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إلى وجه السعد.. الذي كان مقدمه فأل خير، 
سوى  يفهمها  لم  بلغة  تحدث  ترجل،  وحين 
سبحانه  المولى  أسأل  مجتمع،  من  قلة 
فيه  يدرك  الدهر،  من  حين  عليه  يأتي  أن 
الفرسان  يترجل  ـَ  ِلم إليه،  المنتمين  جميع 

المخلصون. 

إهداء
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تقدمي: صاحب السمو امللكي 
الرئيس العام لرعاية الشباب

األمير نواف بن فيصـل بن فهد

خا�ض،  ب�شكل  القدم  وكرة  عام،  ب�شكل  الريا�شة  اأ�شبحت 
منربًا ميكن من خالله توظيف جنومها لتثقيف املجتمعات، 
وتوجيهها مبا يعود بالنفع على البلد باأ�شره، وي�شهم يف رقيه 
من  االأعلى  ال�شقف  ولتحقيق  �شتـّى،  جماالت  يف  وتطوره 
املكا�شب، كان البد من االرتقاء بعنا�شر اللعبة املختلفة بدءًا 
باملن�شاآت الريا�شية، مرورًا باالأجهزة االإدارية والفنية، ومن 
ثم احللقة االأهم يف هذه املنظومة واملتمثلة بالالعب نف�شه. 
ومازلنا  املادي،  البناء  يف  به  باأ�ض  ال  �شوطًا  قطعنا  كنا  واإن 
ال�شعودية؛  بالريا�شة  يليق  مبنتج  لنخرج  ونبذل  جنتهد 
تظافر  يتطلب  وهذا  البالد،  لهذه  احلقيقية  ال�شورة  يعك�ض 
واأن  خا�شة  النتائج،  ا�شتعجال  وعدم  املعنيني،  جميع  جهود 
الكوادر الب�شرية متوافرة ـ وهلل احلمد واملنة ـ فلدينا الكثري 
من  ومنهم  واخلربة،  التاأهيل  اأ�شحاب  من  ال�شباب  من 
اأما  والدولية.  القارية  االحتادات  يف  قيادية  منا�شب  يت�شنم 
الالعبون، فالكل ي�شهد اأن بالدناـ  وهلل احلمدـ  والدة مواهب، 
ومليئة بذوي املهارات، ويوؤكد ذلك النتائج واالإجنازات التي 
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حتققت للريا�شة ال�شعودية.  
ومبا اأن الع�شر الذي نعي�شه يعتمد يف املقام االأول على الفكر 
عنا�شر  بجميع  االهتمام  من  البد  كان  املدرو�ض،  والعمل 
العنا�شر،  تلك  اأهم  كاأحد  الالعب  وياأتي  الريا�شي،  النجاح 
حيث يحتاج اإىل �شقل موهبته الفطرية وتعزيزها مبزيد من 
ينعك�ض  باأدائه؛ مما  االرتقاء  التي تعني على  والروؤى  االأفكار 

اإيجابًا على امل�شتوى العام لفريقه وملنتخب بالده.
بع�ض  جتارب  من  �شيئ  على  يحتوي  الذي  الكتاب  وهذا 
الناجحني يف جماالت حياتية خمتلفة، ولي�ض الريا�شية فقط، 
�شاغه موؤلفه بطريقة ت�شّخ�ض كثريًا مما يحتاجه الريا�شي 
يف حياته داخل امليدان وخارجه، وهو امتداد واإ�شافة ملا �شبق 
ونحن  الريا�شي،  املجال  يف  واملهتمون  املخت�شون  طرحه  اأن 
بانتظار املزيد من الطرح االإعالمي الهادف اإىل بناء اجلوانب 
واهلل  ومهامهم.  مواقعهم  مبختلف  الريا�شيني  لدى  الفكرية 
اأ�شاأل اأن ينفع بهذا الكتاب كل من اقتناه وقراأه، راجيًا للجميع 
دوام التوفيق والنجاح، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  
نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز

  الرئيس العام لرعاية الشباب  
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مقدمة

اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
االأنبياء واملر�شلني نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه ومن تبعهم 

باإح�شان اإىل يوم الدين.
الزمن  من  عقدين  من  اأقل  قبل 
اإىل  ينظر  ال�شعودي  جمتمعنا  كان 
الريا�شيني ب�شكٍل عام نظرة فيها �شيئ 
من التقليل والعتب، ويعدون من ميار�ض 
الريا�شة يف االأندية �شخ�شًا ال م�شتقبل 
تتفاوت  التق�شري  من  درجة  وعلى  له، 
ويدعون  وت�شرفاته،  ال�شخ�ض  بح�شب 
له بالهداية والعودة اإىل جادة ال�شواب، 
من  �شمن  حم�شوب  النهاية  يف  فهو 
�شلكوا الطريق املعوّج، واالأدلة على ذلك كثرية وقد ا�شتمعت 
الذين هجروا  ال�شابقني  الريا�شيني  لعديٍد من كلمات بع�ض 
الريا�شة يف اأوج عطائهم، وقمة جنوميتهم، وكانوا يتحدثون 

لتحقيق  ي�شعى  كلنا 
�شخ�شية،  اإجنازات 
م�شلحة  يف  ت�شب 

هذه الراية.
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عن تلك التجربة وي�شورونها كما لو كانت �شكاًل من اأ�شكال 
االنحراف الذي ما �شلموا وال تعافوا منه حتى تركوا الريا�شة. 
الفئة  اأن تلك النظرة ما كانت لتحدث لو مل تكن  واحلقيقة 
التي تلقفتهم توؤمن باأن الريا�شة �شكٌل من اأ�شكال االنحراف، 
ولهذا فاأوىل بوادر التاأثري واالنقياد لتلك اجلماعة وال�شحبة 
اجلديدة اتخاذ قرار بهجر الريا�شة، اإر�شاء وم�شايرة لهم.

قد ال يعرف بعضنا عن بعض البلدان سوى مشاهير كرة القدم فيها، 
أما خالف ذلك فهو غير مهم بالنسبة له؛ ومن هنا تأتي أهمية كرة 

القدم كصناعة وأداة للتعريف بالبلدان ونشر ثقافتها، فاجعلها أداة 
تنفع بها دينك، وبلدك، ونفسك.
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اأهميتها الفائقة،  اأن الريا�شة يف كثرٍي من البلدان لها  رغم 
بل  حد،  عند  تتوقف  ال  و�شهرته  وقــدره،  وزنه  له  والريا�شي 
اإنها قد تفوق جنوم الفن وحتى كثرٍي من ال�شا�شة، لدرجة اأن 
بيليه يذكر: اأنه قابل الرئي�ض االأمريكي االأ�شبق رونالد ريغان 
رونالد  »اأنا  بالقول:  وبادره  االأبي�ض  البيت  ا�شتقبله يف  الذي 
ريغان رئي�ض الواليات املتحدة االأمريكية، اأما اأنت فال حاجة 

للتعريف بك؛ فاجلميع يعرفونك.)1)
اأما االآن فاحلال يف بالدنا خمتلف ب�شكٍل كبري والنجم 
الريا�شي خا�شة العب كرة القدم �شار من ال�شخ�شيات ذات 
املادية  فاإمكاناته  املجتمع  يف  وقيمة  وزن  لها  والتي  االأهمية 
عالية جدًا؛ حيث يفوق دخل بع�شهم اأ�شعاف ما يح�شل عليه 
كثري من اأ�شحاب املراتب العالية يف ال�شلم الوظيفي، ثم اإن 
له تاأثريًا كبريًا على اأطياف و�شرائح كثرية يف جمتمعه، وال 
اأدل على ذلك من قيام كثري من اجلهات التوعوية واملوؤ�ش�شات 
املجتمعية باال�شتعانة بنجوم الريا�شة لتحقيق اأهداف خا�شة 

�شمن اأن�شطتهم.

اأعظم جنم يف كرة  واللعبة اجلميلة، حياة  ف�ض، حياتي،  وروبرت  بيليه،   (1(
القدم، �شكاي هور�ض، باري�ض، 1428هـ )2007م).
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يطمحون  املجتمع  و�شباب  اأبناء  من  كثرٌي  �شار  وحيث 
حققه  مثلما  ليحققوا  االأندية  الأحد  االن�شمام  ويتمنون 
غريهم من النجوم، ولتكون الريا�شة �شبياًل لتاأمني حياتهم 
امل�شتقبلية، ونف�ض ال�شيء بالن�شبة لكثرٍي من الالعبني الذين 
مب�شتوياتهم  االرتقاء  كيفية  يف  يتمثل  االأول  هاج�شهم  �شار 
الفريق  وزمالئهم يف  الأقرانهم  مكانة مماثلة  اإىل  والو�شول 
ويف االأندية االأخرى، ولكّن كثريًا منهم ال يعرف كيف ميكنه 
يخالج  الذي  الهدف  اإىل  الو�شول  طريقة  وال  ذلك  حتقيق 

م�شاعرهم؛ ب�شبب حداثة التجربة وقلة اخلربة.
الريا�شيني  اإخواين  يدي  اأطرح بني  اأن  ومن هنا رغبت 
والعبي كرة القدم على االأخ�ض هذه االأ�شرار اخلم�شني لعلها 
تكون عونًا لكل واحٍد منهم لي�شق طريقه نحو القمة، وي�شهم 
الإخوتنا  طيبة  قدوة  وليكون  جمتمعه  ورقي  بلده  خدمة  يف 
ال�شباب و�شغار ال�شن، وكلي اأمل اأن ينفع اهلل بهذا اجلهد واأن 

لست وحدك من يحدث نفسه 
كيف؟  ولكن  أري����د....  بأني 
السبل كثيرة وهذا الكتاب أحد 
الوسائل التي ستعينك بحول 
إليه. تطمح  ما  لتحقق  اهلل 
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ي�شرّي قّلـته اإىل نفع كثري وخري عميم على الفرد واملجتمع.
      )األسرار  اخلمسون(

)1( سبعة أمور جعلتهم في مصاف النجوم

�شوؤونهم  كل  يف  من�شبطون  فهم  االن�شباط:   اأ) 
غذائهم،  يف  من�شبطون  وخارجه،  امللعب  داخل  من�شبطون 
يف مواعيدهم يف كافة �شوؤون حياتهم، لقد و�شعوا الأنف�شهم 
خطوطًا وا�شحة فالتزموا بها وان�شبطوا يف جمال حتقيقها، 
يقول �شتيفن كويف: "اإن االلتزامات التي نقطعها على اأنف�شنا 
واأكرث  اجلوهر  هو  االلتزامات،  بهذه  ومت�شكنا  لغرينا،  اأو 
روبن  ويقول  اإيجابيتنا".  عن  لالإعالن  و�شوًحا  الو�شائل 
االأيام  اأحد  �شباح  "يف   : العظمة)1)  دليل  موؤلف  �شارما، 
ملمار�شة  الفندق  يف  الريا�شية  االألعاب  �شالة  اإىل  توجهت 
التمرينات،كانت ال�شاعة ال�شاد�شة. تخيل من وجدت هناك؟ 
ماري بري�ض،جنمة التن�ض. وعلى مدى �شاعتني، ظلت جتري 
البطن وال�شغط لعدد هائل  االأثقال ومتار�ض متريني  وترفع 
من املرات. لقد كانت تدفع �شريبة النجاح، اإن ثمن النظام 
)1)روبرت �شارما، دليل العظمة، الن�شخة العربية ترجمت ون�شرت بوا�شطة مكتبة جرير، الريا�ض، 

1429هـ )2008م).  
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روح
انضباط

ممارسةعقلية

لياقة

مهارة

رارأدوات               التفوق
ص

إ
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واالن�شباط اأقل دائما من اآالم الندم". ويف مو�شع اآخر من 
نف�ض الكتاب يقول: "االأ�شياء التي يتم حتديد موعد الأدائها، 
اأن حتدد موعدا  فاإىل  بالفعل،  اأداوؤها  يتم  التي  االأ�شياء  هي 
ال  والناجحون  فكرة،  جمرد  ال�شيء  هذا  �شيظل  ما،  ل�شيء 
عظمتهم  يبنون  اإنهم  االأفكار،  على  الرائعة  حياتهم  يبنون 

على العمل وتنفيذ املهام ب�شكل يخلو من االأخطاء تقريبا". 
  وكما اأ�شلفت فالناجحون من�شبطون يف جميع �شوؤونهم، 
حمدد،  وقٍت  يف  وي�شتيقظون  ينامون  اليومية،  حياتهم  ويف 
اأو  تقودهم  اأن  ميكن  وال  واأهوائهم،  �شهواتهم  يف  يتحكمون 
ت�شريهم اإىل حيث تريد، فعقولهم حتكمهم وال مكان عندهم 

للعواطف غري املن�شبطة.
من  وتطويرها  العقلية  تنمية  ميكن  العقلية:    ب) 

ومناق�شة  واالطالع  القراءة  فكل خالل  اخلربة،  ذوي 
ال�شلبيات  معرفة  على  يعني  وتــــالفيهــــــــــــــــا، ذلك 

االإيجابيات  من  ، واال�شتفادة  ها ير تطو و

ممارسة

مهارة

ميكن تنمية 
العقلية وتطويرها.
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فعقلية الالعب متيزه داخل امللعب وخارجه وحتكمه وتوجهه 
قد  بطريقة  الت�شرف  من  ومتنعه 
جيم�ض  ويذكر  لفريقه.  اأو  له  ت�شيء 
ريبد وبول �شتولتز يف كتابهما عقليتك 
االأعمال  رجال  اأن   : خدمتك)1)  يف 
على  العقلية  يف�شلون  الناجحني 
العقليات  ذوو  ي�شتطيع  حيث  املهارة؛ 
ولكن  املطلوبة،  املهارات  تنمية  القوية 
�شاحب  اإن  بل  �شحيحًا.  لي�ض  العك�ض 
اأقرانه  من  �شبعة  ي�شاوي  قد  العقلية 
اأ�شري  كنت  بول:  ويقول  العاديني. 
بجانب نهر �شغري فالحظت جمموعة 
خيمتهم  ن�شبوا  وقد  املراهقني  من 
�شغرية  خيمة  وبجانبها  النهر،  على 
اثنان  قام  كمرحا�ض،  ي�شتخدمونها 
ما  وتفريغ  النهر  اإىل  بحملها  منهما 
فعل ذلك؛ بحجة  التوقف عن  يقول فطلبت منهما  فيه،  بها 
باأن ال تقلق  اأحدهما:  النهر، فرد  اأن تلك الف�شالت �شتلوث 
ف�شوف يجرفها النهر. ويكمن االإ�شكال هنا يف �شعف عقلية 
الوحيد  �شبيلك  خدمتك  يف  عقليتك  واآخرون،  ليموف،  دوغ   (1(

لتحظى بالوظيفة التي تع�شق وجتيد، اإدارة كم، 1432هـ )2011م). 

تنمية  على  احرص 
تعني  فهي  عقليتك؛ 
بكافة  االرتقاء  على 
وأه�����م  مه��اراتك، 
على  يساع�����د  ما 
بالعقلي����ة  االرتقاء 
واالطالع. الق�����راءة 
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�شغرية،  م�شاحة  تنظيف  يريدون  الذين  املراهقني،  اأولئك 
مقابل تلويث م�شاحة كبرية جدًا ويت�شرر كثريون من ذلك، 
احلياة.  اإىل  نظرتهم  وطريقة  عقليتهم  اإىل  عائد  وهذا 
ويذكر �شتيف كولينز اأحد اأكرب مديري اأ�شواق )وول مارت) 
النتائج يف  اأف�شل  بتحقيق  االأمر  يتعلق  باأنه حني  االأمريكية: 
طلب  وحني  دائمًا.  ال�شليمة  العقليات  ذوي  �شاأختار  العمل 
االإيجابيني  قابلت كثريًا من  لقد  قال:  بعينه،  ا�شم  منه ذكر 
والرائعني ولكني اأتذكر دائمًا ال�شاب )جيم دودج) الذي كان 
اإن�شانًا  اأكون  كيف  يوم:  كل  ي�شتيقظ  اأن  نف�شه مبجرد  ي�شاأل 
اأف�شل؟ كيف اأبهر نف�شي واالآخرين مبا اأفعل، وي�شيف �شتيف: 
باأن هذا ال�شاب ي�شاوي خم�شة اأ�شخا�ض اأو اأكرث من نظرائه 
التقليديني؛ الأن جيم واأمثاله ممن ميتلكون عقلية الفوز هم 
اإىل  وظائفهم  البقاء يف  ي�شتحقون  وهم من  امل�شتقبل،  قادة 

االأبد.)1)
اللياقة: كم من الالعبني الذين خ�شرتهم مالعبنا   ج) 
ب�شبب �شعف اللياقة، وعدم اجلاهزية الدائمة، وذلك �شكل 

من اأ�شكال عدم االن�شباط. 
املمار�شة: اأالحظ اأن كثريًا من مدربي كرة القدم   د) 
اللياقية وعمل اجلمل  تكثيف اجلرعات  اإىل  يعمدون  �شاروا 

)1) املرجع ال�شابق 
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التكتيكية  وتطبيقها ولكن لي�ض بال�شكل الكايف فبينما يفرت�ض 
بالعب كرة القدم اأن ميار�شها ب�شكل يومي واأن يعي�ض اأجواء 
املباريات من خالل املناورات اجلادة، جند كثريًا من املدربني 
ُيغفل هذا مع االأ�شف، وحني يحدث االإخفاق يحتار املعنيون 
وامل�شوؤولون يف االأندية يف معرفة اخللل الإ�شالحه حتى يلجوؤوا 
يف نهاية املطاف اإىل اإلغاء عقد املدرب واالإتيان ببديل غالبًا 
ما اأجده يكرر نف�ض اخلطا ال�شابق. ويف درا�شة اأجراها عامل 
برلني،  يف  املو�شيقى  اأكادميية  يف  اإريك�شون،  اأنديرز  النف�ض 
حيث ق�شم العازفني اإىل ثالث فئات: �شمت املجموعة االأوىل 
العازفني اال�شتثنائيني الذين ميلكون بذور النجومية العاملية، 
و�شمت الثانية العازفني الذين �شيحرتفون العزف يف الفرق 
لن  الذين  الطالب  ف�شمت  الثالثة  املجموعة  اأما  املو�شيقية، 
يف  مو�شيقى  معلمي  بوظيفة  و�شيكتفون  العزف  يحرتفوا 
يف  اأم�شوها  التي  ال�شاعات  عدد  عن  �شاألهم  وقد  املدار�ض، 
حيث  املهني،  م�شوارهم  مدى  على  العزف  على  التدريب 
ات�شح اأنهم جميعًا بداأوا العزف وهم يف اخلام�شة من العمر 
بحدود  تقريبًا،  القدر  بنف�ض  الفرتة  تلك  يتدربون يف  وكانوا 

التنظير والتدريب بأشكاله اخملتلفة جيد ولكنه ال يكفي فالبد 
من ممارسة كرة القدم، من خالل إجراء املباريات واملناورات القوية.
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من  الثامنة  بلغوا  وحني  اأ�شبوعيًا،  �شاعات  ثالث  اأو  �شاعتني 
عمرهم بداأ التباين يظهر؛ حيث بداأ املتفوقون يتدربون اأكرث 
من غريهم، �شت �شاعات اأ�شبوعيًا وهم يف التا�شعة، ثم ثماين 
الرابعة  يف  �شاعة  ع�شرة   و�شت  ع�شرة،  الثانية  يف  �شاعات 
�شاعة  االأ�شبوعية ثالثني  العزف  �شاعات  بلغت  ع�شرة، حتى 
وهم يف الع�شرين من العمر؛ رغبة منهم يف حت�شني اأدائهم 
بعزم واإ�شرار، وقد تو�شل اإىل اأن عدد �شاعات التدريب التي 
ح�شل عليها العازفون اال�شتثنائيون بلغت ع�شرة اآالف �شاعة 
وهم يف الع�شرين من العمر، مقابل اأربعة اآالف �شاعة تدريب 
مو�شيقى،  مدر�ض  بوظيفة  اكتفوا  الذين  العازفون  تلقاها 
واالأهم من ذلك فقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن ما مييز عازفًا 
عن اآخر التدريب ولي�ض املوهبة، واأن الذين ي�شلون اإىل القمة 
يبذلون جهودًا ا�شتثنائية تتجاوز ما كنا نت�شوره وهذا دليل 
درا�شة  اأظهرت  وقد  املوهبة.)1)  دور  تقدير  مغاالتنا يف  على 
دامناركية  اأن ممار�شة ريا�شة كرة القدم هي البديل االأمثل 
تخفيف  �شعيد  على  نتائجها  اإن  اإذ  التقليدية،  الهرولة  عن 
الوزن اأف�شل مبا ال يقا�ض، كما اأنها توؤمن املرح، وتخرج هواة 
الريا�شة من الرتابة وامللل املرافق للهرولة. واأكدت الدرا�شة 
قلوب  يف  القدم  كرة  ممار�شة  ترتكها  التي  ال�شعادة  اأن 
اللعب،  انتهاء  بعد  بالن�شاط  االإح�شا�ض  متنحهم  الريا�شيني 
اال�ستثنائيون  كولفني،  وجيف  ينجحون،  وكيف  اال�ستثنائيون  جالدويل،  مالكوم   (1(
واملغاالة يف تقدير املواهب، ال�سركة العربية لالإعالم العلمي، القاهرة، 1430هـ )2009م(.
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الهرولة،  حمبي  تنتاب  التي  االإرهاق  حالة  بخالف  وذلك 
اأعمارهم  ترتاوح  رجاًل،   37 الدامناركية  الدرا�شة  و�شملت 
فحو�شات  اإىل  اخلرباء  اأخ�شعهم  عامًا،   33 و   31 بني  ما 
دورية ملعرفة و�شعيتهم اجل�شدية قبل وبعد ح�ش�ض الهرولة 
اأو مباريات كرة القدم، وذلك من خالل مراقبة عينات من 
الدم واالأن�شجة الع�شلية. ومت تق�شيمهم اإىل ثالث جمموعات، 
القدم،  كرة  الثانية  ومن  الهرولة  ممار�شة  االأوىل  من  طـُلب 
ن�شاط  اأي  يف  امل�شاركة  عن  االمتناع  الثالثة  من  طلب  فيما 
ريا�شي. وا�شتغرقت الدرا�شة 12 اأ�شبوعًا، كان يطلب خاللها 
من الفرقتني االوىل والثانية الهرولة اأو خو�ض مباراة يف كرة 
القدم مدة �شاعة ثالث مرات اأ�شبوعيًا. وات�شح بعد ذلك اأن 
مبعدل  القدم  كرة  العبي  اأج�شاد  يف  تراجع  الدهون  معدل 
كيلوغرام.  الع�شلية 2.041  كتلتهم  وازدادت  املائة  3.7 يف 
اأما معدل الدهون يف اأج�شاد من مار�ض الهرولة فلم يرتاجع 
الع�شلية  كتلتهم  تظهر  مل  فيما  فقط،  املائة  يف   2 من  اأكرث 
اأي تغيري. وبطبيعة احلال مل تظهر عينات املجموعة الثالثة 
التي حرمت من ممار�شة الريا�شة �شوى تغيري طفيف. وقال 
كرة  العبي  قلوب  اإن  الدرا�شة  على  اأ�شرفوا  الذين  االأطباء 
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ع�شلة  �شخ  معدل  و�شل  اإذ  ممتاز،  بتمرين  حظيت  القدم 
القلب من الدماء لدى بع�ض الالعبني اإىل 90 يف املائة من 
ال�شعة الكاملة، وهو اأمر مل يتحقق لدى من مار�شوا الهرولة. 
اآالمه  واأ�شافوا اأن ممار�شة كرة القدم جتعل الالعب ين�شى 
الفريق،  وم�شاعدة  االأهداف  ت�شجيل  ويركز على  كلي  ب�شكل 
فيما ت�شع ممار�شة الهرولة الريا�شي وجهًا لوجه مع االأوجاع 
اأ�شارت  مهمتني  نقطتني  على  تركز  اأن  واأرجو  الع�شلية.)1) 
اإليهما الدرا�شة: االأوىل: تتمثل يف املتعة التي يق�شيها الالعب 
يف ممار�شة كرة القدم بعك�ض متارين اجلري واللياقة، وهذا 
والنقطة  الوقت،  مبرور  وم�شتواه  نف�شيته  على  �شلبًا  ينعك�ض 
االأخرى: الفائدة اجلمة والقوة البدينة التي يكت�شبها الالعب 
من ممار�شة كرة القدم. هذا بخالف ما �شبق اأن اأ�شرت اإليه 
وغريها  بالكرة  ومهاراته وحتكمه  الالعب  تركيز  تنمية  من 
اإال من خالل  تكت�شب  اأن  التي ال ميكن  العديدة  امللكات  من 
اأهمية  على  هنا  اأوؤكد  اأن  ويجب  واجلادة.  القوية  املناورات 
جميع برامج اللياقة وتقوية الع�شالت، ولكن يجب اأن ال تزيد 
لتخفيف  اجلري  من  اأف�شل  القدم  كرة  )ممار�شة  بعنوان:  درا�شة   (1(
كوبنهيغن  بجامعة  والريا�شة  التمرين  علوم  ق�شم  اأجراها  الوزن) 
)2007م). 1428هـ  عام  كر�شرتوب.  بيرت  د.  برئا�شة  الدمناركية، 
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مدتها عن الوقت املتاح للمناورة. 
بال�شرورة  لي�ض  املهارة:   ه) 
القدرة  على  حكرًا  املهارة  تكون  اأن 
الفطرية على املراوغة فهذه قد ال تفيد 
اأق�شده  ما  ولكن  فريقه،  وال  �شاحبها 
املهام  اإجادة  الالعب  قدرة  باملهارة 
مركزه  عن  النظر  بغ�ض  منه  املطلوبة 
املفرت�ض  املهام  كل  عن  يبحث  بحيث 
العب  اأو  املهاجم  اأو  املدافع  يوؤديها  اأن 
الو�شط، بح�شب احلاجة، ويبداأ بتعلمها 
وممار�شتها ب�شكل م�شتمر حتى يجيدها 
منذ  والتطبيق  التعلم  عملية  وت�شتمر 
اكت�شبت  فاليوم  النهاية  حتى  البداية 
مع  اأخرى  اكت�شب  وغدًا  معينة  مهارة 

تطبيق املهارات ال�شابقة.
فمن  ال�شر  وهي  الروح:   و) 
والعزم  فبالروح  له،  حياة  ال  له  روح  ال 
يرتقي  اأن  لالعب  ميكن  والتحدي 
يفقد  من  اأما  االرتقاء،  يف  وي�شتمر 
خارجه  اأو  امللعب  داخل  �شواء  روحه 
فعليه اأن ي�شتعيدها يف احلال اأو يتوقف 
فعليه  ي�شتطع  مل  فمن  يجدها  حتى 

الروح أحد 
أسرار الوجود، 

وهي كذلك 
أحد أسرار 

التفوق، وحني 
تغيب يتحول 
صاحبها إلى 
شبٍح ال لون 
وال طعم له.
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اأ�شجع  اأن  اأمقتها وال ميكن  التي  االأمور  باالن�شحاب وهو من 
عليها اإال من فقد روحه فالنتيجة احلتمية بالن�شبة له اخلروج 
من امليدان واإف�شاح املجال ملن لديه روح وميكنه اأن يبثها يف 

غريه.
االإ�شرار: اإن رغبت بالفوز فالبد اأن اأحققه، مهما   ز) 
كانت الظروف، فيجب علي اأن اأبحث عن كافة العوامل التي 
تعني على ذلك، وهذا هو مبداأ �شاحب االإ�شرار، اأما اأن اأقف 
فمرة  االآخرين  على  واأرميها  اأخطائي  اأعالج  ال  واأن  متفرجًا 
اأجواء ثم مدرب واأعفي نف�شي من امل�شئولية  حتكيم واأخرى 

فهذا اأ�شميه تخاذاًل وانهزمية. 
                )2( حدد مكانتك في فريقك

اجلماعية  االألعاب  يف  الالعبني  من  اأنواع  اأربعة  هناك 
فاخرت  اخل�شو�ض،  وجه  على  القدم  كرة  ويف  عام  ب�شكٍل 

لنف�شك النوع الذي حتب اأن يراك وي�شنفك االآخرون فيه:

النسبةاحلصادالصفةالنوع

قليلخ�شارةغري مبالعالة
كثريمتغيـّــرجمتهدمكمل
قليلانت�شارموؤثرجنم
نادراإجنازُمغيــــــّــــــرفذ
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يت�شبب  ما  كثري  ع�شوائي،  العب  العالة:  الالعب   اأ) 
بخ�شارة فريقه حتى لو لعب اأ�شا�شيًا واحتفظ مبركزه، لي�ض 
لديه مهارات وغري ملتزم وال ميتلك العقلية التي تعينه على 

تطوير نف�شه والنهو�ض مب�شتواه.
جدًا  عاديًا  العبًا  يكون  اأن  اإما  املكمل:  الالعب   ب) 
ب�شبب  االأ�شلي  املركز  للفريق يف حال غياب �شاحب  وي�شم 
ميتلك  العبًا  يكون  قد  اأو  اأ�شا�شًا،  وجوده  عدم  اأو  االإ�شابة 
مهارة عالية ولكنه يفتقد الثقة بنف�شه فال ي�شتطيع جماراة 
وال  وال متى ميرر  بالكرة  يعرف متى يحتفظ  فهو ال  زمالئه 
املنا�شب ولهذا جتده يحتل موقعًا هام�شيًا يف  الت�شديد  وقت 
اأمرين  اإىل  بنف�شه  الثقة  فقدانه  �شبب  ويعود  الفريق  �شلم 

اثنني:
الالعب  يكون  فقد  للعبة:  الفعلية  املمار�شة  قلة   .1
جمتهدًا يف اجلوانب اللياقية، اإال اأنه ال ميار�ض الكرة فيفقد 
راأ�شمال  مبثابة  اخلا�شية  )وهذه  بالكرة  والتحكم  الرتكيز 
الالعب اإن فقدها، يفقد معها ال�شيء الكثري، ورمبا يالحظ 
ذلك على الالعبني بعد العودة من االإ�شابات الطويلة حيث 
يف  ُتالحظ  قد  كما  م�شتواه،  ال�شتعادة  طوياًل  وقتًا  يحتاج 
الالعب بعد عودته من االإجازة الطويلة، وهذا خطاأ يقع به 



إليك 50 من أسرار محترفي كرة القدم الناجحني

23

امل�شرفون  عنه  ويغفل  الالعبني  من  كثري 
واملدربون وهو اأن الالعب حتى لو كان يف 

القدم،  كرة  اأن ميار�ض  فالواجب  اإجازة 
فاالإجازة ق�شد منها االبتعاد عن اأجواء 
و�شغط  الع�شبي  وال�شد  املناف�شة 
املباريات الر�شمية ولي�ض هجر الكرة 
مل  ومن  تنق�ض،  اأو  تزيد  �شهر  مدة 
له  بالن�شبة  الكرة  ممار�شة  يجعل 

ومتعة  احرتافًا،  تكون  اأن  قبل  هواية 
اإىل  يرتقي  فلن  تكليفًا،  تكون  اأن  قبل 

ح�شل  لو  حتى  النجوم،  كبار  م�شاف 
اأنه  اإال  املوؤقتة  النجومية  بع�ض  على 

مكانه  يف  يت�شمر  اأو  يفقدها  ما  �شرعان 
دون حتقيق النجومية املطلقة وهي ما يفرت�ض اأنها مطلب كل 

الريا�شيني.
فهي  مهمة  واالإدراك  الوعي  وم�شاألة  الوعي:  قلة   .2
تعني الالعب على فهم ما حوله بحيث ميكنه ذلك من اإدراك 
املق�شود يف بع�ض ما تقوم و�شائل االإعالم بن�شره، باالإ�شافة 
امللعب،  داخل  الالعبني  نف�شيات  تفهم  على  م�شاعدته  اإىل 

مارس كرة القدم 
في كل وقت، حتى 
في أوقات اإلجازة، 
فهذا يبعدك عن 
صخب املنافسة، 

ويحقق لك 
مكاسب ال 
حصر لها.
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على  تعينه  كما  املناف�ض،  الفريق  العبو  اأو  الزمالء  �شواء 
ومن  اجلماهري؛  ت�شرفات  تف�شري 
نف�شه  تكييف  ي�شتطيع  ذلك  خالل 
داخل  يتاأثر  ال  بحيث  ي�شتجد  ما  مع 

امللعب وال خارجه. 
تاأثري  له  النجم:  الالعب   ج) 
انت�شارات  يف  ي�شهم  الفريق  على 
دائم  ب�شكل  ح�شوره  ي�شجل  فريقه 
ي�شجل  ما  كثريًا  املباريات  يف معظم 
�شناعتها،  يف  ي�شاهم  اأو  االأهداف 
يربز ب�شكل اأكرب يف حال كان بفريقه 
ت�شاعده  حيث  بحجمه؛  اآخر  العب 
من  النجم  على  املفرو�شة  الرقابة 
الثقة  النجم  وجود  ويك�شبه  التحرر، 
�شهولة  عليه  يعاب  ولكن  بنف�شه، 
وا�شت�شالمه  وغيابه  عليه  ال�شيطرة 
للرقابة، كما اأنه قد يغيب عن اأجواء 
املباراة ثم يح�شر، لي�ض هناك عمر افرتا�شي لهذه النوعية 
من الالعبني قد ميكث يف املالعب فرتة طويلة وقد يختفي 
ي�شهم  اأن  له  ميكن  الالعبني  من  النوع  هذا  �شنوات،  خالل 

من حقك أن تصير 
لكل  ولكن  فذاً 
شيء ثمن، والتفرد 
لكنه  سهالً،  ليس 
مستحيل  غير 
أن  تظن  كنت  فإن 
ثمنه  دفع  مبقدورك 
تتردد  وال  فافعل 

حلظة. واحدة.



إليك 50 من أسرار محترفي كرة القدم الناجحني

25

يف الظفر بنتيجة مباراة اأو عدة مباريات ولكن من النادر اأن 
ي�شهم يف حتقيق بطولة ويكون العالمة االأبرز يف حتقيقها.

الالعب الفذ: وهو من نوعية نادرة من الالعبني   د) 
باإمكانهم  لها،  يلعبون  التي  الفرق  �شكل  يغريوا  اأن  ميكنهم 
ي�شتطيع  االأفذاذ  واحٌد من هوؤالء  املباريات،  تغيري جمريات 
البطولة  يحققوا  اأن  الالعبني  من  جيدة  جمموعة  مع  وحده 

اأنه  اأن تعلم  واالأمثلة وال�شواهد على ذلك كثرية. ومن املهم 
ينتظر من الالعب الفذ الكثري ليقدمه لفريقه بغ�ض النظر 
عن موقع الفريق، ومدى �شهرته وعراقته بل يكفي اأن يكون 
ذلك  من  واالأهم  النجوم  من  جمموعة  مع  فذ  العب  لديك 
وعندها  للعب  �شحية  بيئة  خلق  خالل  من  اجلهود  تظافر 
اأن  وتذكر  حجمها.  كان  مهما  بطولة  باأي  الفوز  باالإمكان 

ينتظر من األفذاذ أمور كثيرة، ويوكل إليهم مهام جسيمة، 

غيرهم،  أحد  ال  اجلرس،  يعلق  من  هم  أحياناً  يكونون  وقد 

وستجدهم دائماً عند حسن الظن، وأنت منهم بحول اهلل. 

ثمن،  شيء  لكل  ولكن  فذاً  تصير  أن  حقك  من  أن  وتذكر 

والتفرد ليس سهالً، لكنه غير مستحيل فإن كنت تظن أن 

مبقدورك دفع ثمنه فافعل وال تتردد حلظة واحدة.
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لتحقيق  عليهم  ويعول  الكثري  ال�شيء  منه  ينتظر  االأفذاذ 
االإجنازات ولي�ض االنت�شارات فقط، وك�شاهد على ما ينتظر 
اإىل  انتقل  حني  مارادنا  دييغو  باأن  يقال  الفذ  الالعب  من 
نابويل عام 1404هـ )1984م) طلب منه رئي�ض النادي الفوز 
على يوفنتو�ض ثم طلب منه احل�شول على الدوري االإيطايل، 
مارادونا  كان  فقد  وبالفعل  قارية،  بطولة  حتقيق  نا�شده  ثم 
على املوعد واأهاًل الأن يطلق عليه العب فذ؛ حيث حقق لرئي�ض 
النادي واأن�شار الفريق كل ما طلبوه وزياده ففاز على اليويف 
وحقق لقب الدوري مرتني ومل يخرج من النادي اإال وقد حقق 
مارادونا  اأن  هنا  الحظ  ولكن  االأوروبي،  االحتاد  كاأ�ض 
ح�شر عام 1404هـ  )1984م) ومل يحقق البطولة 
الفريق  اأن  اأي  )1987م)  1407هـ  عام  اإال 
واأن�شاره مل ي�شتعجلوا النتائج وهذا مهم يف 
عامل كرة القدم فالالعبون لي�ض لديهم ع�شًا 
�شحرية يغريون بها الكون ويحققون ما يريدون 
بلمح الب�شر، ولكنهم حني حققوها وكنتيجة للعمل 
املدرو�ض ا�شتطاعوا اإعادة الكرة والظفر ببطولة الدوري عام 
االأوروبي،  االحتاد  كاأ�ض  حققوا  وبينهما  )1991م)  1411هـ 
من  وتلك  كبرية،  بطوالت  خم�ض  حققوا  الفرتة  تلك  وخالل 
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عالمات ونتائج العمل املدرو�ض. وي�شتفاد من ذلك اأي�شًا اأن 
النتائج ال تتحقق ب�شرعة، وال بال�شدفة واالأهم من ذلك اأنها 
قابلة للتكرار متى ما ا�شتمر العمل بنف�ض الكفاءة واالإتقان، 
خا�شة  و�شفه  ميكن  ال  النهاية  يف  االنت�شار  طعم  اإن  ثم 
راأ�ض  اإىل  الو�شول  البناء من ال�شفر والتدرج يف  حني يكون 
بالدوري  نابويل  الهرم وحول ذلك ي�شف مارادونا فوزه مع 
للمرة االأوىل فيقول: اإنَّ الفوز االأول مع نابويل عام 1407هـ 
)1987م) اجناٌز ال يقارن باأي اجناٍز اآخر حتى الفوز بكاأ�ض 
العامل عام 1406هـ )1986م)؛ الأننا قمنا ببناء نابويل من 
القاع. ومن املهم اأن اأوؤكد على اأن لالنت�شار املدرو�ض املتاأتي 

عن جهٍد وتعٍب طعمًا ال يو�شف.
ين�شب  بالبطوالت  نابويل  فوز  اأن  يعني  ال  هنا  حديثي 

لالنت�شار املدرو�ض طعم ال يو�شف
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يف  متوافرة  كانت  كثرية  لعنا�شر  بل  وحده،  مارادونا  اإىل 
مارادونا  بحجم  فذ  العب  وجود  وكان  الوقت  ذلك  نابويل 
حول  زاجالو  ملاريو   جميل  كالم  وهناك  اأهمية،  اأكرثها 
يقول:  حيث  البطل،  الفريق  يف  توافرها  املطلوب  الو�شفة 
على  طبيًا  طاقمًا  يت�شمن  متكامل،  فريق  حت�شري  من  البد 
اأعلى م�شتوى، ومدربي لياقة متميزين، وفريقًا قويًا، ومدربًا 
لنابويل  متوفرة  كانت  االأمور  تلك  كل  اأن  وبالتاأكيد  حمنكًا. 
واإال ما فاز بهذا الكم اجليد من البطوالت يف عدد حمدود 

من ال�شنوات و�شط بيئة مليئة باالأندية العمالقة والقوية.

