
  النجاح هو ما 

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 البلدان من العديد إلى والسفر الرشد، مرحلة في حياتي من عاما   عشرين خالل

 كان شخصا   أقابل لم ، والثقافات األعراق مختلف من الناس من العديد على والتعرف

 .الفشل إلى يتوق أو يبحث

 ، ذلك ومع. النجاح إلى ويتوق يتطلع المستقبل في به سألتقي أو به التقيت شخص كل

 .النجاح حالة أو النجاح كلمة معنى فهم يسيئون الناس من كثير

 أو,  الثروة ، الشهرة,  الهدف تحقيق: "أنه على النجاح أكسفورد قاموس يعّرف

 أو المرجوة النتيجة: "بأنه بريتانيكا موسوعة تعرف". اجتماعي مركز على الحصول

 ".الرفيع المقام أو,  تأييد ، ثروة تحقيق ؛ المطلوبة

 الوقت في) المال أن شك ال. غنيا   تصبح أن هو النجاح أن يعتقدون الناس من كثير

 ، ذلك على وعالوة. فقط واحد مكون لكنه ، األكسجين عن أهمية يقل ال( الحاضر

 ، واألغلى, مدهشة,  رائعة نوم غرفة يشتري أن يمكن المال أن الناس هؤالء أذكر

ا تكون لكي. هنيء ليلي نوم ليس ولكن  من العديد على حياتنا تحتوي أن يجب ، ناجح 

 .تجاهلها أو تفويتها يمكن ال التي األخرى األشياء



 هو النجاح. النجاح تعريف حول وآخرون داير واين والدكتور شوبرا ديباك مع أتفق

 ، صحي جسم وجود ذلك في بما فيها وترغب تريدها التي بالطريقة الحياة تعيش أن

 ، األمل ، والنفسي العاطفي االستقرار ، بالعالقات الوفاء ، الحرية ، النمو,  االستدامة

 . المادية والثروة,  البال راحة ، بالراحة الشعور ، للحياة والحب الحماس

 األموال من الكثير على الحصول من فائدة توجد ال. شيء كل ليس لكنه ، مهم المال

 حرية؟ بدون المال سيفعل ماذا. األموال بهذه تستمتع حتى جيدة بصحة التمتع دون

 سيفعل ماذا الجيدة؟ االجتماعية والعالقات واألصدقاء العائلة بدون المال سيفعل ماذا

 الشخصي؟ والنمو,  األمل, البال راحة دون المال

 

 إلى يحتاج أحد ال أن هي الحقيقة". المال إلى أحتاج" ؛ يقول أن للمرء الخطأ من إنه

 ذاته بحد المال أن هي الحقيقة". االحتياجات" و" الرغبات" بين فرق هناك. المال

 نريد نجن. المال في يعيش أوو  يقود ,  يرتدي ,  يشرب ,  يأكل أحد ال. قيمة له ليس

 .حقا نحتاجها التي األشياء على للحصول المال

 

 دون ناجحة حياة من حالة إلى والوصول بالحياة االستمتاع ألحد يمكن ال ، ذلك ومع

ا ينشأ سؤال هناك. المال  من المزيد على تحصل كيف ؛ تقريب ا فرد كل ذهن في دائم 

 المال؟

. أخالقي غير وبعضها أخالقي بعضها ، المال على للحصول الطرق من العديد هناك

 ستضع المطاف نهاية في لكنها ، كثيرة - معروف هو كما - أخالقية الغير الطرق

  .المجتمع أو الرائدة السلطات قبل من إما ، الخطأ الجانب في الشخص

 فعالية األكثر والطريقة ، المال على للحصول األخالقية الطرق من العديد هناك أيضا

 .شخصيةال تنميةل خطة لديك يكون أن هي ، تنجحس التي و كفئا   و

 ويفعلون سيفعلون فإنهم المال لديهم كان إذا أنه يقولون الناس نسمع ، وتكرارا مرارا

 نمتلك أن يجب. بالعكس القيام ينبغي. تنجح لن الفلسفة من الطريقة هذه....  يفعلون و

 الفيلسوف يلخص. نريد ما نمتلك أن قبل نعمل أن يجب,  نريد ما فعل نستطيع أن قبل

 يشبه النجاح أن يعني وهو. مطلقة حقيقة عن يعبر بيانا روهن جيم العظيم والمفكر

. لحياتنا النجاح لجذب يكفي بما جذابين نكون أن يجب. التقاطها يصعب التي الفراشة

 خطة وجود بدون". ستصبحه الذي الشخص خالل من تجذبه شيء هو النجاح:" قال



 لديك يكون لن ، لذلك ؛ أفضل شيء أي على فرد أي يحصل لن ، شخصية تطوير

 .أفضل حياة نمط أو دخل أو شخصية

 النتائج أفضل على نحصل وأن ، أفضل نصبح أن يجب ، أفضل نكون أن أجل من

  .الحياة في جهدنا قصارى نبذل أن علينا ، الحياة من

 فعل في نستمر ثم ، والموقف,  والفلسفة,  الذات مفهوم نفس على نحافظ أن يمكننا ال

 .للجنون الدقيق التعريف هو هذا. مختلفة نتائج ونتوقع األشياء نفس

 الشجاعة لديه تكون وأن ونواقصك ضعفك نقاط تجد أن يجب ، ناجحا   تكون لكي

 .أفضل نتائج على تحصل كي التغيير وإرادة

 ولدينا تغييرها يمكننا ال التي األشياء لقبول السكينة لدينا أن ، االعتبار في ضع

 .تغييرها يمكننا التي األشياء لتغيير والقوة,  الحكمة,  الشجاعة

 روبرت قاله ما هذا. النجاح عن قرأته شرح بأفضل المقال هذا أختتم ، أخيرا  

 :قال هو". الكنز جزيرة" كتاب مؤلف ، ستيفنسون

ا ضحك ، جيد بشكل عاش الذي النجاح هو الرجل إن"  الذي ، كثيرا أحب ، كثير 

 العالم ترك ، مهامه وأتم مكانته مأل ، األطفال وحب األذكياء الرجال احترام اكتسب

 إنشاء أو ، البوبي سيجارة تحسين طريق عن سواء ، عليه وجده مما أفضل حال   على

 في فشل أو األرض جمال تقدير إلى أبد ا يفتقر لم,  روح إنقاذ أو ، مثالية قصيدة

 . "لديهم ما أفضل وأعطى اآلخرين في األفضل عن بحث و ، عنه التعبير
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