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يعتــرب التواصــل الفعــال مــن عالمــات الشــخص الناجــح 
ــاء روح فريــق العمــل والقيــام بإجتماعــات  القــادر عــى إحي

ــوة! ــج المرج ــق النتائ تُحق

ي أن 
تمنحــك المعرفــة الشــاملة بالمحتــوى حــق التحــدث فيــه ولكــن ال تضمــن لــك طريقــة عــرض مثاليــة، تكُمــن قــوة هــذه المعرفــة �ن

ــا برســالتك، فــإذا شــعر االآخريــن بشــغفك الصــادق نحــو موضوعــك ســتصلهم كل كلمــة تقولهــا لهــم  تكــون شــغوًفا ومتحمًســا ومؤمًن
ي 

ئ منــه الجميــع لرســم طريقــه والمــىن وسيتحمســون لنيــل المعرفــة منــك. تذّكــر دائمــاً أن حماســك المتوهــج هــو النــور الــذي يســتض�ي
قدًمــا!

ك أن يلقيهــا الئنــه  ي ال يمكــن لغــ�ي
ات مــن الخطابــات الرائعــة الفريــدة والــ�ت لقــاء العــرش  جهزتــك الحيــاة اليــوم بمــا يكفــي لتكــون جاهــًزا الإ

ي رحلــة تعليميــة تكتشــف مــن خاللهــا أن 
ي تتفــرد بهــا، لــذا ســنأخذك معنــا هنــا �ن

لــم يتمكــن مــن الحصــول عــى تجاربــك الشــخصية الــ�ت
ة لصديقــك. الحديــث عــن تجاربــك الخاصــة ليــس بصعوبــة رسد قصــة مثــ�ي

ــك  ــتغل معرفت ــة وتس ــل العام ي المحاف
ــور و�ن ــام الجمه ــوح أم ــة ووض ــدث بثق ــك لتتح ــك بنفس ــة ثقت ــة لتنمي ي محط

ــنأخذك �ن ــا س  كم
ــن. ــاركها االآخري ــعة وتش الواس

ي حياتنــا وصممــت 
ي ُشــكلت لتســتخدمها �ن

ي محطــة أخــرى المبــادئ الثمانيــة المســتوحاة مــن قصــص ديــل كارنيجــي والــ�ت
وستكتشــف معنــا �ن

عــداد متحدثــا بارًعــا أمــام الجمهور. الإ
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الجزء الأول 
الخطابة والتحدث أمام الجمهور

طريقة سهلة ورسيعة!
ــة ســهلة ورسيعــة للتحــدث أمــام  ــاك بالفعــل طريق ــد تتســاءل هــل هن ق
الجمهــور؟ أم هــذا مجــرد عنــوان يثــ�ي فضــول القــارئ ويقــدم الوعــود وال 

يفــي بهــا؟

ــبة  ــهلة بالنس ــة س ــذه المهم ــل ه ي تجع
ــ�ت ــحرية ال ــة الس ك بالوصف ــأخ�ب س

ــاب أم  ي كت
ــك؟ �ن ــن اكتشــفت ذل ــف ومــ�ت وأي ــا كي ــد تتســاءل أيًض ــك، وق ل

ي اكتشــفت 
ي تتحــدث عــن الخطابــة؟ المفاجــأة أ�ن

ي المقــررات الجامعيــة الــ�ت
�ن

ــة كانــت معقــدًة ومؤلمــة. ــك بطريقــة تدريجي ذل

ــابًقا،  ــدر س ــد المه ــن الجه ــري م ــنوات عم ــ�ي وس ــذ نف ي أن أنق
ــكا�ن كان بإم

ي الجامعيــة الوصفــة الســحرية 
ي أيــام دراســ�ت

ي شــخص مــا �ن
قثــط لــو أعطــا�ن

ــة. ــة الفعال للتحــدث والكتاب

كتبــت ذات مــرة كتابــا عــن لينكولــن، فشــعرت أثنــاء الكتابــة باســتياء ولملمــت 
ي ســلة المهمــالت وكان عامــا حافــالً بالجهــد الضائــع الــذي 

االئوراق وألقيتهــا �ن
ك  ي ســأخ�ب

مــن الممكــن إنقــاذه لــو كنــت أعــرف هــذه االئرسار العظيمــة الــ�ت
. بها

ي كتابة رواية!
ن �ن ء نفسه عندما قضيت عام�ي ي

وال تتفاجأ، فقد حدث ال�ش

ــة والتحــدث،  ــة الناجحــة للكتاب ــم أتعــرف بعــد عــى أرسار الكتاب ي ل
ــ�ن والئن

ــاب عــن التحــدث أمــام الجمهــور  ــة كت ــاء كتاب حــدث ذلــك مــرة أخــرى أثن
ي ســلة المهمــالت.

ي انتهــت �ن
وكان ذلــك عاًمــا آخــرا مــن الجهــود المهــدرة الــ�ت

dalecarnegie.com



dalecarnegie.com ي 
و�ن كتاب إلك�ت

ّ لموضوعك  ح�ض
بقدر ما تستطيع.. إن أمكن

ء تملــك المعرفــة  ي
المفتــاح االئول ببســاطة هــو التحــدث عــن �ش

تــك الطويلــة،  الكافيــة عنــه، ســواء مــن ســنواتك الدراســية أو خ�ب
ء أثــار فضولــك واهتمامــك وتريــد مشــاركته مــع  ي

أو عــن �ش
ي نجاحــك، فاالئمــر ال 

ــك يشــكل عامــالً أساســيا �ن ــن الئن ذل االآخري
ي التحضــ�ي لــه لتتمكــن مــن 

يســتدعي قضــاء االئســابيع واالئشــهر �ن
اعــة! تقديمــه ب�ب

يضــاح مــا أعنيــه، سأشــارككم هــذا الموقــف الــذي حصــل مــع  والإ
ي نيويــورك معتقــدة بــأن فكــرة 

ل التحقــت بأحــد دوراتنــا �ن ن ربــة مــ�ن
! التحــدث أمــام الجمهــور فًنــا يفــوق قدراتهــا بكثــ�ي

ــت  ــن، فكان ي العل
ــا �ن ــت خطابً ــوج أن ألق ــاي كيل ــبق لج ــم يس ل

ي الجلســة الرابعــة مــن 
تخــ�ش التحــدث أمــام الجمهــور، و�ن

ي 
الــدورة طلبــت منهــا الحديــث عــن » أكــ�ب حــزن واجهتــه �ن

حياتهــا« وكان ذلــك النقطــة الفاصلــة عنمــا وقفــت وألقــت حديًثــا 
مرتجــاًل مذهــاًل اســتطاعت مــن خاللــه تحريــك مشــاعر الجمهــور 
حــ�ت تأثــروا ولــم يســتطيعوا أن يتمالكــوا دموعهــم، كانــت 
، وجــرى  ي