ما مييز العمل املدرو�ض اأنه حتى لو تاأخر حتقيقه 
عدة  يتكرر  النجاح  فاإن  منه،  املن�شود  الهدف 
مرات وت�شتمر عملية اإ�شابة الهدف ما دامت 
الهدف  حتقيق  على  املعينة  واالأدوات  العوامل 
متوافرة، ومتى انتفت فاإن االإخفاق يبداأ تدريجيًا 
االأو�شاع  تدارك  يتم  مل  ما  عادة،  يكون  حتى 
الن�شر.  باأ�شباب  لالأخذ  اأخرى  مرة  والعودة 
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)3) الثقة بالنف�ض هي ال�شر وراء كل اإجناز
من  ليتمكن  نف�شه  من  واثقًا  الريا�شي  يكون  اأن  البد 
حتقيق ما يريد فالالعب غري الواثق بنف�شه ال ميكنه اأن يوؤدي 
االإعجاب  بالنف�ض  الثقة  فقدان  اأ�شباب  واأهم  امللعب،  داخل 
�شخ�شياتهم  وتقم�ض  وتقليدهم  االآخرين  بالالعبني 
االأخطاء  اأكرث  من  وهذه  باأ�شمائهم  الت�شمي  اإىل  باالإ�شافة 
�شيوعًا خا�شة حني يطلق بع�ض املعلقني األقابًا مثل: روماريو، 
اأو رونالدو،  اأو مي�شي، على الالعب ال�شاعد، فيفقد الالعب 
باأن النجومية ال ميكن  اإح�شا�ض  ثقته بنف�شه وينمو يف نف�شه 
اأن تكون اإال يف اأولئك الالعبني االأجانب اأما نحن فل�شنا اأهاًل 
هذا  ي�شبح  حني  جدًا  كبرية  م�شكلة  وهذه  النجومية.  لتلك 
ال�شعور مالزمًا لالعب. ويظهر اأثر ذلك يف املباريات الدولية 
حني تلتقي منتخباتنا الوطنية مع بع�ض املنتخبات التي لديها 
األقابًا على  اأ�شماوؤهم  اأطلقت  الذين  النجوم  العينة من  تلك 
واأنه  االأ�شل  اأمام  اأنه  املحلي  الالعب  ي�شعر  حينها  العبينا 
عليه  ت�شيطر  االنهزامية  الروح  فتبداأ  املقلدة  الن�شخة  هو 
ويظهر ذلك يف اأدائه، وهذه م�شكلة اأزلية ما زالت املنتخبات 
مثاًل  وخذ  االإخفاق.  اأ�شباب  اأحد  وهي  منها  تعاين  العربية 
على االعتزاز بالذات ورف�ض تلك االألقاب الواهية، الالعب 
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الربازيلي زيكو كان يغ�شب ويبدي انزعاجه حني كان يطلق 
وديانة  لبلٍد  ينتميان  اأنهما  رغم  االأبي�ض"،  عليه لقب "بيليه 
ذلك  اأن  نف�شه  قرارة  يف  يعلم  كان  زيكو  اأن  اإال  واحدة، 
من  الكثري  عنه  ينتج  مل  اإن  �شيئًا،  اإليه  ي�شيف  لن  اللقب 
ال�شلبيات، وبهذه العقلية متكن زيكو من حفر ا�شمه لي�ض يف 
القدم يف  بل يف خميلة ع�شاق كرة  الربازيليني فقط  خميلة 
اأو�شله لي�شبح اأحد اأف�شل  كل مكان، وذلك الفكر هو الذي 

الالعبني يف تاريخ كرة القدم الربازيلية. ويل ثالث ر�شائل:
اإىل االإعالم الريا�شي، �شاحب الريادة  االأوىل: موجهة 
باأن يتوجوا عطاءهم بتاليف  االإعالمية يف بالدنا بال منازع 
التاأثري ال�شلبي على الالعب حني يطلقون عليه بع�ض االألقاب، 
من  والرفع  اإبرازه  بق�شد  االألقاب؛  تلك  بع�ض  يروجون  اأو 

قيمته، واحلقيقة خالف ذلك.
الثانية: موجهة اإىل االإداري وامل�شرف على الالعب باأن 
من  اأهمية  اأكرث  اأجد  وال  الالعب  باأخيه  الثقة  لزرع  ي�شعى 

احتفاظ الالعب بهويته وبا�شمه ومناداته به.
الثالثة: موجهة اإىل الالعب يجب اأن ترف�ض تلك االألقاب 
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واأن ال تقبل بها، و�شجل موقفًا وا�شحًا حيال ذلك وكن على 
يقني اأن من ي�شميك بغري ا�شمك كمن يقوم بطم�ض �شورتك 
احلقيقية واإحالل اأخرى اأ�شبه بامل�شخ حملها، فال تقبل بذلك 

على االإطالق.
      )4( الطموح

التجربة  هذه  اإليك  الطموح  عن  �شيء  اأي  تقراأ  اأن  قبل 
العالية  الهمة  ذوات  من  ال�شن  كبريات  الإحدى  اجلميلة 
والطموح الذي ال يقف عند حد حيث يقول د. يحيى الغوثاين: 
اأردنية تعي�ض يف مدينة الزرقاء وتعمل خياطة  اأم طه امراأة 
كلمتني يف الهاتف عن ق�شتها مع القراآن الكرمي، واأنها كانت 
الفتيات  اإحدى  اأمية ال تقراأ وال تكتب، وذات يوم طلبت من 
اأن تعلمها كيفية كتابة لفظ اجلاللة،  اللواتي يرتددن عليها 
لفظ  اأتتبع  ذلك  بعد  اأ�شبحت  وت�شيف:  تعلمته،  وبالفعل 
الفكرة  واأعجبتني  اآخره  اإىل  اأوله  من  القراآن  يف  اجلاللة 
من  وطلبت  همتي  فزادت  جدًا  عالية  مب�شاعر  واأح�ش�شت 
والتحقت  التهجي  وتعلمت  اأي�شًا  تعلمني احلروف  اأن  االأخت 
امل�شحف  من  بالتهجي  اأقراأ  وبداأت  القراآن  لتحفيظ  مبركز 

اجعل طموحك عالياً ال سقف له
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وا�شتمريت اإىل اأن ختمت القراآن كاماًل، مل اأ�شدق نف�شي بعد 
كبرية  حفلة  اأقمت  ثم  قارئة،  اأ�شبحت  اأنني  العمر  هذا  كل 
من  انتهائي  مبنا�شبة  االأخوات  جلميع 
قراءة القراآن واأهدوين كتاب )كيف حتفظ 
القراآنـ  للغوثاين)وهذا الكتاب فجر عندي 
الرغبة يف احلفظ حيث علمت منكم اأن من 
لديه الهمة ميكن له اأن يحفظ ولو كان فوق 
الكرمي،  القراآن  بحفظ  فبداأت  االأربعني  
االآن  واأنا  جدًا  عجيبة  ب�شعادة  واأح�ش�شت 
اأحفظ خم�شة ع�شر جزءًا واأخذت تدعو يل 
دعوات مباركات جزاها اهلل خريًا ووفقها 
كان هذا يف �شيف عام 1422هـ  )2001م) 
�شتكونني  اهلل  باإذن  وقلت  لها  اهلل  ودعوت 
من احلافظات فقالت: اهلل ي�شمع منك يا رب. مل تنته الق�شة 
بعد.. حيث يقول ال�شيخ الغوثاين: وقد و�شلني خرب منذ مدة 
قريبة باأن اأم طه قد حفظت كامل القراآن واأمتته يف رم�شان 
�شعفها؛ حيث  وال  واحلمد هلل.)1)ومل مينعها كربها  املا�شي 
كان هدفها وا�شحًا يف حني اأن الكثري يتعذر ويقول: ذاكرتي 
�شعيفة، وحفظي بطيء، وهو يف عز �شبابه، فيقتل بطريقته 

http://www.jojo.com/vb 1) منتدى اأحباب االأردن(

ضوابط  هناك 
ح  للطم������و
مه�����م جداً 
تعرفه����ا. أن 
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تلك طموحه.
يحده  ال  طموح  لديك  يكون  اأن  املهم  من  اأقول:  ولهذا 
الذين  اأولئك  اأما  النتائج  يحقق  من  هم  فالطاحمون  �شقف 
يظنون اأنهم لي�شوا اأهاًل الأن يحلموا وي�شطروا اأحالمهم على 
اأر�ض الواقع فغالبًا ما يقبعون يف موؤخرة ال�شفوف وال ميكن 
اأن يحققوا الأنف�شهم وال جلماهريهم وال الأوطانهم ما ي�شبون 

اإليه ولعلي هنا اأحدد �شوابط للطموح كما يلي:
اأن يكون الطموح بال حدود: فال ينتهي الطموح   اأ) 
حتقيق  اأو  اأ�شا�شي،  ب�شكٍل  الفريق  متثيل  اأو  مبباراة  بالفوز 
بطولة، بل يجب اأن ُي�شرع الالعب لنف�شه االأبواب، فيطمح اأن 

يحقيق كل �شيء.
اأن يكون الطموح خمططًا له: بحيث ياأخذ الالعب   ب) 
ورقة وقلمًا ثم يكتب ما يطمح اإليه، كاأن يقول اأريد اأن اأ�شبح 

من اأف�شل الالعبني عامليًا وي�شع اخلطوات كالتايل:
اأ�شا�شي يف فريقي، بحيث ال ميكن  �شمان موقع   .1

اال�شتغناء عني اإال لظرف طارئ.
االن�شمام اإىل املنتخب.  .2

احل�شول على مقعد اأ�شا�شي يف املنتخب.  .3
واملنتخب  النادي  م�شتوى  على  البطوالت  حتقيق   .4
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ويحدد بطوالت بعينها ويحث الالعبني ويرفع من همتهم يف 
�شبيل حتقيق ما ي�شبون اإليه.

خالل  من  كان  ولو  حتى  اخلارجي،  االحرتاف   .5
فرق غري كبرية يف اإحدى الدول املتقدمة كرويًا، مبا ي�شمن 

و�شويل اإىل ما اأريد.
الفريق  ذلك  يف  اأ�شا�شي  مقعد  على  احل�شول   .6

حتى اأ�شبح العبًا موؤثرًا.
الكبرية  االأ�شماء  ذات  االأندية  اأحد  اإىل  االنتقال   .7

يف عامل الكرة.
اأ�شا�شي  يف خارطة الفريق  احل�شول على موقع   .8

اجلديد.
حتقيق البطوالت ولعب دور رئي�ض يف ذلك.   .9

اأو طموحك مقرونًا ببع�ض  اأن يكون هدفك  ومن اجليد 
تعيقك  ال  والتي  حتقيقها  يف  ترغب  التي  امل�شتقبلية  االأفعال 
كلما  لك  دافعًا  تكون  الوقت  نف�ض  ويف  الهدف  حتقيق  عن 
نظرت اإليها لت�شجعك وتزيد من اإ�شرارك، كاأن تقوم ب�شراء 
حتققها،  اأن  قررت  التي  امليدالية  بها  ت�شع  �شغرية  مكتبة 
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ولكن  املكلفة  غري  امل�شاريع  من  غريها  اأو 
ودفعك  حتفيزك  يف  ال�شحر  مفعول  لها 

اأحد  اأن  وتذكر  تريد،  ما  لتحقيق 
الدين  نور  وهو  امل�شلمني  قواد  اأعظم 

�شنع  اهلل  رحمه  زنكي  حممود 
وذلك  االأق�شى،  للم�شجد  منربًا 
قبل حترير القد�ض بع�شرين عامًا، 
وهمة  �شام،  مطلب  له  كان  حيث 
امل�شجد  حترير  يف  متثلت  عالية 
ال�شليبيني،  قب�شة  من  االأق�شى 
كانت  االإ�شالمية  االأمة  اأن  برغم 
�شديدة  واخلالفات  اآنذاك  مفككة 
هياأ  اأنه  اإال  امل�شلمني،  قيادات  بني 

القوة الالزمة للتحرير، ووحد اأقطار 
امل�شلمني من �شمال اأفريقيا اإىل م�شر 

العراق،  و�شمال  ال�شام  وبالد  واليمن 
التحرير  مرحلة  يعي�شون  النا�ض  وجعل 

وكاأنها اأمامهم، وما بناء املنرب اإال نوعًا من هذه 
التهيئة، وعندما تويف نور الدين جاء تلميذه من بعده �شالح 

خالدة
طموح 

كاية 
ح

ى 
شاهد عل

هذا املنبر 
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الدين االأيوبي فاأمت التحرير، وو�شع منرب نور الدين يف مكانه 
يف امل�شجد االأق�شى.

لتحفيز  طريقة  )مئة  كتابه  يف  ت�شاندلر،  �شتيف  يقول 
نف�شك))1): يف عام 1396هـ )1976م) كلفت من قبل جملة 
تك�شون �شيتيزن، باأن اأجري حوارًا �شحفيًا مع �شخ�ض يدعى: 
تك�شون  يف  املطاعم  اأحد  يف  به  فالتقيت  �شوارزنغر،  اآرنولد 
اأريزونا، وقد كان وقتها مغمورًا وال اأدري ما ميكن اأن اأكتب 
عنه، ولكني اأخرجت ورقة وقلمًا وبداأت اأ�شاأله ومن �شمن ما 
طرحت عليه ت�شاوؤل حول ما ينوي فعله بعد اعتزاله ريا�شة 
كمال االأج�شام. فاأجابني ب�شوت هادئ كما لو كان يخربين 
عن بع�ض خطط �شفره العادية، وقال: اأنوي اأن اأكون النجم 
يكن  مل  �شوارزنغر  اأن  من  الرغم  وعلى  هوليود.  يف  االأول 
ال�شينما،  يف  النا�ض  �شاهده  الذي  القوام  املم�شوق  ال�شخ�ض 
اأن  كما  مرنة،  غري  وحركته  اجلثة  �شخم  وقتها  كان  حيث 
�شيتقبلونه  ال�شينما  م�شاهدي  باأن  توح  مل  النم�شاوية  لهجته 
ب�شهولة. وي�شيف �شتيف: على الرغم من ذهويل من طموحه 
فقال:  ذلك؟  لفعل  خططه  هي  ما  �شاألته  اأين  اإال  و�شدمتي، 

الذي  ال�شخ�ض  لتحفيز نف�شك، كيف تكون  ت�شاندلر، مئة طريقة  )1) �شتيف 
تريد، كرير بر�ض، 1429هـ )2008م).
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بحيث  االأج�شام،  كمال  يف  اأتبعه  كنت  الذي  االأ�شلوب  بنف�ض 
اأعي�ض هذه ال�شورة  اأكونها ثم  اأن  اأريد  اأتخيل ال�شورة التي 
كما لو كانت واقعًا. ورغم اإخفاق �شوارزنغر يف فيلمه االأول، 
جنم  اأ�شهر  جعلته  الثاين  فيلمه  من  االإيرادات  حجم  اأن  اإال 
�شاحبها  اأن  احلكاية  هذه  يف  اجلميل  العامل.  يف  �شنمائي 
ثم  ومن  تاأتيه  حتى  عليها  �شيكون  التي  ال�شورة  ينتظر  مل 
يتاأقلم معها، بل خلق ال�شورة التي يريد، ثم انطلق حماواًل 
فعل  ت�شتطيع  اأي�شًا  باأنك  لتذكريك  اأحتاج  وال  حتقيقها، 
ثم  عليه  تكون  اأن  حتب  ما  لنف�شك  فاخرت  نف�شه،  ال�شيء 
التي ر�شمتها يف  ال�شورة  اأن  وتذكر  لتحقيقه،  واجتهد  ابذل 
واالأهم  واإ�شرار  وجهد  بذل  اإىل  حتتاج  مل�شتقبلك،  خميلتك 
من ذلك كله خطوات وا�شحة ومتدرجة ير�شمها الواحد منا 

يف �شبيل حتقيق ما ي�شبو اإليه. 
من  لبع�ض  يبدو  قد  كما  �شهلة  لي�شت  اخلطوات  تلك   
يقراأ هذه ال�شطور فهي حقيقة �شعبة ولكنها لي�شت م�شتحيلة 
العامل  م�شتوى  على  الالعبني  اأف�شل  حققوا  الذين  فجميع 
اإليه خالل  ي�شبون  ما  اإىل  و�شلوا  الكثري حتى  ال�شيء  بذلوا 
�شنوات من العمل اجلاد وامل�شني، ولكن ال تن�ض اأنهم لي�شوا 
اأف�شل منك يف �شيء فجميع الو�شائل التي ا�شتخدموها متاحة 

كلمة السر:
أنوي أن أكون جنماً
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لك، واإن ا�شتخدمتها بال�شكل ال�شحيح ف�شوف ترتقي ب�شكل 
مّطرد حتى ت�شل اإىل ما و�شل اإليه من �شبقك من ذوي الهمم 

العالية، واإن اأخفقت فارجع ذلك اإليك وحدك. 
بع�ض  يراها  اأحالمًا  اأن حتقق  اأردت  اإن  لك  ون�شيحتي 
تتخذ اخلطوة  اأن  بك معجزات ال ميكن حتقيقها  املحيطني 
االأقل ال  فعلى  ت�شتطع  واإن مل  املجموعة  تلك  االأوىل مبفارقة 
ال  يثبطونك  �شوف  فهم  واأحالمك  طموحاتك  عن  تخربهم 
ل�شيء اإال الأنهم عاجزون ولي�ض لديهم ما لديك، ولهذا فهم ال 
يريدون اأن ترتقي بطموح فتبتعد عنهم بل ي�شعون الأن تبقى 
دائمًا معهم يف نف�ض املكان فحتى لو كانوا يف حفرة حلاولوا 

اإقناعك لتنزل اإليها.
املجموعة  هذه  و�شط  و�شعك  الذي  قدرك  يكون  وقد 
املثبطة، ولكن ال ت�شت�شلم لها بل حاول اأن تنت�شل نف�شك منها 
باأ�شرع وقٍت ممكن وال تكن كفرخ الن�شر، حيث ُيحكى اأن ن�شرا 
كان يعي�ض يف اأحـــــــد اجلبال وي�شــــــع ع�شــه على قمة اإحدى 
االأ�شجار، وكان ع�ض الن�شر يحتوي على 4 بي�شات، ثم حدث 
الن�شر  ع�ض  من  بي�شة  ف�شقطت  االأر�ض  هز  عنيف   زلزال 
احذر: هناك من قد يعمل على تثبيطك من ذوي 

الهمم الضعيفة.
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وتدحرجت اإىل 
ا�شتقرت  اأن 
ح�شرية  يف 
للدجاج  فقامت 

منها  وخرج  فق�شت  اأن  اإىل  بها  باالعتناء  الدجاجات  اإحدى 
اأنه  على  يرتبى  بداأ  الن�شر  هذا  ولكن  جميل،  �شغري  ن�شٌر 
حتلق  الن�شور  من  جمموعة  �شاهد  االأيام  اأحد  ويف  دجاجة، 
التحليق  ي�شتطيع  لو  الن�شر  هذا  متنى  ال�شماء،  يف  عاليًا 
عاليًا مثل هوؤالء الن�شور لكنه قوبل ب�شحكات اال�شتهزاء من 
الدجاج قائلني له: ما اأنت �شوى دجاجة ولن ت�شتطيع التحليق 
عاليًا مثل الن�شور، وبعدها توقف الن�شر عن حلم التحليق يف 
حياة  عا�ض  اأن  بعد  مات  اأن  يلبث  ومل  الياأ�ض  واآمله  االأعايل، 

طويلة مثل الدجاج.)1) 

)1) د. فهد الغفيلي، كما و�شلتني..300 ر�شالة من بريدي اخلا�ض، الريا�ض، 
1431هـ )2010م).

حني تربى النسر مع الدجاج ظن أنه واحد منهم
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وتذكر اأنك اإن ركنت اإىل واقعك ال�شلبي ت�شبح اأ�شريًا له، 
فاإذا كنت ن�شرًا وحتلم بالتحليق عاليًا يف �شماء النجاح، فتابع 
لطموحك  )املخّذلني  الدجاج  لكلمات  ت�شتمع  وال  اأحالمك 
ممن هم حولك!) حيث اإن القدرة والطاقة على حتقيق ذلك 
موجودتان لديك بعد م�شيئة اهلل �شبحانه وتعاىل. واعلم باأن 
يحددان  اللذان  هما  وطموحك  لذاتك  ال�شخ�شية  نظرتك 
جناحك من ف�شلك! لذا فا�شع اإىل اأن ت�شقل نف�شك، واأن ترفع 
من احرتامك ونظرتك لذاتك فهي ال�شبيل لنجاحك، ورافق 
حتدثهم  حني  الذين  اأولئك  عن  وابتعد  عزميتك،  يقوي  من 
"غريك  تقدر"  "ما  يقولون  ما  اأمٍر  حتقيق  يف  رغبتك  عن 
اأنت اللي بتجيبها"  اأ�شطر" "عجز عنها فالن وفالن ويعني 
وغريها من عبارات التخذيل، وهذا باملنا�شبة يف كل املجاالت 
ولي�ض حكرًا على الريا�شة اأو جمال بعينه واإليك هذه الق�شة 
الواقعية حيث يقال باأن اأحد الطالب ح�شر حما�شرة مادة 
فغلبه  جدًا  مرهقًا  وكان  القاعة  اآخر  يف  وجل�ض  الريا�شيات 
الطالب  اأ�شوات  على  ا�شتيقظ  املحا�شرة  نهاية  ويف  النوم، 
م�شاألتني  عليها  كتب  الدكتور  اأن  فوجد  ال�شبورة  اإىل  ونظر 
منزله  اإىل  عاد  وعندما  القاعة  من  وخرج  ب�شرعة  فنقلهما 
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مكتبة  اإىل  وكانتا �شعبتني جدًا؛ فذهب  يفكر يف حلهما  بداأ 
اأيام ا�شتطاع اأن  اأربعة  اجلامعة واأخذ املراجع الالزمة وبعد 
اأعطاهم  الذي  الدكتور  على  ناقم  وهو  االأوىل  امل�شاألة  يحل 
الالحقة  الريا�شيات  حما�شرة  ويف  ال�شعب!  الواجب  هذا 
ا�شتغرب اأن الدكتور مل يطلب منهم الواجب فذهب اإليه وقال 
اأيام  اأربعة  االأوىل  امل�شاألة  ا�شتغرقت يف حل  يا دكتور لقد  له 
وحللتها يف اأربع اأوراق تعجب الدكتور وقال للطالب ولكني مل 
اأعطكم اأي واجب! وامل�شاألتان اللتان كتبتهما على ال�شبورة ما 
هما �شوى مناذج للم�شائل التي عجز العلماء عن حلها.)1) اإن 
هذه القناعة ال�شلبية جعلت الكثري من العلماء ال يفكرون حتى 
يف حماولة حل هذه امل�شاألة، ولو كان هذا الطالب م�شتيقظا 
امل�شاألة، ولكن رب نومة  الدكتور ملا فكر يف حل  و�شمع �شرح 
نافعة. ومازالت هذه امل�شاألة بورقاتها االأربع معرو�شة يف تلك 

اجلامعة حتى االآن.
 واإليك �شاهٌد اآخر على بع�ض االعتقادات ال�شلبية التي 
اعتقاد  هناك  كان  عامًا  خم�شني  فقبل  الطموح،  تعيق  قد 
مياًل  يقطع  اأن  ي�شتطيع  ال  االإن�شان  اإن  اجلري  ريا�شيي  بني 

)1) املرجع ال�شابق.
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الرقم  ك�شر  يحاول  �شخ�ض  اأي  واإن  دقائق  اأربع  من  اأقل  يف 
هناك  هل  �شاأل  الريا�شيني  اأحد  ولكن  قلبه!  ينفجر  �شوف 
فبداأ  بالنفي!  االإجابة  فجاءته  قلبه  وانفجر  حاول  �شخ�ض 
بالتمرن حتى ا�شتطاع اأن يك�شر الرقم ويقطع م�شافة ميل يف 
اأقل من اأربع دقائق، يف البداية ظن العامل انه جمنون اأو اأن 
�شاعته غري �شحيحة لكن بعد اأن راأوه �شدقوا االأمر وا�شتطاع 
اأن يك�شر ذلك الرقم!  اأكرث من 100 ريا�شي  العام  يف نف�ض 
وبالطبع فالقناعة ال�شلبية هي التي منعتهم من اأن يحاولوا، 

فلما زالت القناعة ا�شتطاعوا اأن يبدعوا. 
البي�شبول  دوري  يف  األعب  كنت  ت�شاندلر:  �شتيف  يقول 
االأج�شام  ذوي  من  املناف�شني  الرماة  بع�ض  وكان  للنا�شئني، 
ال�شخمة يقذفون الكرة بقوة فتاأتي �شريعة جدًا، فال ن�شتطيع 
معها  كنا  لدرجة  كبري،  حرج  يف  يوقعنا  وهذا  معها  التعامل 
نخاف  بداأنا  ثم  �شهادات ميالدهم،  نتحقق من  باأن  نطالب 
يعد  فلم  للكرة  للت�شدي  املخ�ش�ض  املكان  اإىل  الذهاب  من 
يف ذلك متعة، بل اأ�شبح �شيئًا نحاول القيام به دون اأن نحرج 
اأعذار  اإال  هي  ما  تلك،  االأفعال  ردود  )باملنا�شبة  اأنف�شنا. 
اإخفاقه عليها، وهي  اإىل رمي  البع�ض  واهية و�شماعة ي�شعى 
املختلفة،  الطبيعة  ظروف  اأو  احلكام،  على  بالتجني  �شبيهة 
واأنا على يقني اأنك تدرك ذلك) وبالطبع فاحلل هو ن�شيحة 
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�شديق �شتيف املدعو  نيكول، الذي طرح على �شتيف �شوؤااًل: 
ماذا لو كانت الرميات التي نواجهها يف املباراة اأبطاأ من تلك 
هذه  باأن  فاأجبته:  �شتيف  يقول  التدريب؟  يف  نواجهها  التي 
ال�شرعة  بتلك  اأن يرمي  اأحدًا ميكن  امل�شكلة فنحن ال نعرف 
اأ�شربين تاأتيك ب�شرعة  لدرجة تتخيل معها وكاأن الكرة حبة 
)300) كيلو يف ال�شاعة! فاأخرج نيكول من جيبه كرة غولف 
اإىل  ذهبنا  هذه،  على  �شنتدرب  وقال  �شغرية،  بال�شتيكية 
اأخذت امل�شرب وذهب هو اإىل منطقة الرامي  امللعب، حيث 
ب�شرعة هائلة  الكرة  ثم رمى  كامل،  اقرتب حوايل مرت  وقد 
جدًا، لدرجة مل ا�شتطع ال�شيطرة عليها، ف�شحك نيكول وقال 
هذا اأ�شرع مما ميكن اأن يفعله اأي �شخ�ض �شتواجهه يف دوري 
تلك  على  تعودنا  اأن  وبعد  هذا،  ن�شتمر يف  فدعنا  النا�شئني، 
الكرة وعلى �شرعتها العجيبة، كان موعد املباراة التالية قد 
لو  كما  نتخيلها  وكنا  تاأتينا  وهي  الكرات  �شاهدنا  وقد  حل، 

كانت تاأتي بالت�شوير البطيء، وكما لو كانت بالونات بي�شاء 

بالتأكيد فالتدريب املستمر، وبذل اجلهد املضاعف، 
وممارسة طرق شاقة، واستخدام أساليب مبتكرة، 
كل ذلك يجعل اللقاءات الرسمية أقل صعوبة.
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كبرية، بل اإن اأحد الرماة قذف الكرة فبدت ميته يل كما لو 
كانت عالقة يف الهواء اإىل االأبد ف�شربتها بطريقة �شجلت من 
اإىل  يدعوين  وهذا  كلها.)1)  املباراة  يف  نقطة  اأف�شل  خاللها 
القول باأن التدريب يجب اأن يكون اأ�شعب من املباراة؛ لتكون 
الع�شكريني:  لدى  املتداول  املثل  يقول  وكما  اأ�شهل،  املباراة 
احلرب)  وقت  الدماء  قّلت  ال�شلم،  وقت  العرق  زاد  )كلما 
املناورة �شاعتني  مَل ال تكون �شاعات  اإين كثريًا ما فكرت  بل 
موزعة على �شوطني وبينهما ع�شر دقائق حتى يتعود الالعبون 
كنت  كما  اأ�شهل،  دقيقة  الر�شمية )45)  ال�شوط  مدة  وتكون 
اأقول ماذا لو لعب الفريق الرئي�ض مناورة قوية اأمام الفريق 
الفريق على  ليتعود  اأكرث  اأو  املكون من )13) العبًا  الرديف 
املهم  الر�شمية،  اللقاءات  عليه  فت�شهل  اأكرب  ب�شكل  ال�شغط 
املباراة  كانت  كلما  �شعبًا  التدريب  كان  كلما  اأنه  اأوؤمن  اأين 

اأ�شهل والعك�ض.
�شعب،  م�شتحيل،  كلمات:  ن�شمع  ما  كثريًا  اأننا  وتذكر 
واالإن�شان  �شلبية،  قناعات  اإال  لي�شت  وهذه  اأ�شتطيع.  ال 
تلك  النك�شر  فلماذا  ب�شهولة.  منها  التخل�ض  ي�شتطيع  اجلاد 

)1) �شتيف ت�شاندلر، مئة طريقة لتحفيز نف�شك)مرجع �شابق).

 حاول حتطيم االعتقادات السلبية السائدة
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القناعات ال�شالبة باإرادة من حديد ن�شق من خاللها طريقنا 
اإىل القمة، ونبداأ بر�شم طموحنا من هذه اللحظة، األي�ض من 
حتققها؟  مل  التي  البطولة  حتقيق  حقك 
جائزة  على  احل�شول  حقك  من  اأولي�ض 
اأو  القارة  يف  اأو  الدوري  يف  العب  اأف�شل 
حتى يف العامل؟.. ال تفكر؛ اأنا اأقول لك هذا 
حقق  حني  وّيه  فجورج  بالطبع،  حقك  من 
اأح�شن العب يف العامل مل يكن ميلك �شيئًا 
يتفوق به عليك، فال اجلن�شية وال اللون وال 
الدين وال الرثوة ت�شهم اأو متنع الالعب من 
حتقيق ما يطمح اإليه. اإنها قناعات واإرادة 
ال�شهري  الربازيلي  الالعب  ويذكر  فقط. 
بيليه: اأنه حينما كان يف التا�شعة من عمره، 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�ض  بطولة  نظمت بالده 
الربازيل  بني  النهائية  املباراة  ويوم  وكان ذلك عام 1950م 
كي  الريا�شيني،  زمالئه  من  عددًا  والده  دعا  واالأورغواي 
ي�شتمعوا معًا اإىل املباراة عرب املذياع الذي كان يقتنيه ذلك 
الوقت، حيث مل يكن حينها بث تلفزيوين مبا�شر للمباريات، 
مع  لالحتفال  العدة  اأعد  وقد  جدًا  متحم�شًا  والده  وكان 
االأ�شدقاء، حيث كان فوز الربازيل بالن�شبة له م�شاألة وقت ال 
اأكرث، يقول بيليه: �شّجلت الربازيل الهدف االأول، ثم تعادلت 

تذكر أن 
ال شيء 

مستحيل في 
هذه احلياة.
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من  دقيقة   11 وقبل  االأوروغواي، 
الثاين،  �شجلت هدفها  املباراة  نهاية 
والدي  حياتي  يف  مرة  اأول  فراأيت 
اأن  اإال  يجه�ض بالبكاء. فما كان مني 
قلت له موا�شيًا: ذات يوم �شوف اأفوز 
وبالفعل  اأجلك.  من  العامل  بكاأ�ض 
اأعوام  الت�شعة  ذي  للطفل  حتقق 
�شغري  وهو  متناه  الذي  الكبري  حلمه 
حني كان يتنقل ليلعب من �شارع اإىل 
�شارع ومل يكن هناك فريق ميكن اأن 
يقبله ل�شغر �شنه، وكل ذلك مل مينع 
لتحقيق  وي�شعى  يحلم  اأن  من  الفتى 
والذي  اأعماقه  يف  املغرو�ض  حلمه 
بيليه:  ن�شاأ وترعرع وكرب وهو يفكر يف كيفية حتقيقه، يقول 
بعد تلك اخل�شارة املذلة من االأوروغواي والوعد الذي قطعته 
على نف�شي بتحقيق كاأ�ض العامل الأهديه الأبي جاء املوعد بعد 
ثماين �شنوات بالتمام والكمال عام 1377هـ )1958م) حيث 
كانت املباراة النهائية بني الربازيل وال�شويد، وفزنا بخم�شة 
بعد  باأنه  ويتذكر  منها،  اثنني  �شجلت  مقابل هدفني  اأهداف 
ت�شجيله الهدف الثاين: تخيل اأنه يعانق والده وي�شد على يديه 
ويقول له: هذا االنت�شار هدية لك، فها اأنا قد وفيت بالوعد 

يقني  على  بيليه  كان 
كاس  سيحقق  بأنه 
في  كان  منذ  العالم 
عمره. من  التاسعة 
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ت�شع �شنوات.)1)  الذي قطعته على نف�شي عندما كان عمري 
مبتغاك،  اإىل  الو�شول  حقك  ومن  حتلم  اأن  لك  اأي�شًا  واأنت 
اأن يحول بينك وبني بغيتك؛  اأن ال اأحد ميكنه  وكن على ثقة 
اأكرث،  وخططت  اأكرث  حلمت  بب�شاطة  الأنك  ملاذا؟  اأتدري 

وبذلت اأكرث، والنتيجة اأن اإجنازك كان اأكرث واأكرب.
اإىل  تطمح  فال  للتنفيذ:  قاباًل  الطموح  يكون  اأن   ج) 

اأ�شياء ال ميكن حتقيقها ومن ذلك:
كاأن  التخ�ش�ض:  جمال  خارج  الطموح  يكون  اأن   .1
لكرة  وميبلدون  بطولة  حتقيق  اإىل  القدم  كرة  العب  يطمح 
حتقيق  اإىل  ال�شعودي  املنتخب  العب  يطمح  اأن  اأو  امل�شرب، 
من  �شرب  فهذا  مثاًل،  االإ�شباين  املنتخب  مع  البطولة 
امل�شتحيل واأحالم يقظة ال ميكن اأن تتحقق بل غالبًا ما يكون 

اأثرها �شلبيًا على الالعب.
اأن يكون الطموح يف حدود الزمن املقبول: بحيث   .2
القادمة مع  ال�شنة  بتحقيق بطولة  النا�شئ  الالعب  ال يطمح 
الفريق االأول، فهذه غالبًا اأ�شبه ما تكون بامل�شتحيلة، كما اأن 
كاأ�ض  بتحقيق  يطمح  اأن  له  ميكن  ال  الوطني  املنتخب  العب 
له  تكفل  التي  املتكاملة  العوامل  وجود  دون  املقبلة  العامل 
حتقيق ما يطمح اإليه وهذا ما اأ�شرت اإليه �شابقًا من اأن على 

)1) بيليه، وروبرت ف�ض، حياتي، واللعبة اجلميلة)مرجع �شابق).
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الالعب اأن يحث املحيطني به على االرتقاء باأنف�شهم لتحقيق 
ما يطمح اإليه.

