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1. Eleven Minutes: A Novel by Paulo Coelho 
 

ف احلـــقـــيـــقـــة لـــســـتُ مـــن مـــعـــجـــبـــي پـــاولـــو كـــويـــلـــو, ولـــســـت أبـــداً أحـــد 
املـــاليـــي الـــذيـــن أُغـــرمـــوا بـــأهـــم روايـــاتـــه «اخلـــيـــمـــيـــائـــي», و الـــســـبـــب 
بـــبـــســـاطـــة يـــعـــود العـــتـــقـــادي أن كـــويـــلـــو يـــحـــرص دومـــاً عـــلـــى إدخـــال 
احلــكــمــة أو الــدروس ف صــلــب روايــاتــه والــتــي ال يــهــدف قــارئــهــا إال 
لــالســتــمــتــاع واخلــيــال, لــيــمــكــنــه إيــجــاد مــا ميــكــن تــعــلــمــه مــن خــالل 
قـــــراءة الـــــكُـــــتـــــب الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلـــــى الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــف أو مـــــا تُـــــســـــمـــــى بـ 

 .Nonfiction Books
لـكـن األمـر مـخـتـلـف متـامـاً مـع هـذه الـروايـة االسـتـثـنـائـيـة; لـيـسـت مـن 
كـويـلـو وحـسـب, بـل أعـتـبـرهـا بـكـل جـدارة أحـد الـروايـات االسـتـثـنـائـيـة 

التي قرأتها مؤخراً. 
تــــدخــــل مــــاري (بــــطــــلــــة الــــقــــصــــة) إلــــى عــــمــــق الــــرجــــل ... إلــــى عــــمــــق 
اجلــانــب املــظــلــم ف تــركــيــبــتــه وحــيــاتــه, حتــلــلــه .. تــفــهــمــه .. وتــعــرف 
كــيــف تــتــعــامــل مــع نــقــاط ضــعــفــه, والــتــي ال حتــتــاج عــلــى األغــلــب إال 

إلى ١١ دقيقة. 
تـتـحـدث الـروايـة بـاخـتـاصـر عـن «عـاهـرة» حتـكـي قـصـتـهـا ف الـسـنـة 
الــتــي صــرفــتــهــا ف أوروبــا. وعــن املــغــامــرات الــعــاطــفــيــة الــتــي أبــدع 

كـويـلـو بـحـبـكـاتـهـا وف تـفـاصـيـلـهـا والـتـي ميـكـن ألي شـخـص أن يـصـنـفـهـا ضـمـن الـروايـات «اجلـنـسـيـة» بـشـكـلٍ سـطـحـي, 
إال أنــنــي وجــدتــهــا عــمــالً أدبــي رائــع, مــكــتــمــل األركــان. فــالــشــخــصــيــات, واألحــداث والــنــقــاشــات وكــل الــتــفــاصــيــل 

األخرى, كان لكل منها ثقلها. 
ورمبا أعتبر نفسي اليوم بعد هذه الرواية أنني قد عُدت إلى هذا الكاتب. 

(أقترح التكرم وزيارة مقالتي التي تطرح سؤال: ملاذا علينا أن نقرأ األدب أو الروايات?) 

2. Perennial Seller: The Art of Making and 
Marketing Work that Lasts 
by Ryan Holiday

R يتحفنا بأعماله  y a n H o l i d a y ال يزال هذا الشاب االستثنائي 

ومقاالته وكتبه. 
 أعــتــبــره شــخــصــيــاً أحــد أهــم كُــتــب الــتــســويــق وتطــويــر الــذات لــك كــصــاحــب 

مهنة فنية, وهو بكل جدارة أحد أفضل الكتب التي قرأتها ف ٢٠١٧. 
ال تـسـتـهـويـنـي عـمـومـاً الـكـتـب الـسـطـحـيـة, وال أطـيـق بـكـل صـراحـة تـلـك الـكـتب 
الـتـي تـشـجـع عـلـى تـطـويـر الـذات أو عـن الـتـحـدث عـن أمـور بـديـهـيـة رنـانـة. 
لـكـن هـذا الـكـتـاب ... كـتـاب آخـر, عـمـيـق ... وشـديـد الـتـركـيـز جتـاه األفـكـار 

