشاهد
 عميلك، مع مشتركا شيئا متلك كنت إذا. له مربر ال الكذب. حكيم بشكل معه حديثه يف وليذكرها العميل،
  .منه أفضل استجابة وستجد به حديثك وابدأ اذكره

----------------- -----------------  
  )أمسائهم مع يتناغم ما كل حتب الناس( – ٣٠
 طبيب مهنة لنفسه خيتار دينس امسه شخص كل أن أمريكا يف الباحثون وجد السبب، مفهومة غري مالحظة يف

 وهو( دينتست هو باالجنليزية الوظيفة هذه مسمى أن ذلك األخرى، باألمساء مقارنة أضعاف، ٣ مبعدل األسنان
 أن ذلك( اجلغرافيا جمال يف تكثر جيفري أو جورج أمساء حاملي نسبة). دينس اسم من الصوت يف يبقر لفظ

 من حرف أول أن يتصادف والذين احملالت يف العاملني أمساء). جيوغرايف مع يتماشى امسهم من األول املقطع
  باآلخرين مقارنة الضعف هي احملل اسم مع يتماشى امسهم

 فلورنس اسم! بوتر هاري عنوانه كتاب لقراءة استعدادا أكثر سيكونون هارولد اسم حيملون الذين األشخاص
 ترحتل الناس أن وتبني لويزيانا، والية قاطنات بني لويز اسم يكثر بينما فلوريدا، والية قاطنات بني جدا منتشر
 من الزواج بونحي الرجال. امسهم من قريب اسم ذات شوارع/  مدن/  واليات يف تسكن حني راحتها وجتد

 مع املثل شارلز سيفعل بينما ايريكا، من للزواج سيميل إيرك. أمسائهم مع تتناغم أمسائهن وسيدات آنسات
  أمسائهم من حرف بأول أمسائها تبدأ منتجات لتفضيل الناس مييل. شارلوت
 والعميل، نتجامل بني أمساء تشابه خلق على احرص واحد؟ لعميل خمصصة خدمات/  منتجات تبيع هل: الشاهد
 عنوان ذي كتاب عن له احبث ما؟ كتاب بقراءة ابنك تقنع أن تريد هل. الشراء أمر على حصولك فرص لزيادة

  امسه مع يتشابه مؤلف اسم/ 
 ----------------------------------  

  )األشياء هلا يؤكد من حتب الناس( – ٣١
 للتأكيد النهاية يف عليهم يعيدوا مث الزبائن، من الطلبات يأخذون حني املطاعم يف العاملني أن تبني باملالحظة،

 بقشيش على العامل حصول فرصة من تزيد اخلطوة هذه صحيح، بشكل الطلبات على حصل العامل أن على
 الرد عن عوضا العميل، قاهلا اليت الكلمات نفس استخدام العامل يعيد حني حيدث ذاته األمر% (٧٠ بنسبة
 يزيد فهذا عليه، اتفقتم ما كل سرد ايته يف تعيد مث اجتماع، يف جتلس حني). كيه او رين،حاض/  نعم/ حباضر

 على يؤكد من كل لتفضيل تلقائي بشكل متيل البشر. منهم تطلبه ما على واملوافقة لك احلضور تفضيل نسبة من
  .أكثر فيه وتثق عملوه أو قالوه ما

 ---------------------------------  
  )أمامك من ثقة ختسر ذلك، تعين أن دون تبتسم حني( – ٣٢
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 ارتاح زيف، دون قصد عن وآخر زيف، عن يضحك لعامل تعرضوا حني الناس على األحباث نتائج أشارت
 تستطع مل إذا. الزائفة االبتسامة صاحب يف الثقة على قدرم بعدم شعروا حني يف الصادقة، لالبتسامة اجلمهور
  .لتفع ال بصدق، االبتسام

 ---------------------------------  
  )بعدها بسهولة شرائها ميكن لن أشياء على للحصول أكثر تدفع الناس( – ٣٣
 الطلب زاد مبيعاا، لقلة اولدزموبيل سيارات انتاج ستوقف أا موتورز جنرال شركة أعلنت حني ،٢٠٠٣ يف

 زادت. للمتحف ونقلها رحالا وقف قرب عن اإلعالن بعد كونكورد الطائرة حجوزات زادت. فجأة عليها
 بسبب ستنخفض االسترالية األبقار مبيعات أن خرب صدور بعد للحوم اجلزارة حمالت أصحاب شراء معدالت
 منتشرة غري املعلومات هذه أن احملالت هذه أصحاب إخبار جرى حني لكن الضعف، بنسبة هناك جوية كوارث

  %.٦٠٠ مبقدار اممشتري زادت ا، عرفوا من فقط وأم
 األشياء على ركز ما، منتج تبيع/  ما خدمة تقدم حني. الفرصة فوات من خوفا للشراء الناس يدفع الندرة عامل

 تقول أن مثل نصب، أو كذب دون ما، حدإىل  نادرا شيئا سيشتري أنه العميل يشعر حبيث تقدمه، فيما النادرة
 يتم واليت الفارهة السيارات مثل بالفعل، كذلك وتكون فقط، الناس من حمدود لعدد وتذهب حمدودة خدمايت
  .زيادة وبدون منها مقدما حمدد عدد تصنيع

 --------------------------------  
  )فقداا وشك على هو اليت لألشياء اجلمهور تفضيل يزيد( – ٣٤
. جيد منتج أنه على ويؤكدون همع تعاطفهم يزيد فجأة سبب، ألي إنتاجه وقف سيتم ما منتج أن الناس يعلم حني
 كوال كوكا املفضل مشروبه أن أدرك حني اجلمهور لكن أفضل، كان نيوكوك اجلديد املشروب مذاق أن رغم

  .عنه التخلي يريد وال حيبه أن فجأة قرر سيختفي،
 --------------------------------  

  )أكثر لك تستجيب الناس جيعل السبب ذكر( – ٣٥
 نسخ عمل يف الراغبني العمالء صف يف بالوقوف باحث قام حيث تصوير، حمل داخل لتجربةا هذه إجراء مت

 املرة يف الصفوف، بتخطي له يسمحوا أن الناس من وطلب الصف ألول ذهب فجأة مث املستندات، من ضوئية
 أريد ألين طيالتخ ميكنين هل قال الثانية يف مث أمري؟ من عجلة يف ألين الصف ختطي ميكنين هل: قال األوىل
  سبب أي يذكر ومل الصف أختطى دعوين رجاء قال الثالثة يف مث األوراق، بعض تصوير
 يف الواقفني من% ٩٤ املوافقة نسبة كانت األوىل، يف معه؟ حالة كل يف الناس لتجاوب توقعك هو ما اآلن،

 أن الباحث يرى السبب؟. سالنا من% ٢٤ فقط وافق الثالثة؟ يف. الواقفني من% ٩٣ وافق الثانية؟ يف. الصف
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 للموافقة مييلون فإم هذا، طلبك سبب هلم تشرح مث الناس، من ما شيئا تطلب فحني السبب، ذكر هو ذلك مرد
  .طلبك على

 ---------------------------------  
  )مزاياها تذكر سهولة مبدى األشياء على حيكم اجلمهور( – ٣٦
 يب لسيارات مزايا ١٠ ذكر منه يطلب إعالنا شاهد األول الناس، عموم من فريقني على كانت التجربة املرة هذه
 التجربة، انتهاء بعد. فقط واحدة ميزة يطلب إعالنا شاهد الثاين. مرسيدس بسيارات مقارنتها عند دبليو ام

 ام يب تاراخ الثاين بينما مرسيدس، اختار األول الفريق التالية؟ سيارتك هي ما: قال سؤال على الفريقان أجاب
 توقف األول الفريق غالبية أن كما وصعب، مرهق أمر مزايا ١٠ يف التفكري أن ذلك بسيط، ذلك تفسري. دبليو
 عليه، ذهنيا عبئا متثل ألا دبليو ام يب يرفض إرادي ال بشكل جعله الذي األمر فقط، مزايا ٥ ذكر حد عند

 وحيدة ميزة ذكر من متكن الثاين الفريق. لفكريةا املعضلة هذه من للخروج املنقذ مبثابة مرسيدس وجاءت
  .سهل بشيء ذهنه يف اقترنت ألا التجارية بالعالمة إعجابه زاد ولذا بسهولة،

 --------------------------------  
  )بسهولة نطقها ميكن بورصة أسهم أمساء يفضل اجلمهور( – ٣٧
 طرحه منذ السهم أداء بني والعالقة األمريكية األسهم على ،٢٠٠٤إىل  ١٩٩٩ عامي بني ما جرت دراسة يف

 أداء حتقق النطق سهلة أمساء حتمل اليت األسهم أن تبني العادي، للشخص امسه نطق سهولة ومدى مرة ألول
 شريط أن من الرغم على نطقها، يصعب اليت األخرى األسهم من رحبا، أكثر وتكون أكثر عوائد وتعطي أفضل
 الدارجة الكلمات ذات البسيطة اجلمل كذلك،! نطقه حىت أو مرتفع بصوت راءتهق يتطلب ال األسهم أسعار

 بتعقيد يشعر اجلمهور جتعل الفهم صعبة اللغة أن حني يف الناس، لدى وقبوال مصداقية أكثر تكون الواضحة
 اسم نكا كلما الشاهد،. كالمه ويرفض املتحدث ضد ينحاز ولذا املقصود يفهم أن من ذكاء أقل وأنه األمور

  .جناحه فرص زادت كلما النطق، سهل خدمتك/  منتجك
------------------------------  

ـُزيد الكالم يف السجع( – ٣٨   )األنام ثقة ي
 جتربة يف. متشابه ووزن سجع ذات مجال كالمك يف استخدم بكالمك؟ يثق أن على القارئ مساعدة تريد هل
 بدون لكن اجلملة ذات الثاين قرأ بينما واحد، ووزن سجع ذات لةمج األول الفريق قرأ الناس، من فريقني على

 معاين وحتمل مفيدة اجلملة هذه ترى هل: للفريقني السؤال جاء بعدها. كتابتها يف متشابه وزن أو سجع استخدام
 احدالو والوزن السجع أن على اجلمهور نفس إصرار رغم( الثاين من أكثر كانت األول يف املوافقة نسبة كثرية؟

 الفرق يعين قد ما مجلة يف اثنتني أو كلمة تغيري إن بل حسب،و هذا ليس). املصداقية أو الصحة على دليال ليس
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 احلاالت، كل يف واحد املعىن أن رغم). بعد فيما تذكرها وكذلك( رفضها أو اجلملة هلذه الناس تصديق بني ما
  .والرفض القبول بني الفرق يصنع ما هو الكلمات وسجع املتشابه الوزن لكن

 زيادة تعين الفهم وسهولة لفهمها، العقل على سهولة أكثر اجلملة جيعل السجع أن هو األمر هلذا الباحثني تفسري
  !احملاكم قاعات يف الناجحون احملامون وينفذها األمهية شديدة القاعدة هذه. ا الثقة زيادة مث ومن القبول فرص

-------------------------------  
  )إليه تنسب أن تريد ما فاختر نسبية، التوقعات( – ٣٩
 وزن محل بعدها منه طلبت مث البداية، يف ثقيال وزنا حيمل اجلديد املتدرب جعلت إذا الرياضية، التدريبات صالة يف

% ٥٠٠ بنسبة مرتلية استحمام أحواض مبيعات زادت. نفسه على وأهون قبوال أكثر الوزن هذا فسيجد أخف،
 دافئ استحمام حوض شراء بأن أخربوه احلاليني عمالئه أن قال حني للعمالء، قصرية قصة بسرد البائع مقا بعدما

 العمالء من بالطلب البائع يسارع مث جدا، مكلف أمر وهو ملنازهلم، إضافية غرفة بناء مبثابة رأيهم يف هلو) بانيو(
 شراء جمرد أن ووجدوا فكروا العمالء أن هو دهابع حيدث ما. منازهلم يف إضافية غرفة بناء تكلفة يف التفكري
 للغاية، مكلف ما منتج عن العمالء خترب حني. راحبة صفقة وهي إضافية غرفة بناء من تكلفة أقل سيكون احلوض

  .واملتاعب النفقات توفري يف طمعا األخري هلذا سيميلون تكلفة، أقل آخر منتج عن ختربهم مث
 ------------------------------  

  )البداية يف شيئا تعطيه أن جيب عميل، والء ضمان برنامج أي ينجح لكي( – ٤٠
 كل بعد ختمها عليه وجب خالية، أماكن ذات بطاقة على حصل األول الناس، من فريقني على التجربة جرت

 تقول كانت األوىل البطاقة. مرتني ختمها مع لكن البطاقة، ذات على حصل الثاين بينما اخلدمة، فيها يشتري مرة
 شراء مرات ١٠ بعد فقالت الثانية البطاقة أما التاسعة، يف جمانا عليها ستحصل مرات مثاين اخلدمة شراء بعد

 الثاين الفريق بينما% ١٩ كانت كلها البطاقة ملء حىت األول الفريق استمرار نسبة. جمانا التالية على ستحصل
 من البدء). واحدة احملفز/  اجلائزة على للحصول طلوبةامل املرات عدد إمجايل أن رغم% (٣٤ نسبته كانت
 يبدو األمر جعل موضعني يف اخلتم وضع. الثالثة أو الثانية املرتبة من البدء عكس على النفس، على ثقيل الشيء
  .متاما خالية البطاقة ترك عكس على النفس، على سهال

-------------------------------  
  )خيالية معاين ذات أمساء أعطها املتشاة، اتاملنتج كثرة عند( – ٤١

 لكل أضافت املعتاد، التقليدي بامسه لون كل تسمي أن من فبدال تتميز، أن خشبية ألوان تصنيع شركة حاولت
 الضفدع وخضار الذرة، صفار قالت األصفر، اللون تقول أن من فبدال كثرية، معاين ذات وصفة كلمة لون اسم

 معىن يف ويفكر العنان خلياله يطلق أن على اجلمهور ساعدت اجلديدة األمساء هذه. لفيةاأل وبرتقايل كريميت،
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 هذه. قليال الغامضة اجلديدة املسميات وهذه األلوان هذه لتجربة يتشجع جعله الذي األمر لون، لكل جديد
  شديد وضغم بدون واضحة الفهم سهلة تبقى أن جيب األمساء فهذه سابقتها، مع تتعارض ال القاعدة

 ---------------------------------  
  )التذكر سهلة وتكون البعض بعضها تكمل التسويقية/  اإلعالنية الرسائل( – ٤٢
 حلقة كل يف املشتركة الصفة وتكون طويل، مسلسل من حلقة إعالنك يكون أن جيب منتجك، عن تعلن حني
 العادي املشاهد بأن يظنون شنيع، خطأ يف الكثريون يقع. املكتوب والشعار التجارية والعالمة املنتج اسم هي

 رجل ألن ذلك، غري احلقيقة. الشراء وقت يأيت حني سيتذكره عليه وبناء بسهولة، اإلعالن من الغرض سيفهم
 الضعيفة، ذاكرته يرهق الذي األمر التسويق، ورسائل اإلعالنات من مؤلفة آلالف يتعرض العادي الشارع
 يروج اليت التجارية العالمة ما معرفة وسهل الفهم، سهل اإلعالن جتعل أن جيب. عائد الب سدى اإلعالن فيذهب

 أخرى إعالنية رسائل من مساعدات على احلصول مع له، السابقة اإلعالنات تذكر وسهل اإلعالن، هذا هلا
 اختاذ مث ومن إلعالنا فهم مث ومن التجارية العالمة تذكر على املشاهد يساعد مما الطرقات، ويف احملالت داخل
  .عنه املعلن املنتج شراء قرار

) راديو جملة، جريدة، تليفزيون، انترنت،( ووسيلة طريقة من بأكثر له تعلن أن جيب تذكرك، على عميلك لتساعد
 متيزك اليت الفريدة عالمتك تكون كرتونية شخصية فريد، خاص شعار( التذكر على تساعده تلميحات تعطيه وأن
  .وهكذا) مماثلني منافسني بال التذكر سهل لوجو/  مرسوم عارش غريك، عن

 ------------------------------------  
  )باألخالق الناس التزام من تزيد املرايا( – ٤٣

 وحيصل جماورة لغرفة يذهب أن منهم طفل كل من الباحث طلب بأن األطفال، من جمموعة على التجربة جرت
 مالصقة كبرية مرآة فيها غرفةإىل  دخلت األطفال من األوىل اموعة. فقط واحدة حلوى قطعة على لنفسه
 حلوى قطعة أخذوا األوىل اموعة أطفال من% ٩. مرآة بدون غرفةإىل  دخلت الثانية بينما احللوى، لصينية
  .ثانية حلوى قطعة أخذوا الثاين الفريق أطفال من% ٣٣ أن حني يف ثانية،

 الباحث أخربهم بعدها مث اليدين، على Gel اجلل من نوع لتجربة دعوم مت الناس، من عينة على أخرى جتربة يف
 هذه يف. طويلة ردهة عرب خرجوا مث أيديهم، لتنظيف ورقيا منديال منهم واحد كل وأعطى انتهت التجربة بأن

 لكل رضتع حني يف اهلندسية، الصور بعض األول للفريق عرضت الشاشة هذه شاشة، هناك كانت الردهة
 عن يبحثوا مل األول الفريق من% ٤٦ أن حدث ما. املرآة يف ينظر كان لو كما صورته الثاين الفريق من عضو
 رأى الذي الثاين الفريق من فقط% ٢٤ املثل فعل حني يف األرض، على الورقي املنديل وألقوا قمامة حاوية
  .صورته
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 أن هو العامة، بالنظافة االلتزام معدل لزيادة لسرقةا معدل خفض من الفردي، السلوك يف التطور هذا تفسري
 عندك؟ املوظفون لرياها مرآة توفري تستطيع ال. صورته يرى حني مببادئه متسكه ويزداد أخالقه تتحسن االنسان
 هذه؟ حىت تستطيع ال. ذاته األثر حيقق األمر هذا أن وجدوا فبالتجربة أمسائهم، عليها بطاقات يرتدون اجعلهم