املتاحة:  االإمكانيات  حدود  يف  الطموح  يكون  اأن   .3
اأحد  الريا�شي يف  ثلثي عمره  اأم�شى  بحيث ال ميكن لالعب 
الفرق ومل ي�شمن مركزًا اأ�شا�شيًا يف ذلك الفريق، ثم ياأتيه 
وحي الطموح والرغبة يف اأن ي�شبح اأحد اأف�شل الالعبني يف 
العامل، اأو اأن يكون مع اأحد الفرق التي ت�شارع من اأجل البقاء 
حاليًا  املتاحة  فاالإمكانيات  قارية،  بطولة  بتحقيق  يطمح  ثم 
الذي  الالعب  اإن  حيث  ذلك؛  حدوث  اإمكانية  اإىل  ت�شري  ال 
خارطة  على  اأ�شا�شي  مبركز  يظفر  ومل  عمره  ثلثي  اأم�شى 
اإليه  اإىل ما يطمح  اأن ي�شل  فريقه املحلي �شوف يعتزل قبل 
ومن االأف�شل اأن يكون طموحه متوافقًا مع االإمكانيات املتاحة 
يف  والذي  املالعب  يف  له  املتبقي  الزمني  بالعمر  املتمثلة 
اإىل  �شنوات بحيث يطمح  اأربع  اإىل  يتجاوز ثالث  لن  الغالب 
الت�شرف باالن�شمام اإىل املنتخب الوطني مثاًل وهذه تتطلب 
يريد.  ما  اإىل  ي�شل  اأن  قبل  الطموح  اأخرى من  منه مراحل 
من  للهرب  ي�شارع  لفريق  يلعب  ملن  بالن�شبة  ال�شيء  ونف�ض 
مراكز املوؤخرة، فلي�ض من املقبول اأن يطمح اإىل حتقيق بطولة 
قارية مع هذا الفريق، وفقًا لالإمكانيات املتاحة التي ال ميلك 
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القدرة على تغيريها ولكن ميكنه ذلك فيما لو غرّي طموحه، 
ليكون الت�شبث مبناطق الو�شط يف �شلم الدوري، اأو اأن يح�شر 
هذا الطموح لنف�شه ولي�ض للفريق وهذا رمبا يحتاج اإىل بع�ض 
خطوات التغيري لتحقيق مبتغاه، كاأن ينتقل اإىل فريق اآخر من 

الفرق التي ت�شمح اإمكانياتها بتحقيق ذلك الطموح. 

فلعلي  العالية  والهمة  الطموح  عن  اأحدثك  اإين  ومبا 
اأتي به اإىل �شوق العبيد  اأخربك عن كافور االإخ�شيدي الذي 

مع رفيقه واأثناء االنتظار كانا يتحدثان.
قال �شاحبه: اأمتنى اأن اأباع لطباخ؛ الآكل ما اأ�شاء واأ�شبع 
بعد جوع. وقال كافور: اأما اأنا، فاأمتنى اأن اأملك م�شر كلها؛ 
اأيام، بيع �شاحبه لطباخ،  واآمر فاأطاع. وبعد  واأنهى،  الأحكم 
راأى  حتى  اأ�شهر  اإال  هي  وما  م�شر،  قادة  الأحد  كافور  وبيع 
القائد امل�شري من كافور كفاءة وقوة، فقربه منه، وملا مات 
فطنته  وكمال  بذكائه  وا�شتهر  مقامه،  هو  قام  كافور  موىل 
حتى �شار راأ�ض القواد، وما زال يجد ويجتهد حتى ملك م�شر 
وال�شام واحلرمني. وذات يوم مر كافور ب�شاحبه، فراآه عند 
اإىل  كافور  التفت  �شيئة  بحالة  بدا  وقد  يعمل يف جد  الطباخ 

قد ال تسعفك اإلمكانيات املتاحة في حتقيق أحالمك
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واإياه همة واحدة اأتباعه وقال: لقد قعدت بهذا همته فكان ما ترون، وطارت  جلمعنا م�شري واحد.بي همتي ف�شرت كما ترون، ولو جمعتني 
يقول املتنبي:

اإذا غامرت يف �شرف مــروم
فال تـقـنع مبا دون النجـوم
فطعم املوت يف اأمر حقـــري
كطعم املوت يف اأمر عظيــم

يرى اجلبناء اأن العجز عقل
وتلك خـديعة الطــبع اللئيم

 
 Ferdinand Cheval تشيفيل  فردناد  كان  املستحيل:  تصنع  اإلرادة 
يعمل ساعي بريد في جنوب شرق فرنسا، وكانت طبيعة عمله تتطلب منه 
عثر  األيام  من  يوم  وفي  يومياً.  متر  كيلو   )30( من  أكثر  قدميه  على  السير 
أدمن  احلني  ذلك  ومنذ  به.  االحتفاظ  فقرر  شكله  أعجبه  صغير  حجر  على 
تتمزق  التي  زوجته من خياطة جيوبه  تعبت  وعندما  احلجارة،  جوزيف جمع 
باحلجارة  ولعه  زاد  وعندما  بسلة  استعان  احلجارة  حمل  بسبب  باستمرار 
السنوات  مدى  وعلى  خاصة.  عربة  في  يحملها  أصبح  احلجم  الكبيرة 
عبر  التذكارية  النصب  أغرب  من  واحداً  وزوجته  هو  شيد  التالية  الـ)33( 
جوزيف  دونه  حسبما  تشييده  استغرق  أيديل(  )باليه  سمي:  العصور  كل 
يجذب  القصر  واليزال  ساعة.  ألف   65 أو  يوم   9000 الذاتية  سيرته  في 
سيرته  في  البريد  ساعي  وكتب  سنوياً.  اآلالف  عشرات  هذا  يومنا  إلى 
املعجزات.  تصنع  اإلرادة  أن  إثبات  للقصر  بنائه  خالل  من  يريد  إنه  الذاتية: 

هذا القصر شاهد على أن اإلرادة تصنع املعجزات  
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)5( االستقرار:

وي�شمل اال�شتقرار اأربعة اأمور:
يجد  اأن  جدًا  املهم  من  العاطفي:  اال�شتقرار   اأ) 
االإن�شان الدفء العاطفي، خا�شة يف البيت الذي يقطنه من 
واإن  عام،  ب�شكٍل  املحيطة  واالأ�شرة  واالأخوة  الوالدين  خالل 
كان متزوجًا فمن املهم اأن يحافظ على عالقته الزوجية واأن 
على  يوؤثر  ما  واأ�شد  اإليها،  ي�شيء  ملا  العالقة  تلك  يعر�ض  ال 
العالقة العاطفية مع الزوجة العالقات غري ال�شرعية، فحني 
يحظى الالعب ب�شهرة حتى لو كانت حمدودة فمن الطبيعي 
عليه  التعرف  اإىل  ت�شعى  وهناك  هنا  من  ات�شاالت  تاأتي  اأن 
اخلا�شة  اللقاءات  خالل  من  املزيد  طلب  اإىل  تتطور  وقد 
وغريها وهنا ياأتي اخللل فالالعب النجم يجب اأن يكون مثااًل 
مع  ت�شرفه  كيفية  يف  حتى  �شيء  كل  يف  جيدة  وقدوة  ح�شنًا 
املعجبني بجن�شيهم، ولعلكم تذكرون اأن اأحد اأ�شهر الالعبني 
غري  عالقة  ب�شبب  فاعليته  من  كثريًا  افتقد  الربازيليني 
اأنه متزوج ولديه عدد من االأبناء وكل ذلك مل  �شرعية رغم 
ي�شفع له حيث ت�شببت تلك العالقة غري ال�شرعية باإبعاده عن 
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االأ�شباين  الفريق  عنه  ي�شتغني  اأن  قبل  الربازيلي،  املنتخب 
ياأتي  ذلك  من  العك�ض  وعلى  اإليه.  ينتمي  كان  الذي  ال�شهري 
�شالح النعيمة القائد االأ�شبق للمنتخب ال�شعودي الذي عا�ض 
حياة م�شتقرة اإىل اأبعد احلدود، ومل يجعل الأٍي من العوامل 
اخلارجية فر�شة التاثري عليه لدرجة اأنه لعب ملنتخبنا الوطني 
اأكرث من ع�شرة اأعوام مل يتغيب عن اأي مباراة، با�شتثناء تلك 
اخلارجة عن اإرادته. وي�شهد ل�شالح باأنه �شاحب ت�شحيات ال 
ميكن ن�شيانها واأذكر منها عام 1408هـ حيث كان من املقرر 
�شمن  الكويتي  نظريه  ملالقاة  ال�شعودي  املنتخب  يغادر  اأن 
حالة  يف  والده  وكان  �شيئول،  الأوملبياد  املوؤهلة  الت�شفيات 
حرجة جدًا، وحني علم امل�شوؤولون يف االحتاد ال�شعودي طلبوا 
منه املكوث مع والده، اإال اأنه رف�ض ذلك واأ�شر على امل�شارك 
وين�شب اإليه قوله: "�شاأذهب معكم ولو على ح�شابي اخلا�ض" 
االإخال�ض  يف  به  يحتذى  منوذج  النعيمة  ف�شالح  وباملنا�شبة 
داخل  االن�شباط  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  والقيادة  واحلما�شة 
امللعب وخارجه وكان يعطي فريقه ومنتخب بالده �شخ�شية 
خا�شة، ورغم اأن النجومية يف تلك الفرتة كانت �شبه حمكورة 
على املهاجمني و�شّناع اللعب، اإال اأّن �شالح ا�شتطاع مزاحمة 
الهدافني ولفت اأنظار املتابعني اإىل اأن املدافع ميكن اأن يكون 
جنمًا يفقد الفريق كثريًا من بريقه حني يغيب، وما اأتى كل 
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امل�شتقرة  والبيئة  ان�شباط �شالح وحمافظته  ب�شبب  اإال  ذلك 
التي �شعى لتحقيقها.

الالعب  يحافظ  بحيث  النف�شي:  اال�شتقرار   ب) 
على حالته النف�شية اجليدة من خالل جتنب كافة املوؤثرات 
ال�شلبية ومنها جتنب امل�شاهد غري املرغوبة فاإن كانت مثاًل 
فامل�شاهد  الالعب،  نف�شية  �شلبًا على  توؤثر  االإباحية  امل�شاهد 
الدموية والعنيفة تاأثريها اأكرث ف�شاعة، وكذلك االبتعاد عن 
االأفالم املغرقة يف الرومان�شية وغريها، وبداًل من ذلك على 
اأي  اأن ميار�ض وب�شفة م�شتمرة وخا�شة قبل خو�ض  الالعب 
لقاء بع�ض االأ�شياء املحفزة له والتي ترفع روحه املعنوية وال 
الوطنية احلما�شية، وكذلك  االأنا�شيد  اأف�شل من  �شيئًا  اأعلم 
بانت�شار  تنتهي  التي  الهامة  القدم  كرة  مباريات  م�شاهدة 

االستقرار بشكٍل عام، عامل مساعد في حماية الالعب 
من االنحراف عن الهدف الذي رسمه لنفسه، وسعى 

لتحقيقه، وبدونه يستحيل االستمرار.
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اإيجابًا  ينعك�ض  كله  فهذا  الالعب  اإليه  ينتمي  الذي  الفريق 
على نف�شية الالعب ويدفعه اإىل مزيد من العطاء ويبعد عنه 

ال�شحن النف�شي وكل ما يوؤثر �شلبًا على نف�شيته.
اإىل  يبادر  اأن  الالعب  على  ال�شحي:  اال�شتقرار   ج) 
اإ�شعار اإدارة الفريق عن اأي اآالم يعاين منها مع االإ�شراع يف 
فعله  يتوجب  ملا  الطبي  اجلهاز  بتعليمات  والتقيد  معاجلتها 
ال�شحي  اال�شتقرار  الالعب  منح  على  يعني  فهذا  حيالها 
العطاء  من  الالعب  متكن  التي  العوامل  اأهم  وهو  املطلوب 

بكامل طاقته.
اال�شتقرار االجتماعي: من املهم اأن يكون املجتمع   د) 
�شواء داخل  امل�شكالت  بالالعب م�شتقرًا وخاليًا من  املحيط 
االأ�شرة اأو النادي اأو املنتخب، فوجود االختالفات وال�شحناء 
اال�شتقرار  انعدام  اإىل  تقود  كلها  وال�شلليات  واحلزبيات 
دون  وحتول  بنف�شه  الثقة  وتفقده  الالعب  لدى  االجتماعي 
ظهوره بامل�شتوى املطلوب، وهنا ياأتي دور اإدارة الفريق ومدى 
حول  وكبرية  �شغرية  كل  ومعرفة  الالعب  الأحوال  متابعتها 
له  تقدميه  ميكن  ما  لتقدمي  وال�شعي  به،  املحيطة  الظروف 
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وعدم تركه يواجه امل�شكالت وحده فقط.
 

)6( التحفيز الذاتي

 ال تقف عند اأول ال�شلم، بل ا�شتمر يف الرك�ض حتى ت�شل 
اإىل القمة، و�شوف تنال ما تريد. يجب على الالعب اأن يحفز 
نف�شه من خالل ما يح�شل عليه من مكافاآت وميني النف�ض 
م�شاعفة  اإىل  يدفعه  وهذا  االإجناز،  كرر  حال  يف  باملزيد 
اجلهد، فما اأح�شل عليه االآن، يجب اأن ال يكون هو نف�ض ما 
كنت اأح�شل عليه ال�شنة املا�شية، وهذا يتم من خالل تطوير 
امل�شتوى والعمل على االرتقاء به بحيث يحا�شب الالعب نف�شه 
وماذا  املا�شية  ال�شنة  قدمت  وماذا  ال�شنة  هذه  قدمت  ماذا 
ال�شنة  هذه  قدمته  ما  كان  فاإن  امل�شتقبل،  يف  اأقدم  �شوف 
التحفيز،  من  مزيدًا  اأ�شتحق  اأين  هذا  فمعنى  بكثري  اأف�شل 

الهمة العالية 
ستوصلك إلى حيث تريد 

بحول اهلل
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الفريق لن تغفل عن  اإدارة  اإن  وبالتاأكيد 
ال�شنة  ما قدمته هذه  كان  اإن  اأما  ذلك، 
اأن  اأن�شى  فال  ال�شابقة  ال�شنة  من  اأقل 
هناك من قد يقول باأن فالن ال ي�شتحق 
اأبعد  هو  ما  اإىل  يتطور  وقد  له  يقدم  ما 
من ذلك حني يقال اإنه ال يقدم ما ي�شفع 
حتفز  اأن  املهم  فمن  ولهذا  بالبقاء،  له 
ما  يوازي  ما  تقدم  الأن  وتدفعها  نف�شك 
لتطالب  املزيد  تبذل  ثم  عليها،  ي�شرف 
ملا  موازية  حمفزات  عليك  ي�شرف  باأن 

تقدمه وتبذله من جهود.
)7( احملاسبة

يحا�شب  اأن  بالالعب  فيجدر  �شبقه  ملا  امتداد  وهذا   
اأو  ينزعج  ال  واأن  وحتفيزها  اإر�شائها  عن  يبحث  كما  نف�شه 
يتذمر من امل�شرفني حني يفعلون ذلك مهما بلغت جنوميته، 
كما اأنه من املهم اأن ي�شعى الالعب اإىل اال�شتفادة من النقد 
النقد  اأن  والبناء، كما  الهدام  النقد  التمييز بني  وهنا يجب 
امل�شرفني،  اأو من  اأو من اجلماهري  االإعالميني  ياأتي من  قد 
اأو من االأ�شرة، فعليه اأن يتقبل النقد ب�شدر رحب، واأن مييز 
بني النقد والتجريح، بحيث ال ي�شغل نف�شه بالرد على كل من 

ال تقف عند أول 
السلم، بل استمر 

في الركض حتى 
تصل إلى القمة، 

وسوف تنال ما 
تريد.
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حاول االإ�شاءة اإليه، واأطيب النقد ذلك النقد الذي ياأتي من 
بن  عمر  يقول  وكما  املحا�شبة  اأو  الذاتي  النقد  وهو  الداخل 
اخلطاب ر�شي اهلل عنه: حا�شبوا اأنف�شكم قبل اأن حتا�شبوا. 

)8( االلتزام الديني

َي�شُلح  )من  قاعدة:  هذه  خذ  الفرائ�ض:  اأداء   اأ) 
�شاأنه مع اهلل، ت�شُلح �شائر �شوؤونه) وتاأتي ال�شالة على راأ�ض 
تلك االأمور، وال تنظر اإىل املفرطني غري املبالني حتى لو ظهر 
اأنه جناح وهمي ال  ناجحون يف حياتهم فاحلقيقة  اأنهم  لك 
نَّ  ِ ُت اجلجْ َخَلقجْ لعبـــــادة اهلل {َوَما  اإال  له؛ الأننا ما خلقنا  قيمة 

ستجد من ال يكون له هم غير تصيد أخطائك 
وتتبع زالتك ورميك بقوس ال تنفد سهامه .
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مع  عليها  ونحر�ض  ال�شالة  نوؤد  مل  واإن  ُبُدوِن})1)  ِلَيعجْ اإِالَّ  إِن�َض  َواالجْ
بقية الفرو�ض االأخرى فما عبدنا اهلل حتى لو اّدعى بع�شنا ذلك، 
والنتيجة النهائية اأن من مل يعبد اهلل على الوجه الذي اأمر به، مل 
يوؤد الغاية التي خلق من اأجلها، فقل يل باهلل عليك كيف ترجو من 
�شخ�ضٍ النجاح والفالح يف بقية �شوؤونه ومنها م�شتقبله الريا�شي، 

وقد غفل عن ال�شبب الرئي�ض لوجوده.
اأعلم �شيئًا ميكنه �شبط ت�شرفات  القراآن: ال  قراءة   ب) 
املداومة على  اأهم مزايا  القراآن فمن  امل�شلم مثل قراءة  االإن�شان 
املعا�شي  ارتكاب  عن  ويبعده  االإن�شان  يجنب  اأنه  القراآن  تالوة 
القراآن  بتالوة  يتلذذ  لن  ارتكابها  على  ُي�شر  ومن  والفواح�ض، 
على  يداوم  اأما من  يهجره  ثم  ومن  تالوته،  اأثناء  يتململ  و�شوف 
التالوة ف�شيجد الراحة النف�شية و�شيالحظ اأن هناك نداًء داخليًا 
�شاميًا ينهاه عن الوقوع يف املع�شية وهي بالطبع من اأهم اأ�شباب 
انحدار م�شتوى الالعب وتذبذبه وعدم ثباته. وال تن�ض عزيزي اأن 
الفواح�ض  ارتكاب  دون  ويحول  اأقوم  هي  للتي  يهدي  القراآن  هذا 

واملعا�شي وهي التي حتول بني املرء وحتقيقه ما ي�شبو اإليه. 

)1) االآية )56) �شورة الذاريات. 

بالتأكيد أنك تريد أن تصبح شخصاً منضبطاً في كل 
شؤونك.. وال أجد أفضل من القرآن معيناً على ذلك.
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اأطلقت  اإن  غ�ض الب�شر:   ج) 
يف  جتد  ف�شوف  العنان  لب�شرك 
ينطفئ  ال  ولهيبا  حرقة  نف�شك 
يف  يدور  ما  حتقق  حتى  اأبدًا 
نف�شك ويذهب اإليه خيالك، ولكن 
طوياًل  يدوم  لن  ذلك  اأن  امل�شكلة 
مناظر  وترى  �شت�شاهد  حيث 
ت�شاب  و�شوف  اأفظع  وم�شاهد 
ا�شد  تكن  مل  اإن  احلرقة  بنف�ض 
و�شوف تبحث عن و�شيلة الإطفائها 
وهكذا ي�شتمر احلال، حتى ين�شغل 
ر�شمه  الذي  الهدف  عن  الالعب 
لنف�شه باإ�شباع �شهواته ونزواته وال 
ميكن التوفيق بينهما فاإما اأن ت�شري يف خط م�شتقيم وا�شح اأو 
خطوط متعرجة تنتقل من واحد اإىل اآخر فاخرت لنف�شك ما 
�شئت ولكن ال تقل ميكن التوفيق واجلمع بينهما فاهلل �شبحانه 

احرص على مشاهدة ما 
يبث في روحك االنتصار وينميه خاصة 

قبل اللقاءات احلاسمة.

هي  للتي  القرآن  يهدي 
أقوم، ويحول دون ارتكاب 
واملعاص���ي  الفواحش 
بني  حتول  التي  وهي 
املرء وبني ما يصبو إليه.
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ِفِه})1) وال حت�شب  ِ يِف َجوجْ ن َقلجَْبنيجْ ُ ِلَرُجٍل مِّ ا َجَعَل اهللَّ يقول: {مَّ
الرتكيز،  لها دور مهم يف  ولي�ض  م�شاألة عادية  الب�شر  غ�ض 
الالعب  تركيز  ال�شحر يف  وتعطي مفعول  فهي حقيقة مهمة 
منتخب  جنم  اأمارال  باولو  ويقول  بنف�شه.  الثقة  واكت�شابه 
حينما  اأتذكر  )1958م):  1377هـ  مونديال  بطل  الربازيل 
و�شلنا اإىل الفندق الذي �شنقطنه يف ال�شويد، جاء خلدمتنا 
فتاتان غاية يف اجلمال، مما ت�شبب يف ت�شتيت اأفكارنا لفرتة 
واعيًا  كان  بعثتنا  رئي�ض  اأن  ح�شن حظنا  ومن  فقط،  وجيزة 
الفور  مبنع  تعليماته على  االأمر فاأ�شدر  وحذقًا وتنبه لذلك 
يحدث  وبالطبع مل  للفريق.  اأي خدمات  تقدمي  من  الفتاتني 
ذلك م�شادفة بل كان مق�شودًا بالتاأكيد من قبل املعنيني يف 
االحتاد ال�شويدي، حيث كانت الفرقة الربازيلية هي املناف�ض 
اإىل البلد امل�شت�شيف ال�شويد. ولهذا فتاأكد  االأبرز باالإ�شافة 
اأن بع�ض البلدان التي تذهب اإليها الأداء مباراة م�شريية قد 
تفعل مثل تلك احلركة، وحتى لو كنت �شارمًا ومل يحدث اأي 
العنان لب�شرك، والنظر  اإطالقك  اأن  توا�شل معهن، فتذكر 
وت�شتيت  تركيزك  الإ�شعاف  كاٍف  بح�شنهن،  والتمتع  اإليهن، 

)1) من االآية )4) �شورة االأحزاب. 

فطن 
البرازيليون إلى خطر سهام العني، فتالفوه 

ليحققوا الهدف الذي قدموا من أجله.
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الرحمن  عبد  باأن  ويقال  بنف�شك.  الثقة  واإفقادك  ذهنك 
العبا�شيني،  من  فر  حني  قري�ض،  ب�شقر  امللقب  الداخل، 
عر�ض عليه اأهل املغرب اأن يقيم عندهم ويحمونه. فقال: اإن 
يل همة اأعلى من ذلك، ثم توجه اإىل االأندل�ض، وحني و�شلها 
من  هذه  اإن  وقال:  اإليها،  فنظر  جميلة،  جارية  اإليه  اأهديت 
القلب والعني مبكان، واإن اأنا ا�شتغلت عنها بهمتي فيما اأطلبه 
ظلمتها، واإن ا�شتغلت بها عما اأطلبه ظلمت همتي، وال حاجة 
االأخرية  مقولته  وتاأمل  �شاحبها.  على  وردها  االآن.  بها  يل 
لت�شتيقن اأن اتباع الهوى ي�شغل املرء عن هدفه، فكن حازمًا 

يف ذلك.
  )9( احملاكاة والتبني

مير  التي  العقلية  العملية  هي  التقبل  اأو  التبني  عملية 
الفرد خاللها من مرحلة ال�شماع االأوىل بالتطوير واالرتقاء 

اإىل مرحلة اال�شتخدام النهائي له. 

وهناك خم�ض مراحل متر بها هذه العملية: 
الوعي: باأن اأعي اأهمية اكت�شاب ما ي�شاعدين على   اأ) 

قيم أداءك بصفة مستمرة لتعرف ما وصلت إليه وتتمكن 
من تعديل مسارك مبكراً في حال تطلب األمر ذلك.
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فريقي  وتفيد  �شخ�شيًا  تخدمني  بطريقة  مب�شتواي  االرتقاء 
وتنعك�ض يف حم�شلتها النهائية على منتخب بالدي.

االهتمام: اأن اأبداأ باالهتمام بذلك ال�شيء واأ�شعى   ب) 
ال�شوؤال  بعد  والعمل  اجلهد  خالل  من  اإليه  الو�شول  اإىل 

وامل�شورة.
عن  اأت�شاءل  واأن  نف�شي  اأقيم  اأن  يجب  التقييم:   ج) 

الدرجة التي و�شلت اإليها يف حت�شيل ما اأريد.
وال  املحاولة  واحدة يف  ال ترتدد حلظة  املحاولة:   د) 

االأوىل  املحاولة  تنجح من  قد  اأنك  االإخفاق، �شحيح  يعيقك 
ولكن من املهم تكرار املحاولة يف حالة االإخفاق.

اأن  بعد  التام:  اال�شتخدام  اأو  التقبل  اأو  التبني   ه) 
اأحافظ  اأن  علي  يجب  اجلديدة  العادة  اكت�شاب  يف  جنحت 
من  جزءًا  ت�شري  حتى  م�شتمٍر  ب�شكٍل  اأمار�شها  واأن  عليها 
اأهم  من  املبكر  النوم  املثال  �شبيل  وعلى  اليومية  حياتي 

لتعرف  مستمرة  بصفة  أداءك  قيم 
تعديل  من  ولتتمكن  إليه  وصلت  ما 
األمر  تطلب  حال  في  مبكراً  مسارك 

ذلك.
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ثم  اأهميتها  اأعي  فحني  عام  ب�شكٍل  الرا�شيني  جناح  اأ�شرار 
اأهتم باكت�شابهامن خالل توفري الظروف املعينة على ذلك، 
بعد  �شابقًا  اأنام  كنت  فاإن  ال  اأم  جنحت  هل  نف�شي  اأقيم  ثم 
واإن  فهذا  �شباحًا  الثانية  ال�شاعة  اأنام  �شرت  واالآن  الفجر 
اأحاول  اأن  يجب  اأين  اإال  التقييم  ناحية  من  تقدمًا  يعد  كان 
وحني  لياًل  ع�شرة  احلادية  عند  نومي  �شاعة  لتكون  واأجتهد 
ذلك  يف  اأجامل  ال  واأن  عليه  اأداوم  اأن  يجب  ذلك  يف  اأجنح 
با�شتثناء الظروف اخلارجة عن اإرادتي حتى يعلم االأ�شدقاء 
احلادية  بعد  لهم  ا�شتجيب  لن  اأين  بي  واملحيطني  والزمالء 
ع�شرة فيبداأون بتكييف اأنف�شهم على ذلك ولي�ض من واجبي 
اأن اأكيف نف�شي على الطريقة التي يرغبون اأن اأكون بها، بل 
للو�شول  و�شيلة  لي�ض هناك  اأن  تامًا  اإميانًا  يوؤمنوا  اأن  عليهم 
الطيبة  العادات  من  العادة  وهذه  ع�شرة.  احلادية  بعد  اإيل 
املهارات  اأو  العادات  بقية  يف  ق�ض  وعليها  للريا�شي  املفيدة 
الرقي  يف  اكت�شابها  ي�شاعد  بك  متعلقة  اأخرى  اأمور  اأي  اأو 

مب�شتواك ويعجل بالو�شول للهدف الذي ر�شمته لنف�شك.
 )10( اإلميان بأن ال احتكار في الرياضية

فاملراكز لي�شت حكرًا على اأحد، ولهذا ال حتدث نف�شك 
ب�شبب  االأ�شا�شي؛  الفريق  موقعًا �شمن  لن جتد  باأنك  حلظة 
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متامًا،  خاطئ  االعتقاد  هذا  اأن  تاأكد  االأ�شماء،  بع�ض  وجود 
ثم  جدًا  مغمورين  بداأوا  الذين  الالعبني  من  كم  و�شاهد 
اأثبتوا اأنف�شهم وتفوقوا حتى �شاروا رموزًا واأرقامًا �شعبة يف 
فرقهم ثم اأتى مكانهم من هو اأجدر منهم، واأعلم اأن الكرة 
والريا�شة ب�شكل عام تعطي من يخل�ض لها ويبذل وال ي�شتكني 
واالأهم من ذلك كله اأن يكون لديه االإميان التام بقدرته على 
بالبذل  االإميان  ذلك  ويقرن  ويريده،  اإليه  ي�شبو  ما  حتقيق 
والعطاء و�شتالحظ اأنك حتقق كل ما تريد حتقيقه. واأحيانًا 
قد نكون يف موقف حرج يتطلب منا 
الت�شرف ب�شرعة، اإال اأن ما يعيقنا 
يتمثل يف ظنون خاطئة اأننا ال ميكن 
واأن  موؤهلني،  غري  الأننا  ننجح؛  اأن 
املجال،  هذا  يف  �شبقنا  قد  غرينا 
عليه  حكر  النجاح  اأن  ونت�شور 
وحده، ورجائي هنا اأن مت�شح جميع 
وتوؤمن  خميلتك،  من  االأفكار  تلك 
باأن املجال متاح لك ولغريك، ولكل 
حتقق  و�شوف  ويجتهد،  يبذل  من 

ما  لغيرك  دامت  لو 
وهذه  إليك،  وصلت 
شيء  فال  احلياة  سنة 
لألبد  احتكاره  ميكن 
فابذل  املراكز  وكذلك 
لتحصل  جهدك  كل 
وحني  نصيبك  على 
على  فكن  تقصر 
ما  شخصاً  أن  يقني 
البساط  سيسحب 

من حتت قدميك.
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بن  حممد  يقول  ت�شورها.  لك  ميكن  ال  عظيمة  مكا�شب 
1411هـ  عام  الثانية  اخلليج  حرب  خالل  مكتوم:  اآل  را�شد 
وال�شواريخ  الق�شف  نتيجة  االأو�شاع  ا�شطربت  )1991م) 
والطائرات احلربية ف�شحبت ال�شركات الدولية غطاء التاأمني 
قرارًا  الفور  على  فاتخذنا  والبحرية  اجلوية  املالحتني  عن 
�شجاعًا بالتاأمني على خطوطنا اجلوية والبحرية يف وقت مل 
اإىل  اآخرون  وا�شطر  الغطاء  مثل هذا  توفري  البع�ض  ي�شتطع 
العمل  يف  اجلوية  خطوطنا  ا�شتمرت  وهكذا  ن�شاطهم.  وقف 
كاملعتاد و�شّبت كل الب�شائع يف موانىء دبي وُنقلت منها اإىل 
وجهاتها النهائية يف اخلليج وا�شتفدنا من هذا القرار القوي 

ا�شتفادة كبرية.)1)

 )11( البد من وجود رسالة

يجب على امل�شلم اأن ي�شاأل نف�شه هل لدي ر�شالة يف هذه 
نعم لدى كل م�شلم ر�شالة  واالإجابة وا�شحة متامًا،  احلياة، 
ُعو اإِىَل اهلّلِ َعَلى  تتمثل يف الدعوة اإىل اهلل { ُقلجْ َهِذِه �َشِبيِلي اأَدجْ
التميز، 1427ه،  اآل مكتوم، روؤيتي..التحديات يف �شباق  )1) حممد بن را�شد 

)2006م).
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ِرِكنَي})1)  ُ�شجْ َحاَن اهلّلِ َوَما اأََناجْ ِمَن املجْ َبَعِني َو�ُشبجْ رَيٍة اأََناجْ َوَمِن اتَّ َب�شِ
ولي�ض بال�شرورة اأن تكون الدعوة من املنرب اأو باإلقاء املواعظ 
يف الو�شائل االإعالمية املختلفة، بل ميكن للريا�شي اأن يوؤدي 
اأخالقياته داخل امليدان وخارجه،  ر�شالة عظيمة من خالل 
الالعب  حركات  اإن  وحيث  االآخرين،  مع  تعامله  خالل  ومن 
على  اجلماهري  معظم  قبل  من  مر�شودة  و�شكناته  النجم 
واأن  بر�شالتك  تعتني  اأن  لهذا وجب عليك  اختالف ميولهم؛ 
تخ�ش�ض جزءًا من وقتك للتعرف على تلك الر�شالة وال�شعي 
القراءة واال�شتماع ملا يفيد يف �شبيل تو�شيل هذه  من خالل 
الر�شالة واالإفادة منها، وال تن�ض اأن االأعمال بالنيات واأن لكل 
امرئ ما نوى فاإن كانت ممار�شتك للريا�شة غري ذات هدف 
اأدق مل تبتغ بها وجه اهلل، فمن  وال ر�شالة وا�شحة، ومبعنى 
يوؤدي عماًل جبارًا ويتقنه ثم  اأ�شبه ما يكون مبن  يفعل ذلك 
يتنازل عن قيمته رغم فقره وعوزه. ومن اأعظم الر�شائل التي 
معاملته  املتابعني  وبقية  ملحبيه  الريا�شي  يو�شلها  اأن  ميكن 
وطريقة  املناف�ض  الفريق  ويف  فريقه  يف  لزمالئه  احل�شنة 
فعل  واالأهم من ذلك  ومع اجلماهري  االإعالميني  مع  تعامله 

)1) )108) �شورة يو�شف 
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ما يوؤكد حمبته لهم من خالل م�شاعدته لهم كل بح�شب حاله 
النماذج اجلميلة على حمبة اخلري ملن عرفت وملن مل  ومن 
تعرف هذه الق�شة التي حدثت الأحد الرجال العظام والرمز 
ب�شرعة  يجري  كان  غانـدي  اأن  ُيحكى  ال�شهري حيث  الهندي 
القطار  وعند �شعوده  بال�شري  القطار  بداأ  وقد  بقطار  للحاق 
�شقطت من قدمـه اإحدى فردتي حذائه فما كان منه اإال خلع 
الفردة الثانية وب�شرعة رماها بجوار الفردة االأوىل على �شكة 
القطار! فتعجب اأ�شدقاوؤه! و�شاألوه: ما حملك على ما فعلت؟ 
احلكيم:  غاندي  فقال  االأخرى؟  احلذاء  فردة  رميت  ملاذا 
اأن يجد فردتني في�شتطيع  اأحببت للفقري الذي يجد احلذاء 
االنتفاع بهما فلو وجد فردة واحدة فلن تفيد ولن اأ�شتفيد اأنــا 
اأي�شا. يقول ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم: �شاألني  منها 
لو  رم�شان،  من  االأواخر  الع�شر  يف  ونحن  ال�شحافيني  اأحد 
اأردت  ليلة القدر فماذا كنت �شتتمنى.  من اهلل عليك بروؤية 

ما هي رسالتك في هذه احلياة؟ 
سؤال مهم يجب أن تذكر نفسك به بصفة دائمة.
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القدير  ربي  يعلي  اأن  اأمتنى  كنت  القول، 
�شاأن االإمارات ويعز �شعبها ويزيد خريها 

لكني ا�شتوقفت نف�شي حلظة وفكرت حلظات وقلت لو اأين 
متنيت كل هذا واأكرث منه لكل االأمة العربية فهل كنت �شاأحرم 
�شعبي من اأمنيتي وهو اجلزء االإماراتي االأل�شق بالقلب من 
الكل العربي الذي يعي�ض فيه.)1) فماذا عنك اأنت هل �شتكون 
معطاء وتقدم العون لالآخرين، وهل حني يفوتك �شيء �شتتذكر 
اأنه قد يذهب اإىل زميلك في�شتفيد منه بالتاأكيد اأنك ال توؤمن 
مبقولة )اأنا ومن بعدي الطوفان) ف�شاحبها اأناين مفرط يف 
الذاتية اأما اأنت فل�شان حالك يقول اإن فاتني �شيء ف�شيظفر 
به غريي وكم من ال�شعادة التي �شتغمر م�شاعره فكيف لك اأن 
تكون �شببًا يف اإ�شعاد االآخرين واإدخال ال�شرور اإىل نفو�شهم ال 

العك�ض.                     )12( البد من تسجيل بصمة وحضور
املوظف  التمرين، وحتى  اأو  املباراة  الالعب  يدخل  حني 
فاإنه يح�شر ويف نف�شه �شيء  والعامل يف م�شنعة،  يف عمله، 
من الت�شتت الناجت عن ت�شاوؤله ماذا ميكنني اأن اأعمل اليوم، 
واعية  اإدارة  اأو  جيدة  قيادة  هناك  كان  حال  يف  وبالطبع 
)1) حممد بن را�شد اآل مكتوم، روؤيتي..التحديات يف �شباق التميز)مرجع �شابق).

كثيرون ينتظرون منك تقدمي يد العون واملساعدة، فال 
تتأخر حلظة واحدة عن ذلك.
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ت�شتطيع م�شاعدة املوظف يف حتديد ما يريد فعله فاإن كثريًا 
العامل  اأو  املوظف  معها  وي�شعر  ويختفي  يزول  الت�شتت  من 
بالكثري من اال�شتقرار، ولكن الو�شع خمتلف بالن�شبة لالعب 
كرة  وبالتحديد  اجلماعية،  االألعاب  يف  خا�شة  الريا�شي 
القدم، حيث اإن الالعب هنا ي�شعر بالكثري من الت�شتت ب�شبب 
اأو املوؤقت واأق�شد به الهدف ال�شخ�شي  غياب الهدف االآين 
للمجموعة ككل هدف حتقيق  فاإن كان  اللعب،  اأثناء مزاولة 
االنت�شار يف نهاية املباراة وهو املبتغى اجلماعي، اإال اأن كل 
يتمثل  الهدف  وهذا  خا�شًا،  هدفًا  له  ي�شع  اأن  يجب  العب 
يف  وتوؤثر  تظهر  له  خا�شة  ب�شمة  وو�شع  احل�شور  بت�شجيل 
�شري جمريات املباراة، كاأن تكون الب�شمة بت�شجيل هدف، اأو 
�شناعة هدف، اأو احل�شول على اأعلى معدل من التمريرات 
اأكرب قدر من متريرات الفريق  اأو اال�شتحواذ على  ال�شليمة، 
اخل�شم واإف�شاد هجماته، اأو اإنقاذ االأهداف املحققة، وهكذا 
املهم اأن يكون لالعب تاأثري وح�شور يف كل مباراة، ومن ي�شل 
لهذا امل�شتوى من التفكري ويتمكن من حتقيقه م�شتعينًا باهلل 
ثم م�شتفيدًا من بقية الن�شائح الواردة هنا، فهذا يعني اأنه 
يكتب ا�شمه �شمن فئة النجوم وقد ي�شل اإىل فئة االأفذاذ من 
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خالل تطوير نف�شه واالرتقاء بها يف بع�ض اجلوانب االأخرى 
الواردة هنا.

