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احترت من أين أبــدأ حديثي معكم أيها اجليل اجلديد، وكيف 
أنتقي مفرداتي ألخاطبكم فتفهموا ما أقول، منذ فترة طويلة وأنا 
أجتهد في مراقبة لغة احلوار جليل يصعب عليه االسترســال في 
كالمه مع اآلخرين بكلمات عربية أو عامية، أو حتى الكالم من غير 
االستعانة مبفردات أجنبية للتعبير، جيل منذ صغره تلقى بعض 
املفردات األجنبية مــن املربيات والعامالت داخل البيوت، فأتقنها 
الطفل واستحسنها الوالدان، وتنافس أولياء األمور على تسجيل 
أبنائهم في أحســن احلضانات األجنبية، والتي شرطها األول في 
القبول هو أن يجيد الطفل االجنليزية بطالقة، فتبدل احلال وألقى 
اآلباء واألمهات األحرف األبجدية بكاملها خارج أســوار منازلهم، 
وصارت احلوارات بني أفراد األســرة باللغة األجنبية، فاإلخوان 
واالخوات واخلاالت والعمات وأصدقــاء العائلة، جميعهم عليهم 
أن يخاطبوه بلغة يفهمها، اللغة التي تريدها املؤسسات التعليمية 
األجنبية فيتفضلوا عليهم باستمرارية قبوله في املراحل القادمة، 

هكذا هي الرياح األجنبية عاتية بجبروتها على كل األصعدة.
في عام ٢٠٠٩م بدأت دائرة التعليم اخلاص تتضخم بعد إعالن 
تقرير شركة توني بلير - رئيس الوزراء البريطاني السابق - حني قال 
إن مستوى التعليم بالكويت في خطر! ثم غادر وفي جيبه املاليني!

هلع أولياء األمور من كلمة «خطر» التي وردت في التقرير، وثارت 
ثائرة الصحافة وتنافست أقالم الُكتّاب بالسخط على مستوى التعليم 
احلكومي في مقاالتهم، وكانت النتيجة أو احلل في نظر احلكومة 
هو أن جلبت لنا مدارس وجامعات أجنبية، واشتغلت التجارة على 
أصولها، طبعا ارتفع الطلب على التعليم اخلاص بشكل ال مثيل له، 
لم يدرك اجلميع أن اخلطر األكبر يكمن في فقدان الهوية العربية، 

خرج لنا جيل ال يتحدث العربية ال داخل منازلهم وال خارجها.
نعم، ندرك أن اللغة األجنبية هي الســائدة في العالم، ومن ال 
يجيدها يظل خارج دائرة العالم واملعرفة في هذا الزمان، لكن علينا 
أيضا أن جنيد اســتخدامها في مكانها الصحيح، ويجب أن نفهم 
أنها مجرد لغة ثانية، فنتحدث بها وبغيرها من اللغات مع األجنبي 

الذي ال يجيد العربية.
أسفي على جيل عربي قادم ال يحسن القراءة والكتابة واملخاطبة 
بلغته األم، جيل في عزلة اجتماعية مع أقرب الناس اليه اجلد واجلدة، 