ي عيــ�ن
ي أصــارع الدمعــات �ن

كلمــة مؤثــرة للغايــة جعلتــ�ن
: ــالي ــو الت ــى النح ــا ع حديثه

ي ال أعــرف حــب االئم، توفــت أمــي 
ي هــو أنــ�ن

ي حيــا�ت
»أكــ�ب حــزن �ن

ــة  ن مجموع ــ�ي ــأت ب ــط! فنش ــدة فق ــنة واح ــري س ــا كان عم عندم
ي تربيــة أبنائهــم لدرجــة 

مــن العمــات واالئقــارب الذيــن انغمســوا �ن
ة  ــ�ت ــم لف ي معه

ــو�ش ــل مك ــم يط ، ل ــا لي ــم وقًت ــن لديه ــم يك أن ل
ــم  ي وجوهه ــ�ت ــل تع ــاعر الثق ي ومش

ــتقبلون�ن ــوا يس ــة، وكان طويل
ــام أو  ي أي اهتم

و�ن ــم يعــ�ي ، ل ي
ــد مغــادر�ت ــرح عن ويكســوهم الف

ة  ــ�ي ــة صغ ــت طفل ي كن
ــم أ�ن ــان! وبالرغ ــة وحن ي أي محب

ــ�ن يبادلون
ي لســت مرغوبــة، لطالمــا بكيــت مــن الوحــدة 

فكنــت أشــعر بأنــ�ن
ي 

ي هــي أن يســأل�ن
ــا�ت ــت أقــى رغب ي نومــي، كان

حــ�ت انغمســت �ن
ــدرا�ي ولكــن لــم يفعلهــا أحــد فــال أحــد  ــري ال أحــًدا عــن تقري
ي الطفولــة هــو الحــب ولــم 

يهمــه ذلــك فــكل مــا كنــت أتــوق إيــه �ن
ي أحــًدا إيــاه قــط.«

يعطــ�ن

ــذا  ــن له ي ــنوات تح�ن ات الس ــرش ــت ع ــل قضي ــوج، ه ــاي كيل ج
ــث؟ الحدي

كال.. 

ــة  اع ــوع ب�ب ــذا الموض ــن ه ــدث ع ــتطيع التح ــا تس ــب أنه ال عج
ي كل 

ــث �ن ــذا الحدي ــها له ــد نفس ــا تع ــن عاًم ي ــت عرش ــد أمض فق
همــال،  ي كل مــرة تحــس بــاالئ� واالإ

مــرة تبكــ�ي هروبـًـا للنــوم، و�ن
ي تلــك 

لــم يعــد بإمكانهــا محــو تلــك الذكريــات المؤلمــة �ن
بــداع وأصبــح  المرحلــة، شــكلت تلــك المرحلــة هــذا الكــم مــن االإ
هــذا الحديــث بوابــة النــور الكتشــاف مخــزن ذكرياتهــا ومشــاعرها 

ــا. ــذي بداخله ــق ال العمي

ي يتــم 
عــادة تكــون المحادثــات المملــة هــي تلــك االئحاديــث الــ�ت

كتابتهــا وحفظهــا ومراجعتهــا مــراًرا وتكــراًرا فتفقــد بذلــك بريقهــا 
ًا، فــكل مــا  وروعتهــا، فلــم يســتوجب منهــا أن تحــ�ن لذلــك كثــ�ي
عليهــا هــو أن تســمح بمشــاعرها وذكرياتهــا المكبوتــة أن تظهــر، 
ــك  ــك وتجــول ب ــع مــن داخل ي تنب

ــ�ت ــث الممتعــة هــي ال فاالئحادي
ــن  ــ�ي م ي الكث

ــر�ن ــا ذك ــة، لطالم ــن المتع ــر م ــودك لبح ــ�ت تق ح
ي أســبح بهــا، أقــاوم المــاء 

ــ�ت ــاس وهــو يتحــدث بالطريقــة ال الن
بعمــق  أغــوص  تدريجًيــا حــ�ت  ي 

معانــا�ت وأصــارع  البدايــة  ي 
�ن

ي الســباحة، وطالمــا كان هنــاك روابــط 
وبرعــة كالماهريــن �ن

ي المــاء ويكتمــوا 
ن الذيــن يغوصــون �ن ن والســباح�ي ن المتحدثــ�ي بــ�ي

ــم. ــو الئهدافه ــ�ت يصل ــهم ح أنفاس
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ُكن متحمًسا لموضوعك

ء أثارهم. ي
ي الحديث ولكنهم يتحدثون عن �ش

قد تُصاِدف محادثات رائعة من أشخاص ال يملكون مهارات خارقة �ن

، كنــا  ي
ن وكان درًســا لــن أنســاه طــوال حيــا�ت ي بروكلــ�ي

ي الســنوات الماضيــة عندمــا كنــت ألقــي دورات لغرفــة التجــارة �ن
ــا �ن رأيــت مثــااًل جلًي

ي الديــن؟«.
نعقــد جلســة مكثفــة عــن فــن االرتجــال، وبعــد االنتهــاء مــن ذلــك ســألتهم: »هــل هنــاك أخطــاء �ن

ي مهــارات التحــدث أمــام الجمهــور، قــام رجــل مــن الحضــور 
شــهدت شــيًئا لــم يســبق لي مشــاهدته قــط طــوال مرحلــة تدريــب النــاس �ن

ثــارة. وتحــدث بطالقــة، وكان حديثــه مؤثــراً للغايــة، انتهــى حديثــه والجميــع صامــت مندمــج مــن شــدة االإ

بالمناسبة يا صديقي، لم يكمل هذا الرجل المرحلة الثانوية!