 )13( إن لم تكن مخطئاّ فال تعتذر
اأحزن حني يقوم بع�ض الالعبني باالعتذار بعد اإ�شاعته 
حتقيق  يف  اإخفاقه  اأو  مبباراة  فوزه  عدم  اأو  جزاء  �شربة 
التي  واحلتمية  الطبيعية  االأ�شياء  من  ذلك  غري  اأو  بطولة، 
ميكن اأن حتدث يف اأي مباراة؛ الأنها جزء من اللعب، فكما اأن 
هناك اأهدافًا فهناك اأي�شًا فر�شة �شائعة، ول�شربة اجلزاء 
احتماالن ال ثالث لهما فاإما اأن ت�شجل واإما اأن ال ت�شجل، فاإن 
�شجلت فهذا اأمر جيد، واإن مل ت�شجل فالتعوي�ض حا�شل باإذن 
مل  اإن  اأنك  وتذكر  غريها  يف  اأو  املباراة  هذه  يف  �شواء  اهلل 
ت�شجل وقد اجتهدت يف متارينك وتدربت جيدًا وكانت لديك 
ال�شجاعة لتتقدم وجترب حظك، فافخر بذلك وال تعتذر عن 
مل  واإن  اهلل،  بف�شل  فهذا  وفقت  اإن  فاأنت  بيدك  لي�ض  �شيء 
يحالفك التوفيق ف�شوف تناله يف املرة القادمة ولكن ال تعتذر 
فاالعتذار يف مثل تلك احلاالت لي�ض يف حمله، اأما اإن اأ�شاأت 
الأحد اأو ت�شببت يف اإ�شابة زميل فهنا يكون االعتذار مع العزم 
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على عدم العودة لنف�ض اخلطاأ. 
 )14( التركيز داخل امللعب فقط

ح�شابًا  لهم  ت�شرب  اأو  املدرجات  يف  هم  ملن  تلتفت  ال 
اإليه، واأن�شحك  فهذا ي�شغلك عن تقدمي االأداء الذي تطمح 
اأن ال تنظر اإىل وجوه اجلماهري ومن هم خارج امللعب ب�شكل 
عام بدءًا مبدرب الفريق وم�شاعديه حتى اأبعد احل�شور، فال 
االإرباك  لك  ي�شبب  فهذا  اأدائك  جتاه  اأفعالهم  ردود  تنتظر 
ويجعلك اأ�شري اآرائهم، واأنت ل�شت بحاجة ملزيٍد من القيود. 
كاوبوي،  داال�ض  فريق  مدرب  جون�شون،  جيمي  األقى  وقد 
كلمة حتفيزية لالعبي فريقه يف اأحد اللقاءات املهمة، ومما 
يف  اأمتار  اأربعة  وطوله  مرتين  بعر�ض  �شيئًا  و�شعنا  لو  قاله: 
ي�شقطوا،  اأن  دون  عبوره  اجلميع  ف�شي�شتطيع  ال�شالة،  هذه 
وذلك الأن تركيزنا �شيكون يف اأننا �شنعرب هذا ال�شيء، اأما اإذا 
و�شعنا نف�ض ال�شيء على ارتفاع ع�شرة اأدوار بني مبنيني، فلن 
يعربه اإال القليل؛ وهذا الأن الرتكيز هنا �شيكون على ال�شقوط، 
وهكذا فاإن الرتكيز هو كل �شيء والفريق الذي �شريكز اأكرث 
ي�شتتوا  ال  باأن  وطالبهم  باملباراة،  �شيفوز  الذي  الفريق  هو 
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بل  اخل�شارة،  باإمكانية  اأو  باالإعالم  اأو  باجلماهري  انتباهم 
لو  كما  نف�شها  املباراة  يف  لعبة  كل  على  يركزوا  اأن  عليهم 
كانت جل�شة تعليمية.)1) وال تن�ض اأن الرتكيز من امللكات التي 
ميكن اكت�شابها والتدرب عليها فتزداد مع الوقت، حيث يوؤكد 
بدون  الرتكيز  على  قادر  غري  االن�شان  اأن  ووجيك  الدكتور 
عرب  الرتكيز  تقوية  ميكن  ولكن  ثواين،  خم�ض  ملدة  �شرحان 
�شاعة  ت�شع  اأن  الرتكيزمثل  تقوي  التي  التمارين  بع�ض  عمل 
اأن  فوق التلفاز وتركز على موؤ�شر الثواين ملدة دقيقتني دون 
يت�شتت انتباهك ملا يبث يف التلفاز وتعيد التمرين عدة مرات 

وغريه من التمارين التي تقوي الرتكيز.)2)
 )15( ال تفاخر باملاديات

لي�ض مهمًا اأن تقود �شيارة من طراز فاخر وال اأن تلب�ض 
فهذا  اجلزم،  اأغلى  تقتني  اأن  وال  �شهرية،  ماركة  من  �شاعة 
كله غري مهم، وقلة قليلة جدًا من اجلماهري تعلم ذلك، اأما 
االأغلبية منهم فال يهمهم �شوى ما تقدمه داخل امليدان، الب�ض 
داخل  ولكن  اإمكانات  واالأقل  االأقدم  ال�شيارة  وقد  االأرخ�ض 
ت�شيف  لن  املاديات  اأن  تاأكد  واالأف�شل،  االأرقى  قدم  امليدان 

�شابق). )مرجع  نف�شك  لتحفيز  طريقة  مئة  ت�شاندلر،  �شتيف   (1(
�شركة  االإبداع،  مبادئ  العدلوين،  اأكرم  حممد  ال�شويدان،  طارق   (2(
)2002م). 1423هـ  والتدريب،  لال�شتثمارات  اخلليجي  االإبداع 
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لك �شيئًا، فالريا�شة قيمة معنوية ينتجها الريا�شي مب�شاعدة 
من حوله من زمالء ومدربني وم�شرفني ودعم جماهريي من 
التفت لهذا االأمر وركز عليه ف�شوف يجد التقدير والثناء، اأما 
من ين�شغل بنوع ال�شيارة وطريقة اللب�ض وق�شة ال�شعر ومقدم 
قلوب  يف  مكانًا  له  يجد  لن  فبالتاأكيد  االإعالن  وقيمة  العقد 
اجلماهري حتى واإن توهم ذلك فهو يعي�ض على اأجماد ما�ض 

�شوف ترهقه املاديات.

)16( كل يو م نفسية مختلفة

تكون  لن  اإن�شان  الأي  النف�شية  احلالة  اأن  ثقة  على  كن 
وهي  و�شنموت  بها  ولدنا  اإن�شانية  وهذه طبيعة  واحدة  دائمًا 
فتقدم  عالية  نف�شية  حالة  يف  اليوم  تكون  فقد  لنا،  مالزمة 

متيز بعطائك وخلقك، ال مبا تلبسه وتقتنيه

عجبت ملن يفاخر باقتنائه منتجات اآلخرين، ويغفل 
عّما ميكنه إجنازه
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اأداء رائعًا، وقد يكون غدًا العك�ض فيكون االأداء لي�ض بال�شكل 
املر�شي، وهنا يكمن ال�شبب احلقيقي خلف تذبذب م�شتويات 
الالعبني، فهم لي�شوا اآالت بل ب�شر، خلقوا من حلٍم ودٍم تتاأثر 
مبحيطها االجتماعي، وبحالة اجلو، وحتى مبنازل القمر فقد 
وهادئًا  حمددة  اأياٍم  يف  ع�شبيًا  يكون  الالعبني  بع�ض  جتد 
والرتكيز  احليوية  درجة  ترتفع  اآخرين  جتد  وقد  اأخرى،  يف 
لديهم لدرجة ملفتة ثم تنخف�ض فجاأة وال اأحد ميكنه معرفة 
االأ�شباب خلف ذلك، ولكن بودي اأن تكون على يقني اأن هذا 
كله يعود لكوننا ب�شرًا واأنك ل�شت وحدك الذي يتقلب مزاجه 
حتاول  واأن  ذلك  ت�شت�شعر  اأن  عليك  يجب  ولكن  ونف�شيته، 
كل  فتقدم  حاالتك  اأف�شل  يف  بها  تكون  التي  االأيام  معرفة 
فت�شعى  لك  بالن�شبة  ال�شلبية  االأيام  تعرف  واأن  ت�شتطيع،  ما 
الأن تخرج بال�شكل املر�شي الذي يخدم فريقك، ويحفظ لك 

بنا؛ �شورتك. احمليطة  البيئة  عن  كثيراً  نختلف  ال  نحن 
وهكذا  وهالل،  بدر  ونهار،  ليل  وشتاء،  صيف 
نحن نتوهج يوماً ونخبوا آخر وحني نالحظ ذلك 
سنفهم الكثير من أسباب تذبذب اآلداء الذي 

يصيب كل واحٍد منا في بعض األحيان.
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)17( ال تفرط بثقتك بنفسك

الروح  بنف�ض  توؤدي  اأن  على  احر�ض 
لكل  اأعد  االإرادة،  ونف�ض  االإ�شرار  ونف�ض 
مباراة عدتها، واح�شب لكل دقيقة اأهميتها 
فثقتك بنف�شك التي تكت�شبها يف اأ�شهر قد 
اإال  تزول يف دقائق معدودة وهذا ال يكون 
والذي  والمباالته  الالعب  ا�شتهتار  ب�شبب 

وبالتاأكيد  الفر�ض،  اإ�شاعة  اأو  الكرة  فقدانه  يف  يت�شبب  قد 
اأن ذلك لن ير�شي اجلماهري التي �شتقابله بتذمر قد ي�شل 
اإىل ا�شتهجان ثم تتعاىل االأ�شوات ال�شاخطة وهذا دون �شك 
العجني،  من  ال�شعرة  تنزع  كما  بنف�شه  الالعب  ثقة  ينتزع 
ويتحول حال الالعب الذي دخل املباراة مبعنوية عالية جدًا 
مزعزعة  وثقة  حمبطة  معنوية  اإىل  بالنف�ض  خال�شة  وثقة 
اأن  دائمًا  وتذكر  لها.  ح�شر  ال  كثرية  ذلك  على  وال�شواهد 
عليه  تع�ض  اأن  يجب  الذي  االأهم  ال�شالح  بالنف�ض هي  الثقة 

بالنواجذ؛ فهو اأحد اأهم اأ�شرار الناجحني.
الثقة بالنفس هي السالح األهم الذي يجب أن تعض 

عليه بالنواجذ؛ فهي أحد أهم أسرار الناجحني.
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)18( التمرين مرآة املباراة:

يف  يتمثل  الناجح  املحرتف  اأ�شرار  اأهم  اأحد  اأن  تاأكد 
احرتامه التمرين اليومي فما تقدمه وتوؤديه اأثناء التدريبات 
اليومية، ينعك�ض على اأدائك يف املباراة الر�شمية، فاإن تعودت 
اأثناء  منك  مطلوب  هو  ما  وتطبيق  واالن�شباط  اجلد  على 
التمارين ف�شوف يكون من ال�شهل عليك تطبيقه يف املباراة، 
اأما اإن اأديت التمارين با�شتهتار و�شخرية، فكن على يقني اأنك 
حني حتتاج اجلد واالأداء القوي اأثناء املباريات فلن يتاأتى لك 
امتحان  لديه  نف�شك مبن  و�شّبه  عليه  تتمرن  الأنك مل  ذلك؛ 
يف مادة، ويدر�ض مادة اأخرى، واحلال نف�شه فاأنت اإن تدربت 
على الهزل وال�شخرية والبعد 
يف  تنجح  فلن  اجلدية  عن 
منك  يقبل  لن  التي  املباراة 
خاللها غري اجلد واالإخال�ض 
فاإن  تعرف  وكما  واملثابرة 
فاقد ال�شيء ال يعطيه. واذكر 
يف  ال�شعودية  الفرق  اأحد  اأن 
عديدًا  اأ�شاع  املوا�شم  اأحد 

امليدان يجب  حني تدخل 
على  نفسك  تعود  أن 
عن  النظر  بغض  اجلدية 
سواء  املوقف  طبيعة 
أو  يومياً،  تدريباً  كان 
لقاءاً  أو  جتريبية،  مباراة 

حاسماً.
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يف  اثنتان  منها  كان  متالحق  وب�شكٍل  اجلزاء  �شربات  من 
اإىل النادي الأرى  اأحد الفرق املناف�شة، فذهبت  اأمام  مباراة 
كيف يقومون مبعاجلة تلك امل�شكلة وكنت وا�شعًا يف خميلتي 
اأن االإدارة الفنية قد و�شعت برناجمًا لتاليف ذلك من خالل 
فر�ض �شاعة كاملة على االأقل بعد كل مترين لت�شديد �شربات 
على  يتدربون  الالعبني  راأيت  حني  �شدمت  ولكني  اجلزاء، 
ت�شديد تلك ال�شربات با�شتهتار �شديد و�شط �شحكات كانت 
اأولئك  يدرك  اأن  دون  احلا�شرة،  اجلماهري  ا�شتغراب  مثار 
امل�شتهرت  بنف�شية  ال�شربة  �شدد  الذي  الالعب  اأن  الالعبون 
غري املبايل اأثناء التمرين، لن يتمكن من ا�شتح�شار اجلدية 

يف االأوقات احلا�شمة. 
)19( اعمل وتوكل على اهلل

وا�شحة  فهي  تف�شيل؛  ملزيد  حتتاج  ال  العبارة  وهذه 
فما عليك �شوى االإخال�ض والبذل والعطاء، ثم ا�شاأل املوىل 
ما  باأن حتقق  ومّنِه  توفيقه  يتم عليك  اأن  ـ  وتعاىل  �شبحانه  ـ 
م�شتقبل  حتى  اأو  بطولة  اأو  مباراة  كانت  �شواء  اإليه  ت�شبو 
وتعر�ض  خ�شرتها  مباراة  بعد  تغ�شب  حني  ولكن  �شخ�شي. 
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وفق  التي  النتيجة  على  التهنئة  له  تقدم  وال  املناف�ض  عن 
اإليها، وترف�ض مقابلة االإعالميني، واإن حتدثت �شبيت جام 
غ�شبك على حكام اللقاء وم�شاعديه، فهذا اأبعد ما يكون عن 
اأن تبذل واأن تتفانى ثم  اأهمية  اأ�شدد على  اأن  واأريد  التوكل، 
تقدم كل ما ت�شتطيع فاإن وفقت فاحلمد هلل وتوا�شع، واإن مل 
تاأت االأمور كما ت�شتهي فا�شكر اهلل على كل حال وارفع راأ�شك 
وقدم ملناف�شك التهنئة، وحاول معرفة اأخطائك واعمل على 
ت�شحيحها وليكن مبدوؤك التوا�شع عند الفوز واالبت�شامة بعد 
واأن اخلرية خفية،  ن�شيب  لكل جمتهد  اأن  وتاأكد  اخل�شارة، 

وكن متوكاًل على موالك كما يقول ال�شاعر: 
توكلت يف رزقي على اهلل خالقي
واأيقنت اأن اهلل ال �شــــك رازقي

وما يـك من رزق فلـــي�ض يفوتني
ولو كان يف قـــاع البحار العـوامق
�شياأتي به اهلل العظيـم بف�شــــله

ولو مل يكن مـــني الل�شان بنـاطق
ففي اأي �شيء تذهــب النف�ض ح�شـرة

وقد ق�شــم الرحمــن رزق اخلالئق
واإن ا�شت�شعرت معاين تلك االأبيات وامتثلتها وجعلتها يف 

كن أول من يهنيء 
املنــــافس حــني 
أن  وتذكر  يكسب، 
األيـــام دول ساعة 

لك وأخرى لغيرك.
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ذاكرتك دائمًا فلن يكون للف�شل 
يعرف  ولن  خميلتك  يف  �شكن 
وال  حلياتك،  طريقًا  االإخفاق 
حتى  حد  عند  طموحك  يقف 
االأوىل  املرة  يف  توفق  مل  لو 
اخلام�شة  حتى  اأو  الثانية  اأو 
�شيكون  التوفيق  اأن  فبالتاأكيد 
ولعلي  النهاية،  يف  حليفك 

اعطيك اأحد النماذج التي قهرت االإخفاق وتغلبت عليه حيث 
بلغ  حني  تعرفه)  اأنك  )وبالتاأكيد  االأ�شخا�ض  اأحد  باأن  يقال 
التجاري  املجال  يدخل  اأن  قرر  والثالثني من عمره  احلادي 
ولكنه خ�شر اغلب اأمواله و ف�شل خالل اأقل من �شنة واحدة، 
ويف ال�شنة التالية قرر اأن يدخل املجال ال�شيا�شي فر�شح نف�شه 
لالنتخابات البلدية على م�شتوى الوالية ولكنه ف�شل اأي�شًا،  ثم 
االإحباطات  واأثناء تلك  اأخرى،  التجارة فف�شل مرة  اإىل  عاد 
فقد اأعز النا�ض اإليه حيث ماتت زوجته وكان حينها مل يبلغ 
اخلام�شة والثالثني من عمره، وت�شببت له كل تلك ال�شدمات 
بانهيار ع�شبي. اإال اأن كل ذلك مل مينعه من اإعادة الكرة مرة 

        حتى حتقيق الهدف
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مل  حينها  وكان  الكونغر�ض،  النتخابات  نف�شه  فر�شح  اأخرى 
يبلغ الثالثة واالأربعني بعد، اإال اإنه ف�شل هذه املرة اأي�شًا، وبعد 
اأي�شًا،  فف�شل  الكونغر�ض  انتخابات  يف  حاول  �شنوات  ثالث 
وبعدها ب�شنتني كرر املحاولة ولكنه ف�شل. وبعد احتفاله بعيد 
حاول  واخلم�شني  اخلام�ض  ميالده 
ولكنه  رابعة  مرة  الكونغر�ض  يف 
كل  اأن  والغريب  ينجح،  مل 
االإخفاقات مل حتبطه  تلك 
حيث  طموحه  زادت  بل 
اأن  التالية  ال�شنة  يف  حاول 
االأمريكي  للرئي�ض  نائبًا  ي�شبح 
اإىل  فعاد  تفلح،  ولكن حماولته مل 
اأي�شًا  اأخرى وحاول يف ع�شويته ولكنه ف�شل  الكونغر�ض مرة 
مع  ياأ�ض  ال  ولكن  عامًا،  وخم�شني  ثمانية  حينها  عمره  وكان 
احلياة فبعد كل تلك الالءات اأتت نعم ولكنها كانت قا�شية، 
الرئا�شة  انتخابات  يف  نف�شه  ر�شح  ال�شتني   عامه  بلغ  فحني 
وال�شوؤال من هو ذاك  للبالد.  رئي�شًا  انتخابه  االأمريكية فتم 
بتوفيق  ذلك  وقبل  بعزمه،  ولكنه  الف�شل  الذي الزمه  الرجل 
اأقوى الروؤ�شاء  اإنه  اهلل متكن من حتطيمه واالنت�شار عليه؟ 

االأمريكيني على االإطالق: اأبراهام لينكولن. 

حني تظفر 
بالن�شر فال تركن 

مبا�شرة  ابحث  بل  اإليه 
الإ�شالحها.  �شلبياتك  عن 

وهذا مهم جدًا ال�شتمرار 
تفوقك ورقيــــــــــك.
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)20( الكبح والتحفيز

يتوجب على الريا�شي اأن يعرف متى يحفز نف�شه ومتى 
حال  ففي  الغرور،  يف  الوقوع  من  ومينعها  ويلجمها  يكبحها 
اخل�شارة تذكر االإيجابيات العديدة التي لديك واالنت�شارات 
واالإجنازات املا�شية التي حققت، اأما يف حال االنت�شار فيجب 
اأن تعر�ض لنف�شك ال�شلبيات التي لديك واالأخطاء التي وقعت 
بها وتذكري النف�ض باأن ما ح�شلت عليه مل يكن كل �شيء واأنك 
مل ت�شل اإىل درجة الكمال بعد، ويف هذا يقول الق�ض الكندي 
غاري ميلر )الذي اأ�شلم بعد قراءة متاأنية للقراآن الكرمي: من 

املخرتع  �شعر  )1978م)  1398هـ  عام  يف  الفشل:  متعة 

املكان�ض  اأداء  ب�شبب  باالإحباط  داي�شون  جيم�ض  الربيطاين 
ال�شفط  تتوقف عن  والتي  االأ�شواق  املنت�شرة يف  الكهربائية 
الداخل،  يف  الكي�ض  ان�شداد  ب�شبب  عملها؛  اأثناء  يف  فجاأة 
وقد اجتهد داي�شون ملدة خم�ض �شنوات يف حماولة اإ�شالحها 
وجنح يف املحاولة رقم )5127) حيث اخرتع مكن�شة تعمل 
بدون كي�ض. فلم ي�شت�شلم داي�شون، بل وجد متعة يف الف�شل.
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اأغرب ما قراأت يف القراآن اأن االآيات التي نزلت تعقيبًا على 
بع�ض النك�شات يف طريق الدعوة، كانت تب�شر بالن�شر، وتلك 
عدم  اإىل  تدعو  كانت  االنت�شارات  على  تعقيبًا  نزلت  التي 

االغرتار واملزيد من الت�شحيات والعطاء.
 )21( حدد أولوياتك

لك  تكون  واأن  منظمة،  حياتك  تكون  اأن  املهم  من 
اأولويات، وهذا ال يتحقق اإال من خالل معرفة ما �شوف اأقوم 
جميع  تر�شد  واأن  وقلمًا  ورقة  ت�شتخدم  اأن  االأف�شل  ومن  به 
تلك االأعمال اليومية والطارئة واأن ت�شنفها بح�شب االأولوية 
اأربع  اإىل  بها  �شتقوم  التي  االأعمال  تق�شم  بحيث  واالأهمية 

ت�شنيفات كما يلي:
مهم وعاجل.   اأ) 

عاجل وغري مهم.  ب) 

مهم وغري عاجل.  ج) 
غري عاجل وغري مهم.  د) 
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العاجل  تقيم  ثم  العاجلة،  املهمة  باالأعمال  تبداأ  بحيث 
واإال  فورًا  به  فقم  يعمل  اأن  ي�شتحق  اأنه  راأيت  فاإن  املهم  غري 
عاجل  وغري  مهم  الأنه  العاجل؛  غري  باملهم  وابداأ  فا�شتبعده 
وعاجل  مهم  اإىل  الغد  يف  �شيتحول  اأنه  بالتاأكيد  ولكن  اليوم 
العاجل  لغري  بالن�شبة  اأما  الوقت،  يداهمك  اأن  قبل  به  فقم 
اأن  من  انتبه  ولكن  به  فقم  فر�شة  وجدت  فمتى  املهم  وغري 
تقوم به قبل االأمور الثالثة االأخرى التي ذكرنا. ولعلي اأذكر 
اأمام  االأ�شتاذ  وقف  حيث  املو�شوع  حول  جميلة  ق�شة  لك 
تالميذه، ومعه بع�ض الو�شائل التعليمية وعندما بداأ الدر�ض 
ودون اأن يتكلم اأخرج عبوه زجاجيه كبريه فارغة واأخذ ميالأها 
بكرات الغولف ثم �شاأل التالميذ هل امتالأت الزجاجة التي 
�شندوقًا  فاأخذ  امتالأت،  اأنها  على  التالميذ  فاتفق  يده؟  يف 
�شغريا من احل�شى و�شكبه داخل الزجاجة ثم رجها ب�شده 
كرات  بني  الفارغة  امل�شاحات  يف  احل�شى  تخلخل  حتى 
الغولف ثم �شاألهم: اإن كانت الزجاجة مليئة؟ فاأتفق التالميذ 
جمددًا على اأنها كذلك فاأخذ بعد ذلك �شندوقًا �شغريًا من 

من املهم جداً أن حتدد أولوياتك 
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الرمل و�شكبه فوق املحتويات يف الزجاجة وبالطبع فقد مالأ 
الرمل باقي الفراغات فيها و�شاأل طالبه مره اأخرى: اإن كانت 
اأخرج  كذلك.  باأنها  واحد:  ب�شوت  فردوا  مليئة؟  الزجاجة 
االأ�شتاذ بعدها فنجانًا من القهوة و�شكب كامل حمتواه داخل 
الزجاجة ف�شحك التالميذ من فعلته وبعد اأن هداأ ال�شحك 
اأن تعرفوا ما  اأريدكم  االآن  االأ�شتاذ يف احلديث قائاًل:  �شرع 
منكم  واحد  كل  حياة  متثل  الزجاجة  هذه  اإن  الق�شة  هي 
ال�شرورية يف حياتك )دينك،  االأ�شياء  الغولف متثل  وكرات 
اأ�شدقاوؤك)  �شحتك،  اأطفالك،  عائلتك،  اأخالقك،  قيمك، 
االأ�شياء ف�شتبقى  اأنك فقدت كل �شيء وبقيت هذه  لو  بحيث 
املهمة  االأ�شياء  فيمثل  احل�شى  اأما  وثابتة.  مليئة  حياتك 
فيمثل  الرمل  واأما  �شيارتك)  بيتك،  )وظيفتك،  حياتك  يف 
كنت  فلو  والهام�شية  الب�شيطة  االأمور  لنقل  اأو  االأ�شياء  بقية 
للح�شى  مكان  يتبقى  فلن  اأواًل  الزجاجة  يف  الرمل  و�شعت 
كلها  الواقعية  حياتك  على  ي�شري  وهذا  الغولف  لكرات  اأو 
يتبقى  االأمور فلن  توافه  فلو �شرفت كل وقتك وجهدك على 
مكان لالأمور التي تهمك لذا فعليك اأن تنتبه جيدا وقبل كل 
�شيء لالأ�شياء ال�شرورية حلياتك وا�شتقرارك، واحر�ض على 
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االنتباه لعالقتك بدينك ومت�شكك بقيمك ومبادئك واأخالقك 
امرح مع عائلتك، ووالديك، واإخوانك، واأطفالك، قدم هدية 
دائمًا،  �شديقك  وزر  حبك،  عن  لها  وعرب  حياتك  ل�شريكة 
وا�شتقطع بع�ض الوقت لفحو�شاتك الطبية الدورية وثق دائما 
باأنه �شيكون هناك وقت كاٍف لالأ�شياء االأخرى، واهتم دائمًا 
بكرات الغولف اأواًل؛ فهي االأ�شياء التي ت�شتحق حقًا االهتمام 
اأولوياتك فالبقية جمرد رمل وحني انتهى االأ�شتاذ من  حدد 
حديثه رفع اأحد التالميذ يده قائاًل: اإنك مل تبني لنا ما متثله 
القهوة؟ فابت�شم االأ�شتاذ وقال: اأنا �شعيد الأنك �شاألت، اأ�شفت 
مليئة  حياتك  كانت  مهما  باأنه  لكم  الأو�شح  فقط  القهوة 

ف�شيبقى هناك دائمًا م�شاحة لفنجان من القهوة.)1)
)22( ال تتعجل الرزق:

يف  رائعًا  م�شتوى  قدمت  لقد  زيدان:  الدين  زين  يقول 
امل�شتوى  حققت  لكني  االألقاب  احقق  مل  اأين  رغم  فرن�شا، 
تدربت  حيث  موا�شم،  �شبعة  كان  مع  فلعبت  واللم�شات 
الدرجة  اإىل  الفريق  هبط  بعدها  مميزا.  العبا  واأ�شبحت 
الثانية، وكان البد اأن انتقل اإىل ناٍد اآخر الأنقذ نف�شي، وانتقلت 

)1) د. فهد الغفيلي، كما و�شلتني)مرجع �شابق).
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اإىل بوردو حيث قدمت م�شتوى رائعًا 
وو�شلنا  موا�شم  اأربعة  خالل  هناك 
االأوروبي،  االحتاد  كاأ�ض  نهائي  اإىل 
مع  الألعب  اإيطاليا  اإىل  انتقلت  ثم 
بقية  وتعرف  بذلك  اأكتفي  جوفنت�ض. 
الق�شة اخلا�شة بزيدان واالإجنازات 
التي حققها، ولكن اأرجو منك التاأمل 
زيدان  اأم�شاها  التي  ال�شنوات  يف 
كالعب �شبه مغمور حتى اأثبت نف�شه 
و�شارت االأندية االأوربية تبحث عنه، 
اإحدى  زيدان  اأم�شى  اآخر  ومبعنى 
ينتقل  اأن  قبل  فرن�شا  �شنة يف  ع�شرة 
تتمثل  هنا  ور�شالتي  اإيطاليا.  اإىل 
فبع�ض  اال�شتعجال،  وعدم  بالتاأين 
من  فريقه  ميثل  اأن  يريد  الالعبني 
اأول اأ�شبوع، ثم ي�شري جنمًا يف اأعني 
اجلماهري يف نف�ض ال�شهر، وبعد ذلك 
ينطلق لتمثيل منتخب بالده كل تلك 

ت�شعجل  ال        
وحدها  فالطلقة  الو�شول 
اأنت  اأما  تفعل ذلك،  فقط 
فاعمل كمن يطبخ على ناٍر 

هادئة.
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االأحالم واالأماين تراوده يف ال�شنة االأوىل، وهذا الطموح واإن 
كان جيدًا وهو ما نريده من كل العب لي�ض يف جمال الريا�شة 
فقط بل يف جميع �شوؤون حياته، ولكني اأذكره باأن ذلك يحتاج 
بحيث  طموحك،  يوازي  ما  تبذل  اأن  االأول:  اأمرين:  منك 
ف�شتح�شل على  األفا  اإن دفعت خم�شني  فاأنت  له،  ثمنًا  يكون 
�شيارة مبوا�شفات معينة، واإن دفعت مئة األفا ف�شتح�شل على 
املنتخب  متثيل  طموحك  كان  فاإن  اأنت  وهكذا  اأرقى،  �شيارة 
الوطني والظفر بالبطولة القارية ومن ثم املناف�شة يف كا�ض 
الذي  الالعب  ذاك  عن  خمتلفة  جهودًا  ف�شتبذل  العامل، 
ينتهي طموحه عند احل�شول على مقعد اأ�شا�شي يف اأحد فرق 
الدرجة الثانية. واالأمر الثاين: اأن ال ت�شتعجل النتيجة وا�شاأل 
اأ�شهر  بعد  ليح�شدوا  اليوم  يغر�شون  فهم  الزراع  ذلك  حول 
واأنت نف�ض ال�شيء ابذل واجتهد وال ت�شتعجل النتائج، وال تقل 
ملاذا فالن حتقق له ذلك، واأنا اأبذل اأكرث منه ومل يتحقق يل 
مثل ما حتقق له، فاأقول لك ال تتعجل وال تقارن نف�شك بغريك 
يحالفك  و�شوف  النتائج  ت�شتعجل  وال  جهدك  ق�شارى  ابذل 
على  واأقدر  عودًا  اأ�شلب  و�شتكون عندها  النهاية  التوفيق يف 

ازرع وال تس���تع�ج���ل احلص�����اد
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ال�شمود اأمام التحديات التي تواجه النجوم واالأفذاذ وع�شى 
اأن تكون منهم باإذن اهلل. 

لتغري  نف�شك  غري  كتابه  يف  باتر�شون  كريي  ويذكر 
العامل)1): اأن عامل النف�ض االأمريكي والرت مي�شيل اأجرى جتربة 
على جمموعة من االأطفال قبل اأكرث من خم�شة عقود، حيث 
جمعهم يف غرفة واحدة واأعطى كل واحد منهم قطعة حلوى، 
ولكن من  االآن،  اأكل احللوى  منهم  كل  باإمكان  اأن  واأخربهم 
ي�شتطيع االنتظار حتى يعود ف�شيعطيه قطعتني، وقد اكت�شف 
اأمام اإغراءات قطع احللوى كانوا  اأن االأطفال الذي �شمدوا 
تابعهم  وقد  نواحي حياتهم،  اأف�شل يف جميع  باأداء  يتمتعون 
بعد عقدين من الزمن، فات�شح له اأن االأطفال الذين �شربوا 
حققوا جناحًا يف تعليمهم ويف عالقاتهم االجتماعية و�شعدوا 
ي�شمدوا  مل  الذين  االآخرين  اأقرانهم  من  اأكرث  حياتهم  يف 
اأمام اإغراءات قطعة احللوى. ومن املهم اأن ال تياأ�ض وال تقنط 
حني ت�شم اإىل املنتخب مثاًل ثم تبعد، اأو حتى حني ت�شتدعى 
ملع�شكٍر خا�ض مبباراة م�شريية وال يتم اإدراج ا�شمك �شمن 

)1) كريي باتر�شون واآخرون، غري نف�شك لتغري العامل، 1432هـ )2011م) اإدارة كم. 
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القائمة االأ�شا�شية وال حتى قائمة البدالء، وتذكر اأن مثل هذه 
املثال  �شبيل  على  فخذ  الالعبني،  من  لكثرٍي  حتدث  املواقف 
�شيزار  املدرب  �شمه  مارادونا  دييغو  االرجنتيني  الالعب 
بكاأ�ض  فاز  الذي  االأول  االأرجنتني  منتخب  لقائمة  مينوتي 
بعد  فيما  ا�شتبعده  ولكنه  )1978م)  1398هـ   عام  العامل 
نظرا لتخوفه من قلة خربته يف مثل تلك البطوالت الكبرية، 
وهل تقول اأي ح�شرة اأ�شيب بها مارادونا واأي جناية قام بها 
املدرب مينوتي بحقه..ال.. فالكبار ال يفكرون بهذه الطريقة 
مطلقًا فمارادونا الذي ُحرم من امل�شاركة بقرار فني احرتم 
القرار رغم اأنه قال عنه: اإنَّ اليوَم الذي اأخربين فيه مينوتي 
ُه اأختاَر الِعًبا اآخَر مكاين هو اأتَع�ُض يوٍم يف حياتي. ورغم  باأنَّ
ذلك فهو مل يياأ�ض بل ثابر وكافح حتى متكن من حتقيق كاأ�ض 
�شنني  ثماين  انتظر  اأنه  اأي  )1986م)  1406هـ  عام  العامل 

حتى يظفر ببغيته ويحقق حلمه. 
بها  أصيب  التي  احلسرة  رغم 
مارادونا حني مت استبعاده عن 
عام  بالده  منتخب  مشاركة 
ذلك  أن  إال  )1978م(  1398ه� 
هدفه. حتقيق  عن  يثنه  لم 
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يقول حممد بن را�شد اآل مكتوم: ذات يوم دخل موظف 
اإىل  الديوان و�شكرين بكلمات خجولة قليلة على ترقيته  اإىل 
من�شب نائب مدير اإحدى الدوائر متمنيًا اأن يكون عند ح�شن 
الظن، ثم ا�شتاأذن باالن�شراف فاأم�شكت يده واأجل�شته وقلت 
اأتابع  فاأنا  �شدفة  جاءت  ترقيتك  اأن  حت�شب  ال  حممد،  له: 
ا�شتغرب  �شيء،  كل  عنك  واأعرف  �شنوات  اأربع  منذ  عملك 
املوظف وقال: اأنا؟ اأنا ال �شيء. اأنا موظف من ع�شرات االآالف 
من املوظفني مثلي. قلت له: كنَت هكذا لكن حدث ما جعلنا 
فالتفتُّ  املوظف  ا�شتغراب  ازداد  اأداءك.  ونتابع  بك  نهتم 
حويل وناديت على �شاب ا�شمه مع�شد؛ وهو اأحد اأفراد فريق 
)املت�شوقني ال�شريني) طلبت منه اأن يروي للحا�شرين ق�شة 
املوظف. وكان هذا املوظف ال ميكث يف مكتبه طوياًل، وكثريًا 
ما ينزل اإىل �شالة املتعاملني ورمبا وجد م�شتثمرًا كبري ال�شن 
واأو�شله  ال�شاي  له  قدم  ثم  االإجراءات  اإمتام  على  ف�شاعده 
اأكرث  فعل  اأو  اآخر،  متعامل  اأوراق  ا�شتكمل  ورمبا  الباب،  اإىل 
مما هو مطلوب منه. فقام مع�شد باإعداد تقرير مبا عاينه 
يف املوظف من الكفاءة وامل�شاعدة فاأو�شيت مبتابعة اأحواله. 
وملا �شمعت بعد اأربع �شنوات اأنه قدم ا�شتقالته بعد احل�شول 
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على عر�ض مغر من القطاع اخلا�ض قررت اأن اأقدم له عر�شًا 
اأكرث اإغراًء فرّفعته من من�شبه يف ال�شف الثالث اإىل من�شب 
نائب املدير يف قرار مل ياأت مفاجاأة له فقط بل ملديره وجلميع 

العاملني يف الدائرة.)1)
)23( وفر جهدك النفسي

فالواحد منا لديه الكثري من الهموم �شواء تلك املتاأتية 
عن املناف�شات الريا�شية اأو عن هموم احلياة املختلفة، وهذا 
يت�شبب يف اإرهاق الالعب نف�شيًا وذهنيًا ويحول دون تركيزه 
على اأهدافه االآنية، وكان باالإمكان لو عرف كيف ي�شيطر على 
تلك االنفعاالت ويتحكم باملواقف لكان حتكمه بنف�شه اأف�شل 
و�شيطرته على املواقف اأجدر، ومن اأكرث االأ�شياء التي ت�شبب 
التوتر لالعب الريا�شي تاأخره امل�شتمر عن ح�شور التمارين 
منزله  من  خروجه  اأعني  بل  متاأخرًا  و�شوله  هنا  اأق�شد  وال 
متاأخرًا وحماولته الو�شول يف الوقت املحدد قبل بدء التمرين 
كي ال يطاله توبيخ امل�شرف اأو املدرب وتخيل حال اأي �شخ�ض 
و�شع يف مثل ذلك املوقف كيف �شتكون نف�شيته ثم خمن كيف 
�شيكون حاله طوال العام وهو يكرر نف�ض اخلطاأ ب�شكٍل يومي 
)1) حممد بن را�شد اآل مكتوم، روؤيتي..التحديات يف �شباق التميز)مرجع �شابق).
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يقود  ثم  ق�شري  بوقت  املران  موعد  قبل  اإال  يخرج  ال  بحيث 
ب�شرعة عالية جدًا ويحاول جتاوز هذا ورمبا �شتم هذا وقد ال 
يبايل باأنظمة املرور وغريها الكثري من املخالفات، بالتاأكيد 
اأو على االأقل معظمنا مر مبوقٍف كهذا وت�شبب  اأن كل واحٍد 
مزاجه طوال  يعكر  رمبا  الذي  والقلق  التوتر  من  بالكثري  له 
اليوم فما بالكم ب�شخ�ض هذا حاله طوال العام تخيلوا هذا 
مقر  اإىل  وي�شل  بهدوء  ويقود  مبكرًا  يخرج  �شار  ال�شخ�ض 
كم  �شاعة  ن�شف  حتى  اأو  دقائق  بع�شر  املوعد  قبل  النادي 
االحرتام  من  وكم  نف�شه  على  يوفر  �شوف  ال�شغوطات  من 
والتقدير �شيجده من م�شوؤوليه، ثم اإن ذلك �شيوؤثر على اأدائه 
يف التمارين كما اأنه وهذا هو االأهم �شيجعل التوتر وال�شحن 

عود نفسك على فعل كل شيء بوقته وال ترهقها بالتأخير 
ترهقك  متهورة  بصورة  والقيادة  االستعجال  ثم  ومن 
جيدة. بصورة  األداء  وبني  بينك  وحتول  تركيزك  وتشتت 
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تناف�شية  مباراة  اأو  مهمًا  حدثًا  ت�شبق  عار�شة  حالة  النف�شي 
وغريها، ثم ما تلبث اأن تزول.