ألنهم ببساطة كل منهم ال يفهم ما يقوله اآلخر!
فقدان أو ضعف اللغة العربيــة يا جماعة اخلير خلقت فجوة 
اجتماعية حقيقية مؤملة، جيل يالزم أقرانه لوجود لغة مشــتركة 
بينهم، هي األكثر ارتباطا بالنســبة لهم من أفراد عائلتهم الكبيرة 
ومجتمعهم األكبر، فقدوا مجالس الكبار فخسروا النصائح واخلبرة 
في احلياة، نعم تأثرت وستتأثر احلياة االجتماعية مع تقليص أهم 
عنصر من عناصر مقومات املجتمــع إنها اللغة العربية، واملنطق 
يقول ســيتأثر من بعدها عنصر الديــن، فمن ال يجيد العربية ال 
يحســن قراءة القرآن، وال فهم خطبة اجلمعة، ولن يكون املسجد 
مالذه في رمضان وال غير رمضان. ورمبا تتزعزع القيم والعادات 
والتقاليد والعيب واألخالق، جميعها منظومة واحدة تشكل مالمح 
مجتمــع، إن عناصر احلياة املجتمعية كالكرة إذا مت «طعجها» من 
جهة اختل توازنها، فلن يستقيم مسارها إال بزيادة ما نقصها من 
هواء، واللغة العربية كالهواء الذي نتنفســه، ليست اللغة الوحيدة 
التــي تلقت ركالت في خاصرتها، إمنا كل ما ميثل هوية مجتمعنا 
تلقى ضربات مماثلة، ما أحوجنا الى حارس مرمى محترف يتصدى 

لتلك احملاوالت.
أما عن قضية الهوية، فأتساءل: إلى أين نحن ذاهبون في مسألة 

فقدان الهوية ال أدري؟!
ففي اللغة اختلف الكالم، وفي مالبسنا نراها خرجت عن دائرة 
الذوق العام، وفي العمارة لم تعد تفاصيل منازلنا بالنكهة العربية 
اجلميلة، ال أرى سوى رغبتنا في محو الهوية بكل أشكالها! أعتقد 

أننا نحتاج الى وقفة تأمل لتصحيح املسار.
أقف عند اآلية الكرمية: (أتســتبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 

خير) سورة البقرة ٦١.
تعالوا لنرى بعض ما مت استبداله في جوانب حياتنا، كان اللباس 
قدميا محتشما فهو «خير»، منازلنا العربية بتفاصيلها منتهى اجلمال 
واالنشراح، تالمس أجسادنا أشعة الشمس فلم نسمع عن نقص 
فيتامني «د»، نشاهد السماء ونستنشق الهواء ونرى القمر والنجوم 
مع انتقالنا من غرفة الى غرفة، فطراز بيوتنا العربية القدمية هي 

بال شك «خير» لنا، لذلك ليس كل جديد أفضل.
وأخيرا، لغتنا العربية لغة القرآن الكرمي فهي حتماً «خير» من 
كل اللغــات األجنبية في العالم، فلنتمســك بلغتنا ولنحافظ على 
مكانتها لتظل هي وحدها األولى دائما، ولن نسمح بأخرى مشاركتها 

الصدارة، فلنرفع شعار «لطفاً، كلمني بالعربي».
ودمتم..

الكويت مشــهود لها بأنها من البالد اجلميلــة، جميلة بأهلها، 
جميلة بحكامها، جميلة باحلرية التي تســكن أرضها وسماءها، كم 

أحبك يا بالدي.
تكثر في اآلونة األخيرة النظرة التشاؤمية للحياة، وعدم الرضا 
لدى بعض الناس، وانتقاد كل ما تقع عليه عيونهم، رغم كل اخلير 
الذي في البالد، ورغم تأثر العالم كله بأزمة «كورونا»، ورغم ما تبذله 
القيادات في الكويت من جهود للحفاظ على الصحة العامة واحتواء 

األزمة وتداعياتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
إن إدارة األزمــات فن يتطلب تعزيــز دور العالقات العامة في 
جميع اجلهات وإعطاءها الصالحيات الالزمة للمشاركة بشكل أكبر 

في إدارة األزمات.
إن مهنة العالقات العامة حتــى اآلن لم تأخذ حقها في الكويت، 
وما زال البعض ينظر لها على أنها مهنة هامشــية أو فقط للوجاهة 
واســتقبال ضيوف الكويت، رغم أن هذه املهنة تعد من أهم املهن 
في العالم، ورغم أن موظف العالقات العامة لديه دائما احللول ألي 

مشكلة بسبب اطالعه املستمر وحرصه على تطوير الذات.
في أزمة «كورونا» كثرت تعليقات البعض، ورغم احترامنا جلميع 
اآلراء، أرى أن العالم كله مير بظروف استثنائية تتطلب تكاتف الشعوب 
مع احلكومات، من يحب الكويــت يرى اجلمال فيها وال ينظر إلى 
بعض السلبيات التي تسعى حكومتنا الرشيدة جاهدة إلى تالفيها.