ي حياتــه، ويصــف أيامــه الحزينــة بــأ� حــ�ت أنــه لــم يعــد يستشــعر لــذة الحيــاة 
كان هــذا الرجــل يتحــدث عــن وفــاة أمــه كأكــ�ب مأســاة �ن

ي تحثــه عــى 
ي صبــاح يــوم مشــمس خــرج مــن البــاب بــأ� والحــزن يكســو وجهــه ويتصــارع مــع أفــكاره الــ�ت

وفقــد معــ�ن العيــش، و�ن
ي بــل هــي 

ي ويقــول: »ليســت إراد�ت
ــا، حــ�ت كســاه شــعوًرا مــن الســالم العظيــم وكأنــه يخاطبــ�ن المــوت، ذهــب إل الكنيســة راكًعــا باكًي

ي محبــة هللا!«.
ي الديــن وال حــرج �ن

إرادتــك« أنهــى حديثــه بهــذه العبــارة »ليــس هنــاك خطــأ �ن

ي الحديــث، وأجــاب قائــاًل: »لقــد قمــت بذلــك بــدون أي 
هنــأت هــذا المتحــدث العظيــم عــى حديثــه العميــق الــذي ال يُنــ� وطالقتــه �ن

.»! ! بــل ال أعــرف حــ�ت مــا هــو التحضــ�ي تحضــ�ي

لــم يكــن يعــرف صديقنــا أنــه ســيتحدث عــن هــذه التجربــة، وأنــا ســعيد بذلــك، بــل لــو كان يعلــم بأنــه ســيتحدث عــن هــذه التجربــة 
لمــا ظهــرت براعتــه بهــذا المســتوى الرائــع وســيكون حديثــه مصطنًعــا، ففعــل مثــل مــا قــام بــه بعــد ســنوات طويلــة مــن االئلــم، وقــف 

ي الحديــث وكأنــه يتحــدث مــع شــخص يعرفــه منــذ زمــن.
أمــام النــاس وفتــح قلبــه لينطلــق �ن

ي الكنيســة وجــ�ش 
ي تكشــف عــن أفضــل طريقــة للتحــدث والكتابــة؛ كان يحــ�ن لهــذا الحديــث عندمــا كان �ن

كم عــن الحقيقــة الــ�ت ســأخ�ب
ي خلــق تلــك 

« كل ذلــك ســاهم �ن ي
عــى ركبتيــه وهــو يبــ�ي ويــردد: »العيــش والشــعور والتفكــ�ي والتحمــل الدائــم ســهام تهشــم أعمــا�ت

المحادثــة العميقــة المليئــة بالمشــاعر.



dalecarnegie.com ي 
و�ن كتاب إلك�ت

فتش بداخلك عن مواضيع 
تتحدث عنها 

تحدث من أعماق قلبك ول 
تنتظر كتاب يُسندك

ورة البحــث بداخلــك عــن مواضيع  هــل ســمعت مــن قبــل عــن �ن
لتتحــدث عنها؟

 قــد يغيــب ذلــك عــن المبتــدئ فيلجــأ للطريقــة التقليديــة 
ي المجــالت أو الصحــف، 

ويبحــث عــن مواضيــع يتحــدث عنهــا �ن
ي المعهــد كانــت امــرأة صادفتهــا 

قابلــت ذات مــرة أحــد طالبنــا �ن
ي 

و، وكانــت مســتاءة الئنهــا لــم تالحــظ تقدمــا ملحوًظــا �ن ي المــ�ت
�ن

؟ ي
ــه االئســبوع المــا�ن ــت عن ــا تحدث ــدورة وســألتها عم هــذه ال

ي 
ــ�ن ــت تجيب ــة«، كان ثيوبي ــة االإ يطالي ــرب االإ ــن الح ــت: »ع  وأجاب

ــب  ــت المناس ي الوق
ــا �ن ــت معلوماته ــت وجمع ــا بحث ــأ� وأنه ب

ــل  اتهــا الالزمــة قب ــع تحض�ي ن وأجــرت جمي ــ�ي ــة مرت وقــرأت المقال
لقــاء، ســألتها هــل كنــت مهتمــة بالموضــوع الــذي  موعــد االإ

ي فــوًرا: »ال!«.
تيــه؟ أجابتــ�ن اخ�ت

 قلــت لهــا: »لمــاذا تحدثــت عنــه إذا؟«، فأجابــت: »كان عــىي أن 
ت هــذا الموضــوع«. أختــار موضوًعــا الئتحــدث عنــه فاخــ�ت

ي 
ــكل أرسع �ن ــور بش ــم تتط ــاذا ل ــرأة ولم ــذه الم ي ه

ــي �ن ــر مع فك
لقــاء وهــي تحــاول التحــدث أمــام المــالئ عــن الحــرب  مجــال االإ
ثيوبيــة! ببســاطة لقــد أهملــت جانــب التحــدث  يطاليــة االإ االإ
عــن موضــوع يثــ�ي اهتمامهــا فلــم يكــن لديهــا المعرفــة الكافيــة 
ــا التحــدث  ــح له ــذي يتي ــث بهــذا الموضــوع ال واالهتمــام الحثي

ــاس. ــه بحم في

وبعــد هــذا الحديــث الطويــل قلــت لهــا: »إن مــن دواعــي رسوري 
ــاركينا  ــك أو تش ــ�ي فضول ــوع يث ــن موض ن ع ــ�ي ــمعك تتحدث أن أس
ــت  ــتماع إذا كن ــغف االس ــأفقد ش ــا، وس ــوع م ي موض

ــك �ن تجربت
ن أي شــغف واهتمــام تجاهــه،  ن عــن موضــوع ال تملكــ�ي تتحدثــ�ي
ــه،  ن في ــ�ي ء تتحدث ي

ــن �ش ــار ع ــرد االختي ــوع لمج ــار الموض فاختي
ــي«. ــتمع أو المتلق ــاه المس ــذب انتب ــا لج ــس كافي لي

ن منهــج تلــك المــرأة  يتبــع الكثــ�ي مــن الخطبــاء والمتحدثــ�ي
ي المجــالت والصحــف 

فيبحثــون عــن مواضيــع يتحدثــون عنهــا �ن
ــه  ــن معرفت ــه م ــتوحي مواضيع ــن يس ــ�ي مم ــك الكث ــا أن هنال كم

ــه. وقناعات

ي مســابقة 
ــة التحكيــم �ن ــة إل لجن ي الســنوات الماضي

انضممــت �ن
ن الكليــات عــ�ب شــبكة NBC، وكان ممنــوع أن يشــاهد  التحــدث بــ�ي
ات الصــوت  ن فكنــا نســمعهم عــ�ب مكــ�ب الحــكام المتســابق�ي
ــع الطــالب  هــا جمي ــو ح�ن ــة رائعــة وددت ل ــت تجرب فقــط، كان
ن  ــ�ي ــة ب ــن »الديموقراطي ــابق االئول ع ــدث المتس ــاتذة، تح واالئس
وه الجمهــور  ــم يعــ�ي ــا المتســابق االآخــر فل ق الطــرق«، أم مفــ�ت
أي اهتمــام فــكان مــن الواضــح أنــه يــردد كلمــات حفظهــا مــراًرا 
ــع  ــف نمن ــه عــن »كي ــا وكان موضــوع حديث ــا أمامن ــراًرا ليلقيه وتك
ــك  ــام هاندري ــود ويلي ــور بوج ــئ الجمه ــرب؟«، فوج ــود الح وج
ــ�ي  ــاء رســمه كاريت ي جــذب انتباههــم بجــدارة أثن