 )24( أحسن إلى أهلك وعائلتك

فالنبي عليه ال�شالم يقول: )خريكم خريكم الأهله، واأنا 
خريكم الأهلي)، تب�شم يف وجوههم فاإن كان تب�شمك يف وجه 
واإخوتك، ال  والديك وزوجتك  يكون مع  اأخيك �شدقة فكيف 
تنقل هموم ال�شارع اإىل املنزل، و�شل نف�شك كيف يليق بي اأن 
اأ�شحك يف وجه فالن وفالن، واأعب�ض يف وجه والدتي وزوجتي 
ومتنوعة  وموا�شيع خمتلفة  اأمور  واأطفايل، حتدث معهم يف 
فاأنت  التي تواجهك، واطلب م�شورتهم  امل�شاكل  ومنها بع�ض 
الكا�شب هنا؛ فمنها تفرج عن نف�شك وتلقي عن كاهلك حمل 
كتمان تلك امل�شكلة وجتعل غريك ي�شاعدك يف حملها، واالأمر 
االأهم اأن غريك كوالد اأو اأخ كبري اأكرث منك جتربة ويعينك 
يقدر  ال  النا�ض  من  كثريًا  واأن  خا�شة  امل�شكلة  تلك  حل  على 
على حل م�شكلته؛ الأنه يعي�ض داخلها، ولهذا فهو ال يراها من 
كل جوانبها، بعك�ض االآخرين الذين يرون امل�شكلة من اخلارج 
فريونها من جميع جوانبها واالأهم اأنهم يرونها ب�شكٍل فاح�ض 
اأف�شل من �شاحب امل�شكلة، وهذا ي�شاعدهم على التفكري يف 

حلها.

أحسن إلى اجلميع وابدأ بأهلك.
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 )25( تذكر أنك قدوة

ال�شباب  من  لكثري  قدوة  اأنه  الريا�شي  يعلم  اأن  يجب 
و�شغار ال�شن خا�شة؛ فكثرٍي منهم يرونه اأمنوذجًا يحتذى به 
يحمل  قمي�شًا  يرتدوا  اأن  بها  يقلدونه  التي  االأ�شياء  واأب�شط 
كل  لي�ض  بالطبع  وهذا  يرتديه،  الذي  والرقم  ال�شعار  نف�ض 
�شيء فهم يرونه قدوة لهم يف كل حركاته و�شكناته، ومن هذا 
االأ�شا�ض،  يت�شرف على هذا  اأن  الالعب  املنطلق وجب على 
فال يغرر بال�شباب و�شغار ال�شن ويت�شبب يف تخلقهم و�شلوكهم 
م�شالك غري مقبولة وخمالفة الأعراف وتقاليد ورمبا عقيدته 
وقد  االنتقاد  من  الكثري  ف�شيناله  ذلك  فعل  اإن  وهو  امل�شلمة 
دعاء  اإىل  يتطور  اأن  واأخ�شى  اال�شتهجان  اإىل  االأمر  ي�شل 
حمق  يف  ذلك  فيت�شبب  عليه  امل�شلمني 
ما  يزول  ما  �شرعان  ثم  منه  الربكة 
يتحول  وقد  و�شهرة  جمد  من  فيه  هو 
ذلك كله في�شري وبااًل عليه. ومن املهم 
اأي�شًا اأن تعلم اأنك حمط اأنظار النا�ض 
اإليك  ينظرون  حني  وهم  ال�شارع  يف 
مع  بالتحية  مبادرتهم  منك  يتوقعون 
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تلك  فاحر�ض على  اإىل ذلك،  �شبقوا  اإن  منها  باأح�شن  ردها 
الكبرية والعميقة  االأفعال والت�شرفات ال�شغرية يف حجمها 
جدًا يف معانيها. كما يجب عليك اأن تتذكر اأنك قد ت�شل اإىل 
مرحلة ومكانة ال تتخيلها يف قلوب اأن�شارك وحمبيك وع�شاق 
فريقك اأو منتخب بالدك فكن اأهاًل لتلك الثقة، ولعلي اأذكر 
اأن مارادونا حني كان العبًا يف نابويل االإيطايل مل يكن جمرد 
العب كرة قدم فح�شب بل كان الرئة التي يتنف�ض بها �شكان 
الوحيد  ال�شيء  املاء الذي ي�شربون منه، وكان  املدينة، وكان 
مدن  خالله  من  يقارعوا  اأن  هناك  لل�شكان  ميكن  الذي 
املدينة  تلك  �شكان  يتنا�شى  اأن  كما ال ميكن  الغنية،  ال�شمال 
الذي  وال�شعادة  الفرح  حجم  االإيطايل  اجلنوب  يف  القابعة 
يف  لها  المكان  اأن  ظنوا  اأن  بعد  نفو�شهم  يف  مارادونا  زرعه 
قلوبهم، لدرجة اأن اأعدادًا لي�شت قليلة منهم �شّمت مواليدها 
مارادونا تيمنًا با�شمه، وفوق ذلك كله حني لعبت االإرجنتني 
كاأ�ض العامل عام 1410هـ )1990م) التي اأقيمت يف اإيطاليا 
ي�شجعون  كانوا  لو  كما  ت�شجعهم  املدينة  تلك  جماهري  كانت 
منتخب بالدهم. ولكن هم االأفذاذ وحدهم من ميكنه اإدراك 

بحكم موقعك ينتظر منك أشياء كثيرة.ذلك، واأنت منهم.
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 )26( تعلم كيف ترخي عضالتك
بوا�شطة  اأو  ذاتية  جهود  خالل  من  جدًا  مهم  وهذا 
املخت�شني يف عمليات التدليك ومن املهم معرفة اأن الع�شلة 
امل�شدودة جتلب التوتر فقد تكون �شببًا لتوتر الريا�شي دون اأن 
َك  ُممجْ اإَِليجْ يعلم اأنها ال�شبب يف توتره. تذكر قوله تعاىل:{َوا�شجْ
ِب})1)  قال جماهد من الفزع. وقال قتادة:  هجْ َجَناَحَك ِمَن الرَّ
من الرعب. والظاهر اأن املراد اأعم من هذا وهو اأنه اأمر عليه 
ال�شالم اإذا خاف من �شيء اأن ي�شم اإليه جناحه من الرهب 
وهو يده فاإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من اخلوف ورمبا 
على  يده  فو�شع  االقتداء  �شبيل  على  ذلك  اأحد  ا�شتعمل  اإذا 
تعاىل  اهلل  �شاء  اإن  يخف  اأو  يجده  ما  عنه  يزول  فاإنه  فوؤاده 
لتخفيف  مفيدة  كثرية  تقنيات  من  تقنية  هذه  الثقة.)2)  وبه 
ال�شغوط والرهبة من بع�ض املواقف، ولي�ض املجال للتف�شيل، 
ولكن جيد اأن تبحث يف هذا املجال، واالأهم �شل اهلل �شبحانه 
اأن يربط على قلبك فالربط على القلب يعني عدم اخلوف اأو 

القلق من احلوادث.

)1) من االآية )32) �شورة الق�ش�ض.
)2) تف�شري ابن كثري.
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 )27( ليس في الرياضة كبير وليس فيها صغير

من  اأن  املبتدئني  خا�شة  الريا�شيني  بع�ض  ي�شعر  قد 
اللعب  يف  واأحق  واأكفاأ  منهم  اأجدر  املجال  هذا  يف  �شبقوهم 

حتقيق  اأو  بالت�شويب  واالأوىل 
االأهداف والنقاط وهو �شعور خاطئ 
التي  اخلاطئة  الرتبية  ب�شبب  ن�شاأ 
مبالغًا  وحجمًا  مكانة  للكبري  جعلت 
فيه، واأنا هنا ل�شت ب�شدد ن�شف هذه 
القيمة االجتماعية ولكني اأق�شد نقد 
من يتع�شف يف ا�شتخدامها ويبالغ يف 
تقدي�شها وكاأنها اأحد االأركان التي ال 
ي�شح دين اإال بعد االإتيان بها، ولعلي 
من  الكبري  احرتام  اإن  هنا:  اأقول 
االأمور املندوبة وهو فعل طيب ولكن 
ال نتجرد من كامل حقوقنا اأو نتنازل 
عن الفر�ض حني تاأتينا بحجة اأن من 
هو اأكرب اأو اأقدم اأجدر منا اأو اأكفاأ، 
اأن ابذل  اأريد التاأكيد عليه هنا  وما 
منك  اأقدم  هو  ملن  واحفظ  واجتهد 

بقدر ما جتلبه 
االبتسامة من 
سعادة وسرور، 
فإن التجهم 
يجلب الهم 
ويزعزع الثقة 

في نفس أقرب 
الناس.
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متطلبات  تقت�شيه  ما  وفق  معه  تعامل  ولكن  قدره  املجال  يف 
اللعب و�شري املباراة.

 )28( تواضع وابتسم

االرتياح  يجلب  وهو  �شدقة  اأخيك  وجه  يف  فتب�شمك 
ملناف�شيك  ويوحي  ثقتهم،  من  ويزيد  الفريق  يف  لزمالئك 
مبدى ما تتمتع به من ثقة يف النف�ض مما ينعك�ض اأثره �شلبًا 
ويف  ال�شالم  عليه  امل�شطفى  خلق  املحيا  فطالقة  عليهم. 
ـ  اهلل  ر�شوُل  َحَجبني  ما  عنه:  اهلل  ر�شي  جرير  يقول  ذلك 
يف  م  َتَب�شَّ اإال  راآين  وال  اأ�شلمت،  منُذ  ـ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
وجهي. وياأتي اإليه االأعرابي بكل جفاء وغلظة، ويجذبه جذبة 
 ِ ُد ُمرجْ يِل ِمنجْ َماِل اهللَّ مَّ اأثرت يف �شفحة عنقه، ويقول: َيا حُمَ
ِ ـ �شلى اهلل عليه و�شلم ـ  ِه َر�ُشوُل اهللَّ َدَك! َفيلجَْتَفَت اإَِليجْ الَِّذي ِعنجْ
ِحَك ُثمَّ ياأََمَر َلُه ِبَعَطاٍء. ومع �شدة عتابه ـ �شلى اهلل عليه  َفي�شَ
و�شلم ـ للذين تخلفوا عن غزوة تبوك، مل تغب هذه االبت�شامة 
اأن  عنه وهو ي�شمع منهم، يقول كعب -ر�شي اهلل عنه- بعد 
ُت  �َشلَّمجْ ا  َفَلمَّ ُتُه  َفِجئجْ الكاذب:  وحلفهم  املنافقني  اعتذار  ذكر 
�ِشي َحتَّى  ُت اأَمجْ ِب، ُثمَّ َقاَل: َتَعاَل. َفِجئجْ �شَ ُغجْ َم املجْ َم َتَب�شُّ ِه َتَب�شَّ َعَليجْ
ِه. وي�شمع اأ�شحابه يتحدثون يف اأمور اجلاهلية  َ َيَديجْ ُت َبنيجْ َجَل�شجْ
هذه  تنطفئ  مل  بل  ويبت�شم.  بهم  فيمر  ـ  امل�شجد  يف  وهم  ـ 
اآخر  الطاهر حتى يف  وثغره  ال�شريف،  االبت�شامة عن حمياه 
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حلظات حياته، وهو يودع الدنيا ـ �شلى اهلل عليه و�شلم ـ يقول 
ِر  الجَْفججْ اَلِة  ِلُموَن يف �شَ ُ�شجْ املجْ بينما  ال�شحيحني:  ـ كما يف  اأن�ض 
 ِ َجاأجُْهمجْ اإِالَّ َر�ُشوُل اهللَّ لِّي َبُهمجْ مَلجْ َيفجْ ٍر ُي�شَ ِم االثنني َواأَُبو َبكجْ ِمنجْ َيوجْ
َرِة َعاِئ�َشَة، َفَنَظَر  َ ُحججْ ـ �شلى اهلل عليه و�شلم ـ َقدجْ َك�َشَف �ِشرتجْ
َحُك! ولهذا مل  َم َي�شجْ اَلِة. ُثمَّ َتَب�شَّ ُفوِف ال�شَّ ِهمجْ َوُهمجْ يِف �شُ اإَِليجْ
يكن عجيبا اأن ميلك قلوب اأ�شحابه، وزوجاته، ومن لقيه من 
اإىل  ـ طريقه  و�شلم  عليه  ـ �شلى اهلل  النبي  �شّق  لقد  النا�ض. 
القلوب باالبت�شامة، فاأذاب جليدها، وبث االأمل فيها، واأزال 
الوح�شة منها، بل �شّن الأمته و�شرع لها هذا اخللق اجلميل، 
التناف�ض يف اخلري، فقال: )وتب�شمك يف  وجعله من ميادين 

وجه اأخيك �شدقة).)1)
 )29( كن لني اجلانب

اإال  �شيء  من  نزع  وال  زانة  اإال  �شيء  يف  اللني  كان  فما   
�شانه، فكن لطيفًا بزمالئك رفيقًا بهم جتنب الق�شوة معهم 
الرجل  ذاك  فكلنا  واأخطائهم  زالتهم  تتبع  اأو  تعنيفهم  اأو 
املق�شر، فالت�شامح ولني اجلانب يخلق بيئة مالئمة لتحقيق 
النجاح، واهلل �شبحانه وتعاىل يثني على نبيه بقوله: {َفِبَما 
واجْ  َقلجِْب اَلنَف�شُّ ا َغِليَظ الجْ َن اهلّلِ ِلنَت َلُهمجْ َوَلوجْ ُكنَت َفظًّ َمٍة مِّ َرحجْ

ِلَك})2)  ِمنجْ َحوجْ
)1) رواه الرتمذي و�شححه ابن حبان. 
)2) من االآية)159) �شورة اآل عمران.



في زمن أصبحت فيه الرياضة صناعة

100

 )30( احذر الشلل والتحزبات

جتاريك  فهي  حتتاجها  حني  تنفعك  لن  ال�شلل  فتلك 
حتى  منك،  لت�شتفيد  وجتال�شك 
عنك  انفكت  رجاء  بك  يكن  مل  اإذا 
وتركتك ولعلي هنا اأذكر قول االإمام 

ال�شافعي:
وما اأكرث االإخوان حــني تعــدهم ... 

ولكنهـــم يف النائبــــات قليل

 وحول ذلك يوؤكد حار�ض مرمى 
املنتخب االإجنليزي جوردين بانك�ض، 
اأن �شر فوزهم بكاأ�ض العامل 1385هـ 
ال�شداقة  اإىل  يعود  )1966م) 
الالعبني،  تربط  كانت  التي  املميزة 
واأن اجلميع كان يبحث عن امل�شلحة العامة للفريق، ومل يفكر 
اأحد على االآخر،  اأحد يف ح�شد اإجناز �شخ�شي، ومل يتعال 

باالإ�شافة اإىل احرتام املدرب وااللتزام مبا يقول.
التكاتف واحملبة يحققان االنتصارات
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)31( ال تلتفت إلى احلساد

بت�شيد  الغيورون  ويبداأ  يكرث ح�شاده  املرء  يرتقي   حني 
يجني  لعله  يرميه  كل  املثمر  كال�شجر  وي�شري  زالته وعرثاته 
من رميه ثمرًا، واأنت كذلك اإن الحظت من يلمزك وينتقدك 
تثق  مبن  باال�شتعانة  حتى  ولو  وقيمه،  النقد  ذاك  فاعر�ض 
براأيه، فاإن كان �شدقًا ما ذهبوا اإليه فهو نقد اإيجابي حاول 
ق�شوة  عن  وتغا�شى  �شلبيات  من  اإليه  تطرقوا  ما  تعالج  اأن 
بع�ض املنتقدين من مريدي االإ�شالح، اأما اإن ات�شح لك اأنهم 
اأرادوا بكالمهم الهدم فال يحزنك ذلك وال تلتفت اإليهم وال 
اإىل ما يقولون، واعلم اأنك اإن رددت عليهم حققت مطلبهم 
االآخرون،  لرياهم  كتفيك  على  وال�شعود  ال�شهرة  يف حتقيق 
ريا�شتك  مبمار�شة  االهتمام  عن  �شغلوك  الوقت  نف�ض  ويف 
اأنه  وتذكر  حمبيك  واإ�شعاد  فريقك  واإفادة  نف�شك  وتطوير 
الناجحني ويف ذلك  ينتقد ويتطاول عليه غري  اأحد  لي�ض كل 

يقول ال�شاعر:
ويف ال�شمــاء جنوم ال عداد لهـــا .. ولي�ض يك�شف اإال ال�شمــ�ض والقـمر

ولهذا فابذل كل ما ت�شتطيع يف �شبيل حتويل هجوم من 
ترتقي  �شالمل  منها  واجعل  خ�شومًا  ليكونوا  اأنف�شهم  نذروا 

تذكر أنه ال يرمى غير الشجر املثمر.
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مب�شتواك وت�شمو باأخالقك ودرب 
نف�شك على اخلروج من كل �شدة 
اأ�شد  وعزم  اأقوى  بقلب  اأزمة  اأو 
وقع  حني  الذي  كاحل�شان  وكن 
يف بئر مياه عميقة ولكنها جافة 
من  ال�شديد  بالبكاء  واأجه�ض 
االأمل وا�شتمر هكذا عدة �شاعات، 
اأن  من  بداًل  �شاحبه  اأتى  وحني 
هذا  باأن  نف�شه:  يف  قال  يخرجه 
عجوزًا  اأ�شبح  قد  احل�شان 
واأن تكلفة ا�شتخراجه تقرتب 
من تكلفة �شراء ح�شان اآخر 
هذا اإىل جانب اأن البئر جافة 
اإىل  وحتتاج  طويل  زمن  منذ 
ردمها باأي �شكل. وهكذا نادى 
منهم  وطلب  جريانه  املزارع 
كي  البئر  ردم  يف  م�شاعدته 
واحد،  اآن  يف  م�شكلتني  يحل 
اجلاف  البئر  من  التخل�ض 
ودفن احل�شان وبداأ اجلميع 
جمع  يف  واجلواريف  باملعاول 
االأتربة والنفايات واإلقائها يف 
اأدرك  االأمر،  بادئ  يف  البئر 

لم  احلصان  وقع  حني 
ما  استغل  بل  ييأس 
ليصعد،  به  يرمى 
فحني  كذلك  وأنت 
بغيره  أو  بقلم  ترمى 
وجيره  ذلك  فاستثمر 

ليخدمك.
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ب�شوت  ال�شهيل  يف  اأخذ  حيث  يجري  ما  حقيقة  احل�شان 
عال ميلوؤه االأمل وطلب النجدة وبعد قليل من الوقت انده�ض 
من  قليل  عدد  وبعد  فجاأة  احل�شان  �شوت  النقطاع  اجلميع 
راآه  ملا  �شعق  وقد  البئر  داخل  اإىل  املزارع  نظر  اجلواريف، 
عليه  �شقطت  فكلما  ظهره  بهز  م�شغواًل  احل�شان  وجد  فقد 
مبقدار  هو  ويرتفع  االأر�ض  على  بدوره  يرميها  اأخذ  االأتربة 
خطوة واحدة الأعلى وهكذا ا�شتمر احلال الكل يلقي االأو�شاخ 
اإىل داخل البئر فتقع على ظهر احل�شان فيهز ظهره فت�شقط 
البئر وبعد  اأعلى  اإىل  االأر�ض حيث يرتفع خطوة خطوة  على 
الفرتة الالزمة مللء البئر اقرتب احل�شان اإىل اأعاله و قفز 
قفزة ب�شيطة و�شل بها اإىل خارج البئر ب�شالم. كذلك احلال 
فحني  اإليك  االإ�شاءة  ومريدي  منتقديك  مع  لك  بالن�شبة 
فوق  حتملها  اأو  راأ�شك  يف  جتعلها  فال  باملالمات  يقذفونك 
ظهرك بل انف�ض ج�شدك وحركه ذات اليمني وذات ال�شمال 
وا�شتمر  عليها  فا�شعد  قدميك  اأ�شفل  �شقطت  و�شتجدها 

بالرقي كلما قذفوك باالإ�شاءة.
 )32( حصن نفسك من اإلصابة بأنواعها

واالإ�شابة هنا ثالثة اأنواع: 
وثقافة  خربة  قلة  نتيجة  تاأتي  بدنية:  اإ�شابة   اأ) 
التهور  من  بنوع  يلعب  الالعبني  بع�ض  جتد  حيث  الالعب، 
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والالمباالة دون حذر، فيعر�ض نف�شه لالإ�شابة وت�شبب لفريقه 
بالكرة  مي�شك  الالعبني  بع�ض  اأن  الحظت  وقد  باخل�شارة، 
ويت�شرف بطريقة ال يفرق معها بني منت�شف امللعب ومنطقة 
ال،  اأم  مهمة  املباراة  هل  يكرتث  وال  املناف�ض،  الفريق  جزاء 
وال باأر�شية امللعب هل هي منا�شبة، اأم تكررت عليها اإ�شابات 
باخل�شونة  ا�شتهر  العب  بني  يلتحم  حني  يفرق  وال  حمددة، 
والرعونة والتهور، واآخر م�شهود له باللعب النظيف واحرتام 
املبارايات  بع�ض  ا�شتعر�شت  ولو  اإ�شابته،  وحتا�شي  اخل�شم 
لوجدت اأن عديدًا كبريًا جدًا من االإ�شابات ما كانت لتحدث 

لو تنبه الالعب امل�شاب للنقاط التي ذكرت. 
العني،  بوقوع  اأواًل  نوؤمن  اأن  يجب  العني:  اإ�شابة   ب) 
ل�شبقته  القدر  �شبق  �شيئًا  اأن  )لو  ال�شالم:  عليه  يقول  حيث 

صابة
ن اإل

ك م
س

ن نف
ص

ح
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العني))1) ومهم اأن حت�شن نف�شك من خالل اأوراد ال�شباح 
اإال  ي�شيبك  لن  باأنه  واالإميان  اهلل  على  التوكل  مع  وامل�شاء، 
ر�شي  عبا�ض  بن  يقول عبد اهلل  لك، ويف ذلك  كتب اهلل  ما 
اهلل عنه: كنت خلف النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يومًا فقال: 
احفظ  يحفظك،  اهلل  احفظ  كلمات:  اأعلمك  اإين  غالم،  يا 
ا�شتعنت  واإذا  اهلل  فا�شاأل  �شاألت  اإذا  جتاهك،  جتده  اهلل 
ينفعوك  اأن  اجتمعت على  لو  االأمة  اأن  واعلم  باهلل،  فا�شتعن 
اجتمعوا  واإن  لك،  كتبه اهلل  قد  ب�شيء  اإال  ينفعوك  ب�شيء مل 
اهلل  كتبه  قد  ب�شيء  اإال  ي�شروك  مل  ب�شيء  ي�شروك  اأن  على 
اأخر  اأمٌر  وهناك  ال�شحف.)2)  وجفت  االأقالم  رفعت  عليك، 
عليك اأن جتتنبه يتمثل يف توهم وظن بع�ض االأ�شخا�ض اأنهم 
م�شابون بالعني، فريمون كل اإخفاقاتهم الناجتة عن الك�شل 
والالمباالة اإىل العني، مع اأنه لي�ض لديهم ما ي�شتحق اأن يعان 
الذين  اأحد  على  ردًا  امل�شائخ  اأحد  يقول  وكما  "ين�شل"  اأو 
بدرا�شة،  اأفلحت  ال  باأنك  بالعني:  اإ�شابتهم  من  له  ا�شتكوا  
وال بتجارة، وال غريها واهلل اإن العني تو�شلك وتطق فيك ثم 

)1) رواه م�شلم.
)2) رواه الرتمذي.
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املعاين.  ي�شتحق  ما  فيك  لقيت  ما  "تبنط" راجعة 
اإ�شابة احل�شد: واحل�شد ياأتي من خالل الو�شاية،   ج) 
والهمز واللمز، فتعوذ باهلل من �شر حا�شد اإذا ح�شد وال تتح 
الفر�شة لالآخرين من اأن ينالوا منك اإما من خالل الو�شاية 
عن  بعيدًا  م�شتقيمًا  فع�ض  وغريها  النميمة  اأو  التحري�ض  اأو 

مواطن و�شحبة ال�شوء و�شتجد اأن اهلل يكفيك احل�ّشاد.
)33( اجعل لك رابطاً إيجابياً

اأخرى  واأ�شياء  القلم  م�شك  طريقة  اأن  ت�شدق  هل   
يدرك  اأن  دون  علينا  كبري  نف�شي  تاأثري  لها  يكون  حياتنا  يف 
معظمنا ذلك. واإن ما نفكر به وطريقة ت�شرفاتنا ما هي اإال 
انعكا�ض ملا تخزنه عقولنا. والعقل على نوعني ظاهر وباطن:

مبعظم  بالتحكم  يقوم  من  هو  الظاهر:  فالعقل   اأ) 
�شراء  اأو  االأكل،  نوع  اأو  امل�شتقبل،  بتحديد  �شواء  ت�شرفاتنا، 

�شيارة وغريها. 
يقوم  الذي  فهو  الباطن:  للعقل  بالن�شبة  اأما   ب) 
بتخزين املواقف التي متر بنا ويخرجها لنا على �شكل م�شاعر 
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واأمزجة يف اأوقاٍت حمددة فعلى �شبيل 
املحرجة  املواقف  يف  االرتباك  املثال 
وغريها  معينة  مواقف  يف  اخلوف  اأو 
عقولنا  تختزنه  عّما  ناجت  ذلك  كل 
وظائف  اأهم  فمن  ولهذا  الباطنة، 
العقل الباطن قيامه بربط اأمٍر حمدد 
مب�شاعر حمددة، فمثاًل تذكر اللحظة 
التي �شجلت بها ذلك الهدف احلا�شم، 
اأو تلك اللحظات التي �شعدت اأثناءها 
عام  قبل  كانت  لو  حتى  املن�شة  اإىل 
ب�شعادة  �شت�شعر  تعي�شها  اأن  وحاول 
التي  االأحا�شي�ض  من  تنقلك  غامرة 
جديدة  اأحا�شي�ض  اإىل  االآن  تعاي�شها 
القراءة  تتوقف عن  اأن  اأمتنى  جميلة، 
املواقف  من  واحٍد  تذكر  وحتاول 
ال�شعيدة وحتاول اأن تعي�شه مدة )30) 
او )60) ثانية وانظر كيف تتغري تعابري 
تطبق  حني  معنويتك.  وترتفع  وجهك 

أن  تصدق  هل 
مسك  طريقـــة 
وسماعة  القلـم، 
الهــاتف، وأشياء 
أخــرى في حياتنا 
يكـــون لها تأثير 
نفســـي كبيــر 
علينا دون أن يدرك 

معظمنا ذلك.
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رابط  باأهمية و�شع  اأريده  ما  �شي�شهل عليك فهم  املثال  هذا 
املخت�شرة  الق�شة  هذه  لك  اأروي  ولعلي  حياتك  يف  اإيجابي 
حيث يقول اأحد االأ�شخا�ض: بعد اأن عدت من �شهر الع�شل اأنا 
وزوجتي وجدتني ال اأطيق اجللو�ض معها، وال النظر اإليها رغم 
اأين حني اأكون بعيدًا عنها اأ�شعر بال�شوق اإليها، يقول ذهبت 
وا�شتمر حايل مل  االأهل  و�شالت  وامل�شائخ  االأطباء  بع�ض  اإىل 
يتغري اأكرث من ثالثة اأ�شهر وقد كدت اأن اأنف�شل عنها ب�شبب 
ذلك، اإال اأن اهلل �شاق اإيل اأحد املخت�شني النف�شانيني حيث 
واأثناء  به  اآخر فعرفني  لبيت دعوة زميل  قابلته �شدفة حني 
عيادته  يف  اأزوره  اأن  فطلب  م�شكلتي،  اإىل  تطرقت  احلديث 
عن  التفا�شيل  ببع�ض  اأخربه  اأن  مني  طلب  ح�شرت  وحني 
من  عودتي  حتى  املراأة  بتلك  ارتباطي  منذ  خا�شة  حياتي 
يقول:  معها،  اجللو�ض  اأحتمل  ال  �شرت  بعده  والذي  ال�شفر 
حقيبتي  �شرقة  عن  اأخربته  يل  ح�شلت  التي  املواقف  ومن 
اأخربين  فقال  و�شويل،  حلظة  اال�شتقبال  اأمام  وقويف  اأثناء 
كانت  احلقيبة  تلك  �شاحبنا:  يقول  وبالتف�شيل!  ذلك  عن 

استرجع اللحظات اجلميلة والسعيدة فهي 
تعطيك شعوراً خاصاً يدفعك إلى مزيٍد من 

اإلبداع ويحفزك على حتقيق أهدافك.
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واأ�شياء  واملال  اجلوازات،  ففيها  يل  بالن�شبة  �شيء  كل  متثل 
�شخ�شية كثرية اأخرى ولوال اأن اهلل رحمني باأين دفعت اأجرة 
الفندق م�شبقًا عن طريق االإنرتنت مع وجود بع�ض املال يف 
جيبي ملا ا�شتطعت العي�ض حلظة واحدة هناك، وي�شيف باأين 
كنت اأتردد بني الغرفة واال�شتقبال ورحلتي تلك كلها انق�شت 
اأ�شبوع  اأو تلق ات�شال، حتى قطعت االإجازة بعد  بني ات�شاٍل 
وعدت اإىل بلدي بخفي حنني. فقال الطبيب عرفت م�شكلتك 
و�شوف اأعاجلك بكل �شهولة ـ باإذن اهلل. فقلت غريك ترددت 
وتعرف  ت�شخ�ض احلالة  واأنت  ي�شتطع  اأ�شهر ومل  عليه ثالثة 
امل�شكلة يف اأقل من ن�شف �شاعة و�شتحلها ب�شهولة، اأقول "مع 
ال�شالمة" �شحك الطبيب وقال �شاأخربك عن �شيء مهم يف 
ي�شمى  ما  وهو  الع�شبية  اللغوية  الربجمة  ويف  النف�ض  علم 
يت�شبب  قد  ما   اأمرًا  اإن  بحيث  �شلبي)  اأو  )اإيجابي  بالرابط 

في حال فهمنا أنفسنا قد ال نحتاج للذهاب إلى 
األطباء إال في ظروف محددة.
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يف م�شاعر �شلبية اأو اإيجابية يحتفظ بها العقل الباطن وكلما 
اأح�شر  امل�شاهدة  اأو  بال�شماع  �شواء  االأمر  ذلك  ا�شتح�شرت 
ولكن  �شاحبنا:  يقول  له،  امل�شاحبة  امل�شاعر  الباطن  العقل 
يا دكتور ما عالقة بغ�شي لزوجتي يف ذلك؟ فقال هل تذكر 
حني كنت يف غرفة الفندق حزينًا مهمومًا من كان ال�شخ�ض 
باأنها  اأجبته  يقول:  الوقت؟  معظم  يقابلك  الذي  الوحيد 
وتلك  زوجتك  بني  الباطن  العقل  ربط  وهنا  فقال:  زوجتي! 
امل�شاعر احلزينة املحبطة، ولهذا فالبد اأن نلغي ذلك الرابط 
بوجود  م�شاعر طيبة  تعطي  مواقف جميلة  اإيجاد  من خالل 
الزوجة ليبداأ العقل الباطن مب�شح امل�شاعر القدمية وي�شتبدل 
حتى  اأيام  اإال  وماهي  �شاحبنا  يقول  بها.  اجلديدة  امل�شاعر 
من  اأحال  زوجتي  مع  عالقتي  و�شارت  ملجاريها  املياه  عادت 

الع�شل. 
هذا  قراأت  ما  الذي  الالعب  عزيزي  اأنت  اإليك  اأعود 
الكتاب وال و�شلت لهذه املرحلة منه اإال حلر�شك على االنتفاع 
الذي  الهدف  لتحقيق  تعينك  معلومة  اأي  على  واحل�شول  به 
رفع  على  يعينك  رابط  بجعل  اأن�شحك  وعليه  اإليه،  ت�شبو 
القلم  اأم�شك  حني  يقول:  االأ�شخا�ض  فاأحد  املعنوية  روحك 
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راأ�ض  على  اليمنى  ابهامي  واأ�شع 
ال�شعادة  من  بنوع  اأ�شعر  القلم 
وال  بالنف�ض،  بالثقة  املمزوجة 
يح�شل ذلك ب�شكل عفوي بل اإين 
اأكون  كلما  اإين  حيث  ذلك  اأتعمد 
تلك  بفعل  اأقوم  �شعيد  موقٍف  يف 
امل�شاعر  تعزيز  كنوع من  احلركة 
بني  يربط  الباطن  العقل  وجعل 
م�شك  يف  وطريقتي  امل�شاعر 
القلم، وباملنا�شبة فالعقل الباطن 
ال يدرك حقيقة العالقة وال يفهم 
فهو  الطريقة  بتلك  تخدعه  اأنك 
ما  يحفظ  م�شتودع  عن  عبارة 
ت�شع فيه ثم يخرجه حني يح�شر 
يعده  وهو  به  ربطه  الذي  املوقف 
اأن  �شاهدت  اأنك  ورمبا  كاملفتاح، 
من  يخافون  االأ�شخا�ض  بع�ض 
كل  وغريها  الكالب  اأو  القطط 

عقلك الباطن 
أحد أهم األسرار 

التي وضعها اهلل 
سبحانه فيك، 
فهُمُه يُسّهـل 

أموراً كثيرة ويفسر 
مشاعر ال حصر لها 
وكل ذلك يرتقي بك 

وبعطائك لدرجات 
ال ميكنك تصورها 

فاقرأ إن شئت حول 
ذلك.