  !الناس يف ذاته األثر لتحقيق أدت الصور هذه فحىت إليهم، تنظر أعني فيها احلوائط على صورا مهل علق
 ------------------------------------  

  )أكثر تدفع الناس جتعل احلزينة السلبية املشاعر( – ٤٤
 الرئيس البطل على يةللغا عزيز صديق فيه مات حزينا فيلما شاهد األول الناس، من فريقني على التجربة جرت

 هذا تشترون بكم: حدة على فريق كل أعضاء الباحث سأل بعدها. فيلم أي ير مل الثاين الفريق. الفيلم يف
  .الثاين الفريق أبداه الذي السعر متوسط عن% ٣٠ مبقدار يزيد سعر متوسط أعطى األول الفريق الشيء؟

 لك املعلومة هذه. املرتفع السعر لقبول متيل فأنت ما، شيء سعر على معك أحدهم ويتفاوض حزينا، تكون حني
 حيذر الكتاب لكن سلبية، مشاعر أي أو باحلزن تشعر وأنت شيء أي على مفاوضات أي تدخل ال كي أنت

 الشخص هذا أن ذلك أعلى، سعر على منه حتصل لكي حزينا تفاوضه من وجتعل شريرا تكون أن من بشدة
. عليك سلبا يعود مبا أفعالإىل  مشاعر جمرد من يتحول يدعه أن يلبث ال حنوك وحقد بغل سيشعر املغبون
  .مزاجه يتحسن حني التفاوض تكمل مث يذهب، تتركه أن هو حزينا تفاوضه من وجدت إن لك األفضل

 ------------------------------------  
  )تقرأه ما لتصديق متيل للنوم، وحباجة مرهقا تكون حني( – ٤٥
 التالعب يريد ملن فرائس للوقوع بنا فتؤدي واإلرهاق النوم قلة أما لليوم، ونشيطة جيدة لبداية دييؤ اجليد النوم

 غري نكون حني يتحقق ذاته التأثري. خطأ أنه نعلم كنا ولو حىت نسمعه ما لتصديق منيل اإلرهاق، عند. نفسيا بنا
 عن يعلنون مث بضاعتهم عن يتحدثون حني الباعة بعض هلا يلجأ اخلدعة هذه. آخر بشيء مشغول بالنا مركزين،

 هو كما الكامل الصحيح الرقم ذكر عدم. (جيدة صفقة إا: بالقول بسرعة ويتبعوا الفلس أو باملليم سعرها
  ).للحظة ذهنيا تشرد جتعلك متوقعة غري مفاجأة ميثل املواقف هذه مثل يف متوقع
 يشتت الذي األمر صفاا، من جيدة صفة يذكر بسرعة مث امسها بغري بضاعته يسمي الباعة من اآلخر البعض
 هذه ذكر. احلياة ملدى عميل صنع على يساعد وال الغش من نوع هذا بالطبع. يشتري وجيعله الزبون تركيز
  !إتباعها وليس منها، حتذيرك غرضه احلقيقة

 -------------------------------------  
  )القوية احلجج لقبول استعدادا كثرأ تكون الكافيني، الناس تشرب حني( – ٤٦

 يف املنبهة املادة وهو( كافيني فيه عصري شرب والثاين عصري، شرب األول الناس؛ من فريقني على التجربة جرت
 مقبوال مربره كان الثاين مقنعا، مربرا له كان األول مواضيع، ٣ حول نقاش يف الفريقان دخل). والشاي القهوة
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 مقارنة% ٣٠ بنسبة األول املوضوع حلجة قبوال أكثر كان الثاين الفريق. جدا واهيا رهمرب كان الثالث بالكاد،
 ا اآلخر الطرف إقناع وتريد قوية، حجة لديك هل. املواضيع بقية مع تفاعلهما يف تساويا بينما األول، بالفريق
  !مركز قهوة كوب قبلها له قدم وبعمق؟ بسرعة

-------------------------------- ------  
  )اإللكتروين الربيد عرب من أفضل لوجه وجها التفاوض( – ٤٧
 جيدة صفقةإىل  معه تصل لن احلاالت، أغلب يف اإللكتروين، الربيد عرب قبل من تعرفه ال شخص مع تتعامل حني
 إساءة يسهل ولذا والصوت، واجلسم الوجه تعبريات تعكس ال الربيد رسائل أن ذلك تفسري. سريع اتفاق أو
 تكون أن جيب بعضهما، يعرفان ال طرفني أي أن ووجدت املعضلة، هذه حل الكبرية الشركات حاولت. فسريهات

  .طرف كل عن الشخصية املعلومات بعض تبادل واألهم اجلليد، وإذابة التعارف بغرض بينهما رسالة أول
 ------------------------------------  

  )اجلماعة على تركز األخرى ،الفرد على تركز اتمعات بعض( – ٤٨
 التسويق عليك جيب أخرى بالد يف بينما سيسعدك، املنتج هذا مثال تقول تسويقية محلة ستنجح البالد، بعض يف

 أوروبا غرب جمتمعات على النفس وحب الفردية الرتعة تغلب. أصدقائك سيسعد املنتج هذا: بالقول ذاته للمنتج
 متاشيا. اجلماعية الرتعة عليها تغلب وآسيا الشرقية أوروبا دول جمتمعات أن حني يف املتحدة، والواليات واجنلترا

 يف. الفرد هلذا املنتج يقدمها اليت املزايا تعدد أن جيب فردي، جمتمع يف إعالنية رسالة تنجح لكي احلقيقة، هذه مع
 قد اجلماعة هذه. املنتج هلذا الفرد ماستخدا نتيجة اجلماعة عليها حتصل اليت املزايا تعدد أن جيب اجلماعي، اتمع
  .وهكذا األبناء أو الزمالء أو الصديقات أو األصدقاء أو العائلة تكون

 أحالمك، ستعيش السيارة هذه بقيادتك أنك على تركز مرة العربية السيارات إعالنات جتد ملاذا يفسر هذا لعل[
: السؤال إجابة معرفة حياولون أم يل يبدو. جدا هذه سيارتك ستحب عائلتك وتقول آخر إعالن يف تعود تارة مث

  !]مجاعية أم فردية العربية اتمعات هل
 ------------------------------------  

  )آلخر جمتمع من خيتلف االلتزام مفهوم( – ٤٩
 يكملوا أن اإللكتروين الربيد عرب الطالب من الباحثون طلب. آسيويني وطالب أمريكيني طالب على جتربة جرت
 منه، وأطول لألول مكمل تسويقي حبث إكمال منهم وطلبوا عادوا بشهر بعدها مث جمانا، قصرية تسويقية دراسة
. فقط% ١٠ لآلسيويني كانت بينما% ٢٢ كانت الثاين للطلب األمريكيني استجابة نسبة. أيضا مقابل وبدون
 إلكمال أكثر أنفسهم على اعتمدوا) فردية زعةن ذي تمع ينتمون والذين( األمريكيني الطالب هو ذلك تفسري

 األول، التسويقي البحث يف اشتركت أقرام من قليلة نسبة أن وجدوا اآلسيويني أن حني يف التسويقي، البحث
  .له املكمل الثاين يف املشاركة لعدم دفعهم الذي األمر
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 عليه حصولك فرص ستزيد بريطاين، أو أمريكي من معروفا أو مساعدة طلبت إذا بسيط، القاعدة هذه خالصة
 من مماثال شيئا طلبت إذا أما. املاضي يف فعله أن له سبق شيء أي مع يتماشى املعروف هذا بأن ذكرته إذا منه

  .قبل من مجاعته وفعلته سبق ما مع تتماشى املساعدة هذه بأن تذكره حني عليه حصولك فرص فستزيد آسيوي،
 جوين من تطلب فحني األجناس، خمتلف فيها يعمل دولية شركة يف ملتع حني جدا ستفيدك املعلومة هذه

 التايل األمر طلب على يشجعين الذي األمر جوين، يا املاضي يف ساعدتين لطاملا: له ستقول مساعدة، األمريكي
 اي املاضي يف عملك وفريق أنت ساعدتين لطاملا: له فستقول الكوري، يل هوان من مساعدة تطلب حني أما. منك

  منكم التايل األمر طلب على يشجعين الذي األمر هوان،
 -----------------------------------  

  )العالقات تدمر قد الصوتية الرسائل( – ٥٠
 ذات تلك أن حني يف هاتفك، على هلم تتركها صوتية رسالة مع التفاعل ترفض اجلماعية الرتعة ذات اتمعات

 مسعوا أن فور اهلاتفية مكاملام أوا اليابانيني من% ٨٥ أن جتربة وجدت. قليال ربأك بنسبة تقبلها الفردية الرتعة
 اجلماعية الرتعة ذات اتمعات. هلا األمريكيني من% ٥٠ استجاب حني يف اآللية، الصوتية الرسالة صوت
 ال هذا وكل هكذا،و املتحدث ملشاعر انعكاسا الصوت واخنفاض علو مثل احلوار يف االنسانية اللمسة عن تبحث
 للتدهور به الشخصية عالقتك تعرض قد ياباين شخص هاتف على صوتية رسالة تترك أن. املسجلة الرسالة تقدمه

  .لوجه وجها معه التعامل على تركز أن جيب ياباين، مع تتعامل حني. واالنتهاء
  

  

  

  

  

  



٣١١ 

� �
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فكرة عامة حول الكتاب

 
  اآلخرين لنصائح اإلنصات من تنبع الطيبة احلياة
  ؟..النصح نلتمس أين حولنا، من املتضاربة اآلراء كل مع ولكن

   والقصص االقتباسات وأفضل أهم على الضوء يلقي االصفر بــ مميز
  . .الطيبة احلياة ألسس عميق فهم على تدل اليت

  واألبوة الزواجو الذهين التوجهو البسيطة املتعو الكرمو االحسان
 

األصفـر بــ مميز        )٤٥( كتاب  

  بنينجتون روتشيل مع بالتعاون براون جاكسون اتش:  املؤلف
   ذات تنمية:  املوضوعي التصنيف

  ٢٠١٠:  النشر تاريخ
  ٢٣٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعات ٤:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ١٥:  تقليد ،ج ١٢٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٦:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  . .الكتاب من مقتطفات -
  .الغضب وعند السباحة عند:  متاما فمك فيهما تغلق ان عليك جيب وقتان اكهن -
  كرمي فعل أو إحسان كلمة بقوة أبداً تستهني ال -
  سعداء الناس جلعل كبري هود األمر حيتاج ال
  الرقيقة اإلنسانية الروح متس ،نلمسها كيف نعرف كنا إذ ملسة جمرد -
   املعاناة وختفف السعادة تزيد لصداقةا وحده حيزن صديقاً أبداً تترك ال -

  احلزن وتقسيم البهجة مضاعفة طريق عن
   تتركه مث عونك يف اهللا كان له تقل ال العون طالباً أحدهم جاءك إذا -

  ملساعدته اهللا يسرها أداة نفسك أعترب لكن
  مطروحاً خياراً ليس احلياة عيش إن -
  تعيشها فكي هو احلقيقي اخليار ،احلياة تعيش ان بد فال
   طويل واحد صف يف يقفون ال الكوكب هذا سطح علي الناس أن جيداً تذكر -

  األمر حقيقة يف دائرة يف نقف مجيعاً إننا ،النظر أمعن
  البعض بعضنا بأيدي منسك و
  النهاية يف إليك سيعود جواركإىل  الواقف للشخص تعطيه شيء أي إن -
  وحده طريقه يسري امن أحد ال إخوة؛ مجيعاً جيعلنا قدر هناك -

  حياتناإىل  أخرى مرة يعود اآلخرين حياة علي ندخله ما وكل
  القدمية الصداقة عالقات نشط -
  الطريق وتسد املأهولة غري السبل تكسو األشواك فــ ،أصدقائك منازل كثرياً زر -
   الكوب من الفارغ النصف يرى املتشائم إن يقولون -

  الكوب نفس من املليء النصف يرى واملتفائل
  بالعطش يشعر شخص عن البحث ويبدأ الكوب، يرى للعطاء احملب الشخص ولكن

  لصداقتهم اخلالص امتنانك مدى عن وأخربهم العيد يف أصدقاء بثالثة اتصل -
  قوة من أوتيت ما بكل احلقيقي بالصديق متسك -
   لنفسك تسديه أن ميكن صنيع أمجل أن تذكر -
  آخر شخص أجل من مجيالً شيئاً تصنع أن هو

 ملخص الكتاب
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  سعادة أكثر جيعلهم أن ميكن الذي ما تسأهلم الناس علي طفت أنك لو -
   زيادة"  أو ،" أكرب مرتل"  أو ،" جديدة سيارة: "  قبيل من إجابات علي فستحصل

  "  باليانصيب الفوز"  أو ،" الراتب يف
  "  سالنا ملساعدة فرصة: " لك يقول مائة كل بني من واحداً جتد لن أنك األرجح

  اإلطالق على سعادة أقصى جيلب ما هو هذا أن إال
  اآلخرين نظر وجهة من األمور ترى أن حاول ،التعاطف مارس -
  احلياة يف ضارية معركة خيوض تقابله شخص كل إن ؛ رؤوفاً كن -
  إليك الناس حيتاج متواجداًعندما كن -
  وحده حيزن صديقاً أبداً التترك -
  احلزن وتقسيم البهجة مضاعفة طريق عن املعاناة ففوخت السعادة تزيد الصداقة -
  بداخلها الراقد للشخص بالشفاء ادع إسعاف، سيارة بوق تسمع عندما -
  بأسره العامل به حيلم أن ميكن مما أكثر أشياء يصنع الدعاء -
  كبرية سحب شاحنة تركب أسرة على متر عندما -

  املمكن التشجيع لكل اجةحب إم ألعلى؛ إامك برفع تشجيع إشارة أعطهم
  مننحها الىت العينية اهلدايا أنه على العطاءيف  نفكر ما غالبا -

  وإحساننا وقتنا، من العطاء هو نقدمه أن ميكن عطاء أعظم ولكن
  حيتاجوا الذين ألولئك مننحها الىت املواساة وحىت

  حنتاجها أنإىل  مهمة؛ غري أا على األشياء لتلك ننظر إننا
  الناسيف  اخلري عن احبث -
  إنسان كل عن أعرفه الذى اخلري بكل وسأحتدث ،إنسان أي عن بسوء أحتدث لن -
  فعله تستطيع خري أي هناك كان إذا.. لذا ،واحدة مرة احلياة يعرب اإلنسان -
  إذن اآلن فلتفعله خملوق، ألي تقدميه تستطيع احسان أي أو

  أخرى مرة الطريق هذا من متر لن ألنك
  كرمي فعل أو إحسان كلمة بقوة أبداً هنتست ال -
 مناسبة كلمة جمرد نلمسها، كيف نعرف كنا إذا ملسة جمرد سعداء؛ الناس جلعل كبري هود األمر حيتاج ال -

  الرقيقة اإلنسانية الروح ميس صغري تعديل أو نقوهلا،
  أصدقائك أقرب يصبح قد تقابله الذى التاىل الشخص إن ومتاحاً، منفتحاً كن -
  عزيز ضيف من زيارة تتلقى وكأنك تقابله شخص كل عامل -
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  غطاء بال املطر حتت للعالقني لتمنحها سيارتكيف  الرخيصة املظالت بعض امحل -
  تأتى ما تادراً اآلخرين ملساعدة العظيمة الفرص -

  يوم كل بنا حتيط الصغرية الفرص ولكن
  الضرورة تقتضيه مما وإحساناً لطفاً أكثر كن -
  : البشر حياةيف  املهمة هى أشياء ثةثال -

  حمسناً تكون أن هو والثالث. حمسناً تكون أن هو والثاىن. حمسناً تكون أن هو األول
   دوالراً بعشرين نقدية ورقة له فابعث فقرياً، شخصاً تعرف كنت إذا -

  امسك عن تفصح أن دون
 على القدرة عدم ،بالطمأنينة يشعر ال آخر نإنسا من بالقرب بالسكينة الشعور على القدرة عدم هو اإلحسان -

  الصدر بضيق يشعر شخص وجود ظليف  االرتياح
  باهلموم حممالً اجلريان أحد يكون عندما البال دوء التمتع على القدرة عدم

  التعرفه لشخص السيارات موقف عداديف  معدنية عملة قطعة ضع -
  العادية املواقف استغالل لحاو اخلري؛ تفعل لكي عادية غري ظروفاً التنتظر -
  فعلته ما أبداً يعرفوا لن إلناس رقيقة إحسان بأفعال تقوم أن عاداتك من اجعل -
   والكرم واإلحسان الطيبة أفعال هى صاحل إنسان حياة من جزء أفضل -

  أحد يذكرها ال الىت ،اهولة ،الصغرية
  ا يعاملك أن حتب الىت بالطريقة تقابله شخص كل عامل -
  حياتنايف  نطبقها دعنا. .األن ،ذاكرتنايف  "الذهبية القاعدة" هذه حنفظ نحن
   الناس نفوس يف مجيل شيء إحياء يف سبباً كنت أنك لو -

  الناس عقول يف ذكرك خلود خطوة قطعت قد تكون فإنك
  اإلنسان جتعل اليت األشياء هي:  اهللا تدعو أن ،حتب أن ،تفكر أن ،تقرأ أن -

  سعيداً
  عليه احلرص عليك جيب ما زاد ،متلكه ما زاد كلما -
  أبداً كذلك وستظل ،دائماً كذلك كانت ،بأنفسنا نصنعه ما هي احلياة -
   البهجة من وأوقات الوحشة من أوقات ا حياة كل -

  دائماً نتذكرها اليت األوقات اختيار من السعادة وتنبع
  أبداً مينا ال الذي فهو ،اهللاإىل  أمري كل أسلم ،الليل يف -
  حتبه امرأة قلب هو العامل هذا يف الرجل متاع أغلى -
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  الشخص نفس مع دائماً ولكن ،عديدة مرات احلب يف الوقوع يتطلب الناجح الزواج -
  نتزوج من حنب عندما وتزدهر ،حنب من نتزوج عندما السعيدة الزجيات تبدأ -
   هلم جلبتها اليت املادية باألشياء يتذكرونك لن أبناءك -

  وتربيتهم رعايتهم أحسنت بأنك بالشعور وإمنا
  “معهم الوقت قضاء” يعين لألطفال بالنسبة احلب -
  :  أخرى مرة وسأقوهلا ،قبل من مرة ألف قلتها لقد -

  الدوام على صاحلاً والداً املرء يكون أن من أهم عمل هناك ليس
  السل أو اجلذام هو ليس العصر أمراض أعظم -

  اجلميع من ومنبوذ به، يهتم من هناك وليس فيه، مرغوب غري بأنه املرء شعور هو وإمنا
  احلب هو واليأس واإلحباط، للوحدة، الوحيد العالج ولكن باألدوية، البدنية األمراض معاجلة نستطيع إننا ،
  شي كل امتالك من أكثر هو ما تعين احلياة أن البد -

  ـــــ
  . .رائعة قصة -
  قاربه جبوار خبمول يرقد جنوبياً صياداً رأى عندما بالدهشة شعر الغين الشمايل الصناعة رجل أن

  “ للصيد؟ خترج مل ملاذا“ : الصناعة رجل قال
  ” اليوم هلذا السمك من يكفي ما اصطدت ألنين“ : الصياد أجاب

  “ ؟املزيد نصطاد ال وملاذا“ : الصناعة رجل قال
  “ ؟باملزيد سأفعله الذي وما“ : الصياد أجاب

 على يساعدك لقاربك حمرك شراء ميكنك املال وذا ،املال من املزيد تكسب أن ميكنك“ : الصناعة رجل قال
 الشباك وتلك ،النايلون من شباك لشراء املزيد ستكسب وحينها ،السمك من املزيد واصطياد أعمق ملياه الوصول
 حىت ورمبا قاربني المتالك فكا مال لديك سيكون ما وسرعان. املال من ومزيد السمك من مبزيد عليك ستعود
  .” مثلي غنياً ستصبح وحينها ،القوارب من أسطول

  “ ذلك؟ بعد أفعل وماذا“ : الصياد سال
  .” حقاً باحلياة تستمتع أن عندئذ ميكنك“ : الصناعة رجل أجاب

  .” اآلن؟ أفعله أين تظن الذي وما“ : الصياد قال
  .قدميه حتت يزرعها من كيمواحل،  بعيداً السعادة عن يبحث من فاألمحق إذا
  ـ
  . .رائعة قصة -
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   لأليتام دار على اهلاون قذائف هبطت فقد له، املخطط هدفها كان أياً
  صغرية فيتنامية قرية يف املوظفني من خريية جمموعة تديرها

  الفور على األطفال من اثنني أو واحد مع اموعة أفراد مجيع قتل
  تقريباً عمرها من الثامنة يف صغرية فتاة ومنهم اآلخرين، األطفال من العديد وجرح
   قريبة مدينة من طبية مساعدة القرية أهل طلب
   األمريكية بالقوات السلكياً االتصال ميكنها
  جيب سيارة يف األمريكي األسطول من وممرضة طبيب وصل وأخرياً

  خطورة األكثر اإلصابة صاحبة هي الفتاة أن واملمرضة الطبيب قرر
  الدم وفقد الصدمة بسبب ستموت فإا ،سريع إجراء ختاذا وبدون

  الدم فصيلة نفس له متربعإىل  حاجة هناك وكانت حتمياً، الدم نقل كان
  الدم فصيلة نفس له ليس األمريكيني من أحداً أن سريع اختبار وأظهر
  الفصيلة نفس هلم كانت املصابني غري األيتام األطفال من العديد ولكن
  الفرنسية الكلمات بعض جتيد واملمرضة قليالً، الفيتنامية اللغة تحدثي الطبيب كان

   اإلشارة لغة من الكثري مع ،التوليفة تلك وباستخدام
   تعويض من يتمكنا مل إذا أما املذعورين الصغار لألطفال يشرحا أن حاوال
   ،ريب بال ستموت الفتاة فإن املفقود، الدم بعض

  ملساعدا بالدم للتربع مستعداً الاألطف من أي كان إن سأال مث
   طويلة حلظات عدة وبعد ،متسعة وأعيناً صمتاً طلبهما صادف
  جديد من ترتفع عادت مث أخرى، مرة ألسفل سقطت مث ،مرتعشة صغرية يد ارتفعت

  “ ؟..امسك ما ،أشكرك ،أوه” :  بالفرنسية املمرضة قالت
  “ هينج” :  السؤال على الرد جاء
  لتطهريها بالكحول ذراعه مسح ومت القش، من فراش على بسرعة هينج رقد

  وصمت تيبس يف راقداً هينج ظل الوقت، وطوال ،وريده يف إبرة وغرس
  الطليقة بيده وجهه بتغطية فسارع مرتعدة، تنهيدة منه أفلتت الوقت، من قليل بعد ولكن
 ثانية، تنهيدة منه أفلتت أخرى، برهة دبع ولكن نفياً، رأسه هينج هز. “هينج؟ يا بأمل تشعر هل”: الطبيب سأله
   بكاؤه خيفي أن حاول أخرى ومرة
  نفياً رأسه هينج هز أخرى ومرة تؤمله، اإلبرة كانت إذا عما الطبيب سأله أخرى مرة
   حيدث كبرياً خطأ هناك أن الواضح من كان لقد قلقاً، الطيب الفريق كان
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 معه حتدثت الصغري، الفىت وجزع كرب رأت وعندما ،للمساعدة فيتنامية ممرضة وصلت اللحظة، هذه ويف
  لطيف هادئ بصوت فأجابته رده، ومسعت بالفيتنامية، بسرعة
   تساؤل نظرة الفيتنامية للممرضة ونظر البكاء عن الفىت توقف حلظة، وبعد

  ارتياح نظرة وجهه علت إجياباً، برأسها أومأت وعندما
 تطلبان أنكما يتصور كان ،مقصدكما فهم أساء لقد. حيتضر أنه ظن لقد” : دوء لألمريكيني املمرضة قالت

  “ الصغرية الفتاة تعيش حىت دمه بكل بالتربع
  “ ؟..كهذا شيء على يوافق أن ميكن ملاذا ولكن”: األسطول ممرضة سألت
  “صديقيت ألا”: ببساطة فأجاب يفهمها، اليت باللغة الفىت على السؤال الفيتنامية املمرضة كررت

  :) صديق أجل من حياته اإلنسان يهب أن ؛ احلب هذا من أعظم حب هناك ليس
  مانسور. دابليو جون -
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  فكرة عامة حول الكتاب

 
   منه ستنتهي أنك لك أضمن لكن. .به فمستخ وأنت الكتاب تبدأ قد
  التوتر رداء عنك خيلعو بيدك يأخذ لن لكن سريشدك الكتاب ما، نوعاً خمتلف وفكرك مزاجك و

   والرضا القبول رداء منه بدالً وترتدي بنفسك وختلعه تتحرك أن جيب من أنت بل
   قضاتاملتنا فجمعت ألوانه مزجت كما كتاا صفحات يف النصائح الكاتبة مزجت

   واحلركة املشاغل من اهلرب ،والضجيج واهلدوء واالبتسامة والبكاء الضحك بني
   عفوي طفل بقلب للعيش تدعونا أا أحببت ببساطة وكيف ،نتخيل مما أقل كانت وان
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  فكرة عامة حول الكتاب

 
  كلها تقبلها أو كلها األفكار ترفض فهي ،تعقل ال اجلماهري أن
  سريعاً عقوهلا يغزو عماءالز هلا يقوله وما مناقشتها، تتحمل أن دون من

   املثال مصافإىل  ترفعه إليها به يوحي وما وعمالً، حركة حتوله أنإىل  فتتجه
  بالنفس التضحية، إىل إرادية صورة يف ،به تندفع مث

  عبادة، يصري أن يلبث ال فتعاطفها شعوراً، احلاد العنف غري تعرف ال إا
  هكرهإىل  تسارع حىت ما أمر من تنفر تكاد وال
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  )لوبون( وخالصات اكتشافات
 قد يه وإمنا سلفاً، فاضلة وليست جمرمة، ليست اجلماهري بأن )لوبون( يرى الباحثني، من الكثري عكس على) ١(

  مصلحة بدون وتضحي وبطلة كرمية أخرى أحياناً تكون وقد أحياناً، ومدمرة جمرمة تكون
 --------  

  خاطئة فكرة هي والشغب والنهب السلب وحتب مدمرة فقط بأا اجلماهري عن الشائعة فالفكرة وبالتايل
 -------  

 أو قلبته قد كانت ما املطاف اية يف تعيد فهي الثورية، تظاهراا من الرغم على بطبيعتها حمافظة اجلماهري) ٢(
  .مغناطيسياً منوم شخص كأي متاماً بكثري، احلاضر من لديها أقوى املاضي أن ذلك دمرته؛

 -------  
 يقنعها ال وهو حمرك، لقيادة ختضع ألن حباجة االجتماعية مكانتها أو عقيدا أو ثقافتها تكن أياً اجلماهري،) ٣(

 هيبته بواسطة ويسحرها جيذا أنه كما القوة، بواسطة عليها نفسه يفرض وإمنا واملنطقية، نيةالعقال باحملاجات
  .الشخصية

 -------  
 قريب من بالتحريض تتمثل للعمل أداة وهلا اجلماعية، اإلميانية بالعقائد يتمثل عقالين ال أساس ذات الدعاية) ٤(

  .الدعاية ههذ عن ناجتة أعمالنا ومعظم ،)بالعدوى أي( بعيد أو
 -------  

 فما مناقشتها، أو نقاشها تتحمل أن دون من واحداً، كالً تقبلها أو األفكار ترفض فهي تعقل، ال اجلماهري) ٥(
 مصافإىل  ترفعه للجماهري به يوحي وما وعمالً، حركة حتوله أنإىل  فتتجه سريعاً عقلها يغزو الزعماء هلا يقوله
  .بالنفس التضحيةإىل  دية،إرا صورة يف به، تندفع مث املثال

 -------  
 تسارع حىت ما أمر من تنفر تكاد وال عبادة، يصري أن يلبث ال فتعاطفها شعوراً، احلاد العنف غري تعرف ال إا
  .كرههإىل 

 --------  
  .مجاهري دون من قائد يوجد ال إذ أيضاً، صحيح والعكس قائد، دون من اجلماهري توجد ال) ٦(

 --------  

 ملخص الكتاب



٣٢٣ 

 وإذا القوية، للسلطة إال خبنوع رأسها حتين ال فإا الضعيفة، السلطة على للتمرد دائماً مستعدة اهرياجلم) ٧(
 العبودية،إىل  الفوضى من وتنتقل املتطرفة، طباعهاإىل  تعود اجلماهري فإن متقطعة أو متناوبة السلطة هيبة كانت
  الفوضىإىل  العبودية ومن

 --------  
 اليت السهولة بنفس حتتملها وهي جداً، واضحة عواطف للجماهري بالنسبة يشكالن والتعصب االستبداد) ٨(

  .الضعف أشكال من شكالً تعتربها اليت الطيبة احترامإىل  متيل وال القوة حتترم فهي متارسها،
 -------  

 عليها سيطروا نالذي املستبدين حنو وإمنا القلب، والطييب الرحيمني الزعماء حنو أبداً متجهة عواطفها كانت وما
 خانة يف بالتايل ودخل قوته فقد قد ألنه فذلك املخلوع الدكتاتور بأقدامها تدعس كانت وإذا وبأس، بقوة

  .املهابني وغري احملتقرين
 ------  

 تفرض وهيبته جتذا، فخيالؤه القصري، هيئة يتخذ الذي ذلك هو اجلماهري قلب على العزيز البطل منط أن ويرى
  .يرهبها وسيفه عليها، نفسها

 -------  
 تقبل عليها حيرضوا اليت والعقائد واألفكار اآلراء فإن واملتطرفة، البسيطة العواطف إال تعرف ال اجلماهري) ٩(

  .مطلقة كأخطاء أو مطلقة كحقائق تعتربها أن فأما واحدة، دفعة ترفض أو قبلها من
 --------  

 اخلطابية للفصاحة إال فيه أمهية فال فيه، تشع أن للعبقرية كنمي األرض يف حمل آخر هي النيابية االس) ١٠(
 هيبة فيتلقى العادي اجلمهور أما للوطن، ال السياسية لألحزاب املقدمة وللخدمات واملكان، الزمان مع املتناسبة
  .شكوراً وال جزاء ينتظر وال شخصية مصلحة أي سلوكه يف يدخل وال احملرك القائد

 --------  
   اجلماهري نفسية حول »لوبون« نظرية تلخيص ميكن م،اخلتا ويف

  ..التالية الثالثة باالكتشافات
  .اجتماعية ظاهرة اجلماهري -١
  .فيه وذوبام اجلمهور يف األفراد احنالل تفسر اليت هي التحريض عملية -٢
  املريض على بيبالط ميارسه كما متاماً اجلماهري على مغناطيسي تنومي عملية ميارس احملرك القائد -٣

____________________________  
  . .الكتاب م إقتباسات
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  البطيئة ناره على اجلماهري وعقائد آراء يطبخ الذي هو الزمن إن --
  تربعمو عليها ستنشأ اليت األرضية يهيئ أنه مبعىن

   ما فترة يف حتقيقها ميكن اليت األفكار بعض أن ذلك من نستنتج
  خرىأ فترة يف مستحيلة تبدو

   واألفكار للعقائد جداً العديدة البقايا يراكم فالزمن
  ما عصر أفكار تولد أساسها وعلى

 ---------  
   اخلطأ أو احلقيقة يعتقده فيما واحدة حلظة يشك ال اجلمهور أن مبا --

  تعصبه حبجم يبدو استبداده فإن قوته حبجم الوعي كل واع أنه مبا و
  أبدأ يتحملها ال اجلمهور فإن ،ملناقشةوا االعتراض يقبل الفرد كان إذا و

   ما خطيب عن يصدر اعتراض أقل أن نالحظ العامة االجتماعات ويف
   والطرد بالضرب مث الغضبو بالصياح يقابل ما سرعان

  موقفه على اخلطيب هذا أصر ما إذا
 ---------  

   النفوس يف الرسوخإىل  التكرار طريق عن يتوصل املُؤكد الشيء --
  برهانية كحقيقة يقبل أنه درجة إىل

 --------  
   انون السعار يشبه بشكل أشياءإىل  الوصول يف ترغب اجلماهري --

  طويلة لفترة عليها يثبت ال األشياء وهذه
  املستمر الدائم التفكري عن عاجزة هي مثلما الدائمة اإلرادة عن عاجزة فهي

 --------  
  عرقها روح قبل من خاص بشكل مقودة الشعوب --
  خالصتها الروح هذه تشكل اليت العتيقة األسالف بقايا قبل من أي
  مبصائرنا يتحكمان اللذان السريان السيدان مها اليومية احلاجيات ودوامة العرق إن

 --------  
   تشاهما بسبب البعض ببعضهم يثقون البشر يعود ال املساواة زمن يف --

  رأيهو اجلمهور حكم يف ريباًتق هلا حدود ال ثقة يعطيهم التشابه هذا ولكن
   األكرب العدد جهة يف احلقيقة تكون أال املمكن غري من جيدون ألم ذلك و
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  العقل نفس ميتلكون اجلميع أن مبا
 --------  

  حكمها فن معرفة تعين اجلماهري خميلة على التأثري فن معرفة ان --
 --------  

   اجلماهري جربوت إذن لنخشى --
  فينا حتكمهمو الزمر بعض ربوتج أكثر لنخشى لكن و

  أبداً موقفهم عن حييدون فال اآلخرون أماو إقناعهم ميكن قد فالبعض
 --------  

 تغيري تريد أا صحيح ،جدا احملافظة اجلماهري غرائز جتاهلنا ما إذا الشعبية الثورات تاريخ فهم الصعب ومن --
 ومضموا املؤسسات هذه عمق ولكن ،املتغريات هذه قحتقي أجل من عنيفة بثورات أحيانا وتقوم مؤسساا أمساء
  املطاف اية يف دائما إليه تعود فهي وبالتايل للعرق الوراثية احلاجيات عن معربا يبقى

 فإا البدائيني الناس وكجميع ،ائية حمافظة غرائز متتلك إا الواقع يف ،السطحية األشياء إال ختص ال فحركتها
  لوجودها احلقيقية الظروف تعديل على القادرة املستجدة البدع جتاه واع ال ولع التقاليد جتاه وثين باحترام تشعر

 ---------  
  اجلمهور يراه أن مبجرد مشوه آخر حدثإىل  يتحول بساطة األكثر احلدث --

 ---------  
   احلقيقة من أقوى اإلشاعة --

 ---------  
   الفشل مع دائماً ختتفي الشخصية اهليبة --

   الغد يف علناً حتتقره قد باألمس اجلماهري له صفقت الذي البطلف
   !..ظهره له احلظ أدار ما إذا
  كبرياً له احترامها كان ما بقدر عنيفاً يكون ضده فعلها رد إن بل

   هلا كنظري سقط الذي للبطل الكثرة تنظر وعندئذ
  به تعترف تعد مل الذي املزعوم تفوقه أمامو أمامه احننت قد ألا منه تنتقم و

 --------  
 األفراد أذهانإىل  املوجهه العقالنية بالوسائل اجلماهري إقناع حياول أن هو السياسي القائد يرتكبة خطأ أكرب --

   املعزولني
   من املفروضة واألوامر احلماسية والشعارات اإلحيائية بالصور إال تقتنع ال فاجلماهري
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  فوق
 ---------  

 أو واحدة جرمية ولكن ،حتركها وال اجلماهري خميلة على أبدا تؤثر ال صغري حادث وأ صغرية جرمية مائة --
  جمتمعة حادث ملائة القاتلة النتائج من بكثري أقل نتائجها كانت ولو حىت بعمق عليها تؤثران كبرية واحدة كارثة

 ---------  
   فةاملتطر العواطف بواسطة إال عليها والتأثري اجلماهري حتريك ميكن ال --

  العنيفة الشعارات يستعمل أن ينبعي جذا يريد الذي اخلطيب فإن بالتايل و
   يكررو حازم بشكل يؤكدو كالمه يف يبالغ أن ينبغي
  العقلية احملاججة طريق عن شيء أي إثبات حياول أن دون

 ---------  
 رأي تشكيل عن الناس ممعظ عجزإىل  خاص بشكل تعود عامة وتصبح اآلراء بعض فيها تنتشر اليت السهولة --

  والتعقل احملاكمة يف الشخصية جتارم من مستوحى خاص
 --------  

 للطاعة ظمأها أن ذلك ،العبوديةإىل  إمناو احلريةإىل  احلاجة ليس اجلماهري روح على يهيمن الذي الشئ --
  زعيمها بأنه يعلن ملن غرائزياً ختضع جيعلها

 ---------  
   راسخة عقيدة ضد تفعل أن تستطيع ماذا ولكن ،بالطاغية مؤامرة تطيح قد --

 ---------  
 الة حماط رجل على القوي االقتناع خيلعها اليت السلطه بتلك واحده للحظه لوو نفكر أن املرعب ملن إنه --
  هائله لسلطه إا النظر،و العقل بضيق اإلقتناع هذا اقترن ما إذا الشخصيه اهليبه

 ---------  
 اخليال اعتربوا قد استبدادا األكثر فيها مبا البلدان كل ويف العصور كل يف الكبار الدولة الترجا اعترب لقد --

  لسلطتهم دعم أكرب مبثابة الشعيب
  ضده حيكموا أن أبدا حياولوا مل فهم

 ---------  
   البشرية ميتلكها اليت القوى كل بني ومن --
  وأقواها أمهها إحدى كان اإلميان أن جند

 ---------  
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  مكان كل يف أنثوية اجلماهري إن --
 ---------  

 سلطة أمام اإلحماءإىل  كاحلكومات اضطرت قد فإا سابقاً العام الرأي توجهه كانت اليت الصحافه خيص فيما --
 وملا،  املستمره وتنويعاا الشعبيه األراء انعكاس كلياً متثل ألا فقط لكنو ضخمه قوا أن صحيح،  اجلماهري
 ل تتبع أصبحتو ، عقيده الو فكره أي تفرض تعد مل فإا للمعلومات وكالة عن عباره صحافهال أصبحت
  قراءها فقدت وإال ذلك على جتربها املنافسه ضرورات أن ونالحظ،  العام الفكر متغريات

 ---------  
 أنه كما،  امرواألو االقتراحات كل خاطر بطيبة ويتلقى الالشعور حدود على باستمرار يشرد اجلمهور إن --

 ال فهو وبالتايل.نقدية روح كل من وحمروم للعقل االحتكام على القادرة غري بالكائنات اخلاصة باملشاعر مليء
 التذكري وينبغي،  له بالنسبة موجود غري واملستحيل،  النظري منقطعة تصديق وسرعة سذاجة يبدي أن إال يستطيع
  بسهولة وتنتشر تشيع وكيف،  وشذوذا غرابة األكثر حلكاياتوا األساطري ختلق كيف نفهم أن أجل من بذلك

 ----------  
   استخدامها ميكن ال اليت املعارف اكتساب --
  متمردإىل  اإلنسان لتحويل املؤكدة الوسيلة هو

 ----------  
   جدا ضعيفا جزءا إال تشكل ال البشرية للروح الواعية احلياة --

  الالوعية حيااإىل  بالقياس
------ ----  

   اإلعصار مناقشة ميكننا ال كما اجلماهري عقائد مناقشة ميكننا ال --
 ----------  

 تعقد يبني إذ الذكاء إن ،ينفعه مما أكثر يضره ذلك ولكن،  ومثقفا ذكيا أحيانا يكون أن احملرك للقائد وميكن --
 ،وعنفها القناعات حدة من بعيد حد إىل بالتايل ويضعف تساحما أكثر املرء جيعل وشرحها تفسريها ويتيح األشياء
 وخصوصا ،العصور كل يف احملركني القادة إن ،معروف هو كما واملبشرين للرسل ضرورية القناعات وهذه
  كبريا تأثريا مارسوا فقد ذلك ومع ،جدا العقل حمدودي كانوا ،الفرنسية الثورة أثناء برزوا الذين أولئك

 ---------  
 ،العميق للتأثري يتعرض ألن مهيأ ،عقالنيا تفكر ال اليت الكائنات كل كخيال هريباجلما اخلاص اخليال إن --

 ،ذاا الواقعية األشياء وقوة حيوية نفس هلا ما حادث أو ما حدث أو ما شخصية نفوسهم يف تثريها اليت فالصور
 ،جدا ومكثفة قوية ورةص النبثاق عرضة نفسه ويترك مؤقتا عقله يتعطل الذي ما حدإىل  النائم تشبه فاجلماهري
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 احملاكمة على وال التفكري على ال قادرة غري اجلماهري كانت وملا ،التفكري حمك على تتبخر ما سرعان ولكنها
 األكثر عادة هي أستحالة األكثر األشياء أن نعلم وحنن ،احلدوث املستبعد أو املستحيل معىن تعرف ال فإا العقلية
  إدهاشا

 --------  
  والقانون والقضاء العادة وهي مراحل ثالث اجتاز اذا اال اليتم احلقوق احد تكوين --

 --------  
   الشعبية املخيلة على يؤثر من ذاا حبد الوقائع ليست --
  ذاا حبد عرضها طريقة وإمنا
   حكمها فن معرفة تعين اجلماهري خميلة على التأثري فن معرفة إن

 --------  
   والطبائع األخالقو العواطفو راألفكا بنت هي املؤسسات إن --

  القوانني إعادة طريق عن األشياء هذه إعادة ميكننا ال إنه و
 منتوج متثل احلكوماتو فاملؤسسات شعره أو عيونه لون خيتار ال مثلما مؤسساته خيتار ال -شعب أي- فالشعب

  العرق
 ملا طبقاً إمنا، وما حلظة لرتوات طبقاً حمكومة ليست الشعوب، وخملوقاته فهي العصر خالًقة تكون أن من بدالً و

 من أخرى قرون عدة، ومعني سياسي نظام تشكيل أجل من قرون عدة أحياناً يلزم، وخصائصهاو طباعها متليه
 يف جيده تكون فهي ،ذاا حبد رديئة او جيدة ليستو أبدية او أزلية ميزة أية هلا ليس فاملؤسسات ،تغيريه أجل
  آخر لشعب بالنسبه كريهة صبحت قد، وما لشعب ما حلظة

 ---------  
 من كبرياً جزءاً يفقدون فبدوما ،املستعار الشعرو للرداء القضاة حاجة مدى حبق الحظ قد باسكال كان --

  هيبتهم
 ---------  

 يتطلب ال حيث العامة للوظائف إال حتضرهم ال املدرسة فإن احلياة ملواجهة املستقبل رجال حتضري من بدالً --
 من جيوشاً اإلجتماعي السلم أسفل يف خيلق فهو ،الطالب طرف من ذاتيه مبادرة أو شخصي جهد أي جاحالن

  للتمرد دائماً املستعدينو وضعهم على الناقمني الربوليتاريني
 ---------  

 التقاليد من شبكة خلق يف يتمثالن كانا األرض هذه سطح على وجد أن منذ لإلنسان مهّني أكرب أن الواقع --
. حضارة توجد أن ميكن ال ثابتة تقاليد وبدون ،استنفذت قد اإلجيابية آثارها تكون عندما تدمريها يف مث أوال،
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 الثبات بني توازن إجياد يف تكمن والصعوبة ،تقدم يوجد أن ميكن ال التقاليد هلذه والتدرجيية البطيئة اإلزالة وبدون
 طيلة زائدة بقوة وتترسخ تثبت أن وتقاليده ألعرافه ما شعب يحيت فعندما. جدا ضخمة الصعوبة وهذه ،والتحول

 العنيفة الثورات وحىت ،واإلصالح التطور عن عاجزا كالصني ويصبح التطور يستطيع يعود ال فإنه ،عديدة أجيال
 البعض بعضها السلسلة من املكسورة األجزاء تلتحم أن إما عندئد حيصل ألن ذلك عن عاجزة تصبح نفسها
 اإلحنطاط مث أوال الفوضى من نوعا املتفرقة األجزاء هذه تولّد أن وإما تغيري، دون هيمنته املاضي يستعيد ذوعندئ
  الحقًا

 ----------  
 عن أمسها تعديل يستطيع أنه يف ريب ال ،مؤسساته تغيري على حقيقية قدرة أية أبدا ميتلك ال الشعب إن --

 فإن هلا أمهية ال إشارات عن عبارة هي األمساء أن ومبا ،يتغري وناملضم ليس ولكن ،عنيفة ثورات أشعال طريق
 العامل يف البلدان أكثر ،إنكلترا ان مثال جند هكذا. انتباه أي يعريها ال لألشياء الفعلية بالقيم املشغول املؤرخ

 الدساتري بلق من احملكومة األمريكية األسبانية اجلمهوريات أن حني يف هذا ،ملكي لنظام خاضعة دميقراطية
  مصريها حتسم اليت هي احلكومات وليس الشعب فطباع ،االستبداد أنواع ألبشع تتعرض اجلمهورية

 ----------  
 يف ما فكرة إلدخال املوثوقه الوسيله يشكل برهانيه أو عقالنيه حماججه كل من العاريو ارد التأكيد إن --
  أكرب يبه نفسه فرض كلما برهان كل من خالياًو قاطعاً التأكيد كان كلما، واجلماهري روح

 ---------  
 رمحة حتت تبقى باالستقرارية تتمتع فال وبالتايل عرق عاطفة بأي وال عامة عقيدة بأي ترتبط ال اليت اآلراء --

 تظل فإا والعدوى التحريض بواسطة تتشكل أا فبما ،شئنا إذا البيئة يصيب متغري أقل رمحة حتت أو ،الصدفة
   البحر شاطئ على وتالشيها الرمال كثبان تشكل سرعة بنفس أحيانا ومتوت فتولد مؤقتة دائما

 ---------  
 طريق عن املاضي مؤسسات على احلفاظ يف تكمن أن ينبغي ما شعب عاتق على املقاة األساسية املهمة --

  فشيئاً شيئًا تعديلها
 --------  

 األفراد أذهانإىل  املوجهة العقالنية بالوسائل اجلماهري إقناع حياول أن هو السياسي القائد يرتكبه خطأ أكرب --
  فوق من املفروضة واألوامر احلماسية والشعارات اإلحيائية بالصور إال تقتنع ال فاجلماهري. املعزولني

 ---------  
  الشعبية املخيلة على تؤثر اليت هي ذاا حبد الوقائع ليست --
  الوقائع هذه ا تعرض اليت الطريقة وإمنا
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 ---------  
 على قادرة وحدها، وخطئنا عن الكشف على قادرة للشعوب، واألخرية األوىل املربية ،التجربة وحدها --

  الغبية املدرسية كتبنا تغيري بضرورة إقناعنا
 --------  

 لعظاما الدول ورجاالت العقائد كل ورسل االمرباطوريات أو األديان ومؤسسي العامل أسياد أن الواقع يف --
 يعرفون وكانوا ،منهم وعي غري على نفس علماء كانوا كلهم الصغرية، البشرية الفئات زعماء أقل مستوى وعلى
 كيف ويعرفون جيداً يعرفوا أم ومبا ،جداً وموثوق دقيق بشكل الغالب ويف ،فطري بشكل اجلماهري روح

  أسيادها أصبحوا قد فإم معها يتعاملون
 --------  

 عليها حيرضوا اليت والعقائد واألفكار اآلراء فإن واملتطرفة، البسيطة العواطف إال تعرف ال اجلماهري أن ومبا --
 حالة دائماً هي وهذه ،مطلقة كأخطاء أو مطلقة كحقائق تعتربها أن فأما ،واحدة دفعة ترفض أو قبلها من تقبل

 يعلم وكلنا ،العقالنية واحملاجاة التعقل طريق نع متولدة تكون أن من بدالً التحريض طريق عن املتشكلة العقائد
  النفوس على متارسها اليت االستبدادية اهليمنة ومدى الدينية العقائد تعصب مدى

 ---------  
 واملسيحيون نبيهم مع اليهود يفعل كما ،املوت حىت تبعته ما رجالً أو ما ديناً اجلماهري أحبت ما إذا --

  شيوخهم وراء لمونواملس رهبام وراء املتعصبون
 --------  

  سقّاء أربعني رأي عن إطالقاً خيتلف ال العامة القضايا خبصوص الفرنسية األكادميية من عامل أربعني رأي --
 --------  

 جيعلها للطاعة ظمأها ذلك ،العبوديةإىل  وإمنا احلريةإىل  احلاجة ليس اجلماهري روح على يهيمن الذي الشيء --
   زعيمها بأنه يعلن ملن غرائزياً ختضع

 -------  
 فهي ،طويلة لفترة عليها تلبث ال انون السعار من بنوع األشياءإىل  الوصول يف ترغب اليت اجلماهري --

  املستمرو الدائم التفكري عن عاجزة هي مثلما الدائمة اإلرادة عن عاجزة
 --------  

 حىت مفعوهلا تفعل سوف أا يعين ما فكرة صحة لىع الربهنة جمرد أن نعتقد أن علينا ينبغي فال حال أي على --
 على تأثري هلا ليس وضوحاً األكثر الربهنة أن نرى عندما ذلك من نتحقق أن وميكننا ،فعالً املثقفني الناس لدى

 فوراً سيعيدها ولكنه املثقف السامع لدى صاغية أذناً تلقى أن الساطعة للحقيقة ميكن أنه صحصح ،البشر معظم
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 حماجاته جديد من يستخدم ترونه فسوف أيام بضعة بعد تروه أن حاولوا ،البدائية تصوراتهإىل  وعيه ال بواسطة
 عواطفإىل  حتولت اليت السابقة األفكار تأثري حتت واقع أنه هو بسيط لسبب وذلك ،متاماً األلفاظ وبنفس القدمية

  وكالمنا أعمالنا خلف تربض اليت العميقة ابواعثن وحترك علينا تثؤثر اليت وحدها هي األفكار وهذه ،وترسخت
 --------  

 على الناس يستمر قد ،احلدود تلك جتاوزت ان تلبث مل حدودها القرآن عني اليت االسالمية الشريعة حىت --
  احكامها مراعاة عن مايكفون سرعان ولكنهم الشريعة نصوص احترام

 -------  
 للطاعة ظمأها أن ذلك العبودية؛إىل  وإمنا ،احلريةإىل  احلاجة ليس اجلماهري روح على يهيمن الذي الشئ إن --

  زعيمها بأنه يعلن ملن غرائزياً ختضع جيعلها
 --------  

  تناقضاته برؤية له يسمح ال الفرد لدى النقدية الروح انعدام --
 --------  

 على الرياح تذروها اليت األخرى الرملية احلبات وسط رمل حبة عن عبارة هو اجلمهور يف املنخرط الفرد إن --
  هواها

 --------  
 فعندئذ بشكله، فرد كل خصائص عن جداً خمتلفة جديدة خصائص ميتلك أن البشر من ما لتكتل ميكن --

 نفس يف موجهة للجمور املشكلة املصغرة الوحدات وأفكار عواطف وتصبح للفرد الواعية الشخصية تطمس
  اإلجتاه

 --------  
 عرضة نفسها األخرية هذه تركت كلما العامة السلطات حمل تدرجيياً حيلوا أنإىل  اليوم اجلماهري قادة مييل --

 من حيصلوا أن ،واستبدادهم طغيام طريق عن اجلدد األسياد هؤالء ويستطيع ،والنقص واإلضعاف للمجادلة
  حكومة أي عليه حتصل مما بكثري أكرب وانقياد طاعة على اجلماهري

 ---------  
 الذين أولئك لدى حتماً موجودان ومها. الدينية للعاطفة الطبيعي املرافق يشكالن والتعصب لتسامحا عدم إن --

  األبدية أو األرضية السعادة سر ميتلكون بأم يعتقدون
 ---------  

  إقناعها بنبغي اليت النفوس جذب يف جنحت مجل بضعة تساوي ال اخلطب من كبرية جمموعة --
 ---------  
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 يقبلها أن إما احملرضة العقائدو اآلراء فإن. .لذلك ،املتطرفةو البسيطة العواطف سوى تعرف ال اجلماهري إن --
  الدينية العقائد تعصب سبب نفسر لذلك، وواحدة دفعة يتركها أو ،واحدة دفعة اجلمهور

 ---------  
   تفسد أو اجلماهري روح تتحسن والتربية التعليم مع --

 ---------  
  حكمها فن معرفة تعين اجلماهري خميلة على تأثريال فن معرفة إن --

 ---------  
 تصبح أن على القادرة وحدها فهي وبالتايل الواحد، الفرد لدى واملهيمنة القوية وحدها هي الوراثية األفكار --

  له وحمركة سلوكه على فعالً مؤثرة حوافز
 ---------  

 اليت السهولة بنفس حتتملها وهي جداً، واضحة اطفعو للجماهري بالنسبة يشكالن والتعصب االستبداد إن --
  الضعف أشكال من شكالً تعتربها اليت الطيبة احترامإىل  متيل وال القوة حتترم فهي،متارسها

 ---------  
 الشخصية هيمنة الواعية، الشخصية تالشي: اجلمهور يف املنخرط للفرد األساسية اخلصائص جمموع --

 األفكار لتحويل امليل واألفكار، للعواطف والعدوى التحريض بواسطة اخلطة نفس ضمن اجلميع توجه الالواعية،
 ما آيل إنسان عن عبارة يصبح وإمنا نفسه، هو الفرد يعود ال وهكذا ،مباشرة وممارسة فعلإىل  عليها احملرض
  تقوده أن على بقادرة إرادته عادت

 ----------  
 يف املختلف يذوب وهكذا. اجلماعية الروح يف وتذوب تمحى يةالذات وفرادم للبشر العقلية الكفاءات --

  الالواعية الصفات وتسيطر املؤتلف
 ---------  

 التمايزات على تقضي مشتركة وعاطفة واحدة روح يف أفراده انصهار هي للجمهور األساسية امليزة --
 عناصر عدة صهر عن الناتج يالكيميائ املركب ذلك يشبه وهو ،العقلية امللكات مستوى من وختفض الشخصية

  اجلديد املركب تركيب أجل ومن التفاعل نتيجة األوىل خصائصها وتفقد تذوب فهي ،خمتلفة
 ---------  

 املتاحف يف واملوجودة الدين قبل من املستلهمة التذكارية والنصب الفنية االعمال كل دمرنا أننا لو --
 سبب إن ؟الكربي البشرية االحالم من بعدئذ سيتبقي الذي ماف ،الرصيف بالط علي تتساقط وجعلناها واملكتبات

 ال الذين البشر حياة علي والوهم األمل بعض خلع هو الوجود هذا مربر أو والشعراء واألبطال اآلهلة وجود
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 يف مكانته حط الذي الشئ ولكن ،املهمة ذه يضطلع العلم أن الوقت لبعض بدا وقد ،بدوما يعيشوا أن ميكنهم
 يكذب يعرف ال أنه كما ،وهناك هنا الوعود توزيع علي جيرؤ يعد مل أنه هو ،األعلي للمثال اجلائعة القلوب نظر
  الكفاية فيه مبا

 ---------  
  ذلك دون حيول ان املشرع استطاع ملا القرىب ذوي مصافحةإىل  العائلية احلياة بنا طوحت لو --

 ---------  
  مواد قالب يف افراغهاو العادات مجع على القانون يقتصر --

 ---------  
 كلو الروحية طاقاته كل يضع عندما أيضاً إمناو معينة آهلة عبادة طريق عن فقط متديناً ليس اإلنسان --

 األفكارو العواطف كل هدف أصبح قد كان ما شخص أو ما قضية خدمة يف تعصبه احتدام كل، وإرادته خضوع
  قائدهاو

 ----------  
  الدينية للعاطفة الطبيعي املرافق يشكالن التعصبو التسامح عدم ان --

 --------  
 نريد عندماو شعبإىل  شعب منو عصرإىل  عصر من متغريةو مؤقتةو متحركة معان اال هلا ليس الكلمات --
 وليس معينة حلظة يف له بالنسبة معناها هو ما نعرف ان اوال علينا ينبغى فانه بواسطتها اجلمهور على نؤثر ان

  كاالفكار تعيش فالكلمات خمتلف عقلي تكوين ذوي الفراد بالنسبة معناها او املاضي يف امعناه
 --------  

 مث اياها نشاطرها باننا نتظاهر انو صدورها يف اجلياشة العواطف نفهم ان اوال ينبغي اجلماهري نقنع لكي --
  االشياء بني البدائي او املنطقي غري الربط بواسطة احملرضة الصور بعض اثارة طريق عن نغريها ان بعدئذ حناول

 --------  
 خيلقون ام ،اجتماعيا ام سياسيا ام دينيا االميان هذا اكان سواء االميان بث يف يكمن الكبار القادة دور ان --

 احدى كان االميان ان جند البشرية متتلكها اليت القوى كل بني من، وما بفكرة او ما بشخص او ما بعمل االميان
  اقواهاو هاامه

 --------  
 معزوال يكن مل اذا ما قائد سيطرة حتت يقع االنسان ان جند اسفلهاإىل  اعالها من االجتماعية الدوائر كل يف --

 واضحة فكرة اية اختصاصهم دائرة خارج ميتلكون ال الشعبية اجلماهري يف خصوصا االفراد معظم ان جندو
  بانفسهم فسهمان قيادة عن عاجزون فهم بالتايلو معقلنةو
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 ---------  
 البلد لنفس التابعني البشر كل جعلإىل  املطاف اية يف يؤديان املتبادل والتقليد للماضي املزدوج التاثري ان --

 والعلماء كالفالسفة التشابه هذا من يفلتوا ان منهم يتوقع الذين اولئك حىت انه درجةإىل  متشاني الفترة ونفس
  اليها ينتمون اليت الفترة بطابع ومطبوعني اسلوم يف نيمتشا يبدون واالدباء

 -------  
 نري بسبب رازحة تزال ال ولكنها مهجورة اصبحت اليت للعقائد الكلي التدمري على تساعد الثورات ان --

  والتقاليد االعراف
 -------  

  بنفسها قتهاخل اليت االوهام او املوتى اشباح دائما كانوا للبشرية احلقيقيني الطغاة ان --
 --------  

 اجلمهور يف املنضوي الفرد ان هو أوهلاو باجلماهري اخلاصة الصفات بظهور تتحكم عديدة اسباب هناك --
 هذا لوالو الغرائز بعضإىل  االنصياع له يتيح ما هذا، وبالقوة عارما شعورا فقط املتجمع العدد بواسطة يكتسب
 ان مبا، ومسؤول فغري بالتايلو بطبيعته مغفل اجلمهور الن اختيارو طوع عن هلا ينصاع هو، وانصاع ملا الشعور
  كليا احلالة هذه مثل يف خيتفي فانه االفراد يردع الذي هو باملسؤولية احلس

 ---------  
 ،الالواعية الشخصية هيمنة ،الواعية الشخصية تالشي:  هي اجلمهور يف املنخرط للفرد االساسية اخلصائص --

 احملرض االفكار لتحويل امليل ،االفكارو للعواطف والعدوى التحريض بواسطة اخلط نفس نضم اجلميع توجه
 بقادرة ارادته عادت ما آيل انسان يصبح امناو نفسه هو الفرد يعود ال هكذاو ، مباشرة ممارسةو فعلإىل  عليها
  تقوده ان على

 --------  
  احلضارة سلم يف عديدة درجات يرتل فانه اجلماهري صفوف داخل الفرد ينطوي ان جمرد --

 --------  
 اعماقه فمن وشهيداً ضحية يصبح ان السهولة بنفس ميكنه لكنو جالداً يصبح ان بسهولة ميكنه اجلمهور ان --

  جديد اميان او عقيدة اي النتصار الضرورية الغزيرة الدم جداول سالت
 --------  

 حتل لكيو صحيح بشكل الرؤية على امكانيته تدمر لكي العدد كثري يكون الن حباجة ليس اجلمهور --
 لو حىتو مجهوراً يشكلوا لكي االفراد بعض جيتمع ان فيكفي ،ا هلا عالقة ال اليت احلقيقية الوقائع حمل اهللوسات
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 دائرة عن اخلارجية املوضوعات خيص فيما اجلماهري صفات بكل يتحلون فام ،متميزين علماء كانوا
  تتبخرو تضمحل منهم واحد كل ميتلكها اليت النقدية الروحو املالحظة ةملك ان ذلك ،اختصاصهم

 --------  
 حبسب وخصوصا ،االزمان حبسب باستمرار يعدهلاو حيوهلا اجلماهري فخيال ،ذايت متاسك اي لالساطري ليس --

  االجناسو االعراق
 --------  

 تذهب كالنساء فاجلماهري ،اليقني دمعو الشكوك عذاب من حيميها تضخيمهاو اجلماهري عواطف بساطة ان --
  الشك يقبل ال يقنيإىل  يتحول حىت ما خاطر يبد ان فما ،التطرف حنو مباشرة

 --------  
 عليها حيرضوا اليت العقائدو االفكارو االراء فان واملتطرفة البسيطة العواطف اال تعرف ال اجلماهري ان مبا --
  مطلقة كاخطاء او مطلقة كحقائق تعتربها ان افام ،واحدة دفعة ترفض او قبلها من تقبل

 --------  
 الكربى االكتشافات كانت ان بعد اال تولد مل العامة احلياة على اجلماهري هيمنة فان احلضارة حظ حلسن --

  انتهتو حتققت قد الصناعةو للعلم
 --------  

 على احلصول اجل من تفعله امم اكثر االوامر اطاعة اجل من ذلك تفعل العمل عن تضرب اليت اجلماهري --
 الكلي احملرك تشكل اا حني يف هذا اجلماهري لدى قويا حمركا الشخصية املصلحة تكون ما نادراو الرواتب زيادة
  الواحد الفرد لدوافع تقريبا

 --------  
 ال قةث يعطيهم التشابه هذا لكنو تشاهم بسبب البعض ببعضهم يثقون البشر يعود ال املساواة زمن يف --

 العدد جهة يف احلقيقة تكون اال املمكن غري من جيدون الم ذلك، ورايهو العام اجلمهور حكم يف تقريبا هلا حدود
  العقل نفس ميتلكون اجلميع ان مبا االكرب

 --------  
 عن ناتج هو ما بقدر شيخوختها عن ناتج انه يبدو الشعوب بعض لدى احلريات لكل التدرجيي التقليص ان --

، احلرية بامتالك الشعوب هذه توهم قد اليت االباحيةو التحلل مظاهر من الرغم على ذلك نقول ،السياسي نظامال
 تنجو ان العامل يف حضارة اي تستطع مل اليت االحنطاط مرحلة مبجيء املنذرة االعراض احد يشكل التقليص هذاو

  االن حىت منها
 --------  
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 تدفعنا اليت االسبابو العمياء تصرفاتنا جذور لنا يشرح عندما عقولنا ويضيء يفيدنا اجلماعي النفس علم --
 جعلنا ورمبا الغيبوبة من نستفيق ان بعد اال فعلناه ما ي فال للزعيم احلماس اشد التحمسو ما مجهور يف لالخنراط

  يظهر قد جديد زعيم امام االنبطاح يف حذراًو حيطة اكثر ذلك
 -------  

 حمصلة ليست اجلماعة ان كما. .العضائها الفردية النفسيات جمموع هي ليست ما لفئة يةاجلماع النفسية ان --
  االفراد موع

 -------  
 السياسة اصبحت آخر مبعىن. .النفسية اخلصائص نفس منه استعارت ولكنها الدين حمل السياسة حلت لقد --
  بالذات اصةاخل لتصورام عبيدا البشر اصبح فقد الدين يف وكما معلمنا دينا

 -------  
 يتجاوز قد او الزهور عمر يتجاوز ال قد عمرهاو بدقة حمدد تاريخ هلا وامنا ابدية وال مطلقة ليست احلقائق --
  فموت فشيخوخة ذبول حلظة مث احلية الكائنات مثل مثلها وازدهار منوو والدة حلظة هلا ان القرون عمر

 -------  
 النوم يف يغطس ما شخصا جيعل الذي الطبيب او املغناطيسي املنوم لتحريضات ختضع الفرد روح ان كما --
 ..عليها ارادته يفرض كيف يعرف الذي القادة او احملركني احد ايعازاتو لتحريضات ختضع اجلماهري روح فان
 االستثنائية االعمال بتنفيذ يبتدىء اجلمهور يف منخرط شخص كل فان والذعر االرتعاد من احلالة هذه مثل يفو

 يستخدم اذ الزعيم فالقائد. .واملتعقلة الواعية الفردية حالته يف كان لو لتنفيذها اطالقا مستعدا كان ما اليت
  عليها يسيطرو اجلماهري روح يستملك والواقعية املنطقية االفكار من بدال البهيجة الشعاراتو املوحية الصور

 -------  
 الذي القدم كرة لفريق او املفضل ملطرا شديدة حبماسة تصفق اليت فاجلماهري. .بطبيعتها جمنونة اجلماهري --

 من تتاككدك ان دون تذحبه لكي شخص على جم اليت املهتاجة واجلماهري. .جنونو هلوسة حلظة تعيش تؤيده
 مع وداليه يفعل كما املوت حىت تبعته ما رجال او ما دينا اجلماهري احبت ما فاذا. .ايضاً جمنونة هي املذنب هو انه

 عبدته قد كانت ما حترق اليوم واجلماهري. .شيوخهم وراء واملسلمون رهبام وراء املتعصبون املسيحيونو نبيهم
  قمصاا تغري كما افكارها تغريو باالمس

 -------  
 ..الصورية او اازية الفكرة يستخدم الثاينو املفهومية الفكرة يستخدم االول:  فقط الفكر من منطني هناك --

 واخليار الذاكرة قوانني على فيعتمد الثاين اماو املنطقية واحملاجة الربهانو العقل قوانني على يعتمد واالول
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إىل  املوجهة العقالنية بالوسائل اجلماهري اقناع حياول ان هو السياسي القائد يرتكبه خطأ واكرب. .التحريضو
  املعزولني االفراد اذهان

 --------  
 تصيب اليت الالمرئية للمتغريات املرئية االثار اال ليست التاريخ كتب تتناقلها اليت املأثورة الضخمة االحداث --

  البشر عواطف
 --------  

 هو االول احلالية الفترة يف البشري الفكر وتبدل لتحول اجلذري االساس يشكالن اساسيان عامالن هناك --
 شروط خلق هو والثاين. .حضارتنا عناصر كل منها شتقتا اليت االجتماعيةو السياسيةو الدينية العقائد تدمري

  الصناعةو للعلوم احلديثة االكتشافات عن تولدت قدو الفكرو للوجود بالنسبة كليا جديدة
 --------  

 تتزايد اليت الوحيدة القوة وهي. .شيء اي يهددها ان يستطيع ال اليت الوحيدة القوة هو اجلماهري نضال --
  ستمراربا جاذبيتهاو هيبتها

 --------  
  اجلماهري روح يف امناو احلكام جمالس يف حتسم االمم مقادير تعد مل --

 --------  
 املمارسة يف لالخنراط جداً مؤهلة ولكنها العقلية للمحاكمة مؤهلة وغري. .للتأمل كثرياً ميالة غري اجلماهري ان --

 سوف اليوم اعيننا امام والدا نشهد اليت ديدةاجل والعقائد. .جداً ضخمة قوا جيعل احلايل والتنظيم والعمل
  اعتراض او مناقشة اي تقبل ال اليت املتسلطةو الطغيانية القوة اي:  القدمية العقائد قوة نفس قريبا تكتسب

 --------  
 عادة يتم النهائي االحنالل فان. .يدها من املبادرة زمام اتمع هيكل تشكل اليت االخالقية القوى تفقد عندما --
  الربابرة حق عن تدعى اليت والعنيفة الالواعية الكثرية يد على

 --------  
 الو قبلها من كليا يحكم اال يريد الذي الدولة لرجل االساسي املصدر تشكل اجلماهري نفسية معرفة ان --
  اليوم جداً صعبا اصبح قد ذلك الن حيكمها اقول
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  فكرة عامة حول الكتاب

 
   يناسبك ال الكتاب فهذا متوسطة املالية ثقافتك كانت إذا

  مسبقاً لديك املعروفة األفكار بعض ومراجعة عقلك تنشيط من المينع لكن
   املالية الثقافة يف للمبتدئني مناسب الكتاب هذا
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 حتتفظ أو تدخره ما مقدار هو املهم وإمنا املهم هو ليس املال من جتنيه ما مقدار أن يدركون ال الناس أغلب -١
  .به

 --------------  
  .السنني مدار على يتوالد وجتعله باالستثمار تنمية مامل رقماً سيظل تدخره أو به حتتفظ ما إن -٢

 -------------  
  .مالياً مستقالً تكون أن احلياة يف أهدافك أهم من أن -٣

 -------------  
 كيفية يف التفكري وتصرف باألمان تشعر أن أجل من مايكفي املال من متلك أن هو:  املايل االستقالل -٤

  .املال على احلصول
 -------------  

  .األسرية واخلالفات للرتاعات سبباً يعد املايل األمان أنعدام -٥
 -------------  

 أنكم أو ،الثروة بناء حتكم اليت القوانني تتعلموا مل كونكمإىل  يرجع الوفري املال كسبكم عدم يف السبب أن -٦
  .ا تلتزموا ومل تعلمتم

 -------------  
   أم مالياً وفراً حتقق كنت إذا فستالحظ بأول أوالً نفقاتكو دخلك بتسجيل قمت إذا -٧
  .ال

 -------------  
  .إيرادايت من جبزء أحتفظ أن قررت عندما للثراء الطريق وجدت لقد -٨

 -------------  
  .األيام مرور مع ويزداد ينمو كي ماتدخره توظف أن جيب ثرياً تكون لكي -٩

 -------------  
  .متواضعة ايراداتك كان مهما% ١٠ الـ عن يقل أال جيب توفره أو تدخره ما مقدار أن -١٠

 --------------  
  .احلياة يف جناح كل أساس هو بالفعل املنتهية املعرفة امتالك إن -١١

 --------------  

 ملخص الكتاب
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  .ثروتك إدارة من ميكنك عليه الذي األساس تعد املبسطة صورا يف احملاسبة أسس فهم أن -١٢
 --------------  

 أصبحوا وبذلك جانبية مالية موارد خلق يف يفكروا ومل الراتب غري خيار لديهم ليس الناس من كثرياً أن -١٣
  .للراتب عبيداً

 -------------  
  حياتك؟ ستكون كيف. .آخر مورد لك وليس سبب ألي الراتب هذا استالم عنك انقطع لو ختيل -١٤

 -------------  
 فقدوا املاليني. .واحد مورد على االعتماد خطر على دليل ٢٠٠٨ عام يف ظهرت اليت املالية األزمة -١٥

  !!وظائفهم
 -------------  

  !!فقط موظفني خيرج تعليمنا. .‘واالستثمار املالية‘  عن واحد مقرر جتد لن الدراسية كمسريت راجعت لو -١٦
 -------------  

  .أجرا عندك اآلخرون يعمل وأن اآلخرين عند أجرياً تعمل أن بني جداً كبري الفرق -١٧
 -------------  

  .تريدها اليت احلياة حتيا حىت مصاريفك يفوق دخلك يكون أن جيب -١٨
----- ---------  

  .األموال تلك كمية من أمهية أكثر أموالك إدارة -١٩
 --------------  

 ماقمت استثمار هو لذلك املكمل. .الدين عن وابتعدت اإلدخار وتعلمت أموالك إدارة أحسنت إذا -٢٠
  .بإدخارة

 -------------  
  .منة الكثري لدي يصبح سوف أموايل إدارة يف أبدأ عندما -٢١

 -------------  
  .!!منة الكثري لدي يصبح عندما أموايل إدارة يف أبدأ سوف:  خاطئ تفكري -٢٢

 -------------  
  .األصول امتالك على وثابر األصول فامتلك ثرياً تكون أن أردت إذا -٢٣

 -------------  
  .دورات احضر اقرأ. .الثروة بناء مسرية يف تنطلق لكي حتتاجه ما هي املالية الثقافة -٢٤



٣٤١ 

------- -----  
  .أدخره فسوف شيء بقي إذا نفسه يف ويقول مسبق تقدير بدون ينفقه يده يف املال يصبح عندما الفقري -٢٥

 ------------  
  .سلفاً مقدر لتقدير وفق ذلك بعد ماتبقى ينفق وبعدها ليده املال يصل أن قبل لالستثمار نسبة حيدد الغين -٢٦

 ------------  
  .بالثراء لالحتفاظ ضمانا ليس ليةما ثقافة دون املال كثرة -٢٧

 ------------  
  .النمو عن ينتج مل مبا االحتفاظ العسري من إنه -٢٨

 ------------  
  .جيداً راقبها املالية حريتكو املايل مستقبلك حتدد ما هي دخلك إدارة ويف اإلنفاق يف عادتك -٢٩

 ------------  
  .أخرى ريال مئة كسب أجل من اعتهازر ميكن بذرة انه على للريال األغنياء ينظر -٣٠

 ------------  
  .املالية احلرية لنيل االستثمار جنود من جندي أنه أساس على ريال كل عامل -٣١

 ------------  
  .جمتمعنا يف املالية املشاكل أهم من يعد القطيع مع السري -٣٢

 ------------  
  .خلصوموا األصول بني متيز أن املالية املعرفة أولويات من -٣٣

 -----------  
  .الدخل وارتفاع األصول تناميإىل  يؤدي باستمرار اخرى أصول يف الدخل استثمار تدوير -٣٤

 -----------  
 أمور وترك الداخل من حيام إدارة أفقدهم الناس من كثري أفكار على اخلارجية املظاهر حب سيطر -٣٥

  .اخلارج من تدار حيام
 -----------  

 كل بتوجيه علية يؤثر الوظيفة راتب غري دخل له ليس الذي الفرد حياة باكورة يف املرتل كامتال قرار -٣٦
  .املرتل المتالك الراتب األغلب يف هي اليت موارده

 -----------  
  الراتب من أفضل الربح -٣٧



٣٤٢ 

 -----------  
  مل؟الع عن توقفت لو أعيش أن يكفيين القادمة األيام من كم لـ جواب:  هي الثروة -٣٨

 ------------  
  .األصول من يتولد ما على تعيش اليت األيام عدد:  هي الثروة -٣٩

 ------------  
  .ذاتك بناء يف لك استثمار أول يكون أن البد ثرياً تكون أن أردت إذا -٤٠

 -------------  
  .احلياة يف املفلسني جتارة فعل بدون األحالم -٤١

 -------------  
  .للفرص القاتالن امه والتسويف التردد -٤٢

 ------------  
  % ٩٥،  يفكرون أم يعتقدون% ٣ ،يفكرون فقط الناس من% ٢:  تعلم هل -٤٣

  ؟..أنت الفئات أي من. .فكروا لو ميوتون
 -------------  

 الناس يف معتقداتك من جزء األيام مع تصبح وأبيك أمك من تسمعها اليت واإلجيابية السلبية العبارات -٤٤
  .واحلياة

 -------------  
  .عاداتك صنع يف يسهم ذلك كل واألصدقاء الزمالء. .تشاهدها اليت واألفالم تقرأها اليت الكتب -٤٥

 --------------  
  .مستقبلك تصنع وعاداتك معتقداتك -٤٦

 --------------  
 ،شخصية جتين عادة تزرع وعندما،عادة تزرع فإنك عمالً جتين وعندما،عمالً جتين فكرة تزرع عندما -٤٧

  .مصريك جتين فإنك شخصية تزرع وعندما
 -------------  

% ٩٠ ولكن اآلخرين بفعل لك حيدث عما ناتج حياتك من% ١٠ أن:  تقول% ١٠% / ٩٠ قاعدة -٤٨
 التحكم المتلك أنك مبعىن. اآلخرون بك مايفعله ال ،لك ماحيدث على فعل رد من به تقوم عما ينتج حياتك من
  .لك حيدث ملا فعلك رد من% ٩٠ يف وتتحكم متلك املقابل يف احلياة يف لك دثحي مما% ١٠ نسبة يف

 --------------  
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 عرب فيها تعيش اليت البيئة من الباطن عقلك يف تراكمت حواجز تغيري يتطلب املايل حريتك يوم حتقيق إن -٤٩
  .السنني

 --------------  
 بطاقات على اعتماداً السفر مثل االستهالكية النفقات أو املصاريف تأمني لقاء الدين هو:  السيء الدين -٥٠

  .البنوك من االئتمان
 ------------  

   األصول شراء مقابل الدين هو:  احلميد الدين -٥١
 --------------  

  .املالية حريتك لنيل طريقك هو املايل هدفك حتديد -٥٢
 -------------  

  .عليه احلصول دتاعت ما على حتصل فستظل ذاتياً تتغري مل إذا -٥٣
 ------------  

  .وأعلى أفضل مردود على حيصل أن طلب مع عليه ماهو على اإلنسان يظل أن هو:  اجلنون تعريفات أحد -٥٤
 -----------  

 البلد ذلك يف الناس كل بني بالتساوي بتقسيمها وقمت ما بلد يف األثرياء أيدي من االموال كل مجعت لو -٥٥
   ؟.!قبل فيها كانت اليت اجليوب نفس إىل ثانياً تعود لوجدا

 --------------  
  .مادية مهارات من مامتلك مبدى تتحدد احلايل االقتصاد ظل يف يف املالية قيمتك أن -٥٦

 ------------  
  .املهارات من قدر أكرب تكتسب أن فعليك، ممكن وقت أقصر يف الراتب عبودية من حريتك تنال حىت -٥٧

 -----------  
  .ثالثية أو مخسية أخرى سنوية خطة تشمل أن جيب ذاتك لتطوير خطتك -٥٨

 -----------  
  .وانعكاسه تأثريه ملالحظة كاف لوقت حيتاج، آخر سلوك أي مثل مثلة واالدخار التوفري أن -٥٩

 ----------  
 والطعام اإلجيار من حياتك لنمطإىل  %٧٠ بنسبة ‘راتبك‘ دخلك توزيع تعين% : ٧٠، % ٣٠ قاعدة -٦٠

   زكاة% ١٠: إىل  توزع% ٣٠و األخرى والنفقات والترفيه
  .ادخار حساب% ١٠ صدقة%١٠
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 -------------  
  .بداخلك موجودة غري العظمة بذور فإن ماالً تدخر أن تستطع مل إذا -٦١
  ستون كلمنت دبيلو -

 ------------  
  .منتظم بشكل للتوفري االنضباط صفة اكتساب هو الطويل املدى على الثروة بناء عناصر أهم احد -٦٢

 -------------  
  .الدخل مبقدار عالقة له ليس التوفري -٦٣

 ------------  
 أمهية أقل تكون قد أمور يف دخلك إنفاقإىل  يؤدي مستقبالً إليه حتتاج قد مبا والتنبؤ التخطيط عدم -٦٤

  .وأولوية
 ------------  

  .معيشتك منط على أثر أدىن وند جتنبها ميكن واليت السيئة اإلنفاق عادات حتديد -٦٥
 -----------  

 الفرق يكون حبيث البنود مجيع على راتبك كل توزع فإنك ا والتنبؤ مصروفاتك تقديرإىل  تعمد عندما -٦٦
  صفراً ومصروفاتك دخلك بني

 -----------  
 مشروعإىل  ذلك الامل رأس حتول مث ومن مال رأسإىل  مواردك من جزءاً حتول أن فعليك مالياً حرا لتغدو -٦٧

  رون جيم -. مايل استقاللإىل  االستثمار وحتول استثمارإىل  الربح وحتول ربحإىل  املشروع وحتول
 ------------  

 وكذلك. .ستمر أخرى حافلة فإن ،حافلة فاتتك ما فإذا. .احلافالت مبرور اخلاص بالشارع شبيه االستثمار -٦٨
  .وروية معرفة بدون التسرع وعدم ،الفرص أفضل القتناص ستعداداال وعليك ،تتواىل فهي. .االستثمار فرص

 -------------  
  .ماتبقى استثمرو دخلك من أقل أنفق - ٦٩

 --------------  
  .‘‘اخلاص عملك يف فكر‘‘  هو األثرياء أسرار أهم أحد -٧٠

 --------------  
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 سنوات ٣ ملدة للسيارة قيادتك نفإ ،السنة يف كيلومتر ١٢,٠٠٠ من يزيد ملا سيارتك تقود كنت إذا -٧١
 يف للكلية انتماءك أو حضورك يعادل إليها حتتاج اليت املعرفة حقول من حقل يف أسطوانات أو األشرطة واستماع

  .سنتني ملدة اال نفس
 -------------  

  .اخلسارةإىل  تؤول أا األغلب يف منطقية وغري ضخمة مبكاسب الواعدة الصفقات أعظم أن -٧٢
--- ----------  
  .للخسارة وليس للربح دوما يعمل وإنه البسيطة املخاطر مببدأ واليعمل يقامر ال الناجح املستثمر -٧٣

 ------------  
  .وفري مال لدي لكان أفضل خطة لدي عندي كان لو -٧٤

 ------------  
  .االئتمانية البطاقات عن ابتعد -٧٥

 ------------  
  .دخلك من أقل دوماً اتكنفق اجعل:  الذهبية القاعدة -٧٦

 -----------  
  املال يصنع الذي هو الرجل بل الرجل اليصنع املال -٧٧

 -----------  
  .وعفوية بساطة بكل حياتك عش -٧٨

 -----------  
  .حسناً ماتراه اعمل ولكن إليهم استمع فقط اآلخرون مايقوله التفعل -٧٩

 -----------  
  .وريةضر الغري األشياء يف نقودك التضيع -٨٠

 ------------  
  .املال رأس من أهم املعرفة -٨١

 -----------  
  .اإلمكان يف ذلك كان كلما صاعد قطاع يف اموالك استثمر،السفن كافة يرفع الصاعد املد -٨٢
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  فكرة عامة حول الكتاب

 
  منفرد عقلي بشكل التركيز على القدرة إن

  تام بشكل وإائها جيد بشكل وتأديتها تكمهما أهم على
   احلياة يف والسعادة املكانةو اإلحترامو واإلجناز الباهر للنجاح املفتاح هو
   الكتاب هذا وروح قلب هو الداخلي املفتاح هذا إن
  صعباً كان ولو باألهم تبدأ كيف تتعلم عندما ستنجزه ملا حدود وال

  

الضفــدع هذا التهم   )٤٩( كتاب  

   حماضرو كاتبو مستشار ،تريسي براين:  املؤلف
  ذات تنمية:  املوضوعي التصنيف

  ٢٠٠١:  النشر تاريخ
  صفحة ١٣٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط

  ساعات ٣:  قراءة ساعات عدد طمتوس
   ج ١٥:  تقليد ،ج ٧٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٨:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب
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  : الكتاب هذا ظهر على كتب(( 
  ” فعله علينا ما“  قائمة ألداء كاف وقت هناك ليس
  !هناك يكون ولن

  ،شيء كل فعل جيربون ال والناجحون
  ))أدائها من يتأكدواو مهامهم أهم على يركزوا بأن يتعلمون فهم

 -----  
  : يقول قدمي مثل هناك

  ،حية ضفدعة أكل هو صباح كل تفعله شيء أول كان إذا((
  ))النهار طوال تفعله شيء أسوأ هذا يكون أن احملتمل من بأن ،عاملاً راضياً تكون أن فيجب

 -----  
  ” الضفدع هذا التهم“ : تعبري استخدام إن

  ،يومك يف حتدياً املهام أكثر فيها نتناول كاستعارة
   فيها متاطل أن حتب اليت املهام وأكثر
  حياتك على إجيايب وقع هلا اليت املهام أكثر تكون أن ميكن لكن

  . .القواعد>> 
 ------------------  

  الطاولة زجه: األوىل القاعدة
  ورقة على اكتبه مث بالضبط تريده الذي ما حدد
 القائمة هذه نظّم ،هدفك حتقيق سبيل يف عملها الالزم باألمور قائمة اكتب ،مرادك لتحقيق حمددا تارخيا ضع

 تقربك صغرية أفعال بعمل يوميا قم ،اخلطة هلذه تنفيذك بداية يكون حبيث ما أمر بعمل حاال قم. خطة بصورة
  اخلطة يف كتبتها اليت أهدافك حتقيق نم أكثر

----------------  
  مقدما ليومك خطط: الثانية القاعدة

  وقلما، ورقةً احضر هنا، الشرح يف لإلسهاب داعي ال
  القادمة ساعة وعشرين األربع خالل ا القيام تنوي اليت األمور كل بكتابة واشرع

----------------  

 ملخص الكتاب



٣٤٨ 

  ٨٠/٢٠ قاعدة طبق: الثالثة القاعدة
 ذات األعمال على ركز ،جمهودنا أو وقتنا من فقط% ٢٠ من تنتج إجنازاتنا من% ٨٠ أن باختصار وهي

  وقتك يف أكثر حتكم ،ورائها من طائل ال أمور يف الضائع الوقت من وقلل الكبرية النتائج
 ------------------  

  للعواقب انتبه: الرابعة القاعدة
  األجل يلطو التفكري تبني طريق عن وذلك
  القصري املدى على تواجهك اليت الصعاب ختفيف على سيعمل والذي

 ------------------  
  )د ج ب أ( بتقنية عليك: اخلامسة القاعدة

 ،وهكذا. .)ب( يليه والذي) أ( يكون فاألهم ا، القيام تنوي مهمة لكل معينا ثقال ضع. األولويات حتديد وهي
  املهم ونسيان أمهية أقل هو مبا القيام من أو هامامل تداخل من نفسك حتمي وبالتايل

 -------------------  
  اجلوهرية النتائج على ركز: السادسة القاعدة

 ،إخل.. االجتماعي أو املهين أو املايل سواء وضعك، على كبري بشكل أثّرت ا قمت إن اليت األمور عن احبث
  وجه أكمل على إمتامها على حترص أن بك وجدير غريها من باالهتمام األوىل هي األمور فهذه

 --------------------  
  )forced efficiency( املفروضة الفعالية قانون اتبع: السابعة القاعدة
  األمور مجيع لعمل دائما يسمح ال الوقت: على ينص والذي
  املهمة األمور لعمل وقت دائما هناك ولكن

 --------------------  
  تبدأ أن قبل جيدا داستع: الثامنة القاعدة
 ،عشوائية أو عفوية بصورة ما عمال تباشر وال مهمة بأي القيام قبل استعداداتك تكمل أن على احرص

  النتائج وبأدق صورة بأفضل املهام إلمتام ضمان الكايف فاالستعداد
 ---------------------  

  بواجبك قم: التاسعة القاعدة
 ،ذاتيا تعليمك فليكن ،فيه بالتميز ترغب الذي اال أو عملك جمال يف جديد كل بتعلم االستمرار هنا والواجب
  مهمة معلومة ألي تفويتك عدم لضمان جديد كل على املستمر واإلطالع الدائمة بالقراءة متسلحا

 --------------------  



٣٤٩ 

  اخلاصة مهاراتك عزز: العاشرة القاعدة
 عن مييزين الذي ما ؟..اخلاصة قدرايت هي ما ؟..رباعةب عمله أستطيع الذي الشيء هو ما: دائما نفسك اسأل

  اآلخرين عن مييزك مبا وتذكّرك بنفسك ثقتك تعزيز على ستعمل األسئلة من النوعية هذه ؟..اآلخرين
 ---------------------  

  عوائقك حدد: عشر احلادية القاعدة
 أن هو هنا فاملهم ،منها التخلص على كقدرت عن النظر بغض ،تقدمك تعيق اليت باألمور علم على أنك من تأكد
 منها التخلص كيفية يف اجلدي بالتفكري ابدأ العوائق هذه حصر ومبجرد ،ا جاهل وغري العوائق ذه ملما تكون
  اآلخر تلو عائقا

 ---------------------  
  خطوة خطوة: عشر الثانية القاعدة
 قائمة واكتب حياتك يف حمددا هدفا اختر ،واحدة مرة جللنتائ تقفز وال ،مساعيك كل يف التدرج سياسة انتهج

   النتائج من ستذهل ،بالترتيب اخلطوات هذه بتنفيذ اشرع مث ،لتحقيقه الالزمة باخلطوات
 ---------------------  

  قليال نفسك على اضغط: عشر الثالثة القاعدة
 تفرض منظمة وجداول)  )deadlinesائية مواعيد حتديد خالل من نفسك على للضغط ذاتيا نظاما ضع

  التكاسل وعدم بالعمل االستمرار عليك
 -------------------  

  الشخصية قوتك ضاعف: عشر الرابعة القاعدة
 القراءة متابعة أو الصحي األكل على أو التمارين أداء على قدرتك مثل ،احلالية طاقتك مستويات على تعرف

  جيدا استغلهاو أداء أفضل تقدمي على قادر بأنك ا تشعر اليت األوقات أفضل عن احبث ،طويلة لفترات
 --------------------  

  نفسك حفّز: عشر اخلامسة القاعدة
 ألشرطة استمع ،أهدافك حتقيق ومتابعة األزمات من للنهوض تدعوك اليت الكتب قراءة على املداومة خالل من

 طيبا أثرا فيك يتركون الذين األشخاص مع تواصل ،الذايت التحفيز يف املتخصصة الدورات احضر ،الذات تطوير
  لإلجناز دفعا ويدفعوك باستمرار

 --------------------  
  الفعال التسويف على تدرب: عشر السادسة القاعدة
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 ضع ،وقتك من الكثري تستهلك واليت هلا، داعي ال اليت املهام أداء يف) التكاسل أو املماطلة( التسويف تعمد وهو
 ذا االتصال يف وماطل ،التلفزيوين الربنامج هذا مشاهدة فأخر ،فيها بالتسويف فورا وابدأ املهام ذه قائمة

 القيام اإلمكان قدر قاوم ،معه اليومية للدردشة بالعمل رفيقك ملكتب الذهاب عن وتكاسل ،اململ الشخص
  أمهية األقل باألمور

 --------------------  
  أوالً األصعب املهامب قم: عشر السابعة القاعدة

   الصعوبة حبسب وقسمها املهام جبميع قائمة ضع يوم، كل بداية يف
  )الكتاب تسمية سبب هي القاعدة هذه( ،أصعبها بتنفيذ اشرع مث

 --------------------  
  مهامك قسم: عشر الثامنة القاعدة

 يصبح حبيث ،خفيفة شرائح أو صغرية قطعإىل  لتقطيعها حباجة فأنت تعقيدا، األكثر املهام تنفيذ من تتمكن لكي
  كاملةً املهمة من بالتنفيذ أخف الصغرية القطع أو فالشرائح ،سهولة أكثر تنفيذها

 --------------------  
  لوقتك مكعبات اخلق: عشر التاسعة القاعدة

 فخصص ،ينهابع مهام ألداء وخصصها) سنة أو شهر أو أسبوع( معينة لفترات مربعات وضع الرزنامةإىل  انظر
 موضوع تفاصيل كل عن االنترنت يف للبحث كامال شهرا أو ،الصباحي اجلري على للتعود حمدد أسبوع مثال
  بك املناطة املهام إلمتام دفعك يف كبري نفسي أثر هلا سيكون املربعات هذه ،جديدة لغة لتعلم كاملة سنة أو ،معني

 ---------------------  
  بالطوارئ ساًح طور: العشرون القاعدة

 على نفسك ترغم لكي الطوارئ حدإىل  تصل اليت الضرورة من نوعا اخلق بل ،فقط باملهام بالقيام تكتف فال
  فقط التلقائية باب من باملهام تقم وال ،وخيمة عواقب ا تقوم مهمة أي لتركك اجعل ،إجنازها

 ---------------------  
  يديك بني اليت ملهمةا على ركز: والعشرون احلادية القاعدة

 ،عليك بالتطفل هلا تسمح وال املهام بقية انس ،املهام إحدى تنفيذ على العمل مباشرتك مبجرد ،نفسك تشتت ال
  شأنك مجيع يف اإلبداع على ستعينك اليت املهارات أعظم من فالتركيز

  ـــــ
  . .الكتاب من اقتباسات

  لوياتباألو بالبدء عادته ينمي الذي العادي الشخص>> 
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  النابغة الشخص على يتفوق أن ميكن ،بسرعة الكثرية املهام وإجناز
  القليل سوى ينفذ ال لكنه ،رائعة خطط ولديه كثرياً يتكلم الذي

 ------------------  
  والعمل احلياة يف جناحك من%  ٩٥ إن>> 
   الوقت طوال متارسها اليت العادات نوع عليه يسيطر

 ------------------  
   مهارة أية على السيطرة مفتاح هو ريبالتد>> 

 ------------------  
   !الغموض هو ،احلافزإىل  االفتقارو للمماطلة الرئيسي السبب>> 

 ------------------  
   فشل كل سبب هو ختطيط دون العمل>> 

 ------------------  
  التخطيط يف متضيها دقيقة كل أن هي السارة األخبار>> 
   التنفيذ عند دقائق ١٠ عليك توفر

 -------------------  
  الفائدة بتأجيل يرغبون الذين هم الناجحون الناس>> 

  القصري املدى على تضحيات ويقدمون
  أكثر يستمتعون جيعلهم مما

   الطويل املدى على أعظم جوائز على وحيصلون
 --------------------  

  النقيض على الفاشلون>> 
  األمد قصرية باملتع أكثر يفكرون

  واالرتياح للرضا مباشرة ويتجهون
   املدى بعيد مستقبلهم يف كثرياً يفكرون وال

 ---------------------  
   !املهمة وستنتهي ،استمر ،بالتفكري العقل وسيبدأ فقط ابدأ>> 

 ---------------------  
   تتراجع فأنت تتحسن تكن مل إذا>> 



٣٥٢ 

 --------------------  
   األساسي موقعك يف تتحسن أن هو الوقت إدارة يف فائدة األساليب أكثر أحد>> 

 -------------------  
   كان جمال أي يف للنجاح األول املطلب هو املستمر التعلم إن:  قاعدة>> 

 -------------------  
  القدرة يف نقص أو ضعف ألي تسمح أن أرفض>> 

  ،مللتعل قابل العمل يف شيء وكل ،الوراءإىل  بك يرجع أن جمال أي يف
   أيضاً أنت تتعلمه أن ميكنك اآلخرون يتعلمه وما

 -------------------  
  ..يومياً األقل على ساعة ملدة جمالك يف اقرأ>> 
  دقيقة ستنيإىل  ثالثني ملدة واقرأ صباح كل مبكراً اض

  معلومات تتضمن صحيفة أو كتاب يف
   تفعله فيما وإنتاجاً فعالية أكثر لتكون تساعدك

----------- --------  
  : املفروضة الكفاءة قانون يقول>> 

  ،شيء كل لفعل أبداً كاف وقت يوجد ال
   املهم الشيء لفعل كاف وقت دائماً هناك لكن

 ------------------  
  طارئة رسالة تلقيت بأنك يوم كل ختيل>> 

  ،شهر ملدة غداً مدينتك تغادر أن وعليك
  ،شهر ملدة تغادر أن عليك كان فإذا
  ؟..مغادرتك قبل متاماً أدائها من ستتحقق اليت ياءاألش هي ما

  ..األشياء تلك كانت ومهما
   اآلن حاالً املهمة ذه العملإىل  اذهب

 -------------------  
  املتع أقصى اإلنسان جيد. .املبدع العمل ويف>> 
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  فكرة عامة حول الكتاب

 

 املقوالتو القصص بعض فيها يسرد خواطر ،اإلجيابية من الكثري لك ستحمل قصرية خواطر
  عمليو بسيط بأسلوب الشخصية جتربته من استقاها اليت بتعليقاته يتبعها مث ناجحني ملشاهري

  

كبرية حلياة صغرية افكار   )٥٠( كتاب  

  الشاذيل كرمي:  املؤلف
  ذات تنمية:  املوضوعي التصنيف

  ٢٠٠٨:  النشر تاريخ
  صفحة ٢٢٠:  الكتاب صفحات عدد متوسط
  ساعات ٥:  قراءة ساعات عدد متوسط
   ج ١٥:  تقليد ،ج ٦٠ أصلي:  ورقي الكتاب سعر متوسط
  )جوجل( البحث شبكة ع متاح ،جمانا pdf نسخ يوجد ،مالحظة
  ٥ من ٤.٣:  الشخصي التقييم

  

 بيانات  الكتاب



٣٥٤ 

  

  

  صياد قلمك ١
  هذايف  التفريط والذكاء العقل من وليس كإلي يسوقه اهللا من رزق األفكار
  ساكنة تكن مل فإذا سنني بعد تنفيذها أوان جاء اليوم زارتك فكرة فرب الرزق

  تفصيله وضاع ذهب ما أوان جاء فرمبا يقيدها دفتر ىف
  معلومة فكرة، فدون اآلن من تطبيقها نبدأ كي الفقرة ذه الكاتب بدأ

  .عمل أوخطة أعجبتك،
________________  

  صنمك حطم ٢
  .مستمر جحيمإىل  منا املرء حياة حتيل والغرور والكرب األنانية

  أن على وجيربها صاحبها يروضها الىت النفس ولكن التمجيد وى النفس إن
  الىت هى الناس عند اخلري اجلانب تظهر أن دائماً وحتاول بالتواضع تتسم

  .التواضع وسكينة العطاء حالوة بصدق تستشعر
________________  

  يومك عش -٣
  ومنلك منلكه ما هو اليوم فقط يئه ضماناً منلك ال وغداً انتهى أمس

  مشاكله تعيش أن غري من املاضي جتارب من واستفد يومك عش. به اإلستمتاع
  طائر عن مسعت هل .بيوم يوما رزقه للطائر يعطى الذى خبالقك ثق .ومهومه

  مبا والثقة عليه والتوكل اهللاب اليقني إنه ؟،حديقة أو حقالً ميلك
  .يومك تضيع وال خبالقك الظن حتسن أن شريطة قادم األفضل.عنده

________________  
  يكون فلن.. .السكون تنشد ال -٤

  األمر يزيد لن نغلقها كي احملموم والسعى األعمال من اإلنتهاء خلف الركض
  وعمل متواصل وسري حركة يف فنحن ونتنفس حنيا أننا طاملا. وإرهاق توتر إال
  من يتمها أعمال لدينا وستكون أعماله أمت وقد أحدنا ميوت لن .ينتهي ال

  .وأحفاد أبناء بعدنا
________________  

 ملخص الكتاب
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  احلياة من قطعة امتلك -٥
  تفعل أن تستطيع احلياة من قطعة أمامك أن بوضوح تبصر أن اآلن منك أريد
  الفرصة لنفسك وأتح السري جتد أن قبل الطريق آخرإىل  أنظر .الكثري فيها
  ما نفس ولتنظر( خالقك قول دائماً وتذكر بوضوح ماثالً املستقبل ترى كي

  )لغد قدمت
________________  

  طواريء حالة ليست احلياة -٦
  احملموم مضمارهايف  نفسك وجدت فإن وهدوء بسكون احلياة وعش حبياتك استمتع

  وحلظات سواه، يسمعها ال جاةومنا اهللا جوفيف  ركعتني اهللا، لركن فاجلأ
  .الغرار احلياة شرك من تنجيك وتأمل تدبر

________________  
  بيضاء يد صاحب كن -٧
  وجدانك تتملك خالصة روحانية فاألوىل األخذ، لذة تفوق العطاء ضة إن

  .املشاعر حمدودة حبتة مادية والثانية وأحاسيسك،
________________  

  يتغري أن جيب ما هو مكانك ال. .عقلك -٨
  أن ذهنك من تطرد أن جيب .شيءيف  التغيري يفيدك فلن معك عقلك دام ما

  تستطيع بل كال والعطاء، اإلنتاج على قدرة أكثر فتكون تغريت إذا الظروف
  نتسلح ومعتقداتنا، أفكارنا من فلنغري. اآلن من والعطاء اإلنتاج

  .اهلزمية خيشى ال بصدر احلياة مواجهةيف  ونبدأ واإلصرار باإلجيابية
________________  

  املنقذ الشهيق -٩
  الغيظ هلب معها حاملة وخترج ناره فتطفيء الصدر تدخل أكسجني دفقة عن عبارة
  ىف جداً بسيطة تكظمه أو غضبك تنفذ أن بني املساحة إن بداخلك، الذى

  مينع وقد كوارث، غضبة تسبب فقد اآلثار يف جداً خطرية ،)شهيق مقدار(الوقت
  عظيم بالء غيظك كظمك

_________________  
  البطاطا كيس حتمل ال -١٠
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  ذكرى كل من بطاطا مثرة به ويضعوا نظيف كيس حيضروا أن طالبه من أستاذ طلب
  غرفةيف  معهم الكيس حبمل األستاذ وطالب ذاكرم من حموها يريدون ال سيئة
  األستاذ، به رهمأم ما بتنفيذ الطالب وقام والنادي والسوق والسيارة النوم

  لذكراهم حيملونه الذي الروحي العبء أمامهم أوضح الكيس محل عبء أن فاتضح
  من يتخلص أن طالب كل فقرر الرائحة كريهة البطاطا أصبحت وقت وبعد املؤملة
  .البطاطا كيس

  هو الذكريات من السيء ودفن الشكر تستحق نعمة القارئ صديقي النسيان إن
  .بسالم عيشال على يعيننا ما أفضل

________________  
  فطناً كن -١١
  مرتني، جحر من املؤمن يلدغ ال: وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول قال

  فأنت خداعه كرر وإذا طيب، فأنت مرة أحد خدعك إن: األجداد حكمة وتقول
  .أمحق

  بالغر ليس أبداً لكنه طبعه كرم أو ظنه حلسن مرة خيدع قد فطن كيس املؤمن
  .الساذج

  على القدرة يعطينا الذى اإلجتماعي والنضج واإلدراك احلاضر الذكاء تعلم
  .السابقة التجارب استيعاب

________________  
  األرقام دوي -١٢
  ومن .ذلك على مرغم تكون أن دون من ،حبرية الدينية شعائرك متارس كنت إذا

  يف شخص مليارات ثالثة من بكثري أسعد فأنت ،قتلك أو إيقافك يتم أن دون
  تتفكر نفس على هائل دوي فلألرقام وتفكر بتدبر تأمل .العامل

________________  
  املشاكل حليف  عمرك ستقضي هل -١٣
  ترهات تستحق النبيلة والغاية الصغرية املشكالت على يقضي الكبري اهلدف إن

  مهامك أجنز. والقوة القدرة اهللا يهب الطموح فبقدر كونية سنة وهذه األيام
  .نفسه تلقاء من يتم السهل أما والًأ الصعبة

_______________  
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  يتحرك وهو القطار تركب ال -١٤
  ىف تركض وأنك وقتك تنظيم يف فشلت أنك يعين يتحرك وهو القطار تركب أن

  .الضائع الوقت
  يستقل من أول وكن ودينارك درمهك على حرصك من أكثر وقتك على حريصاً كن

  .القطار
_______________  

  العمر دقائق لىأغ -١٥
  من جتعل ال والطاعة، التعبد حلظات منك تسرق أن السريعة للحياة تسمح ال

  ختتلي اليت اللحظات ،وعي أو روح بال معني وقتيف  تؤديه روتيناً صالتك
  أغلى هي احلياة شوائب من روحك فيها وتنظف نفسك فيها لتقيم بذاتك ا

  .احلياة دقائق
_______________  

  نفسك لتأك ال -١٦
  دروس أا على نأخذها بل وقلق بضيق نقابلها أن جيب ال احلياة عقبات إن

  على نأخذها أن جيب خسارة وأي درس هي موفقة غري جتربة فكل منها، نتعلم
  احلياة أزمات ضد يقينا مصل أا

_______________  
  املدروس التقارب -١٧
  اآلخرين، مع اإلخنراطو الشديد اإلقتراب حنذر أن جيب سعادةيف  نعيش لكى
  .عنها غىن يف حنن ومهوم بآالم علينا يعود فهذا

_______________  
  خيطفك أن قبل اخطفه -١٨

  اهللا مبوعد والثقة والقدر بالقضاء والتسليم باهللا اإلميان بقوارب تسلح
  أو احلزن أو القلق حوت تأخذ بأن جدير القوارب هذه من فأي به، الظن وإحسان
  .النفسية والسكينة بالراحة تستمتع كي وتترك اية ال ماإىل  اخلوف

_______________  
  تغنم راقبهم -١٩
  ذكاء أشد فئة وهناك ،التجربة أمل تذوق حىت تتعلم ال البشر من فئة هناك
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  من وزاوية ركن كليف  يروا اليت وحوادثه وتقلباته الدهر صروف من يتعلمون
  .العامل هذا أركان

________________  
  الزمان عيب -٢٠
  مثلهم فتكون شياطني أم على للناس تنظر ال جانباً، والشكوى التذمر دع
  ومن الشياطني موكبيف  يسري من منهم ولكن ذلك، بغري فتصطدم مالئكة وال

  أحد قابلت لكونك الدهر تنع وال الزمان تسب فال املالئكة أسر مع حيلق
  .اإلنس شياطني

________________  
  الثعبان ةنفث -٢١
  واآلخر احلني بني العصا وإظهار قيمة، هذا زماننايف  الثعبان لنفثة إن

  على قادرون أشداء أقوياء احلية الضمائر أصحاب أن اجلهالء بإعالم كفيل
  وخصوصيام حقوقهم على احلفاظ

________________  
  حلما امتلك -٢٢

  ونسخة غرفتك،ل كبرياً مقاسا منه اصنع. .لونه. .صديقي يا حلمك ارسم
  يلقي كي الفراش وأعلى صباحاً تراه كي املرآة على اكتبه ملكتبك، صغرية
  .أصحاا مم مقيدة واألحالم تنام أن قبل املساء حتية عليك

_______________  
  خمك فتح -٢٣
  خيالية، أو سخيفة أو تافهة أو غبية أفكار فال واحذر أفكارك، واكتب فكر

  .مفتوح وهو أفضل يعمل كاملظلة اإلنساىن العقل
______________  

  كالسلحفاة الناس -٢٤
  حتب من قلب وبني بينه تدع فال الناس جيذب الذي املغناطيس هو قلبك
  .الدفء عن تبحث كالسلحفاة الناس أن وتذكر،حائالً

_______________  
  املهاجرة الطيور -٢٥
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  خيلق التعاون وأن أولوية له اجلماعي العمل أن عرفت الطيور حىت اهللا سبحان
  اجعل ،مجاعي عملك ليكن بيتكيف  .واإلمكانات واجلهد الوقتيف  ويوفر قوة
  القرآين، الورد راجعوا البسيطة، اخلاصة مشاريعكم لكم فعال فريق أسرتك من

  .رياضي نشاطيف  اشتركوا
_______________  

  وارتفع ظهرك هز -٢٦
  عبء من الظهر ونريح األيام مشاكل لنسقط ظهورنا ز أنإىل  حباجة حنن كم
  والنور ثابتة لكنها قليلة تكون قد سنتيمترات وارتفع كافح. يوجعه محل

  بك ترتفع اليت املشكالت من الكايف القدر على تتغلب حينما حتما سيأيت
  .عالياً

_______________  
  اللسان -٢٧

  اهلدام، ونقده السلىب حبديثه معنوية قتل جرمية ضدك ميارس أن ألحد تسمح ال
  املتفائل املشجع الصوت وصاحب للمحبط واحملفز للظمآن املاء قطرة أنت كن
  .تعرفه من لكل

______________  
  العامل تغيري حتاول ال -٢٨
  مبحاولة تنشغل ال ،تسبها أو تلعنها ال معها تعايش قاسية حياتك كانت مهما

  رييتغ من حنن بل تتغري ال فاألشياء جديدة أشياء على احلصول
______________  

  مرنا وكن أسلوبك غري -٢٩
  تسر مل إذا فيها النظر يعاد أن جيب تستخدمها الىت والوسائل األساليب إن

  املناسب بالشكل األمور
______________  

  الرضا -٣٠
  القناعةيف  يغمسه ملن جداً مشبع اخلبز

______________  
  الكامنة قواك فجر -٣١



٣٦٠ 

  وقتل والقعود اإلستسالمإىل  يدعونا بداخلنا وتص ألي نصغي أن يف اخلطر إن
  .اهلمة

______________  
  داخلك أنظر -٣٢
  انظر قلبك، يف الفوضى وتترك حولك من احلياة تنظم بأن األكرب اخلطأ إن

  .والتقدم واجلمال اخلري بذور واليقني احلاسة مباء وأروي داخلك
______________  

  احلظ على تعتمد ال -٣٣
  ال واألحالم الطموحات اجليد، اإلستعداد مع اجليدة الفرصة تقاءإل هو احلظ

  أو قطرات من بعضاً عليك ليوفر يأتيك قد واحلظ اجلبني بعرق إال ترتوي
  .الزمن مساحات خيتصر

______________  
  الصغرية املشاكل -٣٤

  بل القاتلة األخطاء أو الكربى الكوارث دمها ال الناس معظم سعادة
  .املدمرة الصغرية لألشياء طئالب التكرار

_____________  
  األمل أعطهم- ٣٥

  .لينهض الربيع منتظراً ضلوعنا بني كالدب ينام األمل
______________  

  الضعيف الركن-٣٦
  ناصيتهم ملكت قد أنك فتظن لك هتافهم أو حولك الناس التفاف خيدعنك ال

  الطريق منتصفيف  حدكو يتركوك أن أسهل فما حيام، أمر لك أسلموا قد وأم
  .حمنة أقبلت ما إذا

_______________  
  ثقافتك مني -٣٧
  .وتفكريك ثقافتك مستوى من ترفع فرصة كل إستغالل على حريصاً كن

_______________  
  حلمك قصقص-٣٨



٣٦١ 

  إىل وحنوله جنزئه كيف نتعلم جيب أن جيب لكننا كبرياً حلمنا يكون أن جيب
  .ومرحلية صغرية أهداف

_______________  
  قلبك جنة-٣٩
  الذي النفسي الدافع امتلك فقد متفائلة مستقبلية رؤية بداخله ميتلك من

  .والكوارث املشكالت أمام والتمزق اإليار من يعصمه
_______________  

  املظاهر ختدعنك ال -٤٠
  حتمله واحلبور والسعادة اجلنان هادىء وآخر كبده، يعتصر واألمل ضاحك رب
  .عواملها يف به وتطري جناحيها على

_______________  
  اهللا سبيل يف احلياة-٤١

  كسبيف  الفشل وأن مربور، جهاد اهللا سبيليف  كاملوت اهللا سبيل يف احلياة
  حنن كنا الدنيا يف شيئاً نزد مل إن الدين، نصرة يف الفشل يستتبع الدنيا

  اهللا ادهاأر اليت السعادة على احلصول احلياة غاية من إن. عليها زائدين
  .اهللا إرادة حيقق فإمنا الشريفة بوسائلها يطلبها فمن مشروعة بطرق

______________  
  احلرية من اخلوف-٤٢

  على قادرين البشر كل وليس ضريبة وللحرية وتكاليف ودوافع متطلبات فللنجاح
  راضية قلوم لكن وعباقرة مبدعني بيننا إن. والتكاليف الضرائب تلك حتمل

  .صمت يف وميوتون أحد م يسمع ال لذا واإلستعباد الرق بقلوب
______________  

  نفسك تستصغر ال-٤٣
  وللعامل وأنفسنا لذواتنا نعلن مث احلياةيف  أهداف ألنفسنا نضع ال ملاذا
  لنفسك نظرتك كانت إذا. األرض هذه وجه ونغري أهدافنا لنحقق قادمون أننا

  نشيد وراءك ويردد العامل فيسطاوعك ونبله هدفك قوة من نابعة نظرة عظيم أنك
  إذا احلياة تلوم فال قيمة ذو ليس نفراً نفسك ترى حني أما والشموخ العزة

  عليه، احلصوليف  جاداً وتسعى شيء يف تطمح عندما. الشمال على صفراً وضعتك



٣٦٢ 

  .صفك يف يكون بأسره العامل فإن
______________  

  قلقك حاصر-٤٤
  حياتك رتبت إذا ،فات ما على حتزن ال. لفراغا فخ من واهرب دائماً انشغل
  والعمل والدأب والرعاية اإلهتمام من حقها جوانبها من جانب لكل تعطي حبيث
  .أبداً قلبك باب يطرق لن القلق أن يقينا فثق

_______________  
  املال لعبة-٤٥
  يف ضئيالً عنصراً املال لوجدت لديهم فتشت لو ولكن سعداء أغنياء هناك نعم

  والرضا القناعة هو األهم واحملرك األول احملرك وأن السعادة نظومةم
  .وهنائها النفس وطمأنينة

_______________  
  احلقيقة-٤٦

  بدوم متضي لن احلياة أن والكرب الغرور هلم خيل بأشخاص مليئة القبور
  مزرعة الدنيا إن. سابق تاريخ وهم املعهود بروتينها تسري احلياة هي وها
  معنا يبقى ما شيء عمل يف نقضيها أن هو للحياة العظيم اإلستغالل وإن اخلري
  .احلياة بعد

_________________  
  خالنك انتقي-٤٧
  أصنع أن على ويشجعين احلياة جتاه وتفاؤيل محاسيت حيرك صديقاً أنشد إنىن
  شيء كل من ويأسه روحه خبمود عزمييت يثبط صديقاً أريد ولست صنعه أستطيع ما

  .احلماس بصفة حتليت لو أداؤه أستطيع ما أداء عن فأنكص
_________________  

  مليونرياً تكون أن مستحيال ليس-٤٨
  ىف ثقتك. .باهللا إميانك. .اجلميل صربك. .الراسخ تصميمك. .الواضح هدفك

  .أحببت إن مليونرياً تصبح كي أدواتك هي. .قدراتك
_________________  

  النقد مع تآلف-٤٩



٣٦٣ 

  بروية فيه فتنظر ،وبساطة نفس دوء النقد تقبل صديقي يا ظيمةالع القلوب
  نقداً كان وإن الثناء له وأجزل صاحبه شكر حقيقياً إجيابياً كان فإن وتدبر
  .وحلمه وصربه دوئه الناقد أفحم ظاملاً جائراً

_________________  
  اإلسترخاء يف حبقك طالب-٥٠
  فيها تريح أكثر أو بساعة لنفسك تفظوحت جيداً وقتك تنظم كيف صديقي يا تعلم

  ىف أمهية الترفيهية للرحالت تكون أن حاول. ونقاءه صفاءه إليه وتعيد ذهنك،
  باإلاك تشعر حني إليها واجلأ ا تستمتع اليت هوايتك من. جدولك

  .واإلجهاد
_________________  

  احلياة عصفور-٥١
  أنشودة له ليغرد ناداه من تفك على حيط أن يلبث ما مجيل كعصفور السعادة إن

  اجلميلة أنشودته مساع يف حقاً راغباً تكون أن الوحيد وشرطه واملرح البهجة
  متذمر غري عليك اهللا كتبه مبا راضياً مبتسماً متفائالً ذراعيك تفتح أن و

  التشاؤم سحب الحظ ما إذا فزعاً يطري السعادة عصفور إن والحظ شاكي وال
  .األفق يف تلوح والقلق واخلوف

_________________  
  افعله ماختشاه -٥٢
  خلوفك تستلم ال منه، ختاف مما أعظم توقيه شدة فإن فيه فقع أمراً هبت إذا

  أخذ حادث عراك ما إذا واملعرفة اخلربة أصحاب استشر. ورهبتك ترددك وهاجم
  تبايل وال اهللا مع وكن مأخذاً روحك من

________________  
  املؤمل الطريق-٥٣

  ومصائبهم وأحزام آالمهم برغم الطريق طول على ينعمون من هم ومحلته حلقا
  ودفء الطمأنينة برد زرع يف يعمل إياه اهللا يهبهم الذي احلي اليقني فإن

  .بداخلهم السعادة
________________  

  يكفي ال وحده الذكاء-٥٤



٣٦٤ 

  يقبل ال واهللا شهوته غلبته ولكن ذكياً كان إبليس فإن يكفي ال وحده الذكاء
  .عقله كان مهما خسيساً امرءاً

________________  
  سراً امتلك-٥٥

  شخصية أمور لديك تكون أن األمرين، كال بني توازن أن صديقي يا حاول
  أسرارك من جزء مبعرفة لآلخرين امسح املقابل أحد،ويف يقرا ال وخصوصيات

  .الفضيلة لب هو فالتوسط
________________  

  جبالً كن-٥٦
  تاريخ يف ثبت فقد العاتية الصواعق ضربات ترهبنك وال صديقي يا جبالً كن

  .يضرا من ال الضربات يتحمل من عليه حيصل احلياة يف النصر أن األبطال
_______________  

  حتب من مع اختلف-٥٧
  باليت وحاول ناقش ،نظره وجهة طرحيف  حقه تصادر أو أحد رأي على حتجر ال

  .نظرك وجهة يف معك إختالفه بسبب أحداً تفقد نأ حاذر ولكن أحسن هي
_______________  

  دوئك احتفظ-٥٨
  الرؤية وتشوشت احلياة ماء تعكر ما إذا وهدوئنا بثباتنا حنتفظ أن جيب
  القدر تصاريف بسبب أو عدو بفعل التفكري هذا كان سواًء أعيننا أمام لفترة

  أعصاب وهدوء مستمر ومترس حي ليقني حيتاج الشدة وقت الثبات. األيام ودوائر
  .متزنة روح من مستمد

_______________  
  .هدف لك ليكن-٥٩
  فيه تراجع وقتاً فيه لتعتكف وجدانك كهفإىل  تدخل أنإىل  فيها حتتاج حلظة

  .فعله عليك جيب ما وتقرر خطواتك وتقيم حساباتك
_______________  

  الشهيد دور متثل ال-٦٠
  حجب خيترق النافذ فبصرك منك، سخر ممن لك صفق من بالك يشغل ال رجالً كن



٣٦٥ 

  .وصمت قوة يف هدفكإىل  سر. وحلمك هدفك على ليستقر املستقبل
_______________  

  نفسه عن يعلن حبك دع-٦١
  عمق يف الراكدة األحاسيس حتتاج ،وتأكيد وبوح اعترافإىل  احلب حيتاج نعم

  .احملبوب وقلب أذن ا لتستمع اللسان على كلمات تسيل أن الفؤاد
______________  

  ناصعة سريتك لتكن-٦٢
  أسفل يف إخفاءه أو الثرياإىل  رفعه على قادرة وسريته املرء مسعة إن

  الطيبة السمعة مفتاح هو احلياة يف جناحنا مفاتيح أهم أحد إن سافلني،
  .قوة بكل عنا تدافع اليت والسرية الطاهر والسجل

_______________  
  هامدة جثة تضرب ال-٦٣
  أعداءه بقوة أيضاً يكون فإنه وتفوقه بنجاحاته يقاس املرء فخر كان فإذا

  احلاجة بسيط املرء كان إذا. يسلكها الىت األودية وخطورة معاركه وعظم
  .صغاراً أعداؤه كان والطموح اهلمة ضعيف املطلب متواضع

________________  
  !؟للحياة قدمت ماذا-٦٤
  والبحث الفضيلة نبتة وإرواء اخلري من قالع إنشاءب األرض، بإعمار مكلف أنت
  كل أن لو. والوفاء كالصدق للناس وإظهارها اندثرت الىت الفريدة املعادن عن

  كوكبنا لغدا. .العامل من حيتلها اليت الصغرية الرقعة بتجميل اهتم إنسان
  .لألنظار فتنة هذا

________________  
  خمتلفا كن-٦٥
  حل يف ينفعنا ال قد فعله على مترسنا الذي لروتنيوا التقليدى الذكاء إن

  األفكار طرح يف ومرونة بإبداع نتمتع أن جيب وأننا املعضالت من كثري
  .البديلة

________________  
  الرغبات بئر-٦٦



٣٦٦ 

  فيخيل ليخدعنا الطموح ثوب يرتدى قد التسويف وأن يفيد ال السعادة تأجيل إن
  األمر حقيقة يف وهو أجلها من ويضحي مثينة غاية أجل من ميضى أنه للمرء
  .حياته سنني ويقتل عمره يضيع
  أال يتعود قد السعادة وقطار احلاضر منلك لكننا املستقبل منلك ال حنن

  .مبقدمه احتفاء وعدم جفاء منا وجد ما إذا حمطتنا يف يتوقف
_______________  

  احلياة حقيقة-٦٧
  األخطاء شالالتيف  تنجرف أن فضاًرا للتغيري طالباً إجيابياً حتيا أن دورك

  خبري كانت اليت احلياة على وأسى حزناً حياتك تقضي أن وحاذر العيوب ومزالق
  .أجدادنا أيام

______________  
  أستطعت إن إرجعها-٦٨

  أو إرجاعه نستطيع وال نظن، كنا مما أبعد ويطري منا خيرج كالريش كالمنا
  جيرح كما الفؤاد جيرح اللسان نإ.شفاهنا فارق قد دام ما عليه السيطرة
  إعتذار صاحبه إذا خاصة ممكناً الفؤاد جرح والتئام منا املرء جسد السكني

  .للمعاذير وقبول وصفح مجيل
______________  

  بعيداً تبحث أن حتتاج ال قد-٦٩
  نبدع وحنن جيب ال لكننا خمتلف بشكل والتفكري اإلبداعإىل  حنتاج نعم

  يكون قد بسيطاً حال لنرى أيدينا بني فيما والتأمل النظر مل أن ونبتكر
  .والنجاح اخلالص فيه

______________  
  علوت مهما بشر أنت-٧٠
  اإلميان فإن اإلنساين والقلب البشرية النفس منبتها شجرة السعادة كانت إذا
  .وضياءها وهواءها وغذاءها ماءها هو اآلخرة وبالدار باهللا

______________  
  يتالز نقطة-٧١
  نقطة إطالقاً تنسى أن دون الدنيا روائع كل تشاهد أن يف السعادة سر إن



٣٦٧ 

  هدفاً لك أن تنسى أن دون باحلياة متتع وأحالمه، املرء أهداف وهي الزيت
  .عليك حقوق له وحلما تنصره أن عليك ومبدأ أجله من تسعى

  
  
  

  
  كوم. جتميع وإهداء موقع ارتق

  

  
 

  

  ..اكم جديدلنتمىن أن نكون أضفنا 
  وعلى موعد مع هدية جديدة من موقعكم 

www.ertaqi.com  

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ertaqi.com%2F&h=XAQFXjDb7