لكن بصراحة ما يحدث من بعض اإلخوة على وسائل التواصل 
االجتماعي شــيء مبالغ فيه ويجب أال يؤثر فينا، فكفانا إشــاعات 
وتأويــالت خارجة على نطاق احلقيقة، كفانا امتعاضات وافتراءات 

وأكاذيب.
وحتضرني هنا قصيدة إيليا أبو ماضي «كن جميال ترى الوجود 

جميال»:

أيهــذا الشــاكي ومــا بــك داء
كيــف تغــدو إذا غــدوت عليال..

إن شــر اجلناة فــي األرض نفس 
تتوقــى قبــل الرحيــل الرحيال..

وترى الشــوك في الــورود وتعمى
أن تــرى فوقهــا النــدى إكليال..

هــو عــب ء علــى احليــاة ثقيل
من يظــن احليــاة عبئــا ثقيال..

والــذي نفســه بغيــر جمــال
ال يرى فــي احلياة شــيئا جميال..

٭ انتصار الشراح.. في صباح ٢٠٢١/٧/٣١ 
املوافق يوم الســبت ساد الوجه الباكي 
للمسرح وعمت دموعه ليس فقط على 
أرجاء املســرح الكويتي بل على جميع 
املجتمع اخلليجي عندما سمعنا بخبر وفاة 
«أم سالم» اهللا يرحمها بعد صراع طويل 
مع املرض.. في هذا اليوم فقد املسرح 
وفقدت الدراما الكويتية واخلليجية إحدى 
راوده هي «انتصار الشراح» رحمها اهللا.. 
ال منتلك غير الدعاء لها.. فنسأل اهللا أن 
ينزلها خير املنزل ويثبتها عند السؤال 
ويسكنها فسيح جناته.. ونتقدم بخالص 
العزاء وصادق املواساة ألسرتها الكرمية.. 

اهللا يرحمك «يا أم سالم».
٭ انتصار بعد فجر اخلميس األسود.. 
القريب جتددت  باألمــس   ..١٩٩٠/٨/٢
الذكرى املؤملة للغزو العراقي الغاشــم 
للكويت.. هي ساعات قليلة وأيام طويلة 
إلى أن أتــى فجر االنتصار.. ومن هذا 
وذاك من عاصر تلك األيام يدرك معنى 
االنتصار الذي كان في فجر السادس 
والعشرين من فبراير عام ١٩٩١.. باألمس 
وهو ليس بقريب بل بعيد بالنسبة ملن 
لم يعاصر تلك الســاعات واأليام! لكن 
من عاصرها وفقد خاللها أعز ما ميلك، 
عندما تأتي تلك الذكرى نشــعر بأنها 
كانت باألمــس القريب أو مبعنى أصح 

أنها حاضرة املعاش. 
حتيــة إجالل لــكل أم وابنة وأخت 
وزوجة شــهيد.. حتية احترام وتقدير 
لكل أب وأخ وابن وزوج شهيدة.. حتية 
لكل روح شــهيد قامت بالتضحية من 
أجل الكويت وأرضها.. سالم على أرواح 
شهدائنا األبرار الذين ضحوا من أجلنا 
وبقائنا.. سالم عليكم من أرض السالم 

واحملبة.
٭ مســك اخلتام: اللهم احفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

وسط اإلجراءات االحترازية للسيطرة 
على كورونا، هناك سؤال مهم يفرض 
نفسه بشأن تطبيق تلك اإلجراءات في 
انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع 
العام التي انتهت عضوية مجالس إداراتها 
منذ فتــرة ومن ثم أصبحت منتقصة 
الشرعية، وبالطبع فإن هناك العديد من 
احللول لضمان عدم استمرار الوضع 
غير القانوني احلالي والذي يجب حسمه 
في أقرب وقت، إذ إن الدميوقراطية التي 
متارس بانتخابات جمعيات النفع العام 
ليست مبعزل عن املسيرة الدميوقراطية 
في الوطن، كمــا أن إجراء االنتخابات 
إلكترونيا ليســت له سوابق من قبل، 
وقد متت انتخابات مجلس األمة بنجاح 
بعد تطبيق اإلجراءات االحترازية، فلماذا 
لم تتــم انتخابات جمعيات النفع العام 
بنفس الطريقة؟ وهل هناك أي مبررات 
أخرى لدى وزارة الشؤون لعدم إجرائها، 
والتي أمتنى اإلفصاح عنها بكل صراحة 
ووضوح ألن جمعيات النفع العام متثل 
أحد معالم الدميوقراطية بالوطن، وهي 
منبر مهم ألعضائها وللمجتمع. وأمتنى 
اإلعالن بكل شفافية من وزارة الشؤون 
عن خططها بشأن انتخابات جمعيات 
النفع العام التــي انتهت مدة مجالس 
إداراتهــا مع االلتزام باالشــتراطات 
الصحيــة التــي من املؤكــد ال متس 
الدميوقراطية احلرة  املمارسة  جوهر 
والنزيهة، وحتى ال تترك مجالس إدارات 
انتهت عضويتها في مواقع على قمة 
جمعيات النفع العــام بدال من توجيه 
الشــكر واإلعراب عن أطيب التمنيات 
لها لتفسح الطريق لغيرها ألداء األدوار 
خلدمة الوطن وهو الباقي لألبد، بينما 

اجلميع مغادرون.
ويجب على مجالس إدارات جمعيات 
النفع العام قبل رحيل أعضائها تقدمي 
باملقارنة  كشف حساب عن إجنازاتها 
بالوعود االنتخابية التي نادت بها سابقا 
وحققت لها الفوز في االنتخابات آنذاك، 
والتوقف عن إجراء انتخابات مجالس 
اإلدارات جلمعيــات النفــع العام في 
أوقاتها القانونية من شأنه إتاحة الفرصة 
للمتربصني مبمارســتنا للدميقراطية 
كمنظومة متكاملة بالبالد والتي نعتز 

بها جميعا.
وأرجو من وزارة الشؤون االجتماعية 
توضيح األسباب، إن وجدت، في عدم 
إجراء انتخابات مجالس إدارات جمعيات 
النفع العام التــي انتهت مدتها، والتي 
يجب إجراؤها لتحقيق الفائدة للجميع 

وإجناز املهام املطلوبة منهم.

بالتنسيق مع  التعويضات  جلنة 
األمم املتحدة وإنشاء جلنة األسرى 
واملفقودين والتي ما زالت إلى اآلن. 
لقد بــني املجتمع الكويتي معدنه 
األصيــل باحلفاظ علــى وطنه 
واالعتزاز بحكامه الذين ال بديل 
عنهم ألنهــم صمام األمان الذين 
ارتضاهم الشعب الكويتي حكاما 

ألكثر من ثالثمائة سنة مضت. 
فما أحوجنا اليوم إلى استذكار 
تلك الفتــرة العصيبة من تاريخ 
الكويت احلديث وتدريسها لألجيال 
احلديثة بصورة واقعية وصادقة 
عبر جلنة من الثقاة تنقح التاريخ 
من الشوائب والبعيد عن املجامالت.
كما يجدر بنا أن نسمو فوق 
اجلراح ويعــود أبناء الوطن من 
اخلــارج لفتح صفحة جديدة مع 
أبناء الكويت، وهذا ليس بغريب 
على القيادة السياسية الكويتية.

أكبر، واملثل األميركي يقول «بسبب 
مسمار ســقطت حدوة احلصان، 
وبســبب احلدوة تعثر احلصان، 
الفارس،  وبســبب احلصان فقد 
وبسبب الفارس خسرنا املعركة»، 
فال تستخف بصغائر األمور فإنها 
قد تغير مجــرى التاريخ، ويقول 

املتنبي:
كل احلوادث مبدأها من النظر 
*** ومعظم النار من مســتصغر 

الشرر
واملشاكل غير املتوقعة قد تؤدي 
إذا  إلى كارثة وتزعزع االستقرار 
لم يتــم حلها بصورة ســريعة، 
واالســتعداد ملا قد ال يحدث هو 
السبيل للتعامل مع ما حدث، والعمل 
الدؤوب له عظيم األثر على املجتمع، 
فتوقع األفضل وخطط لألســوأ 

واستعد كي ال تفاجأ.
ونختم «زاويتنا» بقول مارك 
الكاتب والروائي األميركي:  توين 
اخســر في البداية وتعلم، أفضل 
من أن تخسر في النهاية وتتألم.. 

ودمتم ودام الوطن.

مازال طفال.
رغم إصابته مبتالزمة أسبرجر، 
يعمل لنحو ١٠٠ ساعة في األسبوع، 
كما يؤمن بأن خلق قيمة حقيقية 
من خالل العمل هو ركيزة أساسية 
للنجاح إلى جانب االبتكار، ويوصي 
ماسك بعدم اتباع ما هو رائج، ألن 
أجنح الشركات تلك التي تركز على 
االبتكارات اجلديدة، ويؤكد على 

ضرورة «السير وراء األحالم».
«أنشئ شيئا يحبه ١٠٠ شخص، 
وليس شيئا يحبه مليون شخص».
امللياردير األميركي  شــارك 
بريان تشيسكي في تأسيس شركة 
تأجير املنــازل Airbnb مع ناثان 
بليتشاركزيك وجو جيبيا في عام 
٢٠٠٨، وهو اآلن الرئيس التنفيذي. 
تبلغ ثروته حسب تقديرات فوربس 

١١ مليار دوالر.
التحق تشيسكي، وهو العب 
كمال أجسام سابق، مبدرسة رود 
آيالند للتصميم، وقد لعبت قيادة 
كل من Airbnb وبراين تشيسكي، 
الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس 
املجتمع، دورا محوريا في تطور 
الرواية في عصر وسائل التواصل 

االجتماعي.
عندما ضرب الوباء، اضطرت 
Airbnb إلى إعادة التفكير في إطالق 
الشركة في سوق األسهم وجمع 
ملياري دوالر من املستثمرين، 
قال حينها تشيســكي لصحيفة 
التاميز: «لقد كبرنا بسرعة كبيرة، 
وارتكبنا أخطاء». «لقد اجنرفنا. 
نحتاج حقا إلى التفكير في تأثيرنا 
في املدن واملجتمعات. إعادة تعيني 

لكل شيء وكل شخص».

والشــعبية. كما أوفــت القيادة 
السياسية مبخرجات مؤمتر جدة 
الشعبي، وتوالت إعادة البناء بدءا 
مــن إزالة األلغام املنتشــرة في 
الصحراء وبني املنازل حفاظا على 

سالمة األرواح.
ومــن األشــياء التــي تذكر 
للســلطات الكويتية، البدء بعمل 

حتريك جناح الفراشة في بقعة من 
األرض كفيلة بإحداث تغيير في بقعة 
أخرى من األرض، مبعنى أي عمل 
حتى ولو كان صغيرا سوف يؤثر 
ولو بشكل غير مباشر على أحداث 
أخرى أكبر دون حتديد وقت معني 

قد يكون بعد سنة.. شهر.. يوم.
(إذن) نستنبط من هذه النظرية 
أنــه ميكن أن نغيــر النهايات إذا 
التي  البدايــات، واألحداث  غيرنا 
نســتصغرها بالعني قد تكون لها 
تأثير في املستقبل وتصل إلى أحداث 

«أحد األشياء الصعبة حقا هو 
معرفة األسئلة التي يجب طرحها. 
مبجرد حتديد الســؤال، تصبح 

اإلجابة سهلة نسبيا».
درس إيلون ماســك الشريك 
التنفيذي  املؤســس والرئيــس 
لشركة تيسال في جامعة بنسلفانيا 
بالواليات املتحدة األميركية، وفي 
حني مت قبوله في برنامج للدراسات 
العليا في جامعة ستانفورد، فضل 
إطالق أول أعماله وهو شــركة 

.Zipالبرمجيات ٢
للمرة األولى  انضم ماســك 
إلى قائمة فوربس للمليارديرات 
في عام ٢٠١٢، تبلغ ثروته اليوم 
حســب تقديرات فوربس ١٦٠٫٣ 

مليار دوالر.
وتعتبر القــراءة من نصائح 
للتغلب على  الذهبيــة  ماســك 
الصعوبات وحتقيق النجاح، فهو 
يرى أن التعلم عملية مســتمرة 
مدى احلياة، قائال: «أنت ال تعرف 
ما ال تعرفه. ستدرك أن هناك كل 
هذه األشــياء»، معترفا بأنه قرأ 
موسوعة بريتانيكا بأكملها وهو 

شعبيا ورسميا أمام العالم وتوج 
بتحرير الكويت بعد سبعة أشهر 

من االحتالل!
الكويتية  الشرعية  لقد عادت 
إلى أرض الوطــن وبدأت عملية 
إعــادة البناء وأولهــا إطفاء آبار 
النفط الكثيرة في وقت قياســي 
بفضل تضافر اجلهود احلكومية 

عبر الزمن حتى يصيد ديناصورا، 
من غير قصد سحق فراشة برجله، 
فلما رجع للحاضر اكتشف ان الفعل 
الذي يعتقد أنه بسيط وتافه غير 
مجرى التاريــخ، من هذه القصة 

استوحوا نظرية تأثير الفراشة.
نظرية تأثير الفراشة لها قبول 
بالدول املتقدمة وهي جزء من نظرية 
الفوضــى التي تتحدث من وجود 
روابط خفية بني األحداث وأنه ال 

وجود للمصادفة أبدا.
نظريــة الفراشــة تنص على 

بي ســي»، تركت أوبرا وينفري 
العصامية عملها في  املليارديرة 
 Harpo دبليو إل إس وأنشأت شبكة
العمل على  Productions، وبدأت 

برنامج محلي جديد.
 OWN أطلقت وينفري شبكة
في عام ٢٠١١ كشراكة مناصفة مع 
تبيع  أن  شركة ديسكفرى، قبل 
حصة ٢٠٫٥٪ إلى شركة ديسكفرى 
العام املاضــي، اليوم تقف أوبرا 
وينفري وحدها. لقد استضافت 
برنامــج املقابالت األعلى تقييما 
على اإلطالق، وأطلقت شــبكتها 
التلفزيونية اخلاصة، وأصبحت 
مليارديرة بصافــي ثروة يقدر 
حسب فوربس بـ ٢٫٧ مليار دوالر.

من بــني أحد أســباب جناح 
برنامج وينفري ملدة ٢٥ عاما كان 
قدرتها على التواصل العاطفي مع 
اجلماهير، فهي دائما تقول: «من 
املمكن أن حتصل على كل شيء، 
لكن من املستحيل احلصول على 
كل شيء دفعة واحدة». واستطاعت 
أن حتول برنامجها إلى إمبراطورية 

إعالمية وجتارية.

بداية، نســتذكر بــكل فخر 
واعتزاز تضحيات الشعب الكويتي 
أمام الغزو العراقي الغاشــم عام 
١٩٩٠ الذي ضرب بعرض احلائط كل 
املواثيق واملعاهدات وُحسن اجلوار، 
االلتفاف حول  أولوياتــه  وعلى 
الكويتية والتي  الشرعية  القيادة 
بفضل اهللا تعالى أفشلت املخطط 
اإلجرامي البتالع الكويت، ووقف 
العالم أجمع مع احلق الكويتي وفي 
مقدمته اململكة العربية السعودية 

الشقيقة ودول اخلليج العربي.
وقد ضحى الشــعب الكويتي 
بالغالي والنفيس وقدم الكثير من 
للعالم  ليثبت  الشهداء واألسرى 
أجمع أنه ال بديل عن الشــرعية 
الكويتية واالنســحاب من أرض 
الكويت الطاهرة، وهذا ما مت بحمد 
اهللا وتتويجه مبؤمتر جدة الشعبي 
الذي أعطى احلكومة الشرعية غطاء 

منــذ فترة اســتمعنا من أحد 
أساتذتنا في الفلسفة وعلم املنطق، 
نظرية «تأثير الفراشــة» ألدوارد 
لورنتز، وذكر ان هذه النظرية جاءت 
من نظرية علم الفوضى وهو علم 
املتوقعة، ويرشدنا  املفاجآت غير 
هذا العلم من أن نتوقع على غير 

املتوقع.
إن نظرية الفوضى تتعامل مع 
األشــياء التي ال ميكن التنبؤ بها 
وتنص علــى أن الظروف األولية 
البسيطة تؤثر وبشدة على تطور 

األنظمة شديدة التعقيد.
استخرجت نظرية تأثير الفراشة 
من علم الفوضى، وتنص النظرية 
على أن حتريك جناح الفراشة في 
الصني ميكن أن يتسبب في إعصار 
مؤثر في أميــركا (انتبه في كلمة 
السبب  يتســبب ولكن ليس هو 

الرئيسي).
النظريــة من مؤلف  أتت هذه 
اخليال العلمي بيري عام ١٩٥٢ كانت 
الرعد،  عنده رواية اسمها صوت 
باختصار كان هناك رجل ســافر 

«ليس هناك ما ميكنك القيام به 
في حياتك وعملك أهم من اتباع 
العالم  شــغفك - بطريقة تخدم 

وتخدمك».
امللياردير العصامي ريتشارد 
برانسون هو محاور جيد ميتلك 
القدرة على التواصل بشكل كبير، 
وهو في عمر ٧٠ عاما، وتبلغ ثروته 
٥٫٦ مليارات دوالر، ويرجع الفضل 
إلــى مجموعة األعمال  في ذلك 
التي حتمل اسم العالمة التجارية 
فيرجني، مبا في ذلك شــركات 

فيرجني اتالنتيك.
يعاني برانسون من اإلصابة 
القراءة، ويشــتبه في  بعســر 
تشخيصه باضطراب فرط احلركة 
ونقص االنتباه، إال أنه تغلب على 
هذه الصعوبات، حاليا نصائحه 
ألولئك الذيــن يعانون من نفس 
االضطرابات العصبية التي مر بها 
وهو طفل، مؤكدا أن االختبارات 
ال تقيس مهــارات مثل التفكير 
واالستكشاف والتواصل والتأثير 
اإليجابي، وهي مهارات أساسية 

يحتاج إليها العالم.
في مذكراته يوصي رائد األعمال 
لدوافع دخولك  الذاتية  باملراجعة 
عالم ريــادة األعمــال، ويتذكر 
مؤسس مجموعة فيرجني احلكمة 
التي شاركها معه مرشده السير 
فريدي ليكر: «اســتغل نفسك، 
واسخر من نفسك، وإال لن تنجو».

«اترك املاضي. فإن كنت فعال 
تريد التحليق عاليا، استغل قدراتك 
فيما حتب وقدره. ثق بحدســك 

وحتما ستنجح».
بعــد رفضها مــن قبل «إي 
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