في زمن أصبحت فيه الرياضة صناعة

112

عمر  اإىل  بع�شها  يعود  رمبا  قدمية  مواقف  اإىل  عائد  ذلك 
خم�ض �شنوات اأقل اأو اأكرث، لدرجة ال يذكر معها االإن�شان اأي 
يتذكرها  الباطن  العقل  ولكن  القطط،  مع  له  حدث  موقف 
لي�ض تف�شياًل ولكن بربط امل�شاعر، التي ال ميكن اأن تزول اإال 

من خالل ا�شتبدال اأخرى بها.
 )34( احرص أن تكون وفياً

يجب فمن  اأزرك،  من  و�شد  و�شاندك  معك  وقف 
معه  وفيًا  تكون  واأن  تتذكره  اأن  عليك 
حا�شا  ـ  اللئام  �شيم  من  فاجلحود 
وقفوا  والذين  ـ  الكرمي  القارئ 
كنت  حني  بداياتك  يف  معك 
نكرة ال يعرفك اأحد هم اأوىل 
تلج  حني  معهم  بوقفتك  النا�ض 
وتلم�ض  عنهم  ا�شاأل  ال�شهرة،  اأبواب 
حالهم واإن كانوا بحاجة اإىل املال فامنحهم 
فاذكرهم  منا�شبة  جاءت  واإن  احلال،  ح�شب  اأقر�شهم  اأو 
خلوت  كلما  لهم  ادع  ذلك  كل  من  واالأهم  بجهودهم،  واأ�شد 

بالتأكيد أنك ستكون وفياً مع 
كل ذي فضل عليك
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بربك، فلوال اهلل ثم وقفتهم معك 
ما كنت لت�شل اإىل ما اأنت عليه، 

اأحٍد  ر رد اجلميل على  َتق�شُ وال 
اجلميع،  مع  وفيًا  كن  بل  اآخر  دون 

بدءًا بالوالدين، مرورًا باالأخ النا�شح، 
املخل�ض،  وامل�شرف  الويف،  ب فال�شديق  ر ملد ا و

الذي املتمكن، والالعب ال�شادق، والناقد الباين،  والنادي 
احت�شنك يف بداياتك ودعمك واأتاح لك الفر�شة، ويجب اأن 
اأ�شيد هنا باالحتاد الدويل لكرة القدم الذي كان وفيًا جدًا مع 
النادي االأم اأو االأ�شلي، حيث ي�شري ع�شو جلنة ف�ض املنازعات 
باالحتاد الدويل املحامي االإيطايل ماريو غاالفوتي: اإىل قرار 
النادي  �شفر كرة قدم يحمي  باعتماد جواز  الدويل  االحتاد 
اال�شلي لالعب الذي اأ�شهم يف تكوينه، وي�شتمل اجلواز على 
تاريخ الالعب وم�شريته منذ بداأ التدريب يف ناديه االأول مع 
ت�شجيل كل االنتقاالت التي مير بها خالل م�شواره االحرتايف، 
النادي  حق  حتمي  تكاملية  قاعدة  الفيفا  نظام  ي�شع  حيث 
تبلغ  لالعبه  وتدريب  رعاية  بدل  على  احل�شول  يف  االأ�شلي 
5% من قيمة انتقاالته، وخّمن كم بلغت هذه الن�شبة للنادي 
انتقاله  عند  رونالدو  كري�شتيانو  فيه  ن�شاأ  الذي  الربتغايل 
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ريال  اإىل  االجنليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  من  قيا�شية  ب�شفقة 
العاملي  ال�شباحة  باأ�شطورة  اأ�شيد  كما  االإ�شباين.)1)  مدريد 
اأذهب  اأنني لن  اأظن  الذي يقول عن مدربه:  مايكل فيلب�ض، 
مقدمة  يف  فهو  معي،  يكون  اأن  دون  االآن  بعد  مكان  اأي  اإىل 
جميع اأولوياتي اإنه يقف اإىل جانبي دائما وي�شاندين. ويقول 
جميع  ن�شيت  ولو  عظيم،  رجٌل  والدي  والده:  عن  مارادونا 
اأبدًا بوجوده.  اأ�شعر باجلوع  اأن�شى اأين مل  اأف�شاله علي، فلن 
اأما قمة الوفاء فحني يكون عائدًا اإىل اإح�شا�ض االإن�شان باأن 
من  امل�شتفيد  يدرك  مل  ولو  حتى  وفيًا  يكون  اأن  واجبه  من 
خدماته ما يقوم به واإليك هذا النموذج النادر للوفاء الذي 
يروي  حيث  لك،  قدوة  جتعله  اأن  على  فاحر�ض  اأعجبك  اإن 
اأحد االأطباء موقفًا حدث له مع اأحد كبار ال�شن فيقول: ذات 
�شباح م�شحون بالعمل وفى حوايل ال�شاعة الثامنة والن�شف 

)1) ماريو غاالفوتي، اأ�شا�شيات واأولويات عقود الالعبني، درا�شة مقدمة اإىل 
ن�شت  وقد  )2010م)  1430هـ  دبي،  لالحرتاف،  الرابع  الدويل  دبي  موؤمتر 
النادي  ا�شم  "التاأكيد على ت�شمني �شجل كل العب  الثامنة منه على  التو�شية 
الذي مت تاأهيل الالعب وتن�شاأته يف �شفوفه، و�شمان ح�شول هذا النادي على 
ن�شبة 5% من جميع عقود اإنتقال الالعب طوال م�شريته كالعب وفق ما ين�ض 

عليه قانون االإحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا)"
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الثمانني  يناهز  عجوز  دخل 
الغرز  بع�ض  الإزالة  العمر  من 
من اإبهامه وذكر اأنه يف عجلة 
اأمره؛ الأن لديه موعدًا يف  من 
كر�شيا  له  قدمت  التا�شعة. 
وحتدثت قليال واأنا اأزيل الغرز 
واأهتم بجرحه. �شاألته: اإذا كان 
موعده هذا ال�شباح مع طبيب 
ولذلك هو يف عجلة! اأجاب: ال 
الرعاية  دار  اإىل  اأذهب  لكنى 
زوجتي.  مع  االإفطار  لتناول 
دخول  �شبب  عن  ف�شاألته: 
زوجته دار الرعاية؟ فاأجابني: 
الأنها  فرتة  منذ  هناك  باأنها 
الزهامير  مبر�ض  م�شابة 
)�شعف الذاكرة) وقد اأدخلت 
ذلك املكان حلاجتها ال�شديدة 
للرعاية التي مل اأعد قادرًا على 

إلى  اإلنسان  يصل  قد 

معها  ينتظر  ال  مرحلة 

ولكن  أحد،  من  إحساناً 

تتصرف  أن  دائماً  تذكر 

أن  يجب  التي  بالطريقة 

كان  فإن  عليها،  تكون 

اآلخرون ال يدركون ما تقوم 

أنت  تدرك  أن  به، فيكفي 

الذي  الشيء  تفعل  بأنك 

من املفترض أن تفعله.
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و�شع  اأنهيت  اأن  وبعد  ال�شن.  بي  تقدم  اأن  بعد  لها  توفريها 
تاأخرت  لو  زوجتك  �شتقلق  وهل  �شاألته:  جرحه،  على  الغيار 
اإنها  اأنا.  من  تعرف  تعد  اأنها مل  فاأجاب:  قليال؟  امليعاد  عن 
قلت  م�شت!  �شنوات  خم�ض  منذ  علي  التعرف  ت�شتطيع  ال 
�شباح  كل  معها  االإفطار  لتناول  تذهب  والزلت  منده�شًا: 
وهو  الرجل  ابت�شم  اأنت؟  من  تعرف  ال  اأنها  من  الرغم  على 
ي�شغط على يدي، وقال: هي ال تعرف من اأنا، ولكنى اأعرف 
من هي. ويختم الطبيب بقوله: ا�شطررت اأن اأخفي دموعي 
حتى رحيله وقلت لنف�شي: هذا هو نوع الوفاء الذي نريده يف 

حياتنا. 
واأنا بدوري اأهم�ض يف اأذنك واأذكرك اأن كثريين لهم حق 
راأ�ض  على  اأن  وتذكر  معهم،  وفيًا  لتكون  الوقت  وحان  عليك 
اأولئك بالدك، فكن وفيًا لها وال تقل اإنها ال تعرف من اأنا! بل 
قل كما قال الرجل امل�شن: ولكني اأعرف من هي، وبالتاأكيد 
اأنك تعرف ما ميثله وطنك ودينك ووالداك وفريقك...فكن 

وفيًا معهم جميعًا.
 )35( عالج سلبياتك وال جتعلها تعيقك

خيال  ن�شج  من  جميلة  بق�شة  املو�شوع  هذا  اأبداأ  لعلي   
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ال�شلبيات،  معاجلة  من  مق�شدي  تو�شيح  يف  وتعني  مبدعها 
املاء،  تنقل بهما  اإناءان كبريان  امراأة م�شنة  حيث كان لدى 
اأحد  وكان  كتفيها.  على  خ�شبي  بعمود  مربوطني  وحتملهما 
االإناءين به �شرخ يتناثر منه املاء اأثناء عودة املراأة من البئر 
اأما االإناء االآخر فهو بحالة �شليمة وال ينق�ض من مائه �شيئ. 
يكن  ومل  املنزل  اإىل  ي�شل  امل�شروخ  االإناء  كان  مرة  كل  وفى 
كان  كاملتني  �شنتني  وخالل  فقط.  ن�شفه  غري  به  بقي  قد 
منزلها  ت�شل  كانت  حيث  امل�شنة،  ال�شيدة  مع  يحدث  هذا 
باإناء واحد مملوء ون�شف االإناء االآخر. وبالطبع، كان االإناء 
حمتقرًا  امل�شروخ  االإناء  وكان  الكامل،  بعمله  مزهوًا  ال�شليم 
نف�شه لعدم قدرته وعجزه عن اإمتام ما هو متوقع منه. وفى 
يوم من االأيام وبعد �شنتني من املرارة واالإح�شا�ض 
ال�شيدة  مع  امل�شروخ  االإناء  تكلم  بالف�شل 
فقال: اأنا خجل جدَا من نف�شي الأين عاجز 

كل واحٍد منا له سلبيات وإيجابيات،                       
ولم يخلق بعد ذلك اإلنسان الكامل، 

)باستثناء األنبياء عليهم السالم، بالنسبة للبشر( كما ال ميكن أن 

يكون هناك إنساٌن فاشل في كل شيء.



في زمن أصبحت فيه الرياضة صناعة

118

فابت�شمت  املنزل.  اإىل  الطريق  املاء على  ي�شرب  �شرخ  ولدى 
العجوز وقالت: اأمل تالحظ الزهور التي على جانب الطريق 
من ناحيتك ولي�شت على اجلانب االآخر؟ اأنا اأعلم متامًا عن 
املاء الذي ُيفقد منك ولهذا الغر�ض غر�شت البذور على طول 
الطريق من جهتك حتى ترويها يف طريق عودتك اإىل املنزل، 
اجلميلة  الزهور  هذه  من  قطفت  متوا�شلتني  �شنتني  وخالل 
الأزين بها منزيل. ولو مل تكن اأنت مبا اأنت فيه، ما كان يل اأن 

اأجد هذا اجلمال يزين منزيل. 

ما  اإىل  اأ�شل  ولكي  اخليالية  احلكاية  تلك  على  وتعليقًا 
ذاك  ولكن  �شعف  نقاط  منا  لكٌل  اأن  على  التاأكيد  اأود  اأريد 
بالكلية  �شلبيًا  يكن  مل  االإناء  يف  هو  كما  ال�شرخ  اأو  ال�شعف 
بل كان له اإيجابيات جمة مل يكن يقدمها �شواه، فبينما كان 
يقوم  امل�شروخ  االإناء  كان  املاء  بتاأمني  يقوم  ال�شليم  االإناء 
البذور.  ي�شقي  كان  اأنه  اإىل  باالإ�شافة  املاء  من  بتاأمني جزء 
واأنت كذلك عزيزي الريا�شي ابحث عن اجلوانب االإيجابية 
تن�شغل  وال  الثقة  متنحك  فهي  وا�شت�شعرها  بها  تقوم  التي 
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ويف  حلياتك  هدم  معول  وجتعلها  ب�شلبياتك  بالتفكري  كثريًا 
نف�ض الوقت ال تن�ض اأن تعمل على معاجلة ما بو�شعك معاجلته 
بل  مطلقًا.  بها  تفكر  فال  تغيريها  ميكنك  ال  التي  تلك  اأما 
تذكر اأن باإمكانك اأن تخلق اأ�شياء اإيجابية مما تظنه جوانب 
ال�شهري  االإيطايل  الالعب  باأن  ويقال  �شخ�شك،  يف  �شلبية 
كان  اإنه  اإال  القدم،  كرة  ميادين  يف  تفوقه  رغم  كان  توتي 
حمل �شخرية خارج امليدان فحتى جماهري روما كانت حت�شر 
وتطلق عليه النكات التي رمبا كانت عائدة اإىل طريقة تفكري 
اأحد ال�شحفيني  �شاأله  النكات: حني  وذهنية توتي ومن تلك 
بلدان  باأنهما  اأجاب:  والعراق،  املتحدة  الواليات  حرب  عن 
قويان ولكن  كما تعرفون فال ميكن اأن يتاأهل اإىل كاأ�ض العامل 
�شوى اأحدهما. والنكت كثرية جدًا وقد كان يعتقد اأنها رمبا 
تزعج توتي وت�شايقه، اإال اأن توتي ومن باب ثقته بنف�شه قام 
النكت  اإعداد كتاب �شماه: )كل  اأ�شدقائه يف  اأحد  مب�شاعدة 
عن توتي) وقد بيع منه خالل فرتة وجيزة اأكرث من )430) 
األف ن�شخة واحتل املركز الثالث يف مبيعات الكتب يف اإيطاليا، 
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ومت تخ�شي�ض ن�شف ريعه مل�شروع 
روما،  بامل�شنني يف  خريي  خا�ض 
والن�شف االآخر خ�ش�شه مل�شاعدة 
الكونغو  يف  امل�شردين  االأطفال 
باإ�شراف  الدميغراطية 
ميثلها  والتي  اليوني�شيف 
اخلريية،  لالأعمال  ك�شفري  توتي 
يف  اليوني�شيف  ممثلة  واأ�شادت 
وو�شفتها  اخلطوة،  بتلك  اإيطاليا 
لهوؤالء  عظيمة  هدية  باأنها 
من  اأكرث  تلقت  حيث  االأطفال 
305 اآالف دوالر من ربح الكتاب. 
كما قام توتي باإ�شدار كتاب اآخر 
�شبيه بالكتاب االأول حقق مبيعات 
فحني  وبالطبع  جدًا.)1)  عالية 
اأ�شرد هذه املعلومة؛ فالأين اأظنها 
�شاهدًا جيدًا على قدرة ال�شخ�ض 
على حتويل ما يراه االآخرون اأمرًا 
)1) �شوزان بو�ض، مقالة بعنوان: )توتي ي�شجل بكتاب نكت) ن�شرها موقع بي 

بي �شي بتاريخ 1424/6/10هـ املوافق 2003/8/8م. 

أعط نفسك 
حجمها دون 

زيادة أو نقصان، 
وكذلك يجب أن 

يكون تعاملك مع 
اآلخرين، ومثلما 
لك مزايا وعيوب، 
فاآلخرون كذلك.
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�شلبيًا اإىل جانب اإيجابي.

)36( ال تقل ال أستطيع

حني يطلب منك املدرب القيام مبهام معينة فاعمل على 
تنفيذها م�شتعينًا باهلل وال تقل ال اأ�شتطيع فهو مل يطلب منك 
ذلك اإال لثقته الكاملة بقدراتك وليقينه واإميانه باإمكاناتك، 
وملعرفته التامة باأنه ميكنك ذلك. وتذكر اأن ال�شدفة وحدها 
حولت ماجد عبد اهلل من مركز احلرا�شة اإىل راأ�ض احلربة 
اأن مهاجم  يذكر  اإىل جالدهم، حيث  ومن �شديق احلرا�ض 
فريق احلي الذي كان يلعب له ماجد قد تغيب فطلب امل�شرف 
على الفريق من ماجد اأن يحل حمله ل�شد النق�ض يف �شفوف 
الفريق، ليبدع ماجد يف تلك املباراة وي�شجل لفريقه هدفني، 
بعد  فيما  اأهلته  والتي  القمة  اإىل  ال�شعود  ولتبداأ معها رحلة 

إن ما تراه في اآلخرين نقيصة مذمومة، قد يكون 
ميزة تنتفع بها وغيرك دون أن تشعر بذلك، فليس 

بالضرورة أن كل ما نراه عيباً يكون كذلك.
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املنتخب  هّداف  ليكون 
االأول.   اآ�شيا  وقارة  ال�شعودي 
اأن يقال  ال�شيء ميكن  ونف�ض 
االأول  اإيطاليا  مهاجم  عن 
اأف�شل  كان  الذي  بيريو  دل 
زمالئه،  بني  مرمى  حار�ض 
اإال اأن طلب التحول من مركٍز 
املرة  هذه  اآخر  مركٍز  اإىل 
وال  مدرب  من  اآتيًا  يكن  مل 
من  الطلب  جاء  بل  اإداري، 
اأجمله  وما  الالعب،  والدة 
تتويج  وفوقه  وطاعة  بر  من 
من  حتول  حيث  بالنجومية، 
مهاجٍم  اإىل  مرمى  حار�ض 
اأبرز  اأحد  ولي�شبح  هداف، 
مهاجمي جوفنتو�ض واملنتخب 

االإيطايل.

تقود  أن  ميكنك  بأنه  يقال 
ولكن  النهر  إلى  احلصان 
على  جتبره  أن  ميكنك  ال 
الشرب. ورغم أن هذه املقولة 
خرج  حيث  نسبياً  قدمية 
ملحاً  أطعمه  يقول:  من 
فيشرب رغماً عن أنفه، أما 
على  إجبارك  ميكن  فال  أنت 
رغبت  فإن  ذاتك،  تطوير 
ذلك فابذل كل جهدك، وإن 
إليك  يعود  فهذا  متلملت 
من  هناك  أن  تأكد  ولكن 
سيستغل تراخيك ليتفوق 
وهذا  مكانك،  في  ويتركك 
أحد أهم أسرار تفوق األفراد 

واجلماعات أوتقهقرهم.
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اإياها  يوليك  حني  للثقة  اأهاًل  نف�شك  من  اجعل  ولهذا 
اأنك  نف�شك  يف  زرعت  واإن  الفريق،  على  امل�شرف  اأو  املدرب 
ال ت�شتطيع فلن يكون مبقدور فعل ذلك مهما عملت بل يجب 
على  اأحٌد  يقدر  فلن  ت�شتكني  وال  تبذل  واأن  حتاول  اأن  عليك 
�شوف  �شحرية  ع�شًا  هناك  ولي�ض  م�شاعدتك  اأو  اإجبارك 
هو  ما  فعل  على  القدرة  لديك  ماهر  ريا�شي  اإىل  حتولك 
ودرب  ابداأ  بل  يومني،  اأو  يوم  يف  اإتقان  وبكل  منك  مطلوب 
نف�شك على املهمة اجلديدة وا�شت�شر من قام بتنفيذها �شواٍء 
يرى  لك  بالن�شبة  ماألوفة  مهمة غري  اأو  مركزًا جديدًا  كانت 
اأو حتى الظفر مع  القيام بها  القدرة على  اأن لديك  مدربك 
وزمالوؤك  اأنت  وتظن  عليها،  املناف�شة  اأو  ببطولة  الفريق 
احلق  ولزمالئك  فلك  طموحكم  من  اأكرب  باأنها  الفريق  يف 
حد،  له  لي�ض  ما  الطموحات  من  فيه  طريق  ور�شم  باحللم 
وال  ذلك،  على  املعينة  االأ�شباب  واعمل  واجتهد  ابذل  فقط 
تكن كمجموعة من الطلبة حني ظنوا اأن لي�ض باإمكانهم تعلم 
اللغة العربية لزعمهم اأنها �شعبة، حيث يقول اأحد املعلمني: 
اأمام  الطالب  على  الدر�ض  األقي  كنت  ال�شنوات  اإحدى  يف 
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اثنني من رجال التوجيه يف  الوزارة، الذين ح�شروا لتقييمي، 
قليلة،  باأ�شابيع  النهائية  االختبارات  قبيل  الدر�ض  وكان هذا 
اأ�شتاذ  اإلقاء الدر�ض قاطعني اأحد الطالب قائاًل : يا  واأثناء 
يتم حديثه  الطالب  العربية �شعبة جدًا! وما كاد ذلك  اللغة 
حتى تكلم كل الطالب بنف�ض الكالم واأ�شبحوا كاأنهم حزب 
يحاول  وهذا  ي�شرخ  وهذا  هناك  يتكلم  فهذا  معار�شة، 
اإ�شاعة الوقت وهكذا. �شكت املعلم قلياًل ثم قال : ح�شنًا ال 
در�ض اليوم، و�شاأ�شتبدل بالدر�ض لعبة! فرح الطلبة، وجتهم 
املوجهان. ر�شم املعلم على ال�شبورة زجاجة ذات عنق �شيق، 
ور�شم بداخلها دجاجة، ثم قال: من ي�شتطيع اأن يخرج هذه 
وال  الزجاجة  يك�شر  ال  اأن  ب�شرط  الزجاجة؟  من  الدجاجة 
بالف�شل  باءت  التي  الطلبة  فبداأت حماوالت  الدجاجة!  يقتل 
وحاوال  اللغز  مع  ان�شجما  فقد  املوجهان  وكذلك  جميعها، 
الطلبة  اأحد  بالف�شل! ف�شرخ  املحاوالت  كل  باءت  ولكن  حله 
من اآخر الف�شل يائ�شًا: يا اأ�شتاذ ال تخرج هذه الدجاجة اإال 
ت�شتطيع  ال  املعلم:  فقال  الدجاجة.  قتل  اأو  الزجاجة  بك�شر 
اأ�شتاذ قل ملن  يا  اإذا  الطالب متهكمًا:  ال�شروط، فقال  خرق 
و�شعها بداخل تلك الزجاجة اأن يخرجها كما اأدخلها، �شحك 
�شوت  قطعها  فقد  طوياًل!  �شحكتهم  تدم  مل  ولكن  الطلبة، 



إليك 50 من أسرار محترفي كرة القدم الناجحني

125

من  االإجابة!  هي  هذه  �شحيح،  �شحيح،  يقول:  وهو  املعلم 
و�شع الدجاجة يف الزجاجة هو وحده من ي�شتطيع اإخراجها، 
العربية  اللغة  اأن  عقولكم  يف  مفهومًا  و�شعتم  اأنتم!  كذلك 
�شعبة، فمهما �شرحت لكم وحاولت تب�شيطها فلن اأفلح اإال اإذا 
اأخرجتم هذا املفهوم باأنف�شكم دون م�شاعدة، كما و�شعتموه 
وقد  احل�شة  انتهت  املعلم:  يقول  م�شاعدة.  دون  باأنف�شكم 
اأعجب بي املوجهان كثريًا! وتفاجاأت بتقدم ملحوظ للطلبة يف 

احل�ش�ض التي بعدها، بل وتقبلوها قبواًل �شهاًل ي�شريًا.)1)
ت�شتطيع  ال  اأنك  راأ�شك  يف  و�شعت  اإن  لك  اأقول  ولذلك 
القيام مبهمة معينة �شواء داخل امللعب اأو خارجه فتاأكد اأن ال 
اأحد ميكنه اإخراج هذا املفهوم من راأ�شك �شواك؛ الأنك اأنت 
كنت  فاإن  يخرجها،  اأن  يجب  من  وحدك  واأنت  و�شعها،  من 
تظن اأن النوم املبكر م�شتحيل فاأنت تع�شق ال�شهر وال ميكنك 
اال�شتغناء عنه ف�شتبقى كذلك، ولكنك �شتخ�شر الكثري، ونف�ض 

)1)  د. فهد الغفيلي، كما و�شلتني)مرجع �شابق).
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احلال مع عادة التدخني ال�شيئة، وكذلك 
املربرة  غري  للرنفزة  بالن�شبة  احلال 
داخل امللعب، اأو اال�شتهتار وعدم اجلدية 
اأ�شبه  العادات  تلك  كل  االن�شباط،  وقلة 
ما تكون بالدجاج داخل زجاجتك ال اأحد 

ميكنه اإخراجهن �شواك اأنت وحدك.
ر واسعاً  )37( ال حتجِّ

 ال ت�شيق على نف�شك وال حتجر وا�شعًا 
فال اإفراط وال تفريط، وال تكن لينًا فتع�شر وال قا�شيًا فتك�شر، 
وكن بني بني. فبع�ض االأ�شخا�ض ال يلتزم بالتعليمات املوجهة 
اإليه وال يتقيد بتنفيذها، وعلى العك�ض هناك اأ�شخا�ض ينفذون 
لو  حتى  اأمنلة  قيد  عنها  يحيدون  وال  بحذافريها  التعليمات 
الريا�شيني  على  ينطبق  احلال  ونف�ض  اأنف�شهم  على  �شيقوا 
فبع�شهم ال يتقيد بتوجيهات املدرب داخل امليدان مما يخل 
ي�شطر  مما  للفريق  ر�شمت  التي  وباخلطة  اللعب  بطريقة 
املدرب يف النهاية اإىل ا�شتبدال العٍب اآخر به، وهناك العب 
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اآخر يلتزم مبا يقوله املدرب وينفذه بحذافريه حتى لو ت�شبب 
كثرية  اأحايني  م�شتواه يف  وانخفا�ض  عليه  الت�شييق  ذلك يف 
وقد يرتتب عليه اإبعاده من الت�شكيل االأ�شا�شي للفريق فيكون 
م�شريه وحاله مثل �شابقه الذي مل يلتزم، وراأيي هنا باأن ال 
اإفراط وال تفريط، فال نهمل توجيهات املدرب وال نتم�شك بها 
تعاليم ربانية ال ميكن خمالفتها، بل يف حاالت رمبا  وكاأنها 
ذهنه  ويعمل  التعليمات  تلك  من  يتحرر  اأن  الالعب  يحتاج 
من  املوقف  تقييم  على  اأقدر  املباريات  اأوقات  بع�ض  يف  فهو 
ال تضيق على نفسك وال حتجر واسعاً فال إفراط وال تفريط، 

وال تكن ليناً فتعصر وال قاسياً فتكسر، وكن بني بني.
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يخالفه  اأن  يف  باأ�ض  وال  املدرب، 
هنا ب�شرط اأن ال يتمادى يف ذلك 
العينة  هذه  اأن  يقني  على  واإين 
حتظى  التي  هي  الالعبني  من 
بتقدير املدرب وت�شاعده يف خلق 
قد  املدرب  واأن  خا�شة  احللول، 
وتعليماته  وخططه  قراراته  يبني 
وكل  ولياقية  نف�شية  اأمور  على 
مبا�شرة  بالالعب  متعلق  ذلك 
اأن  على  اأوؤكد  فاإين  هنا  ومن 
لتعليمات  اأن ميتثل  الالعب يجب 
املدرب ولكن يف ذات الوقت عليه 
اأن مينح نف�شه ف�شحة لعمل بع�ض 
خطة  تف�شد  ال  التي  املبادرات 
املدرب وال تلحق ال�شرر بالفريق. 
من  املدربني  بع�ض  يكون  وقد 

مستعداً  ك����ن 
لتساعد  دائم���اً 
ف����ي  اجلمي���ع 
الب���حث ع����ن 
احلل��ول لتسهم 
في النجاح الذي 
لكم  سيحسب 

جميعاً.
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وقوة  تكتيكي عاٍل جدًا  ان�شباط  ولديه  العالية  الكفاءة  ذوي 
�شخ�شية ولكنه ال يقبل اأي اجتهادات من الالعبني فيتعامل 
وي�شعر  االإ�شكال  يقع  وهنا  تعقل،  ال  جمادات  وكاأنهم  معهم 
الالعبون بنوع من االختناق فال ي�شتطيعون تطبيق ما يطلب 
يطبق  اأن  ميكن  ال  اليومي  بالتدريب  متار�شه  ما  الأن  منهم؛ 
للتعامل مع  بحذافريه والبد من بع�ض االجتهادات الفردية، 

بع�ض امل�شتجدات التي حتدث اأثناء �شري املباراة
يف  �شارك  الذي  الربازيل  منتخب  العبي  اأحد  ويذكر   .
باأن بالده  باالإرجنتني  اأقيمت  التي  العامل عام 1978م  كاأ�ض 
للدور  وتاأهلت  ال�شنة  تلك  عرو�شها  اأ�شواأ  من  واحدة  قدمت 

قد يض������ع بع��ض املدربني  خطط��اً تخنق اللعب 
نتائج،  أو حتقيق  أي مستوى  تقدمي  ويستحيل معها 
مما  الفريق  يخرج  شيء  لفعل  الالعب  دور  يأتي  وهنا 
هو فيه، واحلقيقة أن هذه املواقف هي األصعب والتي 
الالعب  حتميل  وعدم  بحذر  معها  التعاطي  يجب 
نفسه ما ال تطيق وفي نفس الوقت عليه أن ال يتنصل 
من املسؤولية بل يبذل ما بوسعه ليحافظ على توازن 

فريقه واملكتسبات السابقة التي حتققت.
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وبعد  االأنف�ض  ب�شق  الثاين 
نادرًا  وهو  الثالثة  املباراة 
للمنتخب  يحدث  ما 
يح�شم  الذي  الربازيلي 
املباراة  بعد  تاأهله  م�شاألة 
الثانية مبا�شرة ولعل تلك 
االأخرية  كانت  البطولة 
حيث اإنه ومنذ كاأ�ض العامل 
1982م وحتى اإعداد هذا 
تتاأهل  والربازيل  الكتاب 
املباراة  بعد  مبا�شرة 
عن  النظر  بغ�ض  الثانية 
يقول  املتبقية،  املباراة 
تكتيك  باأن  الالعب  ذلك 
املبالغ  وان�شباطه  املدرب 
النتائج  تلك  ت�شبب يف  به 
عنها  نتج  التي  ال�شعيفة 
مباراتني  اأول  يف  تعادل 
واخلروج من الدور التايل 
اأذهب  ال  ولعلي  مبا�شرة. 

كثيراً ما أضرت الطرق الدفاعية 
ينتظر  كان  بفرق  بها  املبالغة 
أن  إال  لتقدمه،  الكثير  منها 
الزائد  التحفظ  على  إصرارها 
غالياً،  الثمن  تدفع  جعلها 
يرهق  ال  أن  املهم  من  ولهذا 
الدفاعية  األدوار  بكثرة  املهاجم 
حساب  على  إليه  املسندة 
وعلى  الهجومية،  واجباته 
وأن  فطناً  يكون  أن  املهاجم 
يتنبه لذلك؛ فاجلماهير ال تنتظر 
وإن فعلت  منك حماية مرماك، 
ما  تؤدي  أن  بعد  ولكن  فحسن، 
رأسها  وعلى  منك  مطلوب  هو 
تسجيل األهداف، وإن لم تفعل 
فمنع دفاعات اخلصم من التقدم 
ملساندة الهجوم، ال كما يظهر 
الفريق  تقدم  حيث  الصورة  في 
املنافس وحاصر املتكتلني دفاعاً 

ولم يتبق سوى حارس املرمى.
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الوطني  اإخفاق منتخبنا  اإىل  القارئ  واأرجعك عزيزي  بعيدًا 
اأفريقيا  1431هـ )2010م)  اإىل مونديال جنوب  التاأهل  يف 
الزائد  التكتيكي  االن�شباط  من  اأكرث  �شيئًا  اأعلم  ال  حيث 
واملبالغة يف التحفظ ومنع الالعبني من االجتهاد والتحرر من 
الطرق الدفاعية املرهقة، التي كانت االإدارة الفنية تنتهجها 
التاأهل،  على  القدرة  عدم  كانت  والنتيجة  املرحلة،  تلك  يف 
بعك�ض احلال يف ت�شفيات مونديال 1427هـ )2006م) حني 
قدم املنتخب اأجمل م�شتوياته وح�شم التاأهل اأول مرة يف وقت 
مبكر؛ ب�شبب طريقة املدرب كالديرون التي كانت متوازنة بني 
االن�شباط مع منح الالعبني احلرية يف التحرك واالجتهاد. 

حترر  حول  عنها  قراأت  التي  اجلميلة  املواقف  ومن 
التمرد  هنا  اأق�شد  وال  ال�شارمة  التعليمات  من  االإن�شان 
الن�شائح  بع�ض  جتاهل  عن  هنا  اأحتدث  ولكني  والع�شيان، 
حتى واإن كانت مفيدة ولكنها قد ال تخدم الالعب اأو االإن�شان 
يف موقف حمدد، بحيث يكون لدى ال�شخ�ض رغبة يف حتقيق 
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الهدف  ذلك  اإىل  للو�شول  بو�شعه  ما  كل  فيفعل  بعينه  اأمٍر 
وحني تاأتي الن�شيحة التي �شتبعدين عن هديف عندها يجب 
اأو�شاهريا  الياباين  ال�شاب  فعله  ما  وهو  اإليها  األتفت  ال  اأن 
ذلك:  عن  فيقول  اأملانيا،  يف  للدرا�شة  حكومته  بعثته  الذي 
الأدر�ض  ذهبت  الذي  االأملاين  اأ�شتاذي  ن�شائح  اتبعت  اأين  لو 
عنده يف جامعة هامبورغ ملا و�شلت اإىل �شي، كانت حكومتي 
اأر�شلتني الأدر�ض اأ�شول امليكانيكا العلمية كنت احلم باأن اأتعلم 
كيف ا�شنع حمركًا �شغريًا كنت اعرف اأن لكل �شناعة وحدة 
اأ�شا�شية، اأو ما ي�شمى موديل  هو اأ�شا�ض ال�شناعة كلها، فاإذا 
عرفت كيف ت�شنع و�شعت يدك على �شر هذه ال�شناعة كلها، 
تدريب  مركز  اأو  معمل  اإىل  االأ�شاتذة  ياأخذين  اأن  من  وبداًل 
عرفت  حتى  وقراأت  الأقراأها   كتبا  يعطونني  اخذوا  عملي 
اأقف  اأمام املحرك كاأين  نظرية امليكانيكا كلها ولكني ظللت 
اأمام لغز ال يحل، ويف اأحد االأيام قراأت عن معر�ض حمركات 
راتبي،  معي  وكان  ال�شهر  اأول  ذلك  كان  ال�شنع،  اإيطالية 
وجدت يف املعر�ض حمركًا قوة ح�شانني، ثمنه يعادل مرتبي 
كله، فاأخرجت الراتب ودفعته، وحملت املحرك، وكان ثقياًل 
وجعلت  املن�شدة  على  وو�شعته  حجرتي،  اإىل  وذهبت  جدًا، 
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لنف�شي:  وقلت  تاج من اجلوهر  اإىل  اأنظر  كاأنني  اإليه،  اأنظر 
كهذا  اأ�شنع حمركًا  اأن  ا�شتطعت  لو  اأوربا،  قوة  �شر  هو  هذا 
هذا  اإن  يقول:  خاطٌر  بذهني  وطاف  اليابان،  تاريخ  لغريت 
املحرك يتاألف من قطع ذات اأ�شكال وطبائع �شتى، مغناطي�ض 
كحدوة احل�شان، واأ�شالك، واأذرع دافعة وعجالت، وترو�ض 
اأفكك قطع هذا املحرك  اأن  اأنني ا�شتطعت  لو  اإىل ذلك  وما 
واأعيد تركيبها بالطريقة نف�شها التي ركبوها بها، ثم �شغلته 
فا�شتغل، اأكون قد خطوت خطوة نحو �شر "موديل" ال�شناعة 
عرثت  حتى  عندي،  التي  الكتب  رفوف  يف  وبحثت  االأوربية، 
على الر�شوم اخلا�شة باملحركات واأخذت ورقًا كثريًا، واأتيت 
ب�شندوق اأدوات العمل، وم�شيت اأعمل، ر�شمت املحرك، بعد 
اأن رفعت الغطاء الذي يحمل اأجزاءه، ثم جعلت اأفككه قطعة 
قطعة، وكلما فككت قطعة، ر�شمتها على الورقة بغاية الدقة 
تركيبه،  اأعدت  ثم  كله  فككته  ف�شيئًا  و�شيئا  رقما  واأعطيتها 
و�شغلته فاأ�شتغل، كاد قلبي يقف من الفرح، ا�شتغرقت العملية 
اأ�شيب من  وال  واحده،  اليوم وجبه  اآكل يف  اأيام، كنت  ثالثة 
النوم اإال ما ميكنني من موا�شلة العمل )بودي اأن تقف هنا 
�شبيل  يف  جهد  من  يبذلونه  وما  العظماء  يفعله  ما  لتعرف 

حتقيق اأهدافهم لي�ض الإجناز �شخ�شي لهم وحدهم، بل 
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اإىل  النباأ  فيقول: حملت  اأو�شاهريا  ويكمل  واأمتهم)  لوطنهم 
رئي�ض بعثتنا، فقال: ح�شنًا ما فعلت، االآن ال بد اأن اختربك، 
مو�شع  وتك�شف  تفككه  اأن  وعليك  متعطل،  مبحرك  �شاآتيك 
اخلطاأ وت�شححه، وجتعل هذا املحرك العاطل يعمل، وكلفتني 
هذه العملية ع�شرة اأيام، عرفت اأثناءها موا�شع اخللل، فقد 
غريها  �شنعت  متاآكلة،  بالية  املحرك  قطع  من  ثالٌث  كانت 
بيدي، �شنعتها باملطرقة واملربد. بعد ذلك قال رئي�ض البعثة: 
عليك االآن اأن ت�شنع القطع بنف�شك، ثم تركبها حمركًا ولكي 
اأ�شتطع اأن افعل ذلك التحقت مب�شانع �شهر احلديد، و�شهر 
كما  الدكتوراه  ر�شالة  اأعد  اأن  من  بداًل  واالأملنيوم  النحا�ض 
اأن  بال�شرورة  فلي�ض  هنا  )اأنظر  االأملان،  اأ�شاتذتي  مني  اأراد 
اأفعله  ما  هو  ال�شحيح  بل  ال�شحيح،  هو  اخلرباء  يقوله  ما 
واأ�شمن اأنه �شيو�شلني لهديف) حتولت اإىل عامل األب�ض بدلة 

ميكن  ال  هدفاً  لنفسك  اجعل 
عنه،  يصرفك  أن  كان  ألٍي 
كما  منه،  أفضل  هو  ملا  إال 
تاكيو  الياباني  الشاب  فعل 
على  أصر  الذي  أوساهيرا 
يتزحزح  ولم  لهدفه  الوصول 
هائلة  ثورة  أحدث  حتى  عنه 
في بالده نقلت شعٍبا بأكمله 

من حال إلى حاٍل آخر.
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زرقاء واقف �شاغرًا اإىل جانب عامل �شهر املعادن  كنت اأطيع 
اأوامره كاأنه �شيد عظيم حتى كنت اأخدمه وقت االأكل مع اإنني 

كنت  ولكنني  �شاموراي  اأ�شرة  اأخدم من 
اليابان  �شبيل  ويف  اليابان  

يهون كل �شي، قد حتتاج 
من  تن�شى  اأن  اإىل 

تكون  ومن  اأنت 
املزيد  لتبذل 
للتو  وكاأنك 
�شنوات  بداأت. 

اأعمل  كنت 
خاللها مابني ع�شر 

�شاعة  ع�شرة  وخم�ض 
انتهاء  وبعد  اليوم  يف 

اآخذ  كنت  العمل  يوم 
الليل  وخالل  حرا�شة  نوبة 

�شناعة  كل  قواعد  اأراجع  على كنت 
الطبيعة0 وعلم امليكادو احلاكم الياباين  باأمري، فاأر�شل يل 
من ماله اخلا�ض خم�شة اآالف جنيه اجنليزي ذهب ا�شرتيت 
وعندما  واآالت  واأدوات  كاملة  حمركات  م�شنع  اأدوات  بها 
فو�شعت  فرغت  قد  نقودي  كانت  اليابان  اإىل  �شحنها  اأردت 
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وعندما  ادخرته  ما  وكل  راتبي 
اإن  "نغازاكي" قيل  اإىل  و�شلت 
قلت:  يراين  اأن  يريد  امليكادو 
لن ا�شتحق مقابلته  اإال بعد اأن 
اأن�شئ م�شنع حمركات كاماًل، 
�شنوات   ت�شع  ذلك  ا�شتغرق 
مع  حملت  االأيام  من  يوم  ويف 
حمركاٍت،  ع�شرة  م�شاعدي 
كتب عليها "�شنع يف اليابان"، 
ودخل  الق�شر  اإىل  حملناها 
ميكادو وابت�شم وقال: هذه اأعذب مو�شيقى �شمعتها يف حياتي 
�شوت حمركات يابانية خال�شة هكذا ملكنا �شر قوة الغرب، 
وماذا  الغرب.)1)  اإىل  اليابان  ونقلنا  اليابان،   اإىل  ونقلناها 
اأو�شاهريا  تاكيو  فهل  لبلدك؟  �شتفعله  الذي  ما  اأنت  عنك 
كان يحب اليابان اأكرث مما حتب اململكة العربية ال�شعودية؟ 
اأحٌد  لبلدك ما مل يحققه  بالتاأكيد..ال. فابذل واعمل وحقق 

قبلك.