التي (رمبا) تقود أعمالك جتاه اخللود. 
يـتـحـدث الـكـاتـب فـيـه عـن مـفـهـوم االخـتـالف بـي األعـمـال اخملُـلـدة تـاريـخـيـاً, 
واألعــمــال ســريــعــة االخــتــفــاء, ويــعــدك مــن خــالل الــكــتــاب أن تــكــون صــاحــب 

أحد األعمال من النوعية األولى. 
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يـقـسـم أجـزاء الـكـتـاب إلـى أربـعـة أجـزاء لـم تـخـلـو أيـاً مـن صـفـحـاتـهـا عـن كـلـمـات صـادقـة وحـقـيـقـيـة تـسـتـطـيـع أن 
تربطها بعملك وحياتك بشكل عملي. 

كيف تعمل? 
كيف تُصنف أعمالك? 

كيف تسوقها? 
كيف تبني قاعدتك اجلماهيرية? 

وإن أردت أن أخـتـصـر هـذا الـكـتـاب ف بـعـض الـكـلـمـات, فـهـي تـتـلـخـص ف: االسـتـمـراريـة ف اإلنـتـاج وعـدم الـتـوقـف 
«أفــضــل ســيــاســة تــســويــق [لــكــتــابــك احلــالــي] هــي الــبــدء ف كــتــابــة كــتــابــك الــقــادم». والــتــركــيــز عــلــى بــنــاء قــاعــدة 
جــمــاهــيــريــة حــقــيــقــيــة تــريــد أن تــتــعــامــل مــعــك. عــدد املــتــابــعــي ف قــنــوات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــيــســوا قــاعــدة 
جـمـاهـيـريـة. لـكـن مـن يـحـضـر لـك لـيـتـعـرف عـلـيـك ويـحـرص عـلـى شـراء أي مـنـتـج خـرج مـنـك هـو أحـد أفـراد تـلـك 

القاعدة. املشتركي ف قائمتي البريدية الذين يحرصون على قراءة مقاالتي أحد أوالئك أيضاً. 
مـشـكـلـتـي مـع اسـتـعـراضـي لـهـذا الـكـتـاب, أن األفـكـار الـتـي خـرجـت بـهـا مـنـه ال تـسـتـطـيـع مـقـالـة واحـدة كـهـذه أن تـفـيـه, 

لكن رمبا أشجعك فعلياً على اقتنائه ... فهو يستحق كل دقيقة قراءة. 

3. The Truth: An Uncomfortable Book About 
Relationships 
by Neil Strauss


انـتـهـيـت مـن هـذا الـكـتـاب قـبـل شـهـر تـقـريـبـاً, وهـا أنـا اآلن أكـتـب عـنـه اآلن مـحـاوالً أن 
أبتعد عن العاطفة. 

فـــكـــرة الـــكـــتـــاب جـــريـــئـــة جـــداً, وال أعـــتـــقـــد أن أحـــداً (حـــتـــى ف اجملـــتـــمـــع الـــغـــربـــي) 
يـسـتـطـيـع أن يـتـنـاولـهـا ويـتـنـاقـشـهـا ويـوثـق مـجـمـوعـة حـكـايـات حـولـهـا بـالـطـريـقـة الـتـي 
فـعـلـهـا "سـتـراوس". كـان تـسـاؤل الـكـتـاب يـدور حـول أمـر واحـد:"هـل فـعـالً يـسـتـطـيـع 
الـــرجـــل أن يـــعـــيـــش طـــيـــلـــة حـــيـــاتـــه مـــع إمـــرأة واحـــدة?" هـــذا الـــتـــســـاؤل الـــذي طـــرحـــه 
الـــكـــاتـــب مـــع الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــســـؤالت الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة األخـــرى (والـــكـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مـــن 
احلـكـايـات الـتـي دون شـك جـعـلـتـنـي أمـل قـلـيـالً ألعـطـي الـكـتـاب ٤ جنـمـات بـدالً مـن 
٥) كـان يـحـاول مـن خـاللـه الـكـاتـب أن يـبـحـث لـنـفـسـه عـن مـخـرج ف عـالقـتـه املـثـالـيـة 

مع Ingrid صديقته احلميمة, والتي أصبحت زوجته فيما بعد. 