ــذي تفــوق �ن وال
ــا لمشــاهدته دون  ، فوقــف الجمهــور متحمًس ن الئحــد المتســابق�ي
المبتذلــة والعبــارات  الكلمــات  لتلــك  اهتمــام  أي  وا  يعــ�ي أن 

ــواء. ــا عــى اله ي يلقيه
ــ�ت ــررة ال المك

كان المتســابق الثالــث والــذي تمكــن مــن جــذب الجمهــور رئيًســا 
ــات، كان  ي الكلي

ــودة �ن ــاء الموج ــن االئخط ــدث ع ــة وتح ي الجامع
�ن

ــاز  ــذي ف ــابق ال ــن المتس ــا ع ام، أم ــ�ت ــه باح ــي ل ــع يصغ الجمي
بالجائــزة الئول بــدأ حديثــة بعبــارات شــيقة »لقــد جئــت للتــو مــن 
ن يصــارع المــوت  ي المقربــ�ي

المستشــفى حيــث كان أحــد أصدقــا�ئ
ي يكــون معظــم ضحاياهــا 

لتعرضــه لحــادث مــروري مــروع والــ�ت
ــد أن أتحــدث  ــل الشــباب فأري ي أنتمــي لجي

ــ�ن مــن الشــباب، والئن
اليــوم عــن هــذه الحــوادث وأســبابها.« 

ــك  ــن ذل ــاء، تمك ــات واالصغ نص ــن االإ ــة م ي حال
ــع �ن ــاش الجمي ع

ــك القاعــة بمــن فيهــا، فقــد كان  الرجــل مــن أن يســيطر عــى تل
ــه،  ــاء جيل ــم يعيشــه أبن ــب مفطــور عــن واقــع مؤل يتحــدث بقل

ــا ــرا فيه ــوب ومؤث ــث مالمســا للقل ــك الحدي كان ذل
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ي التواصل!   
تحدث عن تجاربكمفعول الرغبة �ض

سأشــاركك أمــًرا مهًمــا! كونــك شــخص خــاض التجربــة ال يضمــن 
ــة  ــاء الرغب ــك إحي ــب علي ــل يج ــا! ب ــة عنه ــة رائع ــاء كلم ــك إلق ل
ــذا  ، فه ن ــك ومشــاعرك إل المســتمع�ي ي إيصــال قناعات

ــة �ن العميق
هــا. ــوة تأث�ي ــة الكلمــة وق ــادة فاعلي ي زي

ــا �ن ــً�ا مهًم عن

ي الحديــث عــن حقــول الــذرة أو تربيــة 
ض أنــه ُطلــب مــ�ن فلــو نفــ�ت

ن الحقــول وقطيــع الخنازيــر  ون ســنة بــ�ي الخنازيــر وقضيــت عــرش
ســيكون لــدي المعلومــات الكافيــة للحديــث عــن هــذه التجربــة 
ي الحديــث عنهــا، وهنــا يكمــن 

ي ال أملــك الرغبــة والمتعــة �ن
ولكــ�ن

الفــرق.

ي 
ي الحديــث عــن االئخطــاء الموجــودة �ن

ن إذا ُطلــب مــ�ن ي حــ�ي
�ن

ي امتلكــت 
طريقــة التعليــم ســيكون ذلــك حديًثــا ناجًحــا، الئ�ن

جميــع المتطلبــات االئساســية الثالثــة للخطــاب الناجــح، أواًل: أن 
تمتلــك المعلومــات أو التجربــة الكافيــة للحديــث عــن الموضــوع، 
ي أرغــب بمشــاركتها 

وثانًيــا: وجــود القناعــات والعواطــف الــ�ت
ي 

ــ�ت ــة ال ــة المقنع ــة الواضح ــود االئمثل ــا: وج ــن، وثالًث ــع االآخري م
ــة. ي الخاص ــار�ب ــن تج ــتخلصتها م اس

ي 
ــاب حــب االئم �ن ــ�ي غي ــا وتأث ــت عنه ي تحدث

ــ�ت ــوج ال ــة كيل فتجرب
حياتهــا، وذلــك الرجــل الــذي شــاركنا قصتــه ومعاناتــه بعــد وفــاة 
والدتــه، كانــت تلــك التجــارب نابعــة مــن معانــاة حقيقيــة ومــا زاد 
ــن  فصــاح ع ي االإ

ــع أحاديثهــم هــي رغبتهــم الُملحــة �ن ــ�ي ووق تأث
مشــاعرهم ومشــاركتها االآخريــن.

ــو  ــم ل ــة تحيــط بهــذا العال ــاك طائفــة ديني ــم يكــن ليكــون هن ل
لــم يكــن لــدى جــون ويســل�ي هــذي الرغبــة والقــدرة! ولــو لــم 
ي تلــك 

يكــن لــدى بيــ�ت الهرميــت تلــك الرغبــة لمــا غرقــت أوروبــا �ن
الحــروب الصليبيــة الدمويــة لتحــوز عــى االئرض المقدســة! ولــو 
لــم يكــن لــدى هتلــر ذات القــدرة الفطريــة لمــا تمكــن مــن نقــل 
ن وتمكــن مــن االســتيالء عــى ألمانيــا  كراهيتــه ومرارتــه للمســتمع�ي

وتوريــط العالــم كلــه بالحــرب!