)1) د. فهد الغفيلي، كما و�شلتني)مرجع �شابق).

إلى  ينظر  أوساهيرا  كان 
من  تاج  وكأنه  احملرك 
السبيل  فهو  الذهب؛ 
وأنت  حلمه،  لتحقيق 
كذلك بالتأكيد أنك حتمل 
والطموح،  النظرة،  نفس 

واألمال، واألحالم.
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)38( حافظ على صحة بدنك

ال�شحية  االأغذية  تناول  تتم من خالل  املحافظة  وهذه 
له  وال�شراب  الطعام  تناول  اأن  كما  ال�شارة  االأغذية  وجتنب 
ولي�ض ذلك خا�شًا  اإتباعها  باالإن�شان  يجدر  واآداب  �شلوكيات 
بالريا�شيني فقط. ومن اأهم تلك االآداب عدم تناول الطعام 
اأن�ض وقتادة ر�شي اهلل  ال�شراب يف و�شعية الوقوف؛ فعن  اأو 
ي�شرب  اأن  نهى  اأنه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  عن  عنهما 
اأ�شر  ذاك  فقال:  فاالأكل؟  فقلنا  قتادة:  قال  قائمًا   الرجل 
يقول  ذلك  اأهمية  وحول  والرتمذي.  م�شلم  رواه  واأخبث. 
الطعام  وتناول  ال�شرب  باأن  الكيالين:  الرزاق  عبد  الدكتور 
جال�شًا اأ�شح واأ�شلم واأهناأ واأمراأ حيث يجري ما يتناول االآكل 
وال�شارب على جدران املعدة بتوؤدة ولطف. اأما ال�شرب واقفًا 

اإىل قعر املعدة وي�شدمها  ال�شائل بعنف  ت�شاقط  اإىل  فيوؤدي 
اإىل  الزمن  طول  مع  يوؤدي  العملية  هذه  تكرار  واإن  �شدمًا، 
ا�شرتخاء املعدة وهبوطها وما يلي ذلك من ع�شر ه�شم. واإمنا 
�شرب النبي واقفًا ل�شبب ا�شطراري منعه من اجللو�ض مثل 

مهم جداً أن تثقف نفسك في مجالي الصحة والتغذية 
فهذا ميد في عمرك ويطيل فترة بقائك في املالعب بإذن اهلل.
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الزحام املعهود يف امل�شاعر 
املقد�شة، ولي�ض على �شبيل 
اأن  كما  والدوام.  العادة 
من  لي�ض  ما�شيًا  االأكل 
ال�شحة يف �شيء وما عرف 
وامل�شلمني.  العرب  عند 
ت�شع  اأن  املهم  اأنه من  كما 
القوة  اأن  عينيك  ن�شب 
املنا�شبة  والبنية  اجل�شدية 
االهتمام  اأ�شكال  من  �شكل 
االحظ  حيث  بال�شحة، 
كرة  العبي  من  كثريًا  اأن 
يهتمون  ال  لدينا  القدم 
باأن  ويظنون  بذلك  كثريًا 
مثل  بالفطرة  ينمو  اجل�شد 
)وحتى  واالأظافر  ال�شعر 
اأحد  بذلك  ي�شرح  مل  لو 
واقع  اأن  اإال  الالعبني)  من 

أن حترص  مهم جداً 

كافة  تقوية  على 

فهذا  بدنك  أجزاء 

إصابة  من  يحميك 

بحول اهلل. املالعب، 
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حولك  وتلفت  ذلك  اإىل  ي�شري  احلال 
ذوي  من  الالعبني  من  كم  لرتى 
مل  الذين  العالية  املهارات 
على  اأج�شادهم  �شاآلة  ت�شعفهم 
اأن  اأن�شحك  واأنا  االإبداع،  من  مزيٍد 
النجم  اأن  ويذكر  االعتبار،  بعني  هذا  تاأخذ 
الربازيلي زيكو حني بلغ الرابعة ع�شرة من عمره 
ان�شم اىل مدر�شة كرة القدم التابعة لنادي فالمينغو، وكان 
يحلم باللعب يف �شفوف الفريق االأول، غري اأن بنيته النحيفة 
حتقيق  اأمام  االول  العائق  كانتا  البدنية  للقوة  وافتقاره 
فقد  ولذلك  العالية؛  والفنيات  املوهبة  امتالكه  برغم  حلمه 
تلك من  ال�شعف  اإىل معاجلة نقطة  اللحظة  تلك  �شعى منذ 
خالل املوظبة على العمل بجد من اأجل ك�شب اللياقة والقوة 
البدنيتني الالزمتني ومتكن من زيادة وزنه 20 كلغ وطوله 15 
ب�شورة  نف�شه  اإظهار  من  الطريقة  بهذه  ومتكن  �شنتيمرتا، 
لي�ض  نف�شه  �شيء؛ ففر�ض  ينق�شه  الذي ال  املتكامل  الالعب 
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على الفريق االأول بناديه وال اكتفى حتى باملنتخب الربازيلي 
بل دون ا�شمه �شمن نخبة جنوم كرة القدم على مر التاريخ.

بها  االهتمام  بك  يجدر  التي  املهمة  االأمور  من  اأن  كما 
اإطالة عمرك  تناول االأغذية ال�شحية املفيدة فهي مهمة يف 
اأحد  اأن  وُيذكر  اهلل  باإذن  املالعب  يف 
الربازيلي  الالعب  �شاأل  ال�شحفيني 
لن  قال:  �شتعتزل؟  متى  روماريو: 
اإىل �شن  اأ�شل  اأن  يكون ذلك قبل 
الـ )40)؛ فاأنا اأتبع حمية غذائية 
وال اأتناول االأغذية الد�شمة واأركز 
والفاكهة  اخل�شار  على  اأكلي  يف 
يوم.  كل  النوم  من  حاجتي  واأنال 
اأحد  فاإن  العالية  االن�شباطية  لهذه  ونتيجة 
مدربي اللياقة ممن دربوا روماريو يقول: باأن االإن�شان عندما 
يتخطى �شن الثالثني يبداأ بفقدان 10% من حجم ع�شالته كل 
ع�شر �شنوات وهذا هو ال�شبب الرئي�شي يف انخفا�ض اجلانب 
روماريو ال  اأن  اإال  الالعبني،  كثرٍي من  لدى  واملهاري  اللياقي 

يزال بكامل عافييته رغم بلوغه �شنًا متقدمة.
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 )39( ال تعتِد على حقوق اآلخرين

من منا ال ي�شعى اإىل حتقيق االإجناز والظفر بالغنيمة، ولكن 
ما  على  بها  يح�شل  التي  الكيفية  مرة يف  األف  يفكر  بع�شنا 
يريد وقلة ال يهمهم �شوى الو�شول اإىل اأهدافهم حتى لو كان 
ذلك باإحلاق ال�شرر بغريه من املناف�شني، وهنا يجب اأن اأوؤكد 
على اأهمية اأن يتذكر الريا�شي اأنه م�شلم قبل كل �شيء ويجب 
عليه التحلي باخللق االإ�شالمي الرفيع بحيث يح�شل على 
يعتدي  وال  حقوقهم  االآخرين  ي�شلب  اأن  دون  بغيته 

املهم  ومن  اأكتافهم.  على  ي�شعد  اأن  اأو  عليهم 
جدًا اأن ن�شمو باأخالقنا، فال نحاول خمادعة حكم املباراة من 
اأجل احل�شول على خطاأ اأو ركلة جزائية اأو االإيقاع بالالعب 
اأو �شفراء وهذا لي�ض حكرًا  املناف�ض ليعاقب ببطاقة حمراء 
الريا�شية، فلكل  االألعاب  القدم فقط بل يف جميع  على كرة 
لعبة اأ�شاليب ت�شتخدم للحد من قدرة املناف�شني على العطاء 

ال تغش، ال تخادع، ال حتتل، ال تأكل حقوق اآلخرين، ال 
تأخذ ما ليس لك. 

بالطبع أنا على يقني من أنك أسمى من أن 
تفعل ذلك، ولكنه سرد لبعٍض من املمنوعات على 

النزهاء والشرفاء من أمثالك.
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عليه  اهلل  �شلى  ـ  اهلل  ر�شول  قال  وقد  م�شروعة،  غري  بطرق 
اأن  بع�شكم  فلعل  ياأتيني اخل�شم  اإنه  و  ب�شر  اأنا  اإمنا  و�شلم: 
بذلك،  له  فاأق�شي  �شادق  اأنه  فاأح�شب  بع�ض  من  اأبلغ  يكون 
النار،  من  قطعة  هي  فاإمنا  م�شلم  بحق  له  ق�شيت  فمن 
احلكم  على  ينطبق  احلال  ونف�ض  ليرتكها.)1)  اأو  فلياأخذها 
عن  واعتذر  فاأرجعه  لك  حقًا  لي�ض  ما  احلكم  اأعطاك  فاإن 
اخلطاأ و�شوف لن يزيدك ذلك اإال �شرفًا ورفعة. وحقيقة كم 
كنت اأمتنى حني يحت�شب خطاأ غري �شحيح اأن يتقدم الالعب 
وجود  بعدم  ويخربه  املباراة  حكم  اإىل  اخلطاأ  من  امل�شتفيد 

)1) اأخرجه البخاري ) 3 / 101).  

ستقول  هل  لك؟  ليس  ما  على  حتصل  حني  ستعتذر  هل 
ومن  حقيقية  جزاء  ضربة  ليست  هذه  "مثالً"،  املباراة  حلكم 
إن  املنافس؟  الفريق  مرمى  حلارس  وتسلمها  الكرة  تعيد  ثم 
فعلت ذلك فأنت ال تبتدع جديداً بل تنفذ ما يأمرك به دينك.
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اأنه قد ارتكب خطاأ بحق  اأو  خطاأ 
قبل  املناف�ض  الالعب  زميله 
ففي  اخلطاأ  االآخر  يرتكب  اأن 
اأرقى �شور  هذه احلال تتجلى 
ال�شمو واالإيثار االإن�شاين وتربز 

الفا�شلة  االإ�شالمية  االأخالق 
املعاملة  تلك  خالل  من  ونكون 
اإىل  للدعوة  الريا�شة  وظفنا  قد 
من  جزءًا  واأدينا  احلنيف  ديننا 
يقول  وقد  بنا،  املناطة  الر�شالة 
من  نوعا  ذلك  يف  باأن  اأحدهم 
املثالية الزائدة، فاأقول له: ال لي�ض 
اإىل  احلق  فاإعادة  مثالية  هناك 
واإعادة  باخلطاأ  واالعرتاف  اأهله 
االأمور اإىل ن�شابها كلها اأمور حث 
احلنيف،  االإ�شالمي  ديننا  عليها 
الرتاجع  اأن  االإ�شكال  يكون  ورمبا 

السع��ادة جم�ع ولست أرى 

السعيد. هو  التقي  ولكن  ماٍل 

البذل  أن  نظري  وجهة  ومن 

السعادة  مصدر  هما  والعطاء 

وتقدمي  والدائمة،  احلقيقية 

لآلخرين  واملساعدة  العون 

أما  العطاء،  أشكال  من  شكل 

تقوى اهلل فهي قمة العطاء من 

يعود  ما  وكل  النفس  بذل  خالل 

له.  شريك  ال  وحده  هلل  إليها 
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الريا�شيون خا�شة حيث مل  هنا وهو االأ�شل الذي غفل عنه 
امل�شتفيد مبخاطبة احلكم  اأ�شاهد حالة واحدة قام الالعب 
لتعديل قراره خا�شة فيما يتعلق باالأخطاء التحكيمية الفادحة 
كاحت�شاب ركلة جزاء اأو اإ�شهار بطاقة حمراء غري م�شتحقة 
الرتاجع عن  �شاهدت العبًا يطلب من احلكم  اأن  ي�شبق  ومل 
قراره يف معاقبة الالعب املناف�ض مع علمه باأن لي�ض له حق 
من  وهذا  االأ�شل  هو  االأمر  هذا  �شار  حتى  ذلك  يف  �شرعي 
واإال فديننا يوجب عدم  املنكر،  وتعريف  املعروف  اإنكار  باب 
اأن �شريعتنا  اأن ال تن�شى  التعدي على حقوق االآخرين ويجب 
حتكم وتنظم جميع ت�شرفاتنا فمن عمل بذلك فليهنه الر�شا 
والقناعة واالمتثال ل�شريعته التي لن تخذله باأي حال، ومن 
اأبى فيجب اأن يوقن اأن كل ما ح�شل عليه كان ك�شبا حلظيا 

خ�شر معه واحدًا من اأهم مبادئه.

 )40( مهم جداً أن تكون سعيداً

يعتقد كثرٌي من االأ�شخا�ض اأن حتقيق ما يطمح اإليه بغ�ض 

مساعدة الزمالء وخاصة املبتدئني منهم على حتقيق الهدف، 
يقدمه  ما  تنس  ال  باملقابل  وأنت  أبداً،  لك  ينسى  لن  عمٌل 

اآلخرون لك.
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كان  �شواء  الطموح  ذلك  عن  النظر 
ال�شهرة  اأو  املال  على  باحل�شول 

وغريها  بطولة  حتقيق  اأو 
ما  هي  الطموحات  من 

ال�شعادة  اإىل  �شيو�شله 
و�شايف  البال  مرتاح  ويجعله 

الذهن، واحلقيقة اأن حتقيق الطموح 
وجيد  مطلوب،  اأمر  باملطلوب  والظفر 

ي�شهم بل يف ظاهره ولكنه ال يجلب ال�شعادة الدائمة 
الوقت  من  معينة  مدة  املوؤقت  والفرح  الن�شوة  ح�شول  يف 
الن�شوة  فرتة  اإطالة  املمكن  من  ولكن  يزوال،  اأن  يلبثان  ما 
وال�شعادة من خالل العمل والبذل املقرون بالعطاء وم�شاعدة 
اأن  املهم  ومن  وخارجه،  الريا�شي  امليدان  داخل  االآخرين 
يف  امل�شاركة  اإىل  يدفعه  ووطني  ديني  هم  للريا�شي  يكون 
و�شهرته  و�شوته  ماله  يف  ي�شاهم  بحيث  اخلريية  االأعمال 
مما  متطوع  ك�شخ�ض  وي�شارك  ال�شخ�شي  باحل�شور  ويقوم 
 . االأمر  هذا  نفو�شهم  يف  ويعزز  حمبيه  من  الكثري  ي�شجع 
الن�شح  تقدمي  يف  جهدًا  يّدخر  ال  اأن  بالريا�شي  يجدر  كما 
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ال�شخ�شي لزمالئه وحثهم على البذل يف هذا اجلانب وغريه 
اأمر  وهناك  للنف�ض.  تزكية  فيها  التي  االأخرى  اجلوانب  من 
الزمالء  م�شاعدة  يف  ويتمثل  مهم  وهو  بالعطاء  يتعلق  اآخر 
من  اخلربة  قليلي  ودعم  لهم  وامل�شورة  الن�شح  وتقدمي 
لديهم،  ما  ليقدموا  لهم  الفر�شة  واإتاحة  اجُلدد  الالعبني 
وهذه بالذات ال ميكن لالعب امل�شتجد اأو النا�شئ اأن ين�شاها؛ 
ن لزميله مثل هذا العمل ويراه عطاء ال ميكن مكافاأته  فهو يثمِّ
بعد  للريا�شي حتى  تكون مالزمة  التي  الدائمة  باالإ�شادة  اإال 
عن  الريا�شيني  من  تعرف  من  �شئت  اإن  وا�شاأل  اعتزاله، 
االأ�شخا�ض الذين وقفوا معهم يف بداية امل�شوار، وعن بع�ض 
كما  عنها  يتحدثون  جتدهم  و�شوف  والذكريات،  االأحداث 
يدل  وهذا  القريب  باالأم�ض  ح�شلت  االأحداث  تلك  كانت  لو 
على اأن الدعم والت�شجيع من �شور العطاء التي ال تن�شى اأبدًا 
فاحر�ض على اأن يكون ا�شمك حمفورًا يف عقول الرجال، وال 
تن�ض اأن ت�شاأل اهلل اأن يتقبل عملك واأن يجعله خال�شًا لوجهه 

الكرمي. 
 )41( تنمية اجلانب الثقافي

وحني اأحتدث هنا عن اجلانب الثقايف ال اأق�شد به القراءة 
واملطالعة، فهذه واإن كانت مهمة جدًا و�شبق اأن حتدثت عنها 
الالعب  ثقافة  هنا  واأق�شد  اأعنيها،  ال  اأين  اإال  البداية،  يف 
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حتدثت  فلو  وخارجه.  امللعب  داخل 
فاأق�شد  امللعب  خارج  الالعب  عن 
ونظامه  و�شلوكياته  عاداته  هنا 
الغذائي ومواعيد النوم واال�شتيقاظ 
التمرين وبقية  اإىل  ووقت احل�شور 
والثقافة  االأخرى،  االرتباطات 
وهي  حد،  لها  لي�ض  امللعب  خارج 
الكل  ذلك  تايلور:  يعرفها  كما 
�شيء.  كل  على  امل�شتمل  املعقد 
اأمر  على  اأ�شدد  اأن  بودي  ولكن 
بثقافة  يتعلق  االأهمية  غاية  يف 
الالعب خارج امللعب وعلى �شبيل 
عن  الالعب  يتحدث  حني  املثال 
زمالئه خا�شة من الفريق املناف�ض 
هناك من يكون سامياً في كل شؤونه: 
فعله،  وفي  قوله،  وفي  نظرته،  في 
العب أمنوذج  أنتظر منك أن حتاكيه وأن 

تتفوق عليه بغض النظر عن مركزك.
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فيجب عليه احرتامهم واإظهار اجلوانب االإيجابية فيهم، فهذه 
التع�شب من  واإزالة  وك�شب حمبيهم،  لك�شبهم  و�شيلة  اأ�شهل 
اأنف�ض جماهري فريقك. وين�شب اإىل �شامي اجلابر حني �شئل 
عن ماجد عبد اهلل، قوله: باأنه العب كبري ومهاجم من طراز 
نادر وميلك مميزات كثرية قلما تتوافر يف مهاجم واحد، فهو 
�شريع ومراوغ من الدرجة االأوىل وي�شتخدم راأ�شه ب�شكل جيد 
وميلك عن�شر املفاجاأه، ويتوج كل هذه املزايا واملحا�شن بخلق 
رفيع وروح ريا�شية اأهلته الأن ينتزع لقب مهاجم اآ�شيا االأول 
به من اخلطاأ  املهاجمني  اأن مقارنة  واأعتقد  لفرتات طويلة، 
مدر�شته  يف  تلميذًا  نف�شي  اأعد  كمهاجم  واأنا  عميدهم  فهو 
فماجد  اآخر،  العب  واأي  ماجد  بني  مقارنة  اأي  هناك  ولي�ض 
وتاريخه  الكثرية  باإجنازاته  املقدمة  النجوم ويف  يبقى جنم 

الذهبي. 
ثقافة  اإبراز  اأثر عظيم يف  له  االإجابات  النوع من  وهذا 
الإثبات  الفر�شة  ومنحه  بنف�شه،  الثقة  واإك�شابه  الالعب، 
تفوقه داخل امليدان، اأما على �شفحات اجلرائد وعرب االأثري 
فلي�ض مهمًا اأن تكون االأبرز واالأميز فهذا غري مطلوب منك، 
واإدراك الالعب هذا االأمر �شكٌل من اأ�شكال الثقافة التي البد 
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اأن يت�شلح بها دائمًا.
وبالن�شبة للثقافة داخل امللعب فيق�شد بها طريقة تعاطي 
الالعب مع اأجواء املباراة وت�شرفه، بحيث يعرف الالعب متى 
ن على  يهدئ وترية اللعب، ومتى ي�شعى لت�شريعها، متى يح�شَّ
واأين، وكيف  الكرة، ومتى ميرر ومتى ي�شدد، وكيف يتمركز 
تذهب  اأين  وتوقعه  املباراة،  جمريات  �شري  قراءة  ي�شتطيع 
بح�شب  ويوزعها  البدنية  لياقته  على  يحافظ  وكيف  الكرة، 
اإال  اكت�شابها  ميكن  وال  جدًا  مهمة  االأمور  هذه  كل  احلاجة، 
من خالل املالحظة واملمار�شة بحيث يراقب الالعب النا�شئ 
يتحركون  وكيف  يت�شرفون  كيف  املتميزين  من  �شبقوه  من 
بالكرة وبدونها، ومن خالل هذه املالحظة يقوم بتطبيق ما 
ي�شاهده وبهذه الطريقة يرتفع امل�شتوى الثقايف لدى الالعب 
وي�شبح قادرًا على الك�شب �شواء الفردي اأو اجلماعي. ولعلي 

جيد أن يكون لك حضور إعالمي، 
ولكن األجود واألهم حضورك 

في امليدان ومتيزك.



في زمن أصبحت فيه الرياضة صناعة

150

ثقافة  على  �شريعًا  مثااًل  اأ�شرب  هنا 
واأذكر  امللعب  داخل  الالعب 
ال�شعودية  مباراة  يف 
يف  اأقيمت  التي  واإيران 
الت�شفيات  �شمن  طهران 
1431هـ  العامل  لكاأ�ض  املوؤهلة 

2010م)  وكيف ) املباراة  دقائق  اأخر  يف 
حممد  ر ا�شتطاع  تعطيل اللعب بطريقة قانونية ملدة نو

�شاهد  ثم  املباراة،  اأ�شهمت يف ك�شب  ثانية  زادت عن )90) 
ت�شرف العٍب اآخر يف مباراة امللحق �شمن نف�ض الت�شفيات 

أن  أيضاً  ومهم  هنا،  اخلالية  املساحات  تالحظ  أن  جداً  مهم 
تعلم أنه مضى 2.19 دقيقة من 3 دقائق متبقية من الوقت 
بدل الضائع.. فحسن التصرف هنا كان سيغير أحداثاً كثيرة.
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ال�شعودية  بني  اأقيمت  التي 
وكيف  الريا�ض  يف  والبحرين 
على  ثقافته  ت�شاعده  مل 
اآخر  يف  بالكرة  االحتفاظ 
الكرة  اأن  رغم  ثانية  اأربعني 
من  قدميه  متناول  يف  كانت 
حتى  تقريبًا  امللعب  منت�شف 
ياردات،  ال�شت  خط  دخل 
ومع ذلك قطعت منه ومتكنت 
هدف  ت�شجيل  من  البحرين 
التعادل يف الثانية االأخرية من 
خروج  يف  ت�شبب  مما  املباراة 
منتخبنا الوطني من ت�شفيات 
اأقوى  اأحد  وكان  العامل  كاأ�ض 
حني  واأنا  للتاأهل.  املر�شحني 
الالعبني  هذين  عن  اأحتدث 
خربة  له  العب  فكالهما 
ثقافته  االأول  اأن  اإال  عري�شة 

قوة املالحظة واالستفادة 
وسائل  من  سبقوك،  ممن 
بثقافتك  االرتق�������اء 
الرياضية؛ ولذلك ال تتأخر 
السلوكيات  رص��د  في 
امليدان  داخل  اجلي�����دة 
ثم  ومن  وخارج��������ه، 
تصير  حتى  ممارستها 
التي  العادات  من  شيئاً 

تعرف بها.
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الكروية داخل امللعب عالية جدًا كثريًا ما خدمت فريقه بينما 
اإليها  اأ�شرت  التي  اللحظة  تلك  يف  ثقافته  ت�شعفه  مل  الثاين 
ليحتفظ بالكرة ويك�شب خطاأ اأو �شربة ركنية اأو تعطيل اللعب 
ثانية  واأربعني  خم�ض  مدة  الكرة  على  التح�شني  خالل  من 
فقط وهذا امل�شهد لن ين�شاه حمبو الكرة ال�شعودية اأبدًا ولكن 
كثريًا منهم ال ي�شتطيع تف�شري اأو حتليل ما حدث بال�شبط وال 
اأن ينهجه الالعب يف مثل  الت�شرف االأمثل الذي كان يجب 

أن تصل  )خاصة في األوقات احلاسمة( ليس مهماً  أحياناً 
بالكرة  االحتفاظ  أهمية  بقدر  املنافس  الفريق  مرمى  إلى 
وإدركه، من  ذلك  بالنتيجة، ومعرفة  والظفر  النهاية  حتى 

عالمات ثقافتك داخل امللعب.

سوء التنسيق في حلظات ومناطق احلسم 
كثيراً ما ترتب عليه عواقب غير محمودة.
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تلك املواقف.
�شكل  لها  لي�ض  الالعب  ثقافة  اأن  على  هنا  اأ�شدد  ولعلي 
ثالثة  يف  الفت  ب�شكٍل  تظهر  ولكنها  اأ�شلفت  كما  حمدد 

موا�شع:
التعامل مع الكرة يف نهاية املباراة اأو يف االأوقات   اأ) 
�شحب  املواقف،  تلك  يف  الالعب  يت�شرف  وكيف  احلا�شمة، 
اخل�شم اإىل زاوية امللعب يف الركن وحماولة اإ�شاعة الوقت 
املناطق  يف  مبا�شرة  الكرة  بتخلي�ض  املدافع  قيام  هناك، 
بالكرة يف  االحتفاظ  من  االإكثار  اأو  املراوغة  احلرجة، عدم 

املنطقة احلرجة بني خط الثمانية ع�شر وخط املنت�شف.
متى  اخل�شم،  مواجهة  اأثناء  الت�شرف  كيفية   ب) 
ينزلق، ومتى يثبت، متى يراقب اخل�شم ومتى يراقب الكرة، 
االحتفاظ  يف  طريقته  يراوغ،  ومتى  ميرر  ومتى  ي�شدد  متى 

بالكرة.
وبني  بينه  الكرة  �شقوط  اأثناء  يت�شرف  كيف   ج) 
وجهه  كان  اإن  املثقف  الالعب  جتد  حيث  الفريق،  يف  زميله 
باجتاه مرمى الفريق املناف�ض اندفع حماواًل اال�شتحواذ على 
فريقه  باجتاه مرمى  كان وجهه  اإن  اأما  تخلي�شها،  اأو  الكرة 
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الفريق  مرمى  باجتاه  الذي  لزميله  املجال  ترك  اإىل  فيبادر 
املناف�ض لي�شتحوذ على الكرة اأو ليخل�شها.

 )42( ال تطلب من أحٍد أن يقيمك

رحب،  ب�شدٍر  النقد  تقبل   
كل  من  تقييمك  تطلب  ال  ولكن 
فكاأمنا  فعلت  فاإن  ودّب؛  هّب  من 
ميكن  قيدًا  يدك  حول  ت�شع 
مب�شاعرك  والتالعب  ت�شيريك 
من خالله. ومن املهم جدًا اأن ال 
ت�شع نف�شك اأ�شريًا الآراء االآخرين 
ثناءاتهم،  حتى  وال  وانتقاداتهم 
عن  االآخرين  ت�شاأل  حني  فاأنت 
هي  وما  اأعجبهم  وهل  م�شتواك 
لهم  تتيح  فاإنك  مالحظاتهم 
يريدون  التي  بالطريقة  ت�شيريك 
من  كثريًا  اأن  االإ�شكالية  اإن  ثم 
الفر�شة  مينح  حني  االأ�شخا�ض 

بصدٍر  النقد  تقبل 
رحب، ولكن ال تطلب 
من أٍي كان تقييمك، 
فكأمنا  فعلت  فإن 
يدك  حول  تضع 
تسييرك  ميكن  قيداً 
مبشاعرك  والتالعب 

من خالله.
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كل  عن  والتنقيب  البحث  يبداأ  فاإنه  امل�شورة،  منه  ويطلب 
�شغرية فال يرتك �شلبية اإال وناق�شها حتى لو كانت غري ذات 
تافهة  م�شائل  يف  يناق�شك  قد  االأ�شخا�ض  بع�ض  اإن  ثم  قيمة 
يجدر بهم عدم مناق�شتها كالتمرير لفالن مثاًل اأو الت�شديد 
اأو االحتفاظ بالكرة يف اأزمان من املباراة غري حرجة، واالأهم 
مع  فاإنه  التقييم  االآخرين  من  يطلب  من  اأن  كله  ذلك  من 
وبكل  حلظة  كل  يف  يت�شاءل  بحيث  بنف�شه  ثقته  يفقد  الوقت 
عمل وكل حركة يقوم بها عما �شيقولون؟ وكيف �شتكون ردود 
االأفعال جتاه ما �شدر منه؟ واأنا هنا ال اأطالب الريا�شي باأن 
اأن�شحه  بل  اأي مالحظات،  منهم  يقبل  وال  منتقديه  يق�شي 
بعدم الطلب من االآخرين اإبداء مالحظاتهم، كاأن يقول: ما 
راأيك مب�شتواي اليوم؟ اأو اأ�شعر باأين مل اأقدم اأي م�شتوى يف 
هذه املباراة، فما راأيك؟ اأو لو اأين فعلت كذا وكذا لكان اأجدى 
الباب  فتح  كلها ت�شب يف خانة  االأ�شئلة  األي�ض كذلك؟ فهذه 

جتاهل اآلخرين في مواقف معينة 
يكون ميزة، خاصة املنتقدين في 
حلظاٍت أحوج ما تكون فيها إلى 

التركيز.
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يف  �شببًا  اأراه  ما  وهذا  لينتقدك،  اأحد  لكل  م�شراعيه  على 
وبالتايل  اأ�شلفت  كما  بنف�شه  الثقة  وفقدانه  الالعب  زعزعة 
انخفا�ض م�شتواه حتى يفقد مركزه. وكالمي هذا ال يتعار�ض 
مع اأهمية تقبل الريا�شي ملالحظات املدرب اأو امل�شرف على 

الفريق، اأو اأ�شحاب النقد االإيجابي من االإعالميني.
 )43( تذكر أن عني الناقد بصيرة:

بطل  االأرجنتني  منتخب  مدرب  بيالردو  كارلو�ض  يقول 
مونديال 1406هـ )1986م): وجهت يل العديد من االنتقادات 
على الت�شكيلة وطريقة اللعب، ومل اأبال بذلك اأبدًا، واإنه ملن 
املهم التقيد مبا تفكر فيه واأن تتجاهل كل من حولك. ولذلك 
فحني ياأتيك النقد من هنا وهناك، فتعامل معه بهدوء وترٍو 
وال تت�شايق ممن ينتقد فهم على �شنفني: اإما �شخ�ض مفل�ض 
لي�ض لديه اأي نوع من االأدوات التي تعينه على الربوز والرقي، 
من  يحاول  لالآخرين،  هّدام  بنقد  ذلك  كل  عن  وي�شتعي�ض 
قليلة  لي�شت  النوعية  وهذه  اأكتافهم  على  ال�شعود  خالله 
يغادر  حتى  ذلك  عن  تنفك  وال  الناجحني  حماربة  وديدنها 
ذلك الهدف ثم يبحث عن اآخر واالأمثلة كثرية، وهذه النوعية 



إليك 50 من أسرار محترفي كرة القدم الناجحني

157

على  القدرة  لديها  النا�ض  من 
�شلبية  اأي  واإبراز  ا�شتخراج 
وت�شيريها  �شغرت  مهما 
العمل  لهدم  مدخل  اإىل 
�شاحبه  وانتقا�ض  برمته 
لك  ون�شيحتي  ب�شببه، 
النوعية  لهذه  تكرتث  ال  اأن 
اأن  يحرقهم  ما  فاأكرث  النا�ض  من 
اإياهم  تتجاهلهم؛ الأنك بتجاهلك 
اإىل  جرك  من  حرمتهم  قد  تكون 
مكانك،  لي�شت  �شفلية  منطقة 
عن  تبحث  �شوف  االأ�شواء  ولكن 
فتجده  الفذ  اأو  النجم  ذلك  فالن 
وبجواره  ال�شفلي  املكان  ذلك  يف 
ما  وهذا  احلاقد،  الناقد  ذلك 
ي�شعى اإليه، اأما اإن جتاهلته وبقيت 
هو  ف�شيبقى  العالية  من�شتك  يف 

جمهواًل يف الظالم.