 (Monogomy) يـعـلـم الـرجـال (مـعـظـم الـرجـال) أن أُحـاديـة الـزواج/االرتـبـاط
مـن أصـعـب الـتـحـديـات الـتـي تـواجـهـهـم ف حـيـاتـهـم, ومـا ال يـخـفـى عـلـى الـكـثـيـريـن أن هـذا الـنـوع مـن االرتـبـاط عـبـر 
الـعـصـور واحلـضـارات كـان هـو األكـثـر حـضـوراً وتـأثـيـراً عـلـى حـيـاة الـرجـل دون شـكـل مـعـلـن, مـع األخـذ ف االعـتـبـار 
أن النساء - رمبا - ال يواجههم نفس هذا التحدي الغريب! ... بل رمبا مجموعة حتديات ومشاكل مختلفة. 

يـعـتـرف الـكـاتـب أن "إيـنـجـريـد" حـبـيـبـتـه كـانـت هـي ومـا زالـت احلـب األكـبـر والـذي ال يـسـتـطـيـع أن يـتـسـغـنـي عـنـه, وف 
جــمــيــع تــفــاصــيــل الــكــتــاب الــتــي يــحــكــي فــيــهــا مــحــاوالتــه الــغــريــبــة والــغــزيــرة ف االرتــبــاط مــع الــعــديــد مــن الــنــســاء 
األخـريـات (بـعـد أن قـطـع عـالقـتـه مـؤقـتـاً بـحـبـيـبـتـه) لـم جتـدي نـفـعـاً ف كـبـح جـمـاحـه اجلـنـسـي/الـعـاطـفـي اجتـاهـهـم. 

بل أنه وف كل مرة يسمح لنفسه باالرتباط مع األخريات, ال يشغل باله إال حبيبته إجنريد. 
حاول الكاتب معاجلة رغبته اجلامحة باالرتباط مع أخريات غير إينجريد من خالل أمرين,  

) يراها أمامه.  ١. إعطاء نفسه املساحة الكاملة واحلرية املطلقة باالرتباط بأي فتاة (عاظفية وجنسياً
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٢. وقبلها; محاولة عالج نفسه بكبح هذه الرغبة التي أبعدته عن حبيبته ... 
يـحـكـي الـكـاتـب جتـربـتـه بـشـكـل تـفـصـيـلـي عـنـدمـا صـرف أكـثـر مـن عـامـي ف إحـدى املـصـحـات ف مـحـاولـة جـديـة 
مـنـه لـلـتـخـلـص مـن "إدمـانـه عـلـى اجلـنـس" حـسـبـمـا يـقـول, والـذي جـعـلـه بـطـبـيـعـة احلـال يـنـتـقـل مـن عـالقـة إلـى أخـرى, 
إضـافـةً إلـى الـعـديـد مـن الـعـالقـات اجلـنـسـيـة املـتـعـددة, والـتـي لـم يـجـد مـن خـاللـهـا أنـه تـخـلـص مـن مـشـكـلـتـه اجتـاه 
أحـاديـة االرتـبـاط, والـتـي قـادتـه ف نـهـايـة األمـر إلـى الـرجـوع حلـبـيـبـتـه والـتـي يـعـيـش مـعـهـا اآلن مـع إبـنـهـم. الـعـالج لم 
يـكـن هـو احلـل ف اعـتـقـاده, بـل أن زمـالءه مـن املـرضـى الـرجـال اآلخـريـن, كـانـوا يـصـرون أن مـا يـعـانـونـه مـثـلـه لـيـس 
إدمــانــاً, بــل رغــبــة طــبــيــعــيــة ... ورمبــا ... رمبــا .. حتــتــاج فــقــط إلــى تــقــنــي! ... أو لــعــالج آخــر بــعــيــداً عــن إطــالق 

كلمة "إدمان" على حاالتهم. 
لـم يـسـتـطـع الـكـاتـب - ف رأيـي- أن يـخـرج بـإجـابـة واضـحـة وصـريـحـة لـتـسـاؤلـه اآلهـم (هـل فـعـالً يـسـتـطـيـع الـرجـل 
أن يــعــيــش طــيــلــة حــيــاتــه مــع إمــرأة واحــدة?), لــكــنــه بــالــتــأكــيــد اســتــطــاع الــتــأكــيــد لــنــفــســه بــأن االرتــبــاط اجلــنــســي/
الـعـاطـفـي الـالمـحـدود مـع األخـريـات لـيـس هـو احلـل ملـشـكـلـتـه. فـاسـتـعـراضـه لـلـعـديـد مـن الـتـجـارب بـتـفـاصـيـل (رمبـا 
) جتـعـل الـقـارئ (الـرجـل) تـارةً يـقـول "هـذا اإلنـسـان يـعـيـش ف اجلـنـة!" وتـارة "مـا هـذا  يـكـون الـبـعـض مـنـهـا مـقـرفـاً

القرف?! وما هذه احلياة?". 
اسـتـوقـفـنـي أمـر آخـر وهـو أن رغـم اتـفـاقـاتـه ف عـالقـاتـه املـتـعـددة مـع الـنـسـاء والـتـي تـنـص عـلـى "أن لـكـل شـخـص 
حــريــتــه ف اخــتــيــار شــريــكــة, إن شــعــر أنــه يــريــد ذلــك" ســرعــان مــا يــنــتــهــي, لــيــتــحــول االمــر إلــى أن كــل إمــرأة مــن 
رفـيـقـاتـه حتـاول بـجـد أن جتـعـل مـنـه مـلـكـاً لـهـا لـوحـدهـا, مـتـنـاسـيـي جـمـيـعـاً اإلتـفـاق الـذي حـصـل مـنـذ الـبـدايـة. ولـعـل 
هـذا األمـر, يـعـزز فـكـرة الـكـاتـب الـتـي تـقـول أن أحـاديـة االرتـبـاط/الـزواج تـخـتـلـف بـشـكـل جـذري داخـل عـقـلـه كـرجـل, 

عن عقل املرأة التي تهدف دوماً لالستقرار مع إنسان واحد. 
خــتــامــاًَ ... أعــتــقــد أن الــكــتــاب وفــكــرتــه كــانــت ف غــايــة اجلــراءة, والــتــي قــد ال يــســتــطــيــع الــقــارئ الــعــربــي الــعــادي 
تـقـبـلـهـا, أو حـتـى مـنـاقـشـة تـفـاصـيـلـهـا. وبـكـل صـراحـة, أجـد أن هـذا الـكـتـاب كـان تـوثـيـقـاً لـتـجـربـتـه أكـثـر مـن كـونـه بـحـثـاً 

عن اإلجابة للسؤال الذي استعرضته بدايةًَ. 
أزعـم أنـنـي خـرجـت بـبـعـض الـدروس املـهـمـة عـن طـبـيـعـة الـعـالقـة بـي الـرجـل واملـرأة, مـع الـكـثـيـر مـن األجـزاء املـمـلـة 

(واملقرفة) والتي رمبا لم تستحق التوثيق ملا يقارب ٥٠٠ صفحة. 

 العشق والجنون .4
by سعيد السريحي

ال ميــكــن لــلــكــلــمــات أن تــصــف عــمــق هــذا الــكــتــاب الــصــغــيــر, الــكــبــيــر ف مــحــتــواه وجــهــد 

كاتبه الواضح, له مني كل التقدير. 
كـان مـن حـسـن حـظـي أن حـضـرت إحـدى الـلـقـاءات بـالـدكـتـور الـقـديـر سـعـيـد الـسـريـحـي 
والـذي حتـدث فـيـه عـن مـفـهـوم الـعـشـق واجلـنـون, وكـيـف أن هـذا املـفـهـوم قـد حـورب ف 
مختلف احلضارات والدول التي كانت حتت مظلة اإلسالم ابتدأً من فجر اإلسالم. 
كـتـاب يـفـصّـل آراءاً صـادمـة تـبـنـاهـا رجـال الـديـن وأهـم الـسـلـف الـصـالـح ضـد اإلحـسـاس 

الفطري والنبيل أال وهو احلب (أو العشق). 
كتاب إستحق اخلمسة جنوم 

ورمبــا أخــتــم بــأن أعــتــرف, أنــه ملــن احملــزن أن نــكــون أول مــن يــقــف ضــد األحــاســيــس 
اجلميلة ف ثقافتنا. 
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5. Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NIKE 
by Phil Knight

The book was talking about the startup phase of Nike 
neglecting the middle phase (after it went to IPO) and some 
few recent details nowadays. that's to me where the fifth star 
should be removed for. Although, I can say that this is a highly 
recommended book. 

6. The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A 
Counterintuitive Approach to Living a Good 
Life by Mark Manson 

Great thoughts that supported by well chosen stories. I 
think that the book is way deeper than what you expect 
from the cover name. (Here is my highlights). 
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