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ثوان...
في
ٍ
َُ
والتو�سع والتعقيد،
العال عن النُّمو
ال يتوقَّف
ُّ
تتو�سع وتت�شابك،
فامل� َّؤ�س�سات تكرب ،وبيئات عملها َّ
وتكرب معها املتطلَّبات الإدار َّية واملوارد الالزمة
لت�سيريها ،كما تنحو املهارات الب�شر َّية املطلوبة لأن
تخ�ص�ص ًا يوم ًا �إثر �آخر يف ِظلِّ
ت�صاعد
َ
ُ
تكون �أك َرث ُّ
العامل،
النزوع نحو االحرتاف َّية ،واالرتقاء باملعايري حول
وتنامي الإدراك لأهمية اال�ستدامة وا�ستحقاقات امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات .
ٍ
مهارات خمتلفةً� ،أكرث فهم ًا
النجاح يتطل َُّب
يف مثل هذه البيئة املعقدة؛ بات
ُ
للتغيات املتالحقة ،و�أكرث قدر ًة على اللحاق بها ،للتمكُّن من الإحاطة بعاملنا
ُّ
اليوم؛ �سواء على �صعيد امل� َّؤ�س�سات وال�شركات التجارية� ،أو على �صعيد الأندية
الريا�ضية� ،أو حتى على امل�ستوى الذاتي.
وال �شكَّ � َّأن ثمة قوا�سم م�شرتكة تلتقي عليها القيادة واملهارات الإدارية يف احلاالت
ال�ص ُعد املختلفة ،وال �س َّيما � َّأن
كافّة ،وال ب َّد لنا من التقاطها لتحقيق النجاح على ُّ
القواعد احلاكمة للعملية الإدارية هي ذاتها تقريب ًا ،ولكن ال ب َّد لنا �أي�ض ًا من التحلِّي
َ
ٍ
النجاح فيه.
ع
ن�ستطي
حتى
؛
عمل
من
به
نقوم
ما
ل�صالح
تكييفها
على
بالقدرة
َ
َ
لذا ارت�أت مبادرة «كتاب يف دقائق» ال�شهرية اخلا�صة مب� َّؤ�س�سة حممد بن را�شد
أهم الكتب العامل َّية ،التي
تقد َم هذه املجموع َة املختار َة من َّ
�آل مكتوم � ْأن ِّ
ملخ�صات � ِّ
ت�سلِّط ال�ضو َء من جديد على القيادة مع �شي ٍء من الرتكيز على اجلوانب امل�ستج َّدة،
مبا فيها حتديات امل�س�ؤولية املجتمعية وتوابعها الأخالقية ،وال �س َّيما تلك الناجمة
عن التطور يف مفهوم اال�ستدامة ومفرزاته يف ميادين العمل و�إدارة امل� َّؤ�س�سات حولَ
العامل.
عنوان «القيادة يف امليدان  ...درو�س من حياتي و�سنواتي
الكتاب الأول
ويحم ُل
َ
ُ
يف مان�شي�سرت يونايتد» ،وهو ي�سلِّط ال�ضو َء على جتربة ال�سري «�أليك�س فريج�سون»
كالعب كرة قدمَّ ،ثم قائد ًا لأحد �أ�شهر �أندية �إجنلرتا والعامل ،التي متثِّل واحد ًة
من �أبرز التجارب القيادية يف عامل الريا�ضة و�أن�صعها.
أهم التحديات املاثلة اليوم �أمام قادة
بينما يع ِّرفُنا
الكتاب الثاين على �أحد � ِّ
ُ
عنوان « اال�ستدامة � ...إدارة وقيا�س التبعات االجتماعية
امل� َّؤ�س�سات ،ويحم ُل
َ
والبيئية واالقت�صادية للممار�سات امل�ؤ�س�سية» ملقي ًا ال�ضوء على قائمة التحديات
التي تواجه الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف هذا املجال ،والأبعاد املتنامية للم�س�ؤولية
املجتمعية اليوم.
و�أخري ًا؛ يتح َّد ُث كتاب «ال�شيء الوحيد  ...احلقيقة الكامنة وراء �إجنازاتنا الهائلة»
عن مهارات الرتكيز يف ظل حمدودية موارد الوقت والطاقة التي ميلكها املرء
اليوم ،مب ِّين ًا الطريق َة التي ُ َت ِّكنُنا من حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من عاملنا
وحياتنا.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ترفد خميالتكم باملزيد من الإبداع يف جوانب حياتكم كا َّفة.
ا�ستح�سانكم ،و�أن َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم

2

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

كيف حتقق نقلة جوهرية يف حياتك
كل الذين يحققون جناح ًا كبرياً ،يركزون تفكريهم
وجهودهم على �شيء جوهري واحد ،ومع تن ُّوع تلك
النجاحات ،تتن َّوع ب�ؤر الرتكيز �أي�ض ًا.
املق�صود بالرتكيز هو االنتباه «والعمل بحر�ص» و�إجناز ما
ينبغي عليك عمله ،ولي�س ما ميكنك عمله� ،أو ما يطلب
منك عمله .مبعنى �أن تعرف � َّأن الأ�شياء جميع ًا لي�ست على
قدر واحد من الأهم َّية ،و�أن تدرك ذلك ال�شيء الأكرث
�أهم َّية .إ� َّنها طريقة ُمكمة لربط ما تفعله مبا تريده،
حتددها ب�شكل
مع �إدراك حقيقة � َّأن النتائج اال�ستثنائ َّية ِّ
مبا�شر قدرتك على ت�ضييق ب�ؤرة تركيزك.
الطريقة التي متكِّنك من حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من
عاملك وحياتك هي ت�ضييق نطاق تركيزك قدر امل�ستطاع� .أغلب
النا�س يت�ص َّورون العك�س .فهم يت�ص َّورون � َّأن النجاح الكبري �أمر
مع َّقد ويحتاج �إلى وقت طويل .ونتيجة لذلك ،ت�صبح �أجندات
مكد�سة و ُم ِ
رهقة .وبالتدريج يبدو
مواعيدهم وقوائم �أعمالهم َّ
مما
النجاح َ
بعيد املنال ،لذلك يوطِّ نون �أنف�سهم على �أقلَّ َّ
ي�ستح ُّقون .وب�سبب عدم �إدراكهم � َّأن النجاح ي�أتي عندما نركِّز
على القيام ب�أ�شياء قليلة بكفاءة ،يت�ش َّتت تركيزهم يف حماولة
القيام بالكثري من الأ�شياء ،ويف النهاية ال يح ِّققون �سوى
القليل .ومبرور الوقتَ ،ت ِّقل توقُّعا ُتهم ،ويهجرون �أحالمهم،
وير�ضون من حياتهم بالي�سري .لذلك نعترب �أن «ال�شعور
الإيجابي» و«الإجناز الكبري» ،هما ال�شيئان الوحيدان اللذان ال
ينبغي �أن نر�ضى فيهما بالقليل.
ٍ
حمدود من الوقت والطاقة ،لذلك عندما
�أنت ال متلك �سوى قد ٍر
ت�ش ِّتت نف�سك يف �أكرث من اجتاه ،ال يحظى ك ُّل اجتاه �إال بقد ٍر
�ضئيل من طاقتك ووقتك .فبينما تريد لإجنازاتك �أن ت�ضيف
�إليك جتدها يف احلقيقة تخ�صم منك وال ت�ضيف .ف�أنت حتتاج
�إلى فعل القليل من الأ�شياء بفاعل َّية بد ًال من فعل الكثري من

الأ�شياء ب�سرعة وا�ستعجال وتذبذب ومن دون
ا�ستهداف �أو تركيز .امل�شكلة يف حماولة فعل
الكثري تكمن يف �أ َّنه ح َّتى يف حالة جناحك
يف ذلك ،ف�إ َّنه ي�ضيف الكثري �إلى عملك
مما يجلب الكثري من
وحياتك دون انقطاع َّ
ال�سلبيات وامل�شكالت معه :كمواعيد الت�سليم
املت� ّأخـ ـِرة ،والنتائـ ــج املحبطـ ـ ــة ،وال�ضغـط
ال�شديد ،وال�ساعـ ــات الطويل ــة ،وق َّل ــة النوم،
و�سوء التغذية ،وعدم ممار�سة الريا�ضة،
وفوات �أجمل اللحظات التي كان ب�إمكانك �أن
تق�ضيها مع العائلة والأ�صدقاء .ويتم ك ُّل ذلك
حتت �شعار ال�سعي احلثيث للح�صول على كل
�شيء ،مع �أنك ال حتتاج �أكرث من �شيء وحيد
مما تتخ َّيل.
وكبري و�أكيد ،يكون حتقيقه �أب�سط َّ

هل تعلم � َّأن قطعة دومينو واحدة
قادرة على �إ�سقاط قطعة �أخرى �أكرب
منها حجم ًا بن�سبة %50؟
يف عام � ،2001أجرى فيزيائي من متحف
«�إك�سبلوراتورمي» يف «�سان فران�سي�سكو»
جترب ًة قام فيها ب�صنع ثماين قطع دومينو من
اخل�شب ،ك ٌّل منها �أكرب من �سابقتها بن�سبة
 .%50مل يكن حجم الأولى �سوى بو�صتني،
بينما و�صل طول الأخرية �إلى ثالثة �أقدام.
وبد أ� �سقوط الدومينو بلم�سة ب�سيطة وانتهى
ب�سرعة ب�سقوط مدَ ٍّو.
لذلك ،عندما تفكِّر يف النجاح ،اعمل ليبلغ
جناحك عنان ال�سماء .فال�سماء قريبة املنال
ُ

و�سخرت طاقتك
�إذا ر َّتبت جميع �أولو َّياتك َّ
كلَّها يف حتقيق ال�شيء الأكرث �أهم ِّية .فتحقيق
النتائج اال�ستثنائ َّية مرهو ٌن بتطبيق ت�أثري
الدومينو يف حياتك.
عمل َّية �إ�سقاط الدومينو مبا�شرة للغاية .ف�أنت
ت�صف قطع الدومينو يف ٍّ
خط م�ستقيم ،وتدفع
�أوالها بخ َّفة .ولكن يف عامل الواقع الأمر �أعقد
فالتحدي هو � َّأن احلياة ال َت ُ�ص ُّف لنا
من ذلك.
ِّ
كلَّ �شيء يف ٍّ
خط م�ستقيم وتقول« :هنا نقطة
البداية» .هذه حقيقة يعلمها الناجحون ،لذلك
يوم من جديد.
ي�ص ُّفون �أولو َّياتهم كلَّ ٍ
فهم ُ
للبحث عن قطعة الدومينو الأولى ،وال�ضرب
عليها ب�ش َّدة ح َّتى ت�سقط القطع الأكرب منها
حجم ًا والأثقل منها وزن ًا.

النجاح بالتتابع
تتابعي ولي�س تزامن ّي ًا .فما يبد أ� خط ّي ًا ي�صبح هند�س ّي ًا .ف�أنت تفعل
النجاح اال�ستثنائي
ٌّ
ال�شيء ال�صحيح َّثم تفعل ال�شيء ال�صحيح الذي يليه .ومبرور الوقت ،ترتاكم �إجنازاتك
وحت ِّقق النجاح .ينطبق ت�أثري الدومينو على ال�صورة الكل َّية لعملك �أو م�شروعك ،كما
ينطبق على �أق�صر حلظات يومك عندما حتاول �أن تق ِّرر ماذا �ستفعل الآن .فالنجاح يقوم
على جناح ،وبتحقيق ذلك مرار ًا وتكرار ًا ،جتد نف�سك يف الطريق �إلى �أعلى قمم التف ُّوق.
عندما ترى �شخ�ص ًا لديه الكثري من املعرفة ،يجب �أن تعرف أ�نَّه قد اكت�سب هذه املعرفة
مبرور الوقت ،كذلك احلال بالن�سبة �إلى َم ْن يتم َّتع بالكثري من املهارات امل�صقولة.
وعندما ترى �شخ�ص ًا ح َّقق الكثري من الإجنازات ،فهذا يعني �أنّه ا�ستغرق وقت ًا طوي ًال
وبذل جمهود ًا كبري ًا لتحقيقها ،كذلك احلال بالن�سبة �إلى �أ�صحاب الرثوات ال�ضخمة
الذين مل يجنوها بني ع�ش َّي ٍة و�ضحاها.
ُّ
وكل ما عليك فعله هو أن
مفتاح النجاح هو عبارة« :بمرور الوقت» .فالنجاح يتحقَّ ق تتابع ّياً،
تخطو خطوات واثقة ،الخطوة تلو األخرى..

التحدي الذي يواجهنا جميع ًا عند و�ضع ا�سرتاتيج َّيات جناحنا هو � َّأن النجاح مثله كمثـ ــل
ِّ
اخلا�صة �أي�ض ًا ،مثل:
احلكاي ــات اخليال َّي ـ ــة ،لـ ــه �أكاذيب ــه
َّ
« uما زال �أمامي الكثري لأفعله».
�« uس�أح ِّقق �إجناز ًا �أكرب �إذا قمت ب�أكرث من ن�شاط يف نف�س الوقت».
�« uأحتاج �إلى �أن �أكون �أكرث ان�ضباط ًا».
« uينبغي �أن �أكون قادر ًا على فعل ما �أريد وقتما �أريد».
�« uأحتاج �إلى املزيد من التوازن يف حياتي».
علي �أال �أحلم �أحالم ًا كبرية».
« uرمبا َّ
ال�ست التي حتول بينك وبني الرتكيز
ردِّد تلك الأفكار بالقدر الكايف ،و�ست�صبح هي الأكاذيب َّ
على القيام ٍ
ب�شيء واحد.
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اخلِـــدَ ْع
ال�ست هي معتقدات تت�سلَّل �إلى ر�ؤو�سنا وت�صبح مبادئ فعل َّية تقودنا �إلى االجتاه اخلط�أ ،كالطريق ال�سريع الذي ينتهي كجحر
اخلدع �أو الأكاذيب ُّ
احلد الأق�صى ،يجب علينا �أن نت�أ َّكد من ترك هذه
الأرنب؛ وذهب الأحمق الذي يلهينا عن �سبيل النجاح الأهم .ف�إذا ك َّنا �سن�صل ب�إمكاناتنا �إلى ِّ
اخلدع والأفكار امل�ضللة وراءنا ،وهي:

ُّ .1
كل الأ�شياء على نف�س القدر من الأه ِّمية
امل�ساواة قيمة مثال َّية ت�ستح ُّق املتابعة على
�صعيد العدالة وحقوق الإن�سان ،ولكن يف
العامل احلقيقي وعلى �أر�ض الواقع ،الأ�شياء
ال تكون مت�ساوية �أبداً .ويف عامل الإجنازات
مهم ًا بقدر الآخر.
لي�س ك ُّل �شيء ّ
امل�ساواة بني الأعمال خدعة .وفهم هذا
كل القرارات العظيمة.
هو �أ�سا�س ِّ

ومهماً ،يبدو ك ُّل
عندما يبدو ك ُّل �شيء ّ
ملح ًا ّ
�شيء مت�ساوياً ،ون�صبح ن�شيطني ومن�شغلني.
ولكن ذلك ال يقودنا يف احلقيقة �إلى
االقرتاب من النجاح ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال.
فالن�شاط يف الأغلب غري مرتبط بالإنتاج َّية،
واالن�شغال نادر ًا ما يحمي العمل.
لي�ست جميع الأ�شياء على نف�س القدر من
أهمية ،والنجاح لي�س لعب ًة يفوز فيها َم ْن
ال ِّ

يبذل �أكرث .على الرغم من ذلك ،فتلك هي
الطريقة عينها التي يعمل بها النا�س يوم ّياً.
دائم ًا يعمل الناجحون انطالق ًا من ر�ؤيه
وا�ضحة للأولو َّيات.

ت�ؤكِّد قاعدة الـ َّ � 80/20أن القليل من
الأ�سباب �أو املدخالت �أو املجهودات تقود
ع ـ ــادة إ�ل ـ ــى الكــثري م ــن النتائـ ــج �أو
املخرج ــات �أو الثمار .ب�صياغة �أخرى ،يف
عامل النجاح،الأ�شيـ ــاء لي�ست مت�ساوي ــة.
فالقليـ ــل م ــن الأ�سباب ي�صنـ ــع �أغل ـ ــب
النتائج .واملدخالت ال�صحيحة فقط هي
ما ت�صنع �أغلب املخرجات ،واجلهد املختار
ي�صنع تقريب ًا جميع الثمار .وهذا يعني كما
يقول «باريتو» يف توجيه وا�ضح جد ًا � َّأن �أغلب
ما نريده ي�أتي من �أقلِّ ما نفعله.

أهمية؛ بع�ض الأ�شياء �أكرث
ولكن عليك �أن تفهم � َّأن ك َّل ذلك يف الأ�سا�س ينبع من نف�س املبد�أ .يف احلقيقة ،لي�س ك ُّل �شيء على نف�س القدر من ال ِّ
أهمية من الأخرى .وبالتايل ،ت�صبح قائمة �أعمالك قائمة جناح عندما تط ِّبق قاعدة «باريتو» عليهاَّ � .إن قاعدة الـ  80 /20هي الكلمة الأولى،
� ِّ
ولي�ست الأخرية ،عن النجاح .فما بد�أه «باريتو» ،ينبغي لك �إنها�ؤه .فالنجاح يتطلَّب منك �أن تتبع قاعدة الـ  ،80 / 20ولك َّنك ل�ست م�ضط ّر ًا�إلى
الوقوف عند ذلك احلد.
أهمية ولن تتوقَّف
ابد�أ بقائمة كبرية كما يحلو لك ،ولكن �ضع يف اعتبارك أ�نَّك �ست�ضيق طريقك من تلك النقطة �إلى الأ�شياء القليلة بالغة ال ِّ
ح َّتى ت�صل �إلى ال�شيء الوحيد الأ�سا�سي؛ ال�شيء احلتمي� ،أوالنقطة املركزية واجلوهرية التي تن�شدها ،وهذه هي نقطة« :ال�شيء الوحيد».
لتج ُّنب الوقوع يف �شرك هذه اخلدعة ،عليك بالآتي:
أهمية ب�أن يقود
 .1قلِّل ما تفعله .ال َّ
تهتم ب�أن تكون م�شغوالً؛ اهتم ب�أن تكون منتجاً .ا�سمح لل�شيء الأكرث � ِّ
يومك.
يهمك �أكرث ح َّتى ال يبقى
عما ُّ
مبجرد �أن تكت�شف ما الذي ُّ
يهمك حقاً ،وا�صل ال�س�ؤال َّ
 .2ال تتق َّيد بحدودَّ .
قمة قائمة جناحك.
�سوى �شيء واحد فقط ،و�ضع ذلك الن�شاط املحوري يف َّ
 .3قل «ال»� .سواء قلت «فيما بعد» �أو «�أبداً» فما يه ُّم �أن تقول «لي�س الآن» ل ِّأي �شيء �آخر ب�إمكانك
أهمية.
فعله ح َّتى تنتهي من عملك الأكرث � ِّ
 .4ال تنخدع بلعبة «قائمة �أعمال اليوم» .ف�إذا ك َّنا ن�ؤمن ب� َّأن الأ�شياء لي�س لها نف�س القدر
نت�صرف وفق ًا لذلك.
أهمية ،فال َّبد �أن
من ال ِّ
َّ
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تعدد املهام
ُّ .2
ح َّتى يت�سنَّى لك و�ضع قاعدة «ال�شيء الوحيد» قيد التنفيذ ،ال ميكنك �أن تقبل
الكذبة التي تفيد � َّأن فعل �شيئني يف نف�س الوقت فكرة ج ِّيدة .فعلى الرغم من � َّأن
متعددة يف نف�س الوقت �أمر ممكن� ،إال �أنَّه ال ميكن القيام
القدرة على عمل �أ�شياء ِّ
بذلك بفاعل َّية.
عندما حتاول فعل �شيئني يف نف�س الوقت ،ف�إنَّك �إ َّما �ستف�شل و�إ َّما �أنَّك لن ت�ستطيع
القيام بكال الأمرين كما ينبغي .و�إذا كنت تعتقد � َّأن تع ُّدد املهام هو طريقة ف َّعالة
لفعل املزيد ،يجب �أن تعلم �أنَّك �أخط�أت الفهم؛ لأنَّه طريقة ف َّعالة لتقليل ما تفعله.
تعدد املهام �إلى �إف�شال �أكرث من �شيء يف وقت واحد».
«ي�ؤ ِّدي ُّ
الت�ش ُّتت �أمر طبيعي .فال تنزعج عندما تت�ش َّتت .جميع النا�س يت�ش َّتتون .وتع ُّدد
املهام له �ضريبة .يف البيت �أو يف العمل ،يقود الت�ش َّتت �إلى اختيارات �س ِّيئة،
و�أخطاء م�ؤملة ،و�ضغط غري �ضروري.
الت�ش ُّتت يق�ضي على �شعورك بنجاح عملك .فعندما حتاول عمل الكثري من
الأ�شياء دفعة واحدة ،ميكن �أن ينتهي بك الأمر و�أنت ال تفعل �شيئ ًا واحد ًا ب�صورة
ج ِّيدة .اكت�شف ما يه ُّمك �أكرث يف اللحظة احلال َّية و� ِ
أعطه انتباهك بالكامل.

 .3احلياة املن�ضبطة
ال تكن �شخ�ص ًا من�ضبطاً .كن �شخ�ص ًا
حمدد ًا
ذا عادات قو َّية وا�ستخدم نظام ًا َّ
املرة
لتنميتها .اكت�سب عادة واحدة يف َّ
تتابعي ،ولي�س تزامن ّياً.
الواحدة .فالنجاح
ٌّ
يف احلقيقة ،ال ميلك �أحد االن�ضباط الكايف
الكت�ساب �أكرث من عادة جديدة م ؤ�ثِّرة يف

املرة الواحدة .فالأ�شخا�ص اال�ستثنائيون
َّ
والناجحون بتميز ،لي�سوا �أ�شخا�ص ًا فائقي
القدرات كما نظن؛ ولك َّنهم فقط ا�ستخدموا
نظام ًا خمتار ًا لتنمية القليل من العادات
املرة الواحدة
امل�ؤثِّرة؛ َّ
مبعدل عادة واحدة يف َّ
م�ضي الوقت.
ومع ِّ

� ِ
أعط كلَّ عادة وقت ًا كافياً .ا�ستمر يف تطبيق
النظام الذي و�ضعته فرتة كافية ح َّتى يتح َّول
�إلى روتني .ت�ستغرق العادات يف املتو�سط 66
لترت�سخ .ومبجرد حدوث ذلك ،ميكنك
يوم ًا َّ
تر�سخ عادة
�أن ت�ضيف �إلى هذه العادة� ،أو �أن ِّ
�أخرى �إذا كان ذلك منا�سباً.

 .4ق َّوة �إرادتك رهن �إ�شارتك
ال ت�ستهِ ن بق َّوة �إرادتك .ففي �أيِّ يوم ،يكون لديك قدر حمدود من ق َّوة الإرادة ،لذلك ق ِّرر ما يه ُّمك واحتفظ بق َّوة �إرادتك له .راقب ع َّداد وقود
طاقتك .ف�أنت بحاجة �إلى طاقتك كامل ًة لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من ق َّوة �إرادتك .وال ت�سمح �أبد ًا بالتهاون يف �أكرث �شيء يه ُّمك لأنَّ
وب�شكل �صحيح ،وتناول طعام ًا �صح ّي ًا.
عقلك ال يتمتَّع بالطاقة الالزمة .تناول الطعام بانتظام
ٍ
أهم املهام يف بداية ِّ
كل يوم عندما تكون ق َّوة �إرادتك يف ذروتها؛ لأنَّ ذلك يعني الو�صول �إلى �أق�صى مع َّدالت النجاح.
حدِّ د وقت ًا مله َّمتك .اجنز � َّ
ال حتارب ق َّوة �إرادتك ،واجعل �أيامك تتمحور حول كيف َّية بذلها ،ودعها تلعب دورها يف بناء حياتك .قد ال تكون ق َّوة �إرادتك رهن �إ�شارتك،
ولك َّنك عندما تبد�أ با�ستخدامها على �أكرث ما يه ُّمك ،ميكنك دائم ًا االعتماد عليها.

 .5حيـــاة متزنــــة
ف ِّكر يف كيف َّية موازنة دلوين .اف�صل بني حياتك العمل َّية وحياتك ال�شخ�ص َّية يف دلوين خمتلفني ،لي�س من خالل جتزئتهما ،لكن فقط من
خالل املوازنة بينهما .فك ٌّل منهما له �أهدافه وطرقه امل�ستق َّلة.
وازن دلو عملك .ف�إذا نظرت �إلى العمل باعتباره مهار ًة �أو معرف ًة يجب �أن تربع فيها ،ف�ستجعلك هذه النظرة تعطي وقت ًا ال يتنا�سب مع ال�شيء
مما �سي�ؤ ِّدي �إلى ا�ضطراب باقي يومك �أو �أ�سبوعك �أو �شهرك �أو حتَّى عامك الذي تق�ضيه يف العمل با�ستمرار وعدم
الوحيد الذي يه ُّمكَّ ،
و�سيتعي عليك �أن تبذل �أق�صى طاقتك
اتزان .تنق�سم حياة عملك �إلى جمالني متمايزين ،وهما� :أكرث ما يه ُّمك ،وك ُّل �شيء �آخر ما عدا ذلك.
َّ
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

5

لإجناز �أكرث ما يه ُّمك ،و�أن تتق َّبل ما يحدث
يف بق َّية اجلوانب .فالنجاح املهني يتط َّلب
ذلك.
وازن �أي�ض ًا دلو حياتك ال�شخ�ص َّية .واعرتف
ب�أنَّ حياتك تت�ض َّمن العديد من اجلوانب،
و�أنَّ َّ
كل جانب يتط َّلب بذل قدر �ضئيل
من االهتمام لت�شعر ب�أنَّ «لديك حياة».

كل كب ٍ
ري عظيم ًا
 .6لي�س ُّ
َّ
تتخطى حدود قدراتك
ف ِّكر ب�صورة
ومهامك احلال َّية .جتنَّب التفكري الذي
ِّ
يف�ضي بك تدريج ّي ًا �إلى طرح ال�س�ؤال
علي فعله بعدها؟»
التايل« :ما الذي يجب َّ
فهو يف �أف�ضل الأحوال لن يتجاوز كونه
جمرى الطريق البطيء للنجاح ،ويف �أ�سو�أ
الظروف� ،سيطيح بك خارج امل�سار .اطرح
�أ�سئلة �أكرب .هناك قاعدة �إر�شاد َّية ج ِّيدة
تق�ضي مب�ضاعفة ِّ
كل قيمة يف حياتك.
ف�إذا كان هدفك �أن حتقِّق ع�شرة ،فاطرح
ال�س�ؤال التايل« :كيف ميكنني الو�صول �إلى

ف�إذا �أ�سقطت �أ ّي ًا من هذه اجلوانب من
ح�ساباتك ،ف�ست�شعر بت�أثريه على حياتك.
وعي
وهذا �سيتط َّلب منك �أن تكون على ٍ
دائم باجلوانب املختلفة يف حياتك .يجب
ملدة طويلة �أو
عليك �أال توا�صل �أن�شطتك َّ
تقطع �شوط ًا بعيد ًا فيها من دون املوازنة
بني هذه اجلوانب ،بحيث تبقى جميعها

ف َّعالة يف حياتك لأنَّ حياتك ال�شخ�ص َّية
تتط َّلب ذلك.
عِ �ش حياة متوازنة ،ودع الأ�شياء ال�صحيحة
ت�أخذ الأولو َّية عندما يتط َّلب الأمر ذلك،
ْ
ونل ق�سط ًا من الراحة عندما يت�سع الوقت
لذلك ،فاحلياة اال�ستثنائ َّية تبد�أ بتحقيق
التوازن.

مما
ع�شرين؟» ،و�ضع هدف ًا �أكرب بكثري َّ
ترغب فيه ،لت�ضع َّ
خطة ت�ضمن لك ب�صورة
عمل َّية حتقيق هدفك الأ�صلي.
غي نظرتك التقليد َّية للعامل .فمعظم
ِّ
الأ�شخا�ص الناجحني يف احلياة هم َم ْن ر�أوا
الأ�شياء ب�صورة خمتلفة ،وذهبوا لتغيري
العامل الذي نعرفه .وما �صنع الفارق هو
�أ َّنهم مل يختاروا من بني اخليارات املتاحة،
لقد ت�ص َّوروا النتائج التي مل يت�ص َّورها
غريهم .لقد جتاهلوا قائمة اخليارات
اخلا�صة.
التقليد َّية ،وحقَّقوا �إبداعاتهم
َّ

أن بإمكانهم تغيير العالم،
األشخاص المجانين الذين يعتقدون َّ
هم الوحيدون القادرون على فعل هذا حق ًا.

ت�ص َّرف بجر�أة .الأفكار الكبرية لن ت�أخذك �إلى � ِّأي مكان من دون الت�ص ُّرفات اجلريئة .مبج َّرد �أن تطرح �س�ؤا ًال عميق ًا ،توقَّف وتخ َّيل ما �ستبدو عليه
احلياة بعد الإجابة ،و�إذا كنت ال ت�ستطيع تخ ُّيلها ،فانطلق لدرا�سة الأ�شخا�ص الذين ح َّققوا ذلك بالفعل .ما النماذج والنظم والعادات والعالقات التي
بناها الأ�شخا�ص الآخرون الذين وجدوا الإجابة؟ وبقدر ما نرغب يف االعتقاد ب�أنَّنا جميع ًا خمتلفون ،ف� َّإن ما ي�صلح ب�شكل دائم للآخرين �سيح ِّقق لنا
النجاح �أي�ض ًا.
نب منظومة النمو العقل َّية ،وال تخ�ش من املكان الذي قد ت�أخذك
ال َ
تخ�ش الف�شل .فهو يحت ُّل نف�س املكان من رحلتك نحو حتقيق النتائج اال�ستثنائ َّية .ت َّ
�إليه .فالنتائج اال�ستثنائ َّية ال ُتبنى ب�شكل منفرد على النتائج اال�ستثنائ َّية ،ولك َّنها تبنى على الف�شل �أي�ض ًا .يف الواقع� ،سيكون من الدقة �أن نقول �إنَّنا
نف�شل يف طريقنا �إلى النجاح .فعندما نف�شل ،نتوقَّف لن�س�أل �أنف�سنا ما الذي نحتاج �إلى فعله لننجح ،ونتعلَّم من �أخطائنا ،وننمو .ال تخف من الف�شل،
وانظر �إليه باعتباره جزء ًا من عمل َّية تعلُّمك ،ووا�صل ال�سعي نحو قدراتك احلقيق َّية.

احلقيقــــة

نحن نبالغ يف التفكري ،نبالغ يف التخطيط ،نبالغ يف حتليل �أعمالنا وحياتنا؛ وهذه
ال�ساعات الطويلة التي ن�ستهلكها يف هذه املبالغة لي�ست �صح َّية؛ فيجب �أن ندرك �أ َّننا
عاد ًة ما ننجح على الرغم من معظم ما نفعله ولي�س ب�سببه .فالنجاح ال ينبع من ِّ
كل
الأ�شياء التي نفعلها ،و� َّإنا من لأ�شياء التي نفعلها جيد ًا .ومن ثم ف�إن ال�شيء الوحيد امله ُّم
هو احلقيقة الب�سيطة للغاية التي يرجع �إليها الف�ضل يف حتقيق النتائج اال�ستثنائ َّية..
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ال�س�ؤال اجلوهري
الأ�سئلة العظيمة متهِّد الطريق نحو الإجابات
العظيمة .وال�س�ؤال اجلوهري هو �س�ؤال عظيم
م�ص َّمم ليثمر عن �إجابة عظيمة ،وي�ساعدك
على �أن جتد قطعة الدومينو الأولى لوظيفتك،
�أو م�ؤ�س�ستك� ،أو �أيِّ جمال �آخر ترغب يف �أن
حت ِّقق نتائج ا�ستثنائ َّية فيه.
ي�ؤدي ال�س�ؤال اجلوهري دور ًا مزدوج ًا ،لذلك
ي�أتي يف �صورتني :ال�صورة ال�شاملة ،والب�ؤرة
ال�صغرية� .إحداهما تتمحور حول �إيجاد االجتاه
ال�صحيح يف احلياة ،بينما تتمحور الأخرى
حول الإجراء �أو الت�ص ُّرف ال�سليم.
�س�ؤال ال�صورة الكبرية« :ما ال�شيء الوحيد
الذي يه ُّمني حق ًا؟» ا�ستخدم هذا ال�س�ؤال
لر�سم ر�ؤية حلياتك ،وحتديد اجتاه مهنتك �أو
مبادرتك؛ فهو بو�صلتك اال�سرتاتيج َّية .وينجح
هذا ال�س�ؤال �أي�ض ًا عندما ت�أخذ بعني االعتبار
ال�شيء الذي ترغب التف ُّوق فيه ،وال�شيء الذي
تريد منحه للآخرين وملجتمعك ،وكيف تريد
�أن يتذ ُّكرك العامل .وهو يحافظ على عالقاتك
بالأ�صدقاء والعائلة والزمالء يف منظورها

ال�سليم ،وعلى �أفعالك اليوم َّية يف م�سارها
ال�صحيح.
�س�ؤال الب�ؤرة ال�صغرية« :ما ال�شيء الوحيد
الذي يه ُّمني الآن؟» ا�ستخدم هذا ال�س�ؤال
عندما ت�ستيقظ من النوم للوهلة الأولى وعلى
أهم ما يجب
مدار اليوم ،فهو يجعلك تر ِّكز على � ِّ
عليك عمله ،وي�ساعدك على اكت�شاف «نقطة
االنطالق» �أو قطعة الدومينو الأولى يف �أيِّ
ن�شاط .يعدك �س�ؤال الب�ؤرة ال�صغرية لتحقيق
�أق�صى �إنتاج َّية ممكنة من �أ�سبوع العمل ،وله
�أثر ف َّعال يف حياتك ال�شخ�ص َّية �أي�ض ًا ،فهو

يبقيك منتبه ًا �إلى احتياجاتك الأكرث �أهم َّية
والأكرث �إحلاح ًا ،كما يحافظ على اهتمامك
ب�أولئك الأ�شخا�ص الأكرث �أه ِّمية يف حياتك.
تت�أتَّى النتائج اال�ستثنائ َّية بطرح ال�س�ؤال
اجلوهري .ومن خالله ميكنك تخطيط
م�سارك يف احلياة والعمل ،وهو الطريقة التي
ميكنك من خاللها حتقيق �أف�ضل تقدُّم يف
عملك الأكرث �أه ِّمية.
و�سواء �أكنت تبحث عن �إجابات كبرية �أم
�صغرية ،مي ِّثل طرح ال�س�ؤال اجلوهري عادة
النجاح املطلق يف حياتك.

عــادة النجـــــاح
املهم ح ّق ًا جزء ًا من
ما الطريقة التي ميكنك من خاللها جعل ال�شيء الوحيد ِّ
روتينك اليومي؟ كيف ميكنك تقويته مبا يكفي لتحقيق نتائج ا�ستثنائ َّية يف
العمل ،ويف جماالت حياتك الأخرى؟ �إليك قائمة مبدئ َّية م�ستقاة من خرباتنا
وعملنا مع الآخرين.
 .1الفهم والت�صديق :اخلطوة الأولى
هي �أن تفهم مبد�أ ال�شيء الوحيد املهم،
ت�صدق �أنَّه ميكنه �أن ي�شكِّل فارق ًا يف
و�أن ِّ
وت�صدقه،
حياتك .ف�إن مل تفهم هذا املبد أ�
ِّ
فلن تن ِّفذه.
 .2تطبيق املبد�أ :ا�س�أل نف�سك ال�س�ؤال
اجلوهري امل ؤ�ثِّر يف حياتك .ابد�أ كلَّ يوم
ب�س�ؤال« :ما ال�شيء الوحيد املهم الذي
ميكنني فعله اليوم �-أ ّي ًا كان ما تريده -
ي�صبح ك ُّل ما عداه �أ�سهل يف التنفيذ �أو ح َّتى
غري �ضروري؟» عندما تفعل ذلك� ،ستت�ضح
وجهتك .و�سي�صبح عملك �أكرث �إنتاج َّية،

و�ست�صبح حياتك ال�شخ�ص َّية ذات مغزى
ور�سالة وا�ضحة.
التعود :عندما تتع َّود طرح ال�س�ؤال
.3
ُّ
اجلوهري امل�ؤثِّر يف حياتك ،ف�إنَّك تك ِّر�س
طاقة هذا ال�س�ؤال بالكامل لتحقيق النتائج
اال�ستثنائ َّية التي ترغب فيها� .إنَّه ما ي�صنع
الفرق ،وما تقوله الأبحاث هو � َّأن اكت�ساب
هذه العادة ي�ستغرق  66يوم ًا.
الفاعلية :ا�ستخدم طرق ًا
 .4منبهات
َّ
حم َّددة لتذكِّر نف�سك بطرح ال�س�ؤال
اجلوهري� .إحدى هذه الطرق� ،أو �أف�ضلها
تتمثَّل يف و�ضع الفتة يف العمل تخربك ب�أنَّه:
يتم االنتهاء من �إجناز ال�شيء الوحيد
«ح َّتى َّ

الذي يه ُّمني� ،س�أعترب ك َّل �شيء �آخر م�ش ِّتت ًا
لالنتباه».
 .5احل�صول على الدعمُ :تظهر الأبحاث
� َّأن من حولك ب�إمكانهم الت�أثري فيك ب�ش َّدة.
ميكن �أن ي ؤ� ِّدي بدء جمموعة دعم للنجاح
مع ٍ
بع�ض من زمالئك يف العمل �إلى �إلهامكم
جميع ًا للمواظبة على عادة النجاح ك َّل يوم.
�أ�شرك عائلتك ،و�شارك ال�شيء الوحيد
الذي يه ُّمك معهم ،واطلب م�ساعدتهم.
لتو�ضح
اطرح ال�س�ؤال اجلوهري يف وجودهم ِّ
لهم كيف ميكن لعادة النجاح �أن ت�شكِّل
فرق ًا يف عملهم املدر�سي �أو يف �إجنازاتهم
ال�شخ�ص َّية �أو يف � ِّأي جزء �آخر من حياتهم.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الطريق �إلى
الإجابات العظيمة
حمدد ًاَّ � .إن و�ضع
و�سع نطاق تفكريك وكن َّ
ِّ
هدف ترغب يف حتقيقه ي�شبه طرح �س�ؤال� ،إنَّه
خطوة ب�سيطة تنقلك من «�أرغب يف فعل هذا»
�إلى «كيف �أحقق هذا؟» .وال�س�ؤال الأف�ضل-
ومن ثم الهدف الأف�ضل -يجب �أن يكون كبري ًا
وحمدد ًا :كبري ًا ألنَّك ت�سعى لتحقيق نتائج
ا�ستثنائ َّية؛ وحم َّدد ًا ليمنحك �شيئ ًا تطمح �إليه،
وال يرتك م�ساحة للتذبذب ب�ش�أن ما �إذا كنت
قد ح َّققت الهدف �أم ال� .س�ؤال كبري وحم َّدد،
وخ�صو�ص ًا �إذا ما طُ ِرح يف �صورة �س�ؤال جوهري
لي�ساعدك على الرتكيز يف �إيجاد �أف�ضل �إجابة
ممكنة.
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ف ِّكر يف االحتماالتَّ � .إن و�ضع هدف قابل للتحقيق ي�شبه تقريب ًا و�ضع مه َّمة للتح ُّقق من قائمتك .الهدف القابل للت َو ُّ�سع يكون �أكرث حتد ّي ًا ،فهو
احلد الأق�صى من قدراتك احلالية لتحقيقه .و�أف�ضل هدف هو الهدف الذي ي�ستك�شف املمكن .وعندما ترى الأ�شخا�ص والأعمال
يوجهك ال�ستغالل ِّ
ِّ
التي �سبق �أن خ�ضعت لتح ُّوالت عديدة� ،ستدرك � َّأن هذه التحوالت هي موطنهم احلقيقي.
ابحث عن �أف�ضل �إجابة .ال ميلك �أحدنا بلُّورة �سحر َّية ،لكن بالتدريب ،ميكنك �أن جتيد توقُّع ما تنحو �إليه الأمور ب�صورة مده�شة .غالب ًا ما يتم َّتع
حدد هدف ًا معيار ّي ًا،
الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات التي ت�صل �إلى وجهتها �أو ًال بن�صيب الأ�سد من املكا�سب ،هذا �إن ُو ِجد مناف�سون ي�شاركونهم تلك املكا�سبِّ .
وا�س ْع للح�صول على الإجابات اال�ستثنائ َّية التي حتتاج �إليها لتحقيق النتائج اال�ستثنائ َّية.

النتائج اال�ستثنائ َّية

عـ�ش بغـايـــة

و�سر يف الطريق الذي يقودك
 uاخرت اجتاه ًاِ ،
�إليه هذا االجتاه ،والحظ ت�أثري هذا الطريق
عليك .الوقت ي�ؤدِّي �إلى و�ضوح الر�ؤية ،و�إذا
اكت�شفت �أن هذا الطريق ال يعجبك ،فب�إمكانك
دائم ًا تغيريه� ،إ َّنها حياتك.
 uال�سعادة تقع يف الطريق �إلى حتقيق
الأهداف .نحن جميع ًا نرغب يف �أن نكون
�سعداء ،لكن ال�سعي يف طلب ال�سعادة لي�س
�أف�ضل طريقة لإيجادها .يتم َّثل �أف�ضل طريق

لتحقيق ال�سعادة الدائمة يف جعل حياتك
تتمحور حول هدف �أكرب و�أ�سمى ،وال�سعي
لتج�سيد معنى وحتقيق هدف مهم ينعك�س
�أثره على ت�ص ُّرفاتك اليوم َّية.
 uاكت�شف �س َّر مثابرتك يف احلياة .تع َّرف
�إلى غايتك ب�أن ت�س�أل نف�سك ع َّما يقودك.
ما ال�شيء الذي يجعلك تنه�ض من فرا�شك
يف ال�صباح ،ويبقيك م�ستم ّر ًا يف العمل حتَّى
عندما تكون متعب ًا ومرهق ًا؟ هذا هو «هدفك

الكبري» وهو ال�سبب الذي تتح َّم�س ب�ش�أنه يف
احلياة ،والغاية التي جتعلك تفعل ما تفعله.
 uعندما تغيب الإجابات ،اخرت اجتاه ًا.
قد تبدو «الغاية» ثقيلة على كاهلك ،لك َّنها
ال ينبغي �أن تكون كذلك .ف ِّكر فيها بب�ساطة
باعتبارها ال�شيء الوحيد الذي ترغب يف جعل
حياتك تدور حوله �أكرث من �أيِّ �شيء �آخر.
ت�سجل �شيئ ًا ترغب يف حتقيقهَّ ،ثم
حاول �أن ِّ
�صف كيف ترغب يف ذلك.

ع�ش بالأولويات
ال ميكن �أن يكون هناك �إال �أولو َّية واحدة� .أكرث �أولو َّياتك �أه ِّمية هي ال�شيء الوحيد الذي ميكنك فعله حا ًال ،والذي �سي�ساعدك على حتقيق �أكرث ما
يه ُّمك .قد يكون لديك العديد من «الأولويات» ،لكن �إذا فتَّ�شت بعمق ،ف�ستكت�شف دوم ًا ب�أنَّ هناك �أولو َّية واحدة فقط و�أ َّنها �أكرث ما يه ُّمك ،هي �أولو َّيتك
الق�صوى؛ �إنها ال�شيء الوحيد.
حدِّ د هدفك واعمل على حتقيقه من الآن .فمعرفة هدفك امل�ستقبلي هي الطريقة التي ميكنك �أن تبد أ� بها .وحتديد اخلطوات التي حتتاج �إليها لتحقيق
هدفك على طول الطريق ُيبقي ذهنك متقد ًا يف �أثناء ا�ستك�شافك للأولو َّية ال�صحيحة التي حتتاج �إلى �إجنازها الآن.

د ِّون �أهدافك على ورقة و�أب ِقها بقربك
ح ِّول غايتك �إلى �أولو َّية منفردة مبن َّية على العمل لتحقيق هدفك الآن ،والو�صول �إلى هذه الأولو َّية،
هذا ال�شيء الوحيد الذي ميكنك فعله ،بحيث ي�صبح ك ُّل ما عداه �أ�سهل �أو غري �ضروري ،وهذا ما
�سري�شدك يف الطريق �إلى النتائج اال�ستثنائ َّية.
ومبج َّرد �أن تعرف ما عليك فعله ،فلن يكون �أمامك �سوى �أن تنتقل من املعرفة �إلى الفعل.

ِعـــ�ش للإنتاج َّيــــة
الأ�شخا�ص الذين يح ِّققون نتائج ا�ستثنائ َّية ال يح ِّققونها من خالل العمل ل�ساعات �أطول ،بل يح ِّققونها من خالل �إجناز املزيد يف ال�ساعات التي يعملون
بها� .إنَّ تخ�صي�ص الوقت ل�شيء ما يختلف عن تخ�صي�ص الوقت الإنتاجي.
� .1صل النقاط .ت�صبح النتائج اال�ستثنائ َّية ممكنة عندما يكون املكان الذي تريد �أن تذهب �إليه مت�سق ًا متام ًا مع ما �ستفعله اليوم .انطلق لتحقيق
هدفك ،واترك هذا الو�ضوح ميلي عليك �أولو َّياتك .ومبج َّرد �أن تت�ضح �أولو َّياتك ،ف�سيكون امل�سار الوحيد املنطقي هو البدء يف العمل.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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خ�ص�ص وقتك ل�شيئك الوحيد .تتمثَّل �أف�ضل طريقة
ِّ .2
لتنفيذ �شيئك الوحيد يف تخ�صي�ص مواعيد منتظمة مع
وخ�ص�ص �أجزا ًء
خ�ص�ص �أوقات ًا مبكِّرة يف اليومِّ ،
نف�سكِّ .
املخ�ص�ص عن
كبرية من هذه الأوقات ،بحيث ال يق ُّل الوقت
َّ
�أربع �ساعات يومي ًا .فكِّر يف الأمر بهذه الطريقة� :إذا تع َّر�ض
تخ�صي�صك للوقت للمحاكمة ،فهل �سيت�ض َّمن تقوميك ما
يكفي من الأدلَّة لإدانتك؟
خ�ص�صته من وقت .ال ُيفلح تخ�صي�ص الوقت
 .3احمِ ما َّ
�إال عندما يكون �شعارك« :ال يح ُّق ل�شيء وال لأحد �أن ي�ش ِّتتني
عن ال�شيء الوحيد الذي يه ُّمني» .ولكن ل�سوء ِّ
احلظ ،لن
مينع �شعارك هذا العامل من حماولة ت�شتيتك ،ولذا عليك �أن
تكون مبدع ًا عندما ميكنك ذلك ،وكن حا�سم ًا حينما يجب
أهمية
عليك ذلك .فوقتك
املخ�ص�ص هو �أكرث اجتماعاتك � ِّ
َّ
يف اليوم ،لذا يجب عليك حمايتها بكلِّ ما متلك ،ومهما
تطلَّب الأمر.

االلتزامات الثالثة
« .1التزم ب�أن تكون يف �أف�ضل �صورك» .النتائج
اال�ستثنائ َّية ال حتدث �إال حينما تعطي �أف�ضل ما لديك،
أهم �أعمالك .وهذا هو
لت�صبح ب�أف�ضل �صورة ممكنة يف � ِّ
جوهر م�سارك نحو الإبداع والإتقان ،ول َّأن الرباعة ت�ستغرق
وقت ًا ،ف� َّإن حتقيقها يتطلَّب التزام ًا.
 .2اجعل هدفك �إجادة �شيئك الوحيد .انتقل من خطوة
�إلى �أخرى ،وا�ستم َّر يف �سعيك للبحث عن مناذج ونظِّ م تن ُّقلك
لأبعد الأماكن .ال ِ
تكتف مبا ي�أتي ب�شكل طبيعي ،وكن متفتح ًا
حيال الأفكار اجلديدة ،واملهارات اجلديدة ،والعالقات
اجلديدة .ف�إذا كان الطريق �إلى الإتقان هو االلتزام ب�أن
تكون يف �أف�ضل �صورك ،ف�أن تكون هادف ًا هو التزام بتبنِّي
�أف�ضل الطرق املمكنة.
 .3امتلك زمام نتائجك� .إذا كانت النتائج اال�ستثنائ َّية هي
ما ترغب يف حتقيقه ،ف�إن لعب دور ال�ضح َّية لن يفيدك،
ابق بعيد ًا عن
التغيري ال يحدث �إال حينما تكون م�س�ؤوالً ،لهذا َ
مقعد الراكب ،واخرت دائم ًا مقعد القيادة.
تذكر هنا أ�نَّنا ال نتح َّدث عن النتائج العاد َّية� ،إنَّنا ن�سعى خلف
النتائج اال�ستثنائ َّية ،و� َّأن هذا النوع من الإنتاج َّية هو الأكرث
تخ�ص�ص
مراوغة ،ولكن الأمر ال يجب �أن يكون هكذا .عندما ِّ
خ�ص�صته،
أهميةِ ،
وقت ًا لأولو َّيتك الأكرث � ِّ
احم الوقت الذي َّ
خ�ص�صته ب�أكرب قدر من الفاعل َّية،
َّثم اعمل يف الوقت الذي َّ
و�ست�صل �إلى �أعلى مع َّدالت الإنتاج َّية .وحينها �ستخترب ق َّوة
ال�شيء الوحيد.
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والآن عليك احلذر من :الل�صو�ص الأربعة
 .1ابد أ� بقول «ال» .تذكَّر دائم ًا �أنَّك عندما جتيب بـ«نعم» عن �شيء ما،
ف�إنَّك تقول «ال» لكلِّ ما عداه .وهذا هو جوهر البقاء ملتزم ًا .ابد أ� برف�ض
كلِّ الطلبات الأخرى مبا�شرة� ،أو قل« :ال ،لي�س الآن» للم�ش ِّتتات ،بحيث
ال ي�ش ِّتتك �شيء عن الو�صول لأولو َّيتك الق�صوى .قول «ال» يح ِّررك� .إنَّه
الطريقة التي �ستمكِّنك من �إيجاد الوقت ل�شيئك الوحيد.
كل �شيء ال تفعله �إلى �آخر القائمة.
تقبل حقيقة انتقال ِّ
َّ .2
ميكن للنهايات الف�ضفا�ضة �أن تبدو كفخاخ ،و�أن تخلق ت�شابك ًا يف
لكن هذه الفو�ضى ال ميكن جت ُّنبها ،فتعلَّم كيف تتعامل معها.
م�ساركَّ .
وحينها �سيثبت لك النجاح الذي �ستح ِّققه با�ستمرار يف �شيئك الوحيد
ب�أنَّك قد اتخذت القرار ال�صحيح.
ب�صحتك بتح ُّمل ما ال تطيقَّ � .إن ج�سمك
 .3حت َّكم يف طاقتك .ال ِّ
ت�ضح َّ
�آلة مده�شة ،لك َّنها ال حتمل � َّأي �شهادة �ضمان ،ولهذا ال ميكنك املتاجرة
املهم �أن تدير طاقتك بحيث تتمكَّن
بها ،ل َّأن الإ�صالح قد يكون مكلِّف ًا .من ِّ
من فعل ما يجب عليك فعله ،وحتقيق ما ترغب يف حتقيقه ،و�أن حتيا
احلياة التي ترغب فيها ،و�أن ت�ستحقها.
 .4امتلك بيئتك .ت أ�كَّد من جعل الأ�شخا�ص املحيطني بك ،والأ�شياء
املاد َّية املحيطة بك داعمة لأهدافك� .سيدعم الأ�شخا�ص املنا�سبون
والبيئة ال�صحيحة م�سارك اليومي وجهدك يف احل�صول على �شيئك
الوحيد .وعندما ي َّتحدان مع ًا ومع �شيئك الوحيد ،ف�ستتمتع بالتفا�ؤل
وبقوة دفع �إيجابية وماد َّية حتتاج �إليها لتحقيق هدفك الكبري.
لقد ن�سج كاتب ال�سيناريو «ليو رو�سنت» كلَّ اخليوط مع ًا حينما قال« :ال
أ�صدق �أن الغاية من احلياة هي �أن تكون �سعيد ًا� .أعتقد � َّأن الغاية من احلياة
� ِّ
هي �أن تكون مفيد ًا ،و�أن تكون م�س�ؤوالً ،و�أن تكون �شغوف ًا .وهي قبل كلِّ �شيء،
�أن تكون مه ّم ًا ،و�أن يعت َّد بك ،و�أن تدافع عن �شيء ما ،و�أن ت�صنع َفرق ًا.».
رحلتك نحو حتقيق النتائج اال�ستثنائ َّية �س ُتبنى على اليقني .ولن ت�سعى نحو
ال�شيء الوحيد الذي يه ُّمك �إال عندما توقن بغايتك ،و�أولو َّياتك .وبعد ذلك،
�ستتحلَّى بالقوة ال�شخ�ص َّية الالزمة لدفعك ،ودفع الرت ُّدد الذي يعوقك
جانب ًا .اليقني �سيقودك يف النهاية �إلى الفعل ،وحينما نفعل ،ف�إنَّنا نتج َّنب
ال�شيء الذي ميكن �أن يق ِّو�ض ك َّل ما عملنا من �أجله؛ نعم �سنتجنب الندم.
والذي ال يعي�ش نادم ًا ،يعي�ش �سعيد ًا.
رغم �أن النجاح هدف� ،إال � َّأن هناك �أ�سباب ًا �أخرى حتدونا لأن ننه�ض
ٍ
قرارت حا�سم ًة ب�أن نحقق �أهدافنا الكربى
مبكِّرين ك َّل يوم ،ونتخذ
والوحيدة ،وهي �أنَّنا عندما نعي�ش ب�شروطنا و�أ�سلوبنا ،ونخت ُرب حيا ًة
ن�ستمتع بكل حلظاتها ونتحمل كل تبعاتها؛ يكون بو�سعنا النجاح يف �أكرث ما
يه ُّمنا ،فنُكاف أ� مع النجاح بعدم الندم ،وال�سعادة ،وحتقيق ذواتنا ،وخدمة
م�ؤ�س�ساتنا وجمتمعاتنا.
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