هناك من 
سيستخدم 

حيالً شيطانية 
ليصعد على 

كتفيك، 
كن يقظاً وال 
تتح له مجاالً.
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وبالن�شبة لل�شنف االآخر من النقاد فهو 
بع�شهم  نوعني:  على  وهو  وحري�ض،  حمب 

راٍق يف طرحه يختار اجلمل املهذبة والعبارات الالئقة ويبني 
هو  فهذا  باجتهادك،  وي�شيد  عليك  يثني  اأن  بعد  اخلطاأ  لك 
من  االأخرى  النوعية  اأما  املطلوب.  وهو  بعينه  البّناء  النقد 
ولكن  م�شلحتك،  عن  ويبحثون  اأي�شًا  �شادقون  فهم  النقاد 
وال  الطيبة  املهذبة  العبارات  باختيار  ال  يحالفهم  ال  التوفيق 
العينة بحذر وخذ  توقيت طرحهم منا�شب، فتعامل مع هذه 
ما تراه مفيدًا من طرحها وجتاهل ما �شواه فهو ح�شو زائد 

ال معنى وال قيمة له.
)44( مواصلة املسير حتى نهاية املشوار

موا�شلة  على  واعزم  لالن�شحاب،  دائم  ب�شكٍل  ال..  قل 
ما  اأ�شهل  االن�شحاب  اأن  �شحيح  االأمر،  كلف  مهما  امل�شوار 
على  اللوم  اإلقاء  ثم  ومن  املواجهة  من  للهرب  عمله  ميكن 

هناك من ال ميكنه العمل في غير الظالم، ويسعى 
أنك  بالتأكيد  معه،  الناجحني  لسحب  جاهداً 

تعرفهم، وستكون حذراً منهم.
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ان�شحابك،  يف  ال�شبب  واأنهم  االآخرين 
عذر  األف  �شتجد  اأنك  وبالتاأكيد 
لنف�شك و�شتواجه ع�شرات االأ�شدقاء 
ممن يوؤيدونك على ما فعلت، ولكنك 

لك،  نا�شحني  غري  لوجدتهم  متعنت  لو 
وهم يف ذلك بني اأحد اأمرين: اإما اأن يكون جاهاًل يوؤيد فعلك 
وهو لي�ض اأهاًل للم�شورة، واإما اأن يكون من العارفني ولكنه ال 
يود لك اخلري، اأما دواعي النكو�ض واالن�شحاب فكثرية، فقد 
يتذرع الريا�شي باأن املدرب يهم�شه وال يختاره �شمن الفريق 
االأ�شا�شي اأو ال يختاره ملع�شكر املباراة اأو املع�شكر اخلارجي، اأو 
قد يظن اأن املدرب يتق�شده ويركز عليه يف التمارين اللياقية، 
اأو يدقق عليه يف م�شاألة احل�شور وغريها الكثري من االأ�شباب 
التي ال ت�شتدعي القلق، ولكني هنا اأ�شدد على اأن تتخلى عن 
غري  املطاف  نهاية  يف  يخ�شر  فلن  اأعود  ولن  �شاأغادر  فكرة 
املن�شحب واعلم اأن ما بني غم�شة عني وانتباهتها يبدل اهلل 
باأن  ويقال  حال.  على  ي�شتقر  �شيء  وال  حال،  اإىل  حال  من 
اختلى  املعارك  اإحدى  يف  انهزامه  بعد  املقدوين  االإ�شكندر 
انتباهه  ولفتت  به،  حلت  التي  امل�شيبة  يف  للتفكري  بنف�شه 

ية
ها

الن
صل املسير حتى 

وا
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تريد  قمح،  حبة  جتر  كانت  منلة 
ت�شقط  كانت  لكنها  بها  ال�شعود 
الكرة  تعيد  جعلها  مما  منها، 
عدة مرات، حتى جنحت يف 
مهمتها. وقد ا�شتطاعت 
ذلك  تلقني  منلة 
العظيم  القائد 
له  كان  مهما،  در�شا 
حققه  ما  يف  االأثر  كبري 
وجناحات.  انت�شارات  من 
من  تعلم  املقدوين  باأن  قيل  وقد 
ي�شت�شلم  وال  ين�شحب  ال  اأن  النمل 
معني  مكان  يف  احتجزته  اإذا 
عن  �شيبحث  اإيقافه  حاولت  اأو 
اأو  الت�شلق  �شيحاول  اآخر،  طريق 
املرور من اأ�شفل اأو من اجلوانب، 
طريق  عن  البحث  يف  و�شي�شتمر 
اآخر؛ لذلك: ال ت�شت�شلم يف البحث 

أكثر ما مييز 
النملة أنها 
ال تعرف لغة 
االستسالم
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عن طريق اآخر لت�شل اإىل هدفك. وتاأكد اأن من �شعى وبذل 
واجتهد واأخل�ض وكان �شادق النية يف ت�شحيح االإ�شكال الذي 

حني  بعد  ولو  م�شعاه  يف  �شينجح  اأنه  االن�شحاب  اإىل  يدفعه 
ولكن املهم هنا ثالثة اأمور: ال ت�شتعجل، وال تن�شحب، واالأهم 
من ذلك كله ال تطلب الن�شيحة اإال ممن هو اأهل لها، وتاأكد 
اأن بع�ض من ي�شدي لك الن�شيحة قد ي�شرك؛ الأنه اأعطاك 
اأمور عاطفية ال  اإياها دون معرفة وال جتربة، بل بناها على 
قيمة لها، يقول روبرت كايو�شاكي: جاء �شاحبي لزيارتي يف 
مدينة فينك�ض، والأن اأ�شعار العقار والبيوت يف فينك�ض كانت 
اأحد املجمعات  وا�شعة يف  ب�شراء �شقة  متدنية، فقد ن�شحته 
الك�شاد  اأن  اإال  دوالر،  األف   (65( �شعرها  وكان  ال�شياحية، 
عام 1412هـ )1992م) خف�ض �شعرها اإىل )42) األف دوالر 
بلدته  اإىل  اأنه حني عاد  اإال  ال�شراء،  وقد عزم �شاحبي على 
اإىل  فاأ�شار  ال�شبب،  عن  ف�شاألته  ال�شفقة،  ملغيًا  بي  ات�شل 

اقترح خالد االنسحاب من اجلابية ملواجهة الروم 
في اليرموك فعارضه معاذ بن جبل فقال خالد:
إن كان أمر فقٍه جلأنا إليك وإن كان أمر حرٍب فهو لي
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كبري  املبلغ  لكون  ذلك  على  االإقدام  بعدم  ن�شحه  جاره  اأن 
اقت�شادي؟  خبري  جارك  هل  ف�شاألته:  روبرت  يقول  جدًا، 
اإ�شراره  زاد  بال�شراء،  عليه  اأ�شررت  وحني  بالنفي.  فاأجاب 
على الرف�ض واملمانعة. ولكن بعد عامني فقط ا�شرتد ال�شوق 
عافيته، وارتفعت اأ�شعار ال�شقق و�شارت ال�شقة التي رف�شها 
وباألفني ون�شف  العادية  بال�شهور  باألف دوالر  توؤجر  �شاحبي 
يف املوا�شم، لي�شرتد من ا�شرتاها الثمن الذي دفعه يف غ�شون 
باأن �شاحبي مايزال  عامني ون�شف فقط، وي�شيف روبرت: 
باأن  اأنا هنا  واأوؤكد  العي�ض.)1)  لقمة  يدور يف مكانه بحثًا عن 
جيد  اأمٍر  على  تقدم  فقد  اأحد  اأي  من  توؤخذ  ال  الن�شيحة 
وت�شرع يف التخطيط له، ثم ياأتي من يثنيك عنه دون �شابق 
خربة اأو معرفة، فتن�شحب منه، ثم تتح�شر على ذلك، ولكن 

بعد فوات االأوان.
 )45( استمتع مبمارسة الرياضة كهواية

�شعورًا  تتبنى  اأن  البد  ريا�شتك  ممار�شة  تبداأ  حني 
و�شحن  �شغط  اأداة  ولي�شت  اإمتاع  و�شيلة  الريا�شة  هذه  باأن 
اإال حني تن�شى كل املحيطني بك،  وتوتر، وهذا لن يتاأتى لك 
فقط  فكر  املدرجات،  يف  واجلماهري  وامل�شرف  املدرب  ان�ض 
)1) روبرت كيو�شاكي، االأب الغني واالأب الفقري، مكتبة جرير، 1428هـ )2007م).
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غري  على  تركز  حني  اأنك  وتذكر  مب�شتواك،  ترتقي  كيف  يف 
الريا�شة اأثناء التمارين اأو املباريات الر�شمية ف�شيرتتب على 
ذلك ت�شتتك وقلة تركيزك على الغاية التي جئت من اأجلها، 
جل  وت�شب  �شيء  كل  تن�شى  اأن  اإىل  اأدعوك  فاإين  هنا  ومن 
و�شرتى  فقط  الريا�شة  ممار�شة  على  واهتمامك  تركيزك 
كاهلك  عن  اأزحت  الطريقة  بهذه  اأنك  و�شتالحظ  الفرق 
ما  كل  تقدمي  عن  اإعاقتك  يف  �شيت�شبب  كان  ثقياًل  حماًل 
كانت  رهيبة  قيود  من  حتررت  باأنك  اأي�شًا  و�شت�شعر  لديك، 

حترر من القيود ومارس هوايتك 
وانس كل ما يحيط بك
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تكبلك منذ خرجت من دارك وتزداد كلما اقرتبت من امليدان 
الريا�شي، واالإ�شكال اأن هذه القيود حتى واإن مل متنع املدرب 
بالتاأكيد �شوف حتد من  من اختيارك لتمثيل الفريق، فاإنها 
قدرتك على االأداء يف املباريات الر�شمية وكلما زادت اأهمية 
املنا�شبة زاد ال�شغط ب�شبب تزايد اهتمام املتابعني فالعالقة 
الزيادة حتى  تتوقف  االآخر، ولن  طردية كلما زاد واحد زاد 
تتخل�ض من التفكري يف االآخرين وجتعل الريا�شة بالن�شبة لك 
ت�شتطيع  ما  كل  تقدميك  مع  يتعار�ض  ال  وهذا  وت�شلية  هواية 
من جهد وعطاء، فقط اأطلب منك هنا اأن حترر نف�شك وال 
اأعني  وال  بك،  للمحيطني  بتغافلك وجتاهلك  اإال  ذلك  يتاأتى 
بل  منك،  املطلوب  تنفيذ  عدم  اأو  االحرتام  عدم  بالتجاهل 
نفذ ما هو مطلوب ولكن برتكيز كامل على ما تقوم به دون 

التفكري مبا يقوله فالن اأو غريه من اأنك مبدع اأو مق�شر.
 )46( قل ال للتقليد األعمى

اأن من ي�شري بجانبك قد يكون خمطئًا، فاحذر   الحظ 
من حماكاته وا�شع بداًل من ذلك اإىل اجتنابه قدر االإمكان؛ 
باأخرى،  اأو  بطريقة  عليك  يوؤثر  اأن  البد  فاإنه  قلت  فمهما 
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انتقاء  املهم  فمن  ولذلك 
الرفقة اجليدة التي تدل على 
وتذكر  عليه،  وتعني  اخلري 
يقتدي.  باملقارن  القرين  اأن 
ميكثون  الريا�شيني  واأن 
طويلة  فرتات  بع�شهم  مع 
بحكم  خمتلفة  ظروف  يف 
والتنقل  وال�شفر  املع�شكرات 
رهيب  فراغ  اإىل  يوؤدي  وهذا 
ومع وجود االأقران الذين اأتوا 
خمتلفة،  وبيئات  طبقات  من 
تربوية  لطرق  وتعر�شوا 
الريا�شي يف  فيكون  متباينة، 
مل�شايرة  عر�شة  احلالة  هذه 
املجاملة  باب  من  اأقرانه 
جماراتهم  يف  حبًا  اأو  اأحيانًا 
يراهم  من  بع�ض  تقليد  اأو 
جنومًا ولهم مكانتهم، وبغ�ض 

يسير  من  أن  الحظ 
يكون  قد  بجانبك 
من  فاحذر  مخطئاً، 
محاكاته واسع بدالً من 
قدر  اجتنابه  إلى  ذلك 
قلت   فمهما  اإلمكان؛ 
عن حرصك وعدم تأثرك، 
منه  ينالك  أن  البد  فإنه 
شيء بطريقة أو بأخرى، 
املهم  فمن  ولذلك 
اجليدة  الرفقة  انتقاء 
اخلير  على  تدل  التي 
أن  وتذكر  عليه،  وتعني 

يقتدي. باملقارن  القرين 
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النظر عن العادة اجلديدة املكت�شبة �شواء كانت تدخينًا وما 
اأو عالقات حمرمة  دينية،  تفريطا يف جوانب  اأو  يف حكمها 
كل ذلك قد يحدث وقد يبداأ عن طريق عر�ض بع�شهم لك 
االأمر اأو املنكر الفالين واأنه �شوف يعطيك جوا خا�شا وينقلك 
اإىل عامل اآخر، اأو اأنه �شي�شعرك برجولتك وغريه من الكالم، 
لك ذلك  يتاأتى  ولن  تقلده،  وال  ت�شايره  ال  اأن  لك  ون�شيحتي 
التاأثري عليه  اإىل  اأنت �شاحب املبادرة وت�شعى  اإال حني تكون 
وعلى بقية زمالئك، فهم اإن راأوا ا�شتقالليتك ومتيزك عنهم 
املخلة  الت�شرفات  وقتها وجتنب  ال�شالة يف  اأداء  من خالل 
وم�شاهدة،  وا�شتماع  قراءة  من  ينفعك  ما  على  واحلر�ض 
ف�شتكون يف هذه احلالة حمل احرتامهم جميعًا، بل وقد توؤثر 
يف بع�شهم دون اأن ت�شعر، ولعلمك فكثرٌي من االأ�شخا�ض تكون 

كن �شاحب مبداأ وا�شح والتزم به حتى يعرف كل من حولك اأنك 
غري  من  اجلميع  احرتام  يك�شبك  وهذا  عنه  حتيد  اأن  ميكن  ال 
عناء منك، اأما املجامالت والتنازالت فهي م�شرة حتى واإن ظهر 
ًئا  َرُهواجْ �َشيجْ َتكجْ اأَن  لك خالف ذلك وتذكر قوله �شبحانه: {َوَع�َشى 

.{ ًئا َوُهَو �َشرٌّ لَُّكمجْ بُّواجْ �َشيجْ ٌ لَُّكمجْ َوَع�َشى اأَن حُتِ َوُهَو َخريجْ
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لديه الرغبة باال�شتفادة من وقته والظهور ب�شكٍل متميز اإال اأنه 
قد يخجل من ذلك خوفًا من تعليقات البقية، ولكن حني يكون 
يجامل  وال  �شحيحًا  يراه  ما  يفعل  مبداأ  �شاحب  منا  الواحد 
�شوف  حينها  اأخطاء  من  لديهم  ما  ت�شحيح  يف  االآخرين 
يكون تاأثريه �شاماًل و�شوف تبداأ املجموعة كلها بتقليده حتى 
لهم  ولن ي�شبح  اأغلبية  ولي�شوا  قلة  ال�شواذ وهم  اإال  يبقى  ال 
تاأثري بعد ذلك، املهم اأن تتعلم كيف ومتى تقول ال، واالأهم اأن 
تثق بقدراتك على التغيري خا�شة من طلب منك اأن جترب اأو 
ذاك الذي اأعجبت به و�شار لديك رغبة يف تقليده اأن تكون 
على يقني اأنه باإمكانك اأن جتعلهم يقلدونك ويقومون بفعل ما 

تفعله، فاحلق يعلو وال يعلى عليه. 
)47( ال جترب احملظور

جتنب كل ما هو حمظور �شرعًا، فال ت�شمعه وال تقراأه وال 
ت�شاهده، حتى بق�شد التجريب اأو معرفة االأفكار لظنك باأنك 
قادر على الت�شدي والتمييز. فلي�ض بال�شرورة اأن ما �شمعنا 
حقيقته  اأو  جوهره  يكون  لنا  ف  و�شُ اأو  ظاهره  راأينا  اأو  عنه 
بنف�ض ال�شورة التي تخيلناها. ولهذا رغبت يف التاأكيد على 
اأن ال جترب ما يظهر لك اأنه غري جيد وقد ي�شرك؛ بحجة 
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ليس بالضرورة أن يكون جوهر أو حقيقة ما سمعنا عنه أو رأينا 
وتذكر  بها،  تخيلناه  التي  الصورة  بنفس  لنا  وُصف  أو  ظاهره 
األولى جيدة  الوهلة  لنا من  نرى األشياء فتبدو  قد  أحياناً  أننا 
ولكننا حني منعن النظر نكتشف حقيقتها، ولكن بعد فوات 
ونحن  إال  خطوة  أي  نخطو  ال  أن  جداً  املهم  من  ولهذا  اآلوان، 
يسألني  ما  وكثيراً  أقدامنا،  مواضع  ستكون  أين  جيداً  نعلم 
احملظور  بني  بها  أفرق  التي  الكيفية  عن  األشخاص  بعض 
واملشروع وكنت دائماً أجيبهم بأن احملظور بكل بساطة يتمثل 
باب غرفتك  إال حني تغلق  ترتاح لفعله  الذي ال  الشيء  بفعل 

أما  تفعله،  وأنت  يشاهدوك  أن  حتترمهم  ممن  أحداً  حتب  فال 

من ال تبالي به حني فعل احملرم ففر منه فرارك من األسد.
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اأنك على درجة من االإدراك والقدرة على التمييز بني النافع 
ِكَتاِب  ُكمجْ يِف الجْ َل َعَليجْ وال�شار، وامتثل لقول اهلل تعاىل: {َوَقدجْ َنزَّ
ُعُدواجْ  َتقجْ َفاَل  ِبَها  َزاأُ  َتهجْ َوُي�شجْ ِبَها  ُيَكَفُر  اهلّلِ  اآَياِت  ُتمجْ  �َشِمعجْ اإَِذا  اأَنجْ 
ُلُهمجْ اإِنَّ اهلّلَ  ثجْ ُكمجْ اإًِذا مِّ ِه اإِنَّ ِ واجْ يِف َحِديٍث َغريجْ َمَعُهمجْ َحتَّى َيُخو�شُ
َم َجِميًعا})1) وقوله:{َواإَِذا  َكاِفِريَن يِف َجَهنَّ َُناِفِقنَي َوالجْ َجاِمُع املجْ
واجْ  ُهمجْ َحتَّى َيُخو�شُ ِر�ضجْ َعنجْ عجْ وَن يِف اآَياِتَنا َفاأَ ِذيَن َيُخو�شُ َت الَّ َراأَيجْ
َرى  كجْ َد الذِّ ُعدجْ َبعجْ َطاُن َفاَل َتقجْ يجْ َك ال�شَّ ا ُين�ِشَينَّ ِه َواإِمَّ ِ يِف َحِديٍث َغريجْ

امِلِنَي})2).  ِم الظَّ َقوجْ َمَع الجْ
)48( نوع اهتماماتك

النف�شية  ال�شغوط  من  يخفف  االهتمامات  فتنويع 
املجاالت  يف  املناف�شة  ا�شتداد  عن  الناجتة  والع�شبية 
اإىل  اإ�شافة  اأنه يدفع اإىل مزيٍد من االإبداع،  الريا�شية، كما 
على  ويعينه  الريا�شي  لدى  واملعرفة  االطالع  من  يزيد  اأنه 
وي�شاعد يف  اأكرث حنكة،  ب�شكٍل  املختلفة  املواقف  مع  التعامل 
ابتكار احللول من خالل توليف حلول راآها مفيدة يف جماالت 
خمتلفة، ورمبا لو جربها يف جماله الريا�شي لكانت جمدية 

اأي�شًا، وهذا يجعله متميزًا عن اأقرانه.
)1) االآية )140) �شورة الن�شاء.

)2) االآية )68) �شورة االأنعام.
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 )49( اقرن العمل بالتوكل على اهلل

ما  ابذل  ت�شتطيع واعمل وتدرب وقم مبا ميكنك  
قراأتها  اأ�شرار  من  به  القيام 
غريه،  ويف  الكتاب  هذا  يف 
ترتك  وال  بو�شعك  ما  وابذل 
اأبدًا؛ فبقدر ما  التمارين 
النتائج  �شتجني  تتمرن 
العاملي  ال�شباح  فهذا  الطيبة 
مدة  يتدرب  فيلب�ض  مايكل 
اأيام  و6  يوميا،  �شاعات   6
اأيام  يف  وحتى  االأ�شبوع،  يف 
ي�شبح  واالإجازات،  االأعياد 
كياًل   (80( على  تزيد  م�شافة 
يف االأ�شبوع الواحد. ولكن من 
اجلهود  تلك  تقرن  اأن  املهم 
املبذولة بالتوكل على اهلل واأن 
ت�شت�شعر اأنه معك، ولكن تذكر 

بعض 

ال  الالعبني 

هم له غير الكرة والسهر 

والنوم، ولكني على يقني 

أنك من فئة مختلفة لها 

وتستشعر  كثيرة  هموم 

والواجبات  مسؤولياتها 

األسري�����ة واالجتماعية 

ينتظر  التي  والتطوعية 

منها أن تؤديها.
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والعمل  االأخر فالتدريب  اأن يغني عن  اأيًا منهما ال ميكن  اأن 
دون توكل ال يكفي، واالأ�شواأ منه ترك العمل بحجة اأن التوكل 
على اهلل �شيكون كافيًا لتحقيق املراد وهذا لن يكفي، واعلم 
اأن معظم الريا�شيني يجمعون االأمرين )العمل والتوكل) فعلى 
�شبيل املثال: يف مباراة مالكمة جرت بني بطل العامل للوزن 
بالتزامه  املعروف  خان،  اأمري  امل�شلم  الربيطاين   اخلفيف، 
الديني، �شد مناف�شه االأمريكي دميرتي �شاليتا، الذي ينتمي 
اإىل املذهب "االأرثودك�شي املت�شدد يف الديانة اليهودية، حيث 
حلبات  )2009/12/5م)على  1430/5/18هـ  بتاريخ  جرت 
العقيدة" وجنح خان  بـ"معركة  نيوكا�شل الربيطانية ولقبت 
مرات  ثالث  داود" اأر�شًا  بـ"جنمة  امللقب  �شاليتا،  طرح  يف 
من  ثانية  و16  دقيقة  بعد  املواجهة  احلكم  يوقف  اأن  قبيل 
ورغم  اللقب.  له عن  دفاع  اأول  بذلك يف  لينجح  انطالقتها، 
اإ�شرار �شاليتا وخان على عدم اإدخال الدين اإىل احللبة، غري 
اأن ت�شديدهما الدائم على اإبراز دور الدين يف حياتهما يجعل 
للمباراة بينهما مذاقًا خمتلفًا، اإذ يقول الالعب اليهودي اإن 
قبل  يجريها  التي  اال�شتعدادات  يف  رئي�شًا  دورًا  تلعب  ديانته 
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نحن أمة اقرأ، ويجب أن نقرأ، حيث ال ميكن أن نرتق دون 
القراءة، ونصيحتي بأن تقرأ خاصة في سير العظماء، 
وخصص من وقتك لذلك، فال متض ساعات االنتظار 
باللهو فقط بل ساعة وساعة وستالحظ الفرق في 
الرياضيني  أكثر  أن تقرأ حول  األولى، وال تنس  السنة 
متيزاً؛ لتعلم كيف متكنوا من تدوين أسمائهم ضمن 
البشرية، وسل نفسك:  تاريخ  الرياضيني في  أعظم 
هل ميكن أن أمتيز كما متيز اآلخرون، وال تنتظر اإلجابة 

إليك  واألمر يعود  بالتأكيد نعم ميكنك ذلك  فهي 

وحدك فاعمل وابذل، وسل اهلل التوفيق والسداد.
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على  ت�شاعده  الأنها  املباريات، 
الرتكيز ومعرفة ذاته. وي�شيف 
ترتفع  املباراة  "قبل  قائاًل: 
الأنني  لدي،  الدينية  امل�شاعر 
اهلل  على  اعتمادي  اأن  اأ�شعر 
يف  تكمن  قوتي  كبريًا،  ي�شبح 
والالفت  الروحية."  م�شاعري 
مماثلة  م�شاعر  خان  لدى  اأن 
يف  اأكون  عندما  يقول:  اإذ 
فلي�ض  بالوحدة،  اأ�شعر  احللبة 
واملدرب  خ�شمي  �شوى  هناك 
لذلك  الزاوية،  يف  يقف  الذي 
معي  اهلل  باأن  الثقة  اأن  اأعتقد 
على احللبة تبدد هذه الوحدة. 
ولكن فريدي روخ، مدرب خان، 
يف  الطويل  بتجربته  واملعروف 
عامل املالكمة والتدريب مع 25 

أشعر  حني  خان  يقول 
شعور  يأتيني  بالوحدة، 
بأن اهلل معي  إمياني وثقة 
الوحدة.  تلك  فيبدد 
أن  املوضوع  في  الطريف 
املنافس حني لعب باسم 
األمر  يستغرق  لم  الدين 
ثانية حلسم   76 أكثر من 
املباراة. وهذا لم يتأت من 
يلعب  من  ألن  بل  فراغ 
باسم دينه ويطلب العون 
يكون  أن  يجب  اهلل  من 
ما  لكل  وممتثالً  منضبطاً 
ميليه الدين من تعاليم، ال 
أن يأخذ منها ما يشتهي 
يتماشى  ال  ما  ويترك 
وأهوائه. رغبات������ه  مع 
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معظم  باأن  اأكد  عامليًا،  بطاًل 
الريا�شيني يحبون التقرب اإىل 
والرتكيز  املباريات  قبل  اهلل 
على التعاليم الدينية، غري اأنه 
ي�شيف باأن ذلك ال يلعب دورًا 
على احللبة اإن كان املالكم قد 
وا�شتعداداته.  تدريباته  اأهمل 
وهذا ما اأريد الو�شول اإليه اأن 
اأن  الريا�شي  عزيزي  تتذكر 
وترك  فقط  اهلل  اإىل  التقرب 
يكون  لن  والتدريب  العمل 
االنت�شارات  حتقيق  يف  كافيًا 
اهلل  اأن  وتذكر  واالإجنازات، 
عماًل  اأحدكم  عمل  اإذا  يحب 
هذه  اأختم  ولعلي  يتقنه.  اأن 
كثريًا  اأن  بتذكريك  النقطة 
العامل  يف  الريا�شيني  من 

جنماً  تكون  أن  ميكن  نعم 
وتؤدي  بالبنان،  إليك  يشار 
فهذا  وقتها،  في  فرائضك 
أبيدال حني حضرت الصالة 
نسي كل شيء وتوجه إلى 
ربه والحظ أهمية السؤال 
يصلي  فأبيدال  والتعلم 
في  وهي  عورته  ستر  دون 
السرة  من  للرجل  الصالة 
لذلك  فتنبه  الركبة  إلى 
بهذه  يصلي  من  وذكر 
تصح  ال  صالته  أن  احلالة 
العورة. كامل  يغط  لم  ما 
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يوؤمنون اإميانًا تامًا باأهمية العامل الديني يف حتفيزهم ورفع 
الروح املعنوية ودرجة التاأهب لديهم ولعلك تذكر اأن املنتخب 
االإرجنتيني ذهب اأكرث من مرة اإىل اإ�شرائيل حتديدًا من اأجل 
ال�شياحة الدينية وقد قراأت يف اأكرث من منا�شبة اأن مارادونا ال 
ين�شب الف�شل يف حتقيق كا�ض العامل عام 1406هـ  )1986م) 
اإىل اأحد اأكرث من ن�شبته اإىل اإحدى تلك الزيارات التي يقول 
نف�شية  تاأثريات  اأي  وتبعد  �شافية  اأجواء  تخلق  باأنها  عنها 
وتر�شبات قدمية موجودة لدى الالعبني، فهذا مارادونا الذي 
كم قراأنا عن تورطه باأمور وق�شايا اأبعد ما تكون عن الدين، 
أثراً في مشارق األرض ومغاربها، وال  أينما تذهب ستجد لألديان 
يغرنك من يردد بأن كثيرين ال يكترثون للدين وال يلقون له باالً فهذه 
حيلة ال أظنها تنطلي عليك، فكل يفاخر بدينه ويعتقد أنه احلق 
وكل يغني على لياله وكل يدعي وصالً بليلى ولكن يبقي دين واحد 
هو الصحيح أما سواه فهو منسوخ وأرجوك أن تنسى كل شيء 
حني تواجه املنافسني وأن تتذكر فقط أنك مسلم ودينك مصدر 
عزتك وإن نسيت أي شيء فال تنس أنك تنتمي خلير أمة بشهادة 

تقوي  املكتسبات  تلك  فكل  سبحانه  السماء  خلق  من 

عزميتك، وتشد من أزرك، وترفع معنويتك، وتسمو بخلقك.
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ومع ذلك يقر بدور العامل الديني يف تهيئة 
الالعب وجتهيزه لتحقيق البطوالت، 
اأخرى  عوامل  اإىل  باالإ�شافة 
اأ�شر  ولكني  كثرية، 
اأهميــــــة  على 

م  ا لتــــــــــــــــز ال ا
به  اأق�شد  الذي  الديني 

حول  عنه  حتدثت  اأن  �شبق  ما 
كر )االلتزام الديني ـ ال�شر الثامن)، كما  ذ اأ

حتدثوا اأن عديدًا من العبــــــي منتخب اأملانيا كثريًا  ما 
عن �شالتهم وابتهالهم اإىل اهلل ويذكرون باأنهم اأح�شوا باأن 
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ا�شتجاب  اأن  بعد  خا�شة  منهم  قريبًا  الفوز 
لّطف  الذي  املطر  ونزل  دعاءهم  اهلل 

االأجواء احلارة قبل املباراة النهائية 
التي خا�شوها �شد االإرجنتني وحققوا 

من خاللها بطولة كاأ�ض العامل عام 1410هـ 
)1990م). 
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)50( معرفة وضعية اللعب أثناء سير املباراة

كثريًا ما يتطرق حمللو كرة القدم لطرق اللعب 4-3-3 اأو 2-4-4 
اأو 3-5-2 اأو 4-5-1 اأو 4-2-4 اأو 5-3-2 اأو 3-4-3 اأو 2-3-5 اأو 
القدم  كرة  التي عرفتها  اللعب  اأهم طرق  بالطبع  وهي   3-2-3-2
القدمية واحلديثة، ومنها ما هو منقر�ض ومنها ما هو �شائد حتى 
من  قلة  �شوى  اإليه  يتطرق  ال  مهمًا،  اأراه  اأمٌر  هناك  ولكن  االآن. 
الالعب  معرفة  اأهمية  يف  ويتمثل  الريا�شي،  املجال  يف  املخت�شني 
جمملها  يف  �شواء  املباراة،  عليها  �شتكون  التي  الو�شعية  اأو  للحالة 
النحو  اأربع و�شعيات على  اإىل  اأ�شنفها  والتي  بع�ض فرتاتها،  اأو يف 

التايل:
1) و�شعية التكتل الدفاعي: 
اخل�شم  الفريق  يتكتل  بحيث 
مرماه  عن  الذود  ويحاول 
زيادة  يجب  احلالة  هذه  ويف 
عن  اللعب  وفتح  الو�شط  العبي 
من  االإكثار  مع  االأطراف  طريق 
الت�شديد، حتى لو اأدى االأمر اإىل 
واإدخال   املهاجمني  اأحد  اإخراج 
العب و�شط كبديل عنـــــــــــه لفك 

االختنـاق يف  املناطق اخللفية.
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املناف�ض  الفريق  و�شحب 
اإىل منطقة و�شط امللعب.

الهجوم  و�شعية   (2
احلالة  هذه  ويف  ال�شاغط: 
بثمانية  الدفاع  تكثيف  يجب 
مهاجمني  اإبقاء  مع  العبني 
لتخفيف  املنت�شف  خط  عند 
من  واال�شتفادة  احل�شار، 

الهجمة املرتدة. 
و�شعية احل�شار:   (3

الفريق  العبو  ي�شعى  بحيث 
الالعب  حما�شرة  اإىل  اخل�شم 
الكرة  على  ي�شتحوذ  الذي 
منت�شف  من  ثالثة  اأو  بالعبني 
يجب  احلالة  هذه  ويف  امللعب، 
زيادة عدد املهاجمني ونقل الكرة 

اإىل االأطراف مع لعب الكرات الطويلة اإىل املهاجمني مبا�شرة، 
وعدم االحتفاظ بها.
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احلال  هذه  ويف  النب�ض:  وج�ض  ال�شجال  و�شعية   (4
طريق  عن  الهجمات  تنويع  مع  واحلذر  اللعب  تهدئة  يجب 

العمق تارة وعن طريق االأطراف تارة اأخرى.

اأنه  اأرى  فالأين  الو�شعيات؛  هذه  لك  اأطرح  حني  واأنا 
من املهم اأن يعلم الالعب احلالة التي �شتكون عليها املباراة 
مدرب  بها  يفكر  التي  الطريقة  فهم  على  ذلك  في�شاعده 
الفريق ملناف�ض، كما اأنها تعني يف ا�شتيعاب ما يطلبه املدرب، 
اإيجاد  اأنها تعطي الالعب القدرة على  واالأهم من ذلك كله 
تلك  يت�شور  حني  فهو  املوقف  تاأزم  اأثناء  االبتكارية  احللول 
الطرق التي اأ�شرت اإليها ميكنه حتديد الطريقة التي ينتهجها 
الفريق املناف�ض، وما يجب عليه اأن يفعله ليتعامل معها، ومن 
ثم توجيه زمالئه وتثقيفهم حول ذلك �شواًء داخل امليدان اأو 

خارجه.

 أهم من كل تلك األسرار

وبعد اأن قراأت كل تلك االأ�شرار اأو الن�شائح اأو الو�شائل 
اأمٌر اأهم منها جميعًا يتمثل يف اأن اأو �شمها ما حتب، هناك 
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ميكن  ال  الناجح  ال�شخ�ض 
ال  اأنه  واحدة  حلظة  يفكر  اأن 
واأن  عنه،  اال�شتغناء  ميكن 
يف  ينحدر  �شوف  فريقه  حال 
يكون  وقد  م�شاركته،  عدم  حال 
معينة  مرحلة  يف  �شحيحًا  ذلك 
هذا  على  وع�ض  تذكر  ولكن 
اأو  الفريق  اأن  بالنواجذ  ال�شر 
يف  و�شاهم  اأخرجك  الذي  البلد 
من  اإخراج  على  قادر  بروزك 
تاأخر  لو  حتى  منك  اأف�شل  هو 
ورف�شت  اإن متنعت  واأنك  ذلك، 
الوحيد  اخلا�شر  �شتكون  اللعب 
هذا  وكالمي  املطاف،  نهاية  يف 
ال�شخ�ض  حق  مع  يتعار�ض  ال 
املادية  بحقوقه  املطالبة  يف 
اأحتدث  هنا  ولكني  واملعنوية، 
االأ�شخا�ض من  العينة  تلك  عن 

حتدثه  من  ترى  حني 
األهم  بأنه  نفسه 
عنه  غنى  ال  وأنه 
مطلقاً، فبدد أوهامه 
الدنيا  أن  وأخبره 
ولم  وتسير  تسير 
توقفت  أنها  يذكر 
شخٍص  لغياب 

بعينه.
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الذين يظنون اأن الدنيا �شتنتهي يف حال ان�شحابهم اأو متنعهم 
عدم  اأ�شكال  من  غريها  اأو  احل�شور  اأو  اللعب  رف�شهم  اأو 
امل�شاركة مع الفريق، وتذكر اأن جميع الالعبني االأفذاذ الذين 
بطريقة  الفريق  تركوا  حتى  وتفان  باإخال�ض  فرقهم  خدموا 
احرتافية ح�شارية �شواء باالعتزال اأو باالنتقال، تركوا ذكرى 
طيبة يف خميالت حمبيهم. وبالتاأكيد اأنك تذكر ماركو فان 
التي  النماذج)  مئات  بل  ع�شرات  من  منوذج  )وهو  با�شنت 
وراءها  خّلفت  رحلت  وحني  تفان  بكل  واأعطت  لفرق  لعبت 
"اإي �شي ميالن" اأكرث  ذكرى طيبة، حيث خا�ض با�شنت مع 
معه  وح�شل  هدفا،   124 خاللها  �شجل  مباراة   200 من 
موا�شم ذهبية،  �شتة  والبطوالت يف  االألقاب  الكثري من  على 
العتيد،  الفريق  ذلك  اأجماد  بع�ض  يعيد  اأن  ا�شتطاع خاللها 
فان  بدون  امليالن  باأن  يقولون:  امليالن  م�شجعو  اأ�شبح  حتى 
لك قدوة  النجوم  هوؤالء  من  فاجعل  جنحان.  بال  كال�شقر 

كان،  سبٍب  ألي  ترحل  حني 
الناس حتتفظ بذكرى  فاجعل 
طيبة لك ولتلك األيام والسنني 

التي أمضيتها معهم، 
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يف عطائهم داخل امللعب وتركهم 
ان�شار  نفو�ض  يف  خالدة  ذكرى 
لها.   لعبوا  اأن  �شبق  التي  الفرق 
يقول  اأن  على  اجلميع  واأجرب 
اآخر  يا  وداعية  فراقك:  �شاعة 
ليلة جتمعنا، وداعية اأعز النا�ض 
ظنوا  الذين  اأولئك  اأما  ودعنا. 
اأن الفريق �شينهار حني يغادرون 
كان  ع�شيب  وقٍت  يف  ورحلوا 
اإليهم،  يكون  ما  اأحوج  الفريق 
عنهم  قامتة  �شورة  ر�شموا  فقد 
ب�شكٍل  اجلماهري  خميالت  يف 
واملحبني،  االأن�شار  خا�شة  عام 
ويف النهاية �شواء رحلت بطريقة 
فالبقاء  همجية  اأو  ح�شارية، 
اإىل  ف�شتتحول  اأنت  اأما  للفريق، 
فاخرت   �شيئة  اأو  طيبة  ذكرى 

لنف�شك ما حتب.

أجبر اجلميع 
على أن يقولوا 
ساعة فراقك: 
وداعية يا آخر 
ليلة جتمعنا، 
وداعية أعز 
الناس ودعنا.
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خامتة

اأمتنى اأن تكون قد وجدت يف هذا الكتاب اإ�شافة ولو ي�شرية 
يف  القدم  كرة  مب�شتوى العب  االرتقاء  منه  هديف  فكل  لك، 
ال�شيء  واملوارد  املواهب  من  متلك  التي  الطيبة  البالد  هذه 
قيادات حكيمة، ذات كفاءة عالية  اإىل وجود  اإ�شافة  الكثري 
ال تاألوا جهدًا يف بذل اجلهد واملال والوقت واال�شتعانة بذوي 
الراأي يف �شبيل الرقي بريا�شة هذه البالد. ورغم ما حتقق 
نبحث  البالد  هذه  يف  بطبيعتنا  اأننا  اإال  اإجنازات  من  لنا 
اأن اإعداد مثل هذا الكتاب وما حواه من  عن املزيد؛ فراأيت 
معلومات قد تكون نافعة ملن يطلب االرتقاء والتفوق ويحتاج 
اإىل من ي�شاعده، واهلل اأ�شاأل اأن اأكون قد وفقت يف تقدمي ما 
لدينه،  الرقي  ين�شد  م�شلم  لكل  التوفيق  راجيًا  الفائدة،  فيه 
هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر  ولنف�شه،  وملجتمعه،  ولبلده، 
تبعهم  ومن  ا�شطفى  الذين  عباده  على  و�شالم  العاملني  رب 

باإح�شان اإىل يوم الدين.   
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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)مت بحمد اهلل(
ولنا موعد قريب مع انتصارات كثيرة، في 

مجاالت شتى، هذا أحدها بحول اهلل. 
راجيا أن يكون لك بصمة فيما سيتحقق 

بقدر سرورك وفرحك. 
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محتويات

4إهداء

5تقدمي

7مقدمة

11األسرار اخلمسون

11)1( سبعة أمور جعلتهم في مصاف النجوم

21)2( حدد مكانتك في فريقك

29)3( الثقة بالنفس هي السر وراء كل إجناز

31)4( الطموح

51)5( االستقرار

55)6( التحفيز الذاتي

56)7( احملاسبة

57)8( االلتزام الديني

61)9( احملاكاة والتبني

63)10( اإلميان بأن ال احتكار في الرياضة

65)11( البد من وجود رسالة
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محتويات

68)12( البد من تسجيل بصمة وحضور

70)13( إن لم تكن مخطئاً فال تعتذر

71)14( التركيز داخل امللعب فقط

72)15( ال تفاخر باملاديات

73)16( كل يوم نفسية مختلفة

75)17( ال تفرط بثقتك بنفسك

76)18( التمرين مرآة املباراة

77)19( اعمل وتوكل على اهلل

81)20( الكبح والتحفيز

82)21( حدد أولوياتك

85)22( ال تتعجل الرزق

91)23( وفر جهدك النفسي

93)24( أحسن إلى أهلك وعائلتك

94)25( تذكر أنك قدوة

96)26( تعلم كيف ترخي عضالتك
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محتويات

97)27( ليس في الرياضة كبير وليس فيها صغير

98)28( تواضع وابتسم

99)29( كن لني اجلانب

100)30( احذر الشلل والتحزبات

101)31( ال تلتفت إلى احلساد

103)32( حصن نفسك من اإلصابة بأنواعها

106)33( اجعل لك رابطاً إيجابياً

112)34( احرص أن تكون وفياً

116)35( عالج سلبياتك وال جتعلها تعيقك

121)36( ال تقل ال أستطيع

126)37( ال حتّجر واسعاً

137)38( حافظ على صحة بدنك

141)39( ال تعتِد على حقوق اآلخرين

144)40( مهم جداً أن تكون سعيداً

146)41( تنمية اجلانب الثقافي
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محتويات

154)42( ال تطلب من أحٍد أن يقيمك

156)43( تذكر أن عني الناقد بصيرة

158)44( مواصلة املسير حتى نهاية املشوار

162)45( استمتع مبمارسة الرياضة كهواية

164)46( قل ال للتقليد األعمى

167)47( ال جترب احملظور

169)48( نوع اهتماماتك

170)49( اقرن العمل بالتوكل على اهلل

178)50( معرفة وضعية اللعب أثناء سير املباراة

180أهم من تلك األسرار

184خامتة
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صدر للمؤلف

شيوعاً  اإلجنليزية  املفردات  أكثر  من  كلمة  خمسمائة  B 
واستخداماً.

سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك اإلجنليزية. B 
هكذا أفكر. B 

التغير االجتماعي )مظاهر التغير في اجملتمع السعودي..  B 
املظاهر املادية والثقافية(.

األسرة  يهدد  عنه..  غفلنا  خطر  اإللكترونية  األلعاب  B 
واجملتمع.

كما وصلتني.. B 300 رسالة من بريدي اخلاص.
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مع خالص حتياتي... د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي


