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مقدمة

من منا لي�ص حكواتيًّا..؟ نعم، جميعنا يروي الق�ش�ص، وكلنا 
على  اأم  كتاب  اأم  كانت  فيلم  اأيف  �شواء  اجليدة  الق�ش�ص  نحب 

الإنرتنت، اأو هم�شها اأحد يف اأذننا اأواخر الليل. 

ق�شة  كل  والآخ��ر،  احلني  وبني  وهناك  هنا  ق�ش�شنا  ن��روي 
)نفرت�ص  لأنها  فاتًنا؛  اأم��ًرا  تعدُّ  التي  احلكايات  بع�ص  حت��وي 
حقيقة مفيدة( كما ي�شفها قامو�ص ويب�شرت اللغوي، حيث يقدم 
حكاية  والأ�شالة؛  القوة  ملوؤها  حكاية  ال�شغري  الكتاب  هذا  لنا 
ُتظهر اإحدى اأكرث احلقائق اإفادة على الإطالق، وهي اأن الزدهار 
لأي  وميكن  هدفان،  والنجاح  بال�شعادة  املليئة  واحلياة  امل��ايل 

�شخ�ص حتقيقهما اإن فهم مبادئ النجاح ومار�َشها. 

فب�شبب  احلقائق؛  تلك  لتقدمي  طريقة  اأف�شل  احلكاية  لعل 
ب�شورة  التوا�شل  ن�شتطيع  الأح��داث،  بها  ت��روى  التي  الب�شاطة 
اإح��داث  ن�شتطيع  وبذلك  الباطن،  عقلنا  يف  وب�شيطة  مبا�شرة 
والجتماعية  ال�شخ�شية  حياتنا  يف  جمة  اإيجابية  تغيريات 

واملهنية. 

ُن�شر اأكرث من �شبع وثالثني طبعة من هذا الكتاب حول  لقد 
العامل، بيع خاللها اأكرث من مليوين ن�شخة؛ فاملوؤلف ُيعدُّ مليونرًيا 

عبقريًّا؛ لذا يجب عليك اأخذ حكايته هذه على حممل اجلد. 
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6 املليونري الفوري

م��رة، عدا عن  اأك��رث من  ودرا�شته  الكتاب  ق��راءة هذه  يجب 
ا وبو�شعه اأن يجعلك  تطبيقه على اأر�ص الواقع؛ اإنه كتاب بديع جدًّ
اأكرب  الر�شا ب�شورة  ثريًّا بطرق عدة؛ قد يجلب لك عدد منها 

مما قد تفعله املقتنيات املادية. 

مارك األني    
موؤلف كتابي   

 Visionary Business & The Millionaire Course  
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الف�شل الأول

ال�شاب وقريبه الرثي

كان يف قدمي الزمان �شاب اأملعي يفكر دائًما بالرثاء والغنى، 
النك�شات  من  يكفي  ما  على  عمره  �شني  م��دار  على  حظي  وقد 
وخيبات الأمل، ومع ذلك ما زال حلمه يراوده، وثقته بالو�شول 

اإليه مل تتزعزع. 

يوًما  احلياة  له  تبت�شم  اأن  ينتظر  ال�شخ�ص  هذا  كان  وبينما 
ما، عمل م�شاعًدا مل�شوؤول ح�شابات يف وكالة اإعالنات متوا�شعة، 
ل  وظيفته  اأن  ف�شعر  عمله،  حجم  مع  يتنا�شب  ل  متدٍن  وباأجر 
اإن  تر�شيه على النحو الذي يرغب به. ميكنكم القول بب�شاطة: 

نف�شه عافتها.

جتعله  رواي��ة  يكتب  ل  مل  خمتلف؛  �شيء  بعمل  ال�شاب  حلم 
األي�ص  لكن،  الأب��د  اإلى  املادية  م�شكالته  وتنهي  وم�شهوًرا،  ثريًّا 
واأ�شلوًبا  موهبة  ميلك  ه��ل  ال��واق��ع؟  ع��ن  بعيًدا  طموًحا  ذل��ك 

7  



8 املليونري الفوري

اأم  هائلة،  مبيعات  رواًجا وحتقق  تلقى  رواية  كتابة  نانه من  ميكِّ
�شتكون ال�شفحات حبلى باحلرية واحلزن اللذين يغلفان كاآبته 

الداخلية؟ 

��ا ع��ل��ى م���دى ال��ع��ام ال��ذي  ��ا ي��وم��يًّ ك��ان��ت وظ��ي��ف��ت��ه ك��اب��و���شً
يت�شفح  وه��و  ال�شباح  مي�شي  العمل  يف  م��دي��ره  ب��ه��ا،  عمله 
عن  ي��ت��وارى  اأن  قبل  الإداري�����ة،  امل��ذك��رات  وك��ت��اب��ة  ال�شحيفة 
عن  عدا  كله  هذا  �شاعات،  ثالث  مرة  الغداء  ليتناول  الأنظار 
الأوامر  واإعطاء  واأخرى  �شاعة  بني  راأيه  وتغيري  املتقلب   مزاجه 

املت�شاربة. 