يتغــ�ي التاريــخ مــراًرا وتكــراًرا مــن خــالل هــؤالء االئشــخاص الذيــن 
ــة  ــون الرغب ــم ويملك ــم وعواطفه ن قناعاته ــتمع�ي ــاركون المس يش

ي تحقيــق مــا يريدونــه.
الجامحــة �ن

ي 
ــ�ت ــات ال ــن الخطاب ات م ــرش ــاء الع ــدك بإلق ــرد وح ــك تتف بصفت

ة  ة النــ�ي ال أحــد يتمكــن مــن إلقاءهــا ســواك ولتفــردك بالخــ�ب
ــك!  ــذ والدت ــا من ــت عليه ي حصل

ــ�ت ــذة ال ــارب الف والتج

قد تتساءل ماهي تلك المواضيع وكيف أح�ها؟

ي االئســابيع القادمــة ودّون فيهــا 
 ببســاطة اصطحــب معــك ورقــة �ن

كل المواضيــع المســتعد للتحــدث عنهــا مــن خــالل تجربتــك 
الخاصــة وأســأل نفســك أســئلة مفتوحــة »مــا أكــ�ب نــدم واجهتــه 
ي أو كرهــي  ؟« و«مــا أســباب ُحــ�ب ي

؟« أو »مــا أكــ�ب طموحــا�ت ي
ي حيــا�ت

�ن
ــع تتحــدث  ــة عــن مواضي ــة طويل للمدرســة؟«  و ســتتفاجأ بقائم
ــارك  ــ�ي عــى اختي لقــاء بشــكل كب ــة االإ عنهــا، يعتمــد نجــاح عملي
ــدث،  ــك كمتح ــك ومهارات ــن قدرت ــ�ش م ــب أك ــوع المناس للموض
ــوج  ــت جــاي كيل ــا فعل ــة الســهلة كم ــار الطريق ــك أن تخت ويمكن
ي 

ــ�ت ــة ال ــروي التجرب ــق وت ــك بعم ــرت ب ــة أث ــن تجرب ــدث ع وتتح
ــداد  ــن إع ــن م ن فتتمك ــن�ي ــوال س ك ط ــ�ي ــى تفك ــيطر ع ــت تس كان
ي 

حديــث رائــع يؤثــر عــى جمهــورك ويشــكل عالمــة فارقــة �ن
ــن  ــوذ م ــا مأخ ــا تقليديً ــار موضوًع ــك أن تخت ــا يمكن ــم كم حياته
مجلــة ولكــن ال أضمــن لــك حديًثــا ممتعــا تســتمتع بإلقائــه 

ــتماعه. ــورك باس ــتمتع جمه ويس
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تحدث عن أشياء درستها

اصطحب معك دف�ت 
مالحظات

تحدث ببساطة

ــة  ــهل وأرسع طريق ــو أس ــخصية ه ــارب الش ــن التج ــدث ع التح
ــة اكتســاب  ــن بعــد مرحل ــة بالنفــس ولك ــة الشــجاعة والثق لتنمي
ي الحديــث عــن مواضيــع أخــرى 

ة، ســتجتاحك الرغبــة �ن الخــ�ب
ــا؟ ــف أجده ــع وكي ــد تتســاءل ماهــي هــذه المواضي ــة، ق متنوع

كــة نيويــورك  ي رسش
ن ذات مــرة �ن لقــد طلبــت مــن المــدراء التنفيذيــ�ي

ــبوع  ــذا االئس ــاهدوها ه ــرة ش ــاز كل فك ــوا بإيج ــف أن يكتب للهوات
ــ�ب  ي شــهر نوفم

ــك �ن ــاء الخطــاب، وكان ذل لق ــا الإ ــون موضوًع وتك
ــى  ــر ع ــون االئحم ــق بالل ــة ملص ــخاص قصاص ــد االئش ــرأى أح ف
التقويــم فتحــدث عــن االمتنــان تجــاه االئشــياء مــن حولنــا، 
ــارع،  ي الش

ــق �ن ــام يحل ــن حم ــه م ــر فكرت ــخص آخ ــتلهم ش واس
فــكان موضوعــه »الحمــام الــذي ال يُنــ�«، وتحــدث الفائــز 
ة الريــر الــذي شــاهدها تتجــول عــى  بالجائــزة االئول عــن حــرش
ي 

و االئنفــاق، ومازالــت تلــك المحادثــة عالقــة �ن ي مــ�ت
ياقــة رجــل �ن

ــا, ــداع فيه ب ــوة االإ ــا لق ون عاًم ــذ عــرش ي من
ذهــ�ن

ــرن  ــاب الق ــ�ي وهــو أحــد أفضــل كت ك عــن رس فولت ي أخــ�ب
دعــ�ن

ــاب  ــماه »كت ــا أس ــه كتاب ي جيب
ــل �ن ــذي كان يحم ــرش وال ــن ع الثام

الخربشــة«، كان يــدّون فيــه أفــكاره ومشــاعره العابــرة، فلمــاذا ال 
ــرة  ــن أي فك ــت م ــن؟ وإذا انزعج ــ�ت للتدوي ــك دف ــب مع تصطح

ــاطة. ــا ببس دونه

ي أثارتــك واســتخلص 
وحــاول أن تتذكــر الحــوادث والمواقــف الــ�ت

نــا عنهــا ونســتفيد منهــا،  منهــا االئفضــل لتشــاركه معنــا وتخ�ب
ــات  ــا المحادث ــدأ به ــع تب ــن مواضي ــث ع ــدأ بالبح ــرد أن تب بمج
ــارع. ــب والش ل والمكت ن ــ�ن ــك ... الم ــكان حول ي كل م

ــتجدها �ن س

تقان! البساطة هي أساس الجمال ومنبع االإ
ي يهرب 

لذلــك تجنــب دائًمــا الحديــث عــن المواضيــع الشــائكة الــ�ت
ي 

ي واقعهــم، تحــدث عــن المواضيــع السلســة الــ�ت
منهــا النــاس �ن

ــا  ــا خطابً ــق منه ــي لتخل ــا يكف ــة م ــاطة والمتع ــن البس ــل م تحم
ناجًحــا، فبمجــرد وجــود الفكــرة ســتضمن نجاحــك فيهــا.

ــا  ًا وموضوًع ن ــ�ي ــا مم ــت حديًث ــيكاغو ألق ــن ش ــة م ــت طالب صادف
مبتكــًرا عــن »االئبــواب الخلفيــة«، قــد يبــدو لــك موضوًعــا مبتــذال 
وينتابــك شــعوراً بالملــل وأنــت تقــرأ هــذا الموضــوع ولكــن 
ــاء  ــة أثن ــع بالحماس ــت تش ــاة، كان ــتمعت إل الفت ــتحبه إذا اس س
الحديــث عــن بابهــا الخلفــي، فلــم أســمع شــخًصا قبــل يتحــدث 

ــاس. ــذا الحم ــي به ــه الخلف ــن طــالء باب ع
ط أن يكــون نابًعــا  إن أي موضــوع يخطــر ببالنــا يفــي بالغــرض بــرش
اتنــا أو ســنوات دراســتنا، قبــذه الطريقــة ســيطون بإمكاننــا  مــن خ�ب

الحديــث عنه باســتفاضة.

تحدثوا.. فالجميع تواقون لسماعكم!

dalecarnegie.com
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الخطاب الشهـ�ي
»أرسار خلف الأبواب« !

ــة  ــواب الخلفي ــت االئب ــنوات كان ــع س ــذ أرب ــة من ي الحالي
ــق�ت ــت ال ش ــا انتقل حينم

ــاب. ــعوراً باالكتئ ي ش
ــ�ن ــاب ينتاب ــح الب ــرة أفت ي كل م

ــادي و�ن ــون الرم ــة بالل مصبوغ

ــي  ــزء الخارج ــن الج ــدأت بتلوي ــل وب ــون االئزرق الجمي ــالء بالل ــة ط يت علب ــ�ت  فاش
مــن البــاب واالئقفــال والواجهــة الداخليــة للبــاب، أصبــح البــاب جميــاًل جــًدا، وكان 
ي كل مــرة أشــاهد هــذا 

ّ الحــال وأصبحــت �ن ، فتغــ�ي ي
ي حيــا�ت

هــذا أجمــل أزرق رأيتــه �ن
ي مشــاعر ُمريحــه.

ي أشــاهد ســماًء جميلــة وتنتابــ�ن
البــاب أشــعر وكأنــ�ن

ل بعــد ســهرة جميلــة وفوجئــت  ن  لكــن حدثــت الصدمــة عندمــا كنــت عائــده للمــ�ن
ي وأعــاد طالئــه باللــون الرمــادي الباهــت! ل قــد فتــح بــا�ب ن بــأن عامــل دهانــات المــ�ن

لي 
ن ــ�ن ــدت لم ــا ع ــوم عندم ــك الي ــن ذل ــاً م ــ�ش غضب ــط أك ي ق

ــا�ت ي حي
ــب �ن ــم أغض  ل

ــل! ــك العام ــق ذل ــتطيع خن ــت اس ــو كن ــون وددت ل ــك الل ــاهدت ذل وش

ن الواجهــات االئماميــة من البــاب لتثــ�ي إعجابك وتنال استحســانك  غالبــا مــا يتــم تزيــ�ي
ي 

ــ�ت ــيقة ال ــص الش ــات والقص ــة بالحكاي ــة المليئ ــاب الخلفي ــه الب ــا� أن واجه ونتن
ئ  تحــ�ي الكثــ�ي عــن ســكانها ُمهَملــه، فــإن مــن الجــىي ان نستشــف مــن البــاب المهــ�ت
ــا  ن لي ،فيشــ�ي منظــره المتهالــك مــن إهمــال ســكانه، كمــا تخ�ب

ن ســوء التدبــ�ي المــ�ن
ي تحيــط 

ــ�ت ــة ال ــوان الجميل ــة باالئل ــاب والمزين ــة للب ــة الجميل ــك الواجهــة الداخلي تل
ًا يســكنها لديــه  بهــا النباتــات الطويلــة والحاويــات الُمنســقة أن هنــاك شــخصا مثــ�ي

خيــال مبــدع يعيــش خلفــه.

تــروي الواجهــات الداخليــة لالئبــواب الكثــ�ي والكثــ�ي عــن أصحابهــا، فتكــون المــرآة 
العاكســة لهــم وتعــ�ب عنهــم ســأحظى الســبت القــادم بوقــت رائــع وأعيــد طــالء 

ي ليكــون ُمبهًجــا وُملهًمــا مــرة أخــرى. بــا�ب

ومــن تلــك الأمثلــة الســابقة نســتطيع أن نُلخــص العنــارص الأساســية 
: ض ض المتمكن�ي ــ�ي للمتحدث

ــك أو  ــه مــن خــالل تجارب لمــام الكامــل ب ي الموضــوع االإ
ــب التحــدث �ن )أ(.    يتطل

ــك أو مجــال دراســتك ات خ�ب

)ب(.    وجود الحماس تجاه الموضوع.

ن )ت(.    الحرص عى إيصال االئفكار والمشاعر للمستمع�ي



dalecarnegie.com ي 
و�ن كتاب إلك�ت

كيف تُِعد وتُقِدم خطابك؟

إعــداد  ي 
�ن ي ستســاعدك 

الــ�ت االئساســية  المبــادئ  هــذه  إليــك 
خطابــك:

ــود  ي ت
ــ�ت أولً: دّون مالحظــات موجــزة عــن الأشــياء الشــيقة ال

أن تذكرهــا

ثانًيا: ل تكتب خطابك

ي عليــك أن تتجنبهــا هــي كتابــة خطابــك؛ 
أحــد أســوأ الطــرق الــ�ت

ــر  ــاول أن تتذك ــك تح ــتجد نفس ــور س ــام الجمه ــت أم ــإذا وقف ف
ي وعفــوي 

مــا كتبتــه وســيمنعك ذلــك مــن التحــدث بشــكل تلقــا�ئ
ــى  ــد ع ــاء وتعتم لق ي االإ

ــ�ي �ن ــ� التأث ــتفقد عن ــا س ، وأيًض ن ــ�ي مم
ي الطــرح.

ــة �ن ــد التلقائي ــة فتفق اللغــة المكتوب

ثالًثا: احذر من حفظ خطابك حرفًيا

ــِدم بهــا خطابــك،  ــاً هــو أســوأ طريقــة تُق حفــظ الخطــاب حرفي
الئنــك ستنســاه عندمــا تواجهــه الجمهــور، وحــ�ت لــو تذكرتــه 
ي 

ســيبدو لهــم كالًمــا محفوًظــا وســتفقد التلقائيــة والعفويــة الــ�ت
هــي مــن أهــم عوامــل نجــاح خطابــك، ويختفــي بريــق عينيــك 
ي تتغــ�ي بتغــ�ي الكلمــة فيفقــد 

ة صوتــك الــ�ت الــذي يشــع وتنــوع نــ�ب
خطابــك المتعــة وقــوة التأثــ�ي ويشــعر جمهــورك بالملــل، ولكــن 
ي تدويــن المالحظــات الموجــزة لتتطــرق لهــا إذا احتجتهــا 

الئبــأس �ن
ي اســتخدمها.