كان حماًطا  فقد  فح�شب؛  مديره  عند  يتوقف  الأمر مل  لكن 
ا من العمل، بدا وكاأنهم تخلوا عن اأي  بزمالء طفح كيلهم  اأي�شً
روؤية ممكنة، كاأنهم ا�شت�شلموا متاًما؛ مل يجروؤ اأن يبوح لأحد عن 
حلمه برتك هذه الوظيفة وراء ظهره كي ي�شبح كاتًبا، فقد كان 
متاأكًدا من اأنه �شي�شبح اأ�شحوكة بالن�شبة اإليهم، كان ي�شعر اأنه 
اأثناء وجوده يف العمل؛ كاأنه يف  منقطع عن العامل اخلارجي يف 

بلد اأجنبي ل يتقن لغته. 

يفكر يف نف�شه �شباح كل يوم اثنني - حيث بداية اأ�شبوع جديد 
اآخر يف  اأ�شبوع  �شيتمكن من حتمل  كيف   - اململ  العمل  يف هذا 
املكتب، �شَعر اأنه معزول عن كومة امللفات املتكد�شة على مكتبه، 
بيع  وراء  �شعًيا  �شاخبني  ياأتونه  الذين  العمالء  حاجات  وع��ن 

�شجائرهم وبيوتهم و�شياراتهم. 
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كتب ا�شتقالته قبل �شتة اأ�شهر، ودخل مكتب املدير مرات عدة 
بنية تقدمي الورقة التي ت�شتعل حرقة داخل جيبه، لكنه مل يتمكن 
من اإمتام الأمر ولو مرة واحدة كان الأمر غريًبا بع�ص ال�شيء؛ 
اأربع �شنني، ما  اأو  اأنه مرَّ بتلك الظروف قبل ذلك بثالث  لو  اإذ 
كان ليرتدد ولو للحظة، لكنه يف حرية من اأمره هذه املرة؛ فقد 
واخلوف  اجُلنب  هو  اأم  خفية؛  ما  قوة  يلجمه،  �شيء  هناك  كان 
فح�شب؟ كاأنه َفَقَد جراأته التي كانت �شبب جناحه يف احل�شول 

على ما يريد. 

كان ينتظر الوقت املنا�شب، ويف اأثناء ذلك يتعذر باأي �شيء 
ينجح  اأن  باإمكانه  كان  اإذا  ما  ومت�شائاًل  بالتنفيذ،  يبداأ  ل  حتى 

د حامل �شرمدي؟  اأبًدا، وما اإذا كان قد حتول اإلى جمرَّ

بداأ  لأنه  اأم  بالديون،  املثقل  واقعه  من  هذا  عجزه  تاأتَّى  هل 
عن  املرء  يتخلى  حاملا  حمالة  ل  قادم  اأمر  وهو  بالعمر،  يتقدم 

نظرته امل�شتقبلية؟

يف يوم من الأيام �شعر باإحباط �شديد فوق العادة، فخطرت 
له  قدم  فلرمبا  مليونرًيا،  اأم�شى  الذي  زيارة عمه  فكرة  باله  يف 
بع�ص الن�شائح، اأو حتى اأف�شل من ذلك؛ اأي قدم له بع�ص املال. 

كان عمه �شخ�شية دافئة وودودة، فوافق على مقابلة ال�شاب 
دون تردد، لكنه رف�ص اأن يقر�شه بع�ص املال قائاًل: اإن ذلك لن 

يكون ذا نفع على ال�شاب. 
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اأن�شت العم لق�شة ال�شاب املوؤملة ثم �شاأل: كم عمرك؟	 

• هم�ص ال�شاب بخجل: اثنان وثالثون عاًما. 	

الثالثة 	  يف  غيتي  ب���ول  ج��ي��ه  ك��ان  حينما  اأن��ه  تعلم  ه��ل 
الأول؟ وهل  مليونه  والع�شرين من عمره، كان قد جمع 
كنت  عندما  مليون  ن�شف  جمعت  قد  كنت  اأنني  تعلم 
مبثل �شنك؟ ل اأفهم، ملاذا اأنت بحاجة اإلى اقرتا�ص املال 

واأنت يف هذه ال�شن؟ 

• اخلم�شني 	 اأجت��اوز  احلمار،  مثل  اأعمل  اأنا  يدريني!  وما 
�شاعة اأ�شبوعيًّا يف بع�ص املرات.