ي الــ�ت
فهــذه طريقــ�ت

رابًعا: دّعم خطابك بالأمثلة والتوضيحات

ــة كتــاب أو إعــداد خطــاب ليســت  ي عنــد كتاب
أحــد أكــ�ب مخــاو�ن

يضــاح وإيصــال الفكــرة بشــكل جيــد  ي االإ
ي تقديــم الفكــرة بــل �ن

�ن
واضــح ال يُنــ� يجعلهــا حيويــة ثريــة ال تغيــب عــن ذهــن 
المتلقــي ليســتفيد منهــا، كمــا يقــول الفالســفة الرومــان »االئمثلــة 
ــم«، وعــى ســبيل المثــال، لقــد تــم تخصيــص نصــف  خــ�ي ُمعلِّ
هــذا الكتــاب الــذي تقــرأه االآن لطــرح االئمثلــة والتوضيــح، مثــل 
ــة واالمــرأة  ــم يكمــل الثانوي ــذي ل ــوج والرجــل ال قصــة جــاي كلي
ثيوبيــة وطــالب الجامعــة  يطاليــة االإ ي تحدثــت عــن الحــرب االإ

الــ�ت
هــم! ات الصــوت وغ�ي ــذي القــوا خطاباتهــم عــ�ب مكــ�ب ال

ًا ال  ن ــك ممــ�ي ي جعــل خطاب
يضــاح �ن ــك قيمــة وقــوة االإ ولتتضــح ل

ي الســنوات الماضيــة، 
يُنــ�، إليــك هــذا المثــال الــذي شــهدته �ن

ألقــى أحــد أعضــاء الكونجــرس خطابًــا فًظــا يتهــم فيــه الحكومــة 
بإهــدار أمــوال الشــعب بطباعــة الكتــب عديمــة الفائــدة وأشــار 
لكتــاب »الحيــاة العاطفيــة عنــد الضفــادع« وبعــد مــرور ســنوات 
ــذي  ــال ال ــك المث ــك الخطــاب لوجــود ذل ــ� ذل ــم أن ــدة ل عدي
ي نســيت العديــد مــن 

ن أ�ن ي حــ�ي
ي حــ�ت االآن �ن

ي ذهــ�ن
مــازال عالقــا �ن

الخطابــات الرائعــة الئنهــا لــم تحتــوي عــى أمثلــة.
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خامًســا: تعــرف عــى موضوعــك أكــرث لــ�ي تتمكــن مــن طرحــه 

بإبــداع أكــرب

ن عــن تلقيهــا  ي إيــدا تاربيــل أحــد أشــهر الكتــاب االئمريكيــ�ي
تــ�ن أخ�ب

برقيــة مــن مجلــة إس إس مكلــور تطلــب منهــا كتابــة مقــال مــن 
كــة  ن عــن الكابــل االئطلــ�ي فأجــرت مقابلــة مــع مديــر رسش صفحتــ�ي
ي 

أتالنتــك للكابــالت فحصلــت عــى كل المعلومــات الالزمــة لتبــدأ �ن
كتابــة مقالهــا المكــون مــن خمســمائة كلمــة.

ــارة  ــادرت بزي ــث، فب ــت البح ــا وواصل ــف هن ــم تتوق ــا ل  ولكنه
المجــالت  يطانيــة وقــرأت العديــد مــن  ال�ب المكتبــة  متحــف 
ــوي  ي والحي

ــ�ي والجغــرا�ن ــل االئطل ــن الكاب ــب ع ــاالت والكت والمق
. ــ�ي ــل االئطل ــع الكاب ــذي وض ــد ال ــت فيل ــايروس ويس وس

ي وزارت 
يطــا�ن ي المتحــف ال�ب

 كمــا شــاهدت الكابــالت المعروضــة �ن
ي ضواحــي لنــدن وشــاهدت كيف يتــم تصنيــع الكابالت، 

مصنًعــا �ن
ي 

ن الــ�ت ن الصفحتــ�ي وبعــد ذلــك كتبــت االآنســة إيــدا تاربيــل هاتــ�ي
، وتذكــر لي قصتهــا فتقــول: »كان  تتحــدث عــن الكابــل االئطلــ�ي
لــدي االئدوات الكافيــة لكتابــة ُكتيــب صغــ�ي عنــه فالكــم الهائــل 
ي مــن كتابــة المقــال بثقــة ووضــوح 

ي قرأتهــا مكنتــ�ن
مــن المــواد الــ�ت

ي طاقــة احتياطيــة اســتند عليهــا«.
وأعطتــ�ن

ــف يكــون  ــة كي ة العميق ــل مــن ســنوات الخــ�ب ــدا تارب تعلمــت إي
ن ويظهــر  باســتطاعتها كتابــة أكــ�ش مــن مقــال يتكــون مــن صفحتــ�ي
ــذا  ــا، أن ه ــه هن ــب أن نتعلم ــاك درس يج ــورة، وهن ــل ص بأفض
ــور  ــام الجمه ــدث أم ــاء والتح لق ــارة االإ ــى مه ــا ع ــق أيًض ينطب

ــه. ــداع والتطــور في ب ــك االإ ــح ل ي بالموضــوع يتي
ــكا�ن ــام ال لم فاالإ

عــى  إلقــاءه  خــالل  مــن  حديثــك  عــى  تــدرّب  سادًســا: 
ئــك أصدقا

ذاعــي الشــه�ي ليلــة االئحــد  شــاركنا ويــل روجــرز عــى برنامجــه االإ
ي التحــدث مــع زمــالءه لتطويــر مهــارات 

تجربتــه الذهبيــة �ن
لقــاء مــع أصدقائــك  ي تجربتــه أن التــدرب عــى االإ

إلقائــه ويذكــر �ن
ي تطويــر عمليــة تواصلــك مــع االئشــخاص 

يســاعدك بشــكل كبــ�ي �ن
ويزيــد مــن تفاعلهــم مــع النكتــة ويزيــد مــن تفعيــل لغة جســدك 
والتواصــل البــ�ي الــذي يزيــد نجــاح خطابــك، فاالئمــر مختلــف 

تماًمــا عــن التــدرب أمــام المــرآة.

ي إيصــال الفكــرة بإيجــاد طرًقــا 
ســابًعا: اســتبدل قلقــك �ف

لتطويرهــا

ت الكثــ�ي مــن االئفــكار المغلوطــة والمضللــة عــن إلقــاء  نُــرش
ي 

الخطــاب والتحــدث أمــام الجمهــور! إليــك هــذه النصيحــة الــ�ت
ــادة  ــد المســتمعون م ي تقــول: »يري

ــ�ت ــت وال ــدة هامل ــا وال ذكرته
ء  ي

ثريــة وفــن بســيط« فعندمــا تقــف أمــام الجمهــور انــ� كل �ش
ــ�ي وجهــك أو  ث بتعاب ــه فقــط وال تكــ�ت ــا تقول ــز فيم ــتتك ورّك يُش

ــك. ــة تنفســك وبحــة وصوت طريق
مساك بالفأر؟  هل فكرت يوما عما يفعله القط إذا حاول االإ

دد أو يتســاءل عــن  ث، فالقــط العــازم ال يــ�ت حــدد غايتــك وال تكــ�ت
ــه وكيــف تبــدو  ــه أو يشــغله شــكل ذيل ــه أو مطاردت طريقــة وقفت
ــاول العشــاء،  ــاد فــأر لتن ــه هــو اصطي ــه فــكل مــا يفكــر في وقفت

ضــع نصــب عينيــك غايتــك وانطلــق وأِعــَدك بالنجــاح!
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مساك بالفأر؟  هل فكرت يوما عما يفعله القط إذا حاول االإ

دد أو يتســاءل عــن  ث، فالقــط العــازم ال يــ�ت حــدد غايتــك وال تكــ�ت
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تخيــل معــي بــأن شــخًصا يدفعــك مــن خلفــك لُيســِقَطك أرًضــا 
ــك  ة صوت ــ�ب ــك؟ ن ــك؟ إيماءات ــت ردة فعل ــّدة، تخيل ــك بِش ويوِبَخ
ي 

ًفــا �ن ولغــة جســدك كيــف ســتكون؟ ببســاطة ســتكون مح�ت
التعبــ�ي عــن مشــاعرك وإيصــال رســائلك الئنهــا حقيقيــة وواقعيــة 
وصادقــة، فــإن التعبــ�ي عــن أفــكارك ومشــاعرك ال يتطلــب الِحرَفّية 
ي 

أو الممارســة العمليــة مثــل الرســم أو العــزف فالجميــع يبــدع �ن
ــا  ــن أًم ــب م ــه! اطل ل ن ي م�ن

ــا �ن ــا إذا كان غاضًب ــا موِبًخ ــاء خطابً إلق
ن  كــ�ي تشــاهد مجموعــة مــن االئطفــال يلعبــون واســتمتع بتأمــل ال�ت
ــت تــارة أخــرى لالئطفــال لتحلــق  المثــالي والتعابــ�ي الحنونــة والتلفُّ
ــة الُمحــَررَة مــن  يمــاءات الســعيدة والحــركات العفوي ي تأمــل االإ

�ن
ــن مــن  ــن تتمك ــر، ل ــة، وتذّك ــكار تقليدي ــة أو أف ــود إجتماعي أي قي

ــا كاالئطفــال. التعبــ�ي الصــادق مــا دمــت لســت عفويً

ثامًنا: ُكن نفَسك ول تُقلِّد الآخرين

ي الئول مــرة لنيويــورك لدراســة الفنــون المرحيــة 
عنــد مجيــ�ئ

ــأن يكــون  ــع ب ــا يتطل ــت شــابًا طموًح ــة كن ــة االئمريكي ي االئكاديمي
�ن

ــاَ. ــاًل بارًع ممث

ــ�  ــة تخت ــة ومنافس ــة مضمون ــرة عبقري ــك فك ي أمل
ــدت أ�ن اعتق

ي كنــت أتســاءل لمــاذا لــم يكتشــفها 
طريقــي للنجــاح والــ�ت

ي 
ــبقو�ن ــن س ن الذي ــغوف�ي ن والش ــ�ي ــخاص الطموح ــن االئش االآالف م

بالنجــاح؟! 

ــم  ــس ســكي�ن جميعه ــدن وأوتي ــ�ت هامب  جــون درو وســوثر ووال
ي 

ي أســعى لهــا، كانــت فكــر�ت
ي ضــوء النجوميــة الــ�ت

ن لمعــوا �ن ممثلــ�ي
ن كل واحــد منهــم واســتخالص 

ِّ ــ�ي ي تُم
ــ�ت هــي دراســة الخصــال ال

وأقــوم  منهــم  كِل  نجــاح  ي 
�ن ســاعدت  ي 

الــ�ت النقــاط  هــذه 
ــع  ــًدا يتمت ــاًل فري ــأكون بط ي س

ي أ�ن
ــ�ن ــا م ــة ظًن ــم بِحرَفي بتقليده

بمزيــج واســع حوافــل مــن صفــات النجوميــة. كانــت تلــك الفكــرة 
ي اســتفقت لنفــ�ي 

ي للمأســاوية، وددت لــو أ�ن
العقيمــة تقــود�ن
ــا! ــا الئوبخه حينه

وال أخفيكــم  رًسا، فكــرت بأمــر مشــابه قبــل ســنوات، كانــت تــدور 
ــوع  ــاول موض ــال ويتن ــرواد االئعم ــاب ل ــف كت ــرة تألي ــىي فك ي عق

�ن
ــل،  ــن قب ــه م ــب عن ــم يُكَت ــذي ل ن وال ــ�ي ــام الموظف ــدث أم التح
ي نفــس مســتوى بالهــة الفكــرة 

الجديــر بالذكــر أنهــا كانــت �ن
ء. ي

ــن أي �ش ء وم ي
ــع كل �ش ــاب يجم ــي كت ــابقة وه الس

 تتمحــور الفكــرة ببســاطة بــأن أجمــع االئفــكار العديــدة مــن 
ي كتابــة 

ي كتــاب واحــد، أمضيــت عاًمــا �ن
مختلــف الكتــب الئضعهــا �ن

ــن  ــكار االآخري ــن أف ــا م ــا مصطنًع ــذي كان خليًط ــاب ال ــذا الكت ه
ي كتابتــه لينتهــي بــه 

، فقضيــت ســنة كاملــة �ن ي
والخــالي مــن هويــ�ت

ــالت. ي ســلة المهم
المطــاف �ن

ي ألعــب دور االئحمــق مــرة أخــرى، فاســتفقت 
فاتضــح لي مجــدًدا أ�ن

ــن،  ــد الآخري ــن تســتطيع تقلي ــا: »ل ــت له لنفــ�ي الئول مــرة وقل
ويجــب أن تكــون ديــل كارينجــي الــذي يتفــرد بأخطائــه وتجاربــه 

عــن االآخريــن!«.

شــمرت عــن ســاعدي مــرة أخــرى وكتبــت كتابـًـا عــن الخطابــة مــن 
ــذه  ــت ه ــخصية وكان ي الش

ــا�ت ي وقناع
ــا�ت ي ومالحظ

ا�ت ــ�ب ــق خ ُمنطَل
ي الُمهــَدر 

ي أنقلهــا هنــا لتســتفيد مــن وقــ�ت
الخطــوة متأخــرة لكــ�ن

ليكــون درًســا لنــا جميًعــا ونتوقــف عــن تقليــد االآخريــن.