وهل توؤمن اأن الجتهاد يف العمل هو طريق الغنى؟!	 

• اأعتقد ذلك! هذا ما زرعوه يف عقلي على الأقل.	

كم جتني يف العام، (35,000) دولر؟	 

• اأجاب ال�شاب: نعم تقريًبا.  	

يعمل 	  دولر   (350,000) يجني  ا  �شخ�شً اأن  تعتقد  وهل 
ع�شرة اأ�شعاف �شاعات عملك؟ من الوا�شح اأن الإجابة ل! 
اإًذا، ما دام هذا ال�شخ�ص يجني ع�شرة اأ�شعاف ما جتنيه 
�شيًئا  يفعل  فاإنه  منك،  اأك��رث  �شاعات  يعمل  اأن  دون  اأن��ت 

خمتلًفا متاًما عنك، ل بد اأن لديه �شًرا ل تعرفه اأنت.
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• نعم، ل بد اأن كالمك �شحيح.	

اأنت حمظوظ لأنك تفهم ذلك على الأقل، فمعظم النا�ص 	 
بالعمل  من�شغلني  كونهم  املرحلة  ه��ذه  اإل��ى  ي�شلون  ل 
لك�شب املال، ول يتوقفون للتفكري بطريقة تخل�شهم من 
همومهم املالية. معظم النا�ص ل يق�شون �شاعة واحدة 
حتى للتفكري بطريقة متكنهم من اأن ي�شبحوا اأغنياء، 

اأو ملاذا مل ي�شبحوا كذلك حتى اللحظة. 

كان على ال�شاب الإقرار بذلك؛ فهو على الرغم من طموحه 
املتاأجج وحلمه باأن يجمع ثروة، فاإنه مل يتوقف لربهة عن التفكري 
يف و�شعه ب�شورة عميقة. كان يبدو اأن كل �شيء يلهيه ومينعه من 

ال�شطالع مبهمة من الوا�شح اأنها غاية يف الأهمية.

م، وقال: التزم العم ال�شمت لربهة، ثم تب�شَّ

• الذي 	 الرجل  اإل��ى  �شاأر�شلك  اأ�شاعدك؛  اأن  ق��ررت  لقد 
�شاعدين على اأن اأ�شبح غنيًّا؟، يدعى املليونري الفوري، 

هل �شمعت عنه قباًل؟ 

قال ال�شاب: ل، مل ا�شمع عنه �شيًئا	 

• اختار هذا ال�شم بناًء على ادعائه باأنه اأ�شبح مليونرًيا 	
كيفية  وراء  ال�شر  اكت�شف  اأن  بعد  و�شحاها،  ع�شية  بني 
اأي �شخ�ص  باإمكانه م�شاعدة  اأن  يدعي  اإنه  ثروة.  جمع 
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اأو على  الآخر-  ليلة و�شحاها هو  لي�شبح مليونرًيا بني 
الأقل اأن يكت�شب طريقة تفكري مثل الأغنياء.  

اإلى خارطة كبرية معلقة على احلائط،  ناظًرا  العم  ا�شتدار 
ثم اأ�شار اإلى موقع �شغري ومعزول: 

• هل تعرف هذا املكان؟	

ل.	 

• مل ل جترب؟ اذهب وجد الرجل، فقد يطلعك على �شره، 	
اإنه يعي�ص يف بيت غاية يف الروعة؛ اأجمل بيت يف البلدة 

باأ�شرها، ولن تواجه �شعوبة يف العثور عليه. 

مل ل تخربين اأنت بال�شر؟ بذلك لن اأ�شطر اإلى مواجهة 	 
كل تلك املتاعب عند الذهاب هناك.

• اأِمنني 	 عندما  ذلك،  فعل  يف  احلق  لدي  لي�ص  بب�شاطة، 
املليونري الفوري على ال�شر كان اأول ما فعله اأن جعلني 

اأق�شم على اأّل اأبوح بال�شر لأي خملوق، لكنه �شمح يل اأن 
اأحيل النا�ص اإليه. 

بدا كل ذلك لل�شاب مفاجًئا وم�شو�ًشا يف الوقت ذاته، اإ�شافة 
اإلى اأنه اأثار روح الف�شول لديه. 



الف�شل الأول: ال�شاب وقريبه الرثي 13  

هل اأنت متاأكد من اأنك ل ت�شتطيع اإخباري باأي �شيء؟ 	 
ول حتى قلياًل؟

• على 	 تو�شية  منحك  هو  فعله  اأ�شتطيع  ما  ا،  ج��دًّ متاأكد 
اأعلى درجة لدى املليونري الفوري.

مكتبه  اأدراج  اأحد  من  فاخرة  نوعية  ذات  ورقة  العم  اأخ��رج 
اأ�شطر على عجل،  تناول قلمه وخط عدة  البلوطي ال�شخم، ثم 

طوى بعدها الر�شالة، وو�شعها يف مغلف، و�شلمها لبن اأخيه. 

املليونري. 	  عنوان  هو  وها  �شت�شتهل احلديث،  بهذه  قال: 
اأنك  عهًدا  يل  تقطع  اأن  عليك  اأخ��ري؛  واح��د  اأم��ر  بقي 
واإن حدث وفتحتها على الرغم  الر�شالة،  لن تقراأ هذه 
من حتذيري هذا، وكنت ل تزال ترغب يف اأن تنجح يف 
م�شعاك، فعليك اأن تتظاهر باأنك مل تفتحها؛ لكن، كيف 

لك اأن تلغي �شيًئا فعلته؟ 

مل يكن لدى ال�شاب اأدنى فكرة عما كان عمه يتحدث به، لكنه 
وافق على ما �شمع، فطاملا كان عمه غريب الأطوار اإلى حد ما، 
وهو يف هذه احلالة ي�شدي له معروًفا؛ لذا قرر عدم اخلو�ص اأكرث 
يف املو�شوع، خا�شة اآخر نقطة ُطِرحت. �شكر ال�شاب عمه بحرارة 

ثم غادر. 
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الف�شل الثاني

الب�شتاين العجوز

اأ�شرع ال�شاب نحو البلدة التي يقطن فيها املليونري الفوري؛ 
اأن يقابل املرء رجاًل مثل  قلبه ي�شارع خطواته. ما مدى �شعوبة 
هذا؟ هل �شريحب بزائر جاء دون دعوة؟ هل �شيك�شف يل طريقة 

الو�شول اإلى الرثوة؟ 

الف�شول  غلبه  حتى  املليونري  بيت  من  ال�شاب  اقرتب  اإن  ما 
نف�شه، ففتح  يتمالك  اإياه عمه، ومل  اأعطاها  التي  الر�شالة  جتاه 
اإن فعل ذلك حتى  الر�شالة، خمالًفا بذلك و�شية عمه؛ لكن ما 
البارد منه،  �شعق من الده�شة، خفق قلبه بقوة وت�شبب العرق 
ت�شاءل مع نف�شه عما اإذا كان عمه قد ارتكب خطاأً، اأو أنه ميزح 

معه؛ فالر�شالة كانت جمرد ورقة فارغة! 

وجود  فالحظ  املليونري،  بيت  بوابة  و�شل  قد  ال�شاب  ك��ان 
�شاأنه يف  قابل لالخرتاق،  ال�شارمة غري  بدا مبالحمه  حار�ص، 

ذلك �شاأن القلعة التي يحر�شها. 
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�شاأل بجفاء:

كيف اأ�شتطيع م�شاعدتك؟	 

• اأود لقاء املليونري الفوري.	

هل لديك موعد؟	 

• ل، ولكن...	

ح�شًنا، هل لديك ر�شالة تو�شية؟	 

اأخرج ال�شاب الر�شالة من جيبه ببطء وعلى ا�شتحياء، ثم ما 
لبث اأن د�شها مرة اأخرى.

قال احلار�ص باإ�شرار:

هل يل اأن اأرى الر�شالة لو �شمحت؟	 

فتحت  اإذا  ق��ال  ح��ني  عمه  كلمات  ال�����ش��اب  ت��ذك��ر  ع��ن��ده��ا، 
الر�شالة، فعليك التظاهر اأنك مل تفتحها.

 ���ش��لَّ��م ال�����ش��اب ال��ر���ش��ال��ة اإل���ى احل��ار���ص ال���ذي ق��راأه��ا من 
�شاعته.

مل تتغري مالمح احلار�ص، اإل اأنه قال: ح�شًنا ثم اأعاد الر�شالة 
اإلى ال�شاب، واأ�شاف: تف�شل بالدخول.
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ا�شطحبه  ثم  ال�شيارات،  موقف  اإلى  ال�شاب  احلار�ص  اأر�شد 
الطراز  على  املبني  الفاخر  املليونري  لبيت  الأمامي  الباب  اإل��ى 

الثيودوري. فتح رئي�ص خدم بهندام ممتاز الباب.

�شاأل قائاًل: 

كيف اأ�شتطيع م�شاعدتك؟	 

• اأود مقابلة املليونري الفوري. 	

لن يتمكن من روؤيتك الآن، تف�شل بانتظاره يف احلديقة. 	 

رافق رئي�ص اخلدم ال�شاب اإلى مدخل احلديقة التي متيزت 
بوجود بركة ممتلئة يف منت�شفها. جال ال�شاب يف احلديقة مبدًيا 
اإعجابه مبحتوياتها من الورود اجلميلة وال�شجريات والأ�شجار، 
ثم ما لبث اأن وقع نظره على ب�شتاين ينحني نحو �شجرية ورود، 
وقد  العمر،  من  الثمانني  اأو  ال�شبعني  يف  اأنه  الب�شتاين  على  بدا 
من  ال�شاب  اق��رتب  عينيه.  اأخ��ف��ت  عري�شة  ق�ص  قبعة  ارت���دى 
عيناه  كانت  بابت�شامة.  به  ورح��ب  عمله  ترك  ال��ذي  الب�شتاين، 

زرقاوين، لمعتني وبهيجتني.

قال الب�شتاين ب�شوت ودود ودافئ: 

ما الذي جاء بك اإلى هنا؟	 

• جئت ملقابلة املليونري الفوري.	
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ح�شًنا، ومل ذلك؟ اإن �شمحت يل بال�شوؤال طبًعا.	 

ردَّ مرتدًدا:

• جئت طلًبا للن�شيحة.	

عاد الب�شتاين للعمل على وروده، اإل اأنه ما لبث اأن توقف عن 
ذلك ثم ا�شتدار، وقال: 

باملنا�شبة، هل معك ع�شرة دولرات؟ 	 

• قال ال�شاب بخجل: ع�شرة دولرات؟ كل ما يف الأمر اأن 	
هذا كل ما لدي حاليًّا.

ممتاز، فهذا كل ما اأحتاجه. 	 

ا، ب�شلوك يقطر األًقا و�شحًرا.  كان الب�شتاين يبدو مهيًبا جدًّ

• لن 	 اأنه  امل�شكلة  لكن  املبلغ،  اأعطيك  اأن  اأودُّ  ال�شاب:  ردَّ 
يتبَق لدي ما يكفي لأعود اإلى البيت.

هل تخطط للذهاب اإلى البيت اليوم؟ 	 

قال ال�شاب وقد اأ�شابه الرتباك:

• ل، ل، اأق�شد.. لي�شت لدي اأدنى فكرة، ل اأريد اأن اأغادر 	
قبل اأن اأقابل املليونري الفوري.
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اأنت 	  اإلى ذلك املال اليوم، فلم  اإذا مل تكن بحاجة  لكن 
من  الغد،  يف  حتتاجه  ل  قد  يل؟  اإعارته  ب�شاأن  م��رتدد 

يدري؟ قد تكون مليونرًيا حينها.

ورقة  ناوله  ذل��ك  وم��ع  الب�شتاين،  مبنطق  ال�شاب  يعجب  مل 
الع�شرة دولرات، فتب�شم الب�شتاين. 

وحينما  اأ�شياء،  على  احل�شول  طلب  يخ�شون  النا�ص  معظم 
يطلبون اأخرًيا، ل ي�شرون مبا فيه الكفاية، وهذا خطاأ.

الرجل  اإل��ى  وتكلم  احلديقة،  اإل��ى  اخل��دم  رئي�ص  و�شل  هنا 
�شمحت؟  لو  دولرات  بع�شرة  يل  هل  �شيدي،  باحرتام:  العجوز 
ال��ط��ب��اخ ي��ن��وي امل��غ��ادرة ال��ي��وم، وه��و م�شر على اأخ���ذ رات��ب��ه، 

وينق�شني ع�شرة دولرات حتى اأكمل له املبلغ.

د�ص الب�شتاين يده يف جيبه الوا�شع، واأخرج رزمة نقود كبرية، 
ل بد اأنها حتوي اآلف الدولرات، اإذ مل يَر ال�شاب اإل اأوراًقا من 
اإلى ورقة الع�شرة دولرات التي  فئة املئة دولر، بالإ�شافة طبًعا 
كانت ملكه قبل حلظات. انتزع الب�شتاين الع�شرة دولرات التي 
اقرت�شها للتو، وناولها لرئي�ص اخلدم، فيما �شكره هذا الأخري، 

ثم انحنى بخنوع ودلف داخل البيت. 

ا�شت�شاط ال�شاب غ�شًبا، كيف جتراأ الب�شتاين على اأخذ اآخر 
ع�شرة دولرات منه بينما يحوي جيبه نقوًدا مل يَر مبقدارها يف 

حياته؟ 
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• مل طلبت مني الع�شرة دولرات؟ قالها وهو يبذل ق�شارى 	
تكن  مل  واأ�شاف:  اع��رتاه،  الذي  الغ�شب  ليخفي  جهده 

بحاجتها!. 

بلى، انظر! لي�ص لدي اأي ورقة من فئة الع�شرة دولرات، 	 
قالها وهو ميرر اإبهامه على الرزمة ال�شمينة،  هل ظننت 

للحظة اأين �شاأعطيه مئة دولر؟

• مل لديك كل هذا املال يف جيبك اأ�شاًل؟	

هذا م�شروف اجليب خا�شتي، دائًما ما احتفظ مببلغ 	 
(25,000) دولر حلالت الطوارئ.

• ماذا! (25,000) دولر قال ال�شاب بده�شة. 	

ف��ج��اأة اأ���ش��ب��ح ك��ل ���ش��يء وا���ش��ًح��ا؛ رئي�ص اخل���دم امل���وؤدب، 
وم�شروف اجليب الهائل....

• اأنت املليونري الفوري، األي�ص كذلك؟ 	

اأجاب الب�شتاين بلى، يف الوقت احلايل، اأنا �شعيد لأنك 	 
هل  بعد؟  مليونرًيا  ت�شبح  مَل مل  اأخ��ربين،  ولكن  اأتيت، 

ي؟  �شبق واأن �شاألت نف�شك هذا ال�شوؤال على نحو جدِّ

• لي�ص متاًما.	
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ح�شًنا، لرمبا كان ذلك اأول �شيء عليك فعله، فكر اأمامي 	 
ب�شوت مرتفع، اإن اأردت ذلك طبًعا. �شاأحاول اأتباع خط 

املنطق لديك.

جرب ال�شاب حماولت عدة غلبت عليها البالهة، ثم �شرعان 
ما ا�شت�شلم.

التفكري  على  معتاد  غري  اأن��ك  يبدو  ح�شًنا،  املليونري:  ق��ال 
اأن الكثري من الأ�شخا�ص ممن هم يف  ب�شوت مرتفع، هل تعلم 
فيما  حتى،  مليونري  هو  من  منهم  اأغنياء؟  اأ�شبحوا  قد  �شنك 
اأر�شطو  اأن  تعلم  هل  الأول.  مليونهم  جمع  و�شك  على  غريهم 
لديه  وك��ان  العمر  من  والع�شرين  ال�شاد�شة  يف  كان  اأونا�شي�س 
متجًها  غ��ادر  عندما  امل�شريف  ح�شابه  يف  دولر   (500�000)

البحري ال�شحن  اإمرباطورية  لإن�شاء  اإجنلرتا حيث يخطط   اإلى 
خا�شته؟

• يف ال�شاد�شة والع�شرين فقط؟	

نعم، وحني بداأ عمله كان لديه ب�شع مئات من الدولرات 	 
وح�شب، مل تكن لديه �شهادة جامعية، ولي�ص لديه اأعمام 
ترغب  هل  الع�شاء،  وق��ت  ح��ان  العموم،  على  اأغنياء. 

؟ بالن�شمام اإيلَّ

• اأود ذلك بالطبع، �شكًرا جزياًل.	
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تبع ال�شاب املليونري الذي يتمتع بخطوات ر�شيقة بالرغم من 
ع�شاء  كان  حيث  الطعام،  غرفة  الثنان  دخل  ال�شن،  يف  تقدمه 

ل�شخ�شني بانتظارهما. 

اأ�شار املليونري اإلى طرف الطاولة، وهو مكان خم�ش�ص عادة 
للم�شيف، وقال:  اجل�ص لو �شمحت، ثم جل�ص على ميني �شيفه، 
»الوقت  �شعار:  عليها  حفر  جميلة  رملية  �شاعة  اأم��ام  مبا�شرة 

ي�شاوي املال«.

جاء رئي�ص اخلدم حاماًل زجاجة ع�شري و�شب لالثنني.

قال املليونري:

اأرجوا ان حتظى مبليونك الأول.	 

اأخذ ر�شفة كانت الوحيدة التي ارت�شفها طوال الليلة، وتناول 
عدة لقيمات فقط كانت من �شريحة �شلمون �شهية.

�شاأل املليونري �شيفه ال�شاب: 

هل حتب وظيفتك؟	 

• اأعتقد ذلك، لكن الو�شع يف املكتب �شعب بع�ص ال�شيء.	

الوظيفي، 	  خيارك  جتاه  اإيجابيًّا  تكون  اأن  على  احر�ص 
بعدد  التقيت  وقد   - اأعرفهم  الذين  فالأثرياء جميعهم 
ما  يحبون  كانوا   - ال�شنني  مدى  على  منهم  به  باأ�ص  ل 
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ترفيهيًّا،  ن�شاًطا  اإليهم  بالن�شبة  العمل  ك��ان  يعملون. 
ل  الأغنياء  اأغلب  اأن  جتد  لذلك  الهواية؛  كما  متاًما 
ياأخذون عطاًل. مل يحرمون اأنف�شهم من �شيء ي�شتمتعون 
ا يوا�شلون العمل حتى بعد اأن  للغاية بفعله؟ ولذلك اأي�شً
ي�شبحوا مليونريات مرات عدة. لكن حتى واإن كان من 

الأهمية مبكان اأن ت�شتمتع بعملك، فاإن ذلك ل يكفي.

اإن اأردت اأن ت�شبح غنيًّا، عليك اأن تعرف اأ�شرار الو�شول 	 
اإلى الرثوة، اأخربين: هل توؤمن بوجود مثل تلك الأ�شرار؟ 

• نعم.	

يوؤمنون 	  ل  النا�ص  فاأغلب  الأول��ى؛  اخلطوة  فهذه  جيد، 
يوؤمنون  ل  اإنهم  حتى  ال��رثوة،  اإلى  ت��وؤدي  اأ�شرار  بوجود 
يف  �شواب  على  وهم  اأغنياء،  ي�شبحوا  اأن  بو�شعهم  اأن 
ذلك؛ فاإذا كانوا ل يوؤمنون بذلك، فاحتمال اأن ي�شبحوا 

ا. اأغنياء �شئيل جدًّ

يجب اأن تبداأ بالإميان وتتوق اإلى مليونك الأول ب�شغف، 	 
اإذ اإن معظم النا�ص غري م�شتعدين لقبول هذه الأ�شرار، 
حتى واإن ُك�ِشفت لهم بلغة ب�شيطة، فاأكرب عائق اأمامهم 
الرثوة  اإلى  الو�شول  اأ�شرار  فاإن  لذا  اخليال؛  غياب  هو 

هي اأف�شل الأ�شرار حفًظا يف العامل.
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تابع املليونري قائاًل: 

ق�شة 	  يف  امل�شروقة  للر�شالة  ال�شيء  بع�ص  م�شابه  الأمر 
التي  الر�شالة  ق�شة  اإنها  تذكرها؟  هل  بو،  األن  اإدغ��ار 
العثور  م��ن  يتمكنوا  ومل  ال�شرطة  رج��ال  عنها  يبحث 
ئة يف مكان ما، بل و�شعت يف  عليها؛ لأنها مل تكن خمبَّ
اأمام ناظري اجلميع!  اأحد؛  بال  اآخر مكان يخطر على 
لكن غياب اخليال لدى رجال ال�شرطة وتع�شبهم منعهم 

من العثور على الر�شالة.

عوا اأن يجدوها اأمام اأنظارهم؛ لذا مل يروها.	  مل يتوقَّ

الن�شوة، فقد  بانتباه متلوؤه  املليونري  اإلى كالم  ال�شاب  ا�شتمع 
اأحر من اجلمر ملعرفة تلك الأ�شرار. كان �شيء واحد  كان على 
موؤكًدا على اأي حال؛ حتى واإن مل يكن املليونري يعرف اأ�شراًرا تقود 

اإلى الرثوة، فاإنه ماهر يف خلق اأجواء درامية مثرية لالهتمام. 
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الف�شل الثالث

الفر�ص واملخاطرة

كم املبلغ الذي تنوي دفعه للح�شول على اأ�شرار الو�شول 	 
اإلى الرثوة؟

تفاجاأ ال�شاب من �شوؤال املليونري.

ردَّ ال�شاب: 

• حتى اإن كنت اأنوي دفع املال للح�شول عليها، فلي�ص معي 	
قر�ص واحد.

تدفع؟ 	  اأن  املمكن  م��ن  ك��م  م���اًل،  ل��دي��ك  اأن  ه��ب  لكن 
ب��ب��ال��ك. ي��خ��ط��ر  م���ا  اأول  رق�����م،  اأي  رق����ًم����ا،   اخ����رت 
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مل يتمكن ال�شاب من تفادي الإجابة؛ فقد كان املليونري ي�شاأل 
�شوؤاًل حمدًدا. 

• ل اأعرف... مئة دولر؟ 	

انفجر املليونري �شاحًكا. 

مئة دولر فقط؟ اإًذا اأنت ل توؤمن اأن الأ�شرار موجودة، 	 
ا، لكنت م�شتعًدا لدفع  األي�ص كذلك؟ فلو كنت توؤمن حقًّ
بربك،  هيا  عليها.  احل�شول  ل��ق��اء  امل���ال  م��ن  الكثري 
لي�شت  هذه  اآخ��ر،  رقًما  اخرت  ثانية،  فر�شة  �شاأمنحك 

لعبة، بل م�شاألة جدية للغاية. 

فكر ال�شاب بالأمر، وقال: 

• ل اأمانع اأن اأجيبك، لكن تذكر اأنني مفل�ص.	

ل تقلق حيال ذلك.	 

قال ال�شاب يف حرية:

• لكن كوين ل اأملك ماًل، فاإن ذلك يجعلني يف موقف �شعف.	

اأمامنا طريق طويل. 	  اأن  يبدو  اإلهي،  يا  املليونري  ت�شاءل 
الآخرين  اأم��وال  ي�شتغلون  والأغنياء  اخلليقة  ب��دء  من 
جلمع ثرواتهم، ل يحتاج ال�شخ�ص امل�شمم على الأمر 
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�شيولة  بذلك  اأعني  امل��ال،  من  املزيد  ليجني  م��ال  اإل��ى 
دفرت  حتمل  اأنك  املوؤكد  من  ذلك  عن  وعدا  �شخ�شية، 

�شيكات... 

اأراد ال�شاب اأن ينكر ذلك، لكنه كان قد د�ص دفرت �شيكاته يف 
جيبه ذلك ال�شباح، وحده اهلل يعلم مِلَ فعل ذلك؛ فقد كان يف 
باأن  �شنًتا متاًما. فكر  ثمانية وع�شرون  و  اأربعة دولرات  ر�شيده 
جعلته  لدرجة  ثاقبة  كانت  املليونري  نظرات  لكن  ب�شاأنه،  يكذب 

يبدو قادًرا على قراءة الأفكار. 

�شمع ال�شاب نف�شه يتلعثم يف احلديث كمن كان يعرتف ب�شٍر 
مظلٍم نعم:

• لقد جلبته معي.	

اأخرج دفرت ال�شيكات بحركة اآلية كما الإن�شان الآيل بالرغم 
من دافع العرتا�ص الذي اجتاح فكره لربهة، بدا م�شحوًرا بذلك 
يكن  مل  لكنه  مغناطي�شي،  م  منوِّ يدي  بني  �شخ�ص  مثل  الرجل، 
بالنية احل�شنة،  ي�شع  الأخري  املليونري؛ فقد كان هذا  خائًفا من 

عدا عن كونه م�شروًرا اإلى حد ما مبا يجري. 

ح�شًنا- اأجاب املليونري - هل ترى الآن اأن ل م�شكلة؟ 	 

اأزال الغطاء عن قلم فاخر وناوله لل�شاب.

عه.	  اكتب �شيًكا بالقيمة التي تراها منا�شبة ثم وقِّ
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• لكني ل اأعرف كم اأكتب.	

ل باأ�ص، اكتب (25,000) دولر. 	 

نطق املليونري املبلغ بطريقة مبا�شرة ومثالية، دون اأدنى �شعور 
باخليالء. 

• (25,000) دولر! ل بد 	 ال�شاب قائاًل:  م��اذا...  تعجب 
اأنك متزح. 

اكتب (50,000) دولر اإن اأحببت. 	 

اأجاب املليونري بهدوء جعلت ال�شاب حائًرا ما اإذا كان العجوز 
ا فيما يقول اأو اأنه ميزح وح�شب.  جادًّ

• اأ�شاًل. 	 ال��الزم  من  اأك��رث  كانت  دولر   (25,000) حتى 
على اأي حال، اأنت لن تتمكن من �شرف ال�شيك؛ لأنه ل 
عليه هو مدير م�شرف  �شاأح�شل  ما  وكل  لدي،  ر�شيد 

ا باملنا�شبة!  يظنني قد جننت، �شيكون حمقًّ

ال�شفقات 	  اأك��رب  بها  اأج��ري��ت  التي  الطريقة  هي  ه��ذه 
حياتي؛ وقعت �شيًكا مبقدار (25,000) دولر، ثم بحثت 
يف الأنحاء جميعها كي اأمتكن من تغطيته، لكن لو اأين مل 
اأحرر ذلك ال�شيك يف حينه، ل�شيَّعت على نف�شي فر�شة 

ممتازة. 












































































































