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 مليونري يف دقيقة واحدةملخص كتاب 

  
تتعجل الفهم، هذا عنوان الكتاب الذي ألفه الثنائي مارك هانس وروبرت حىت ال 

تساعد على اليت التحفيزية ألن، ومها ألفا وساعدا يف تأليف العديد من الكتب 
يهدف الكاتبان للمساعدة على . فهم طرق حتقيق الثروة والنجاح التجاري

ن مليون مليونري إىل حيز الوجود، من خالل كتاب أخرجاه بطريقة إخراج أكثر م
  .مبتكرة

  
تلك اليت تستخدم النصف األمين من : يرى الكاتبان أن الناس ينقسمون لنوعيتني

كما هو معلوم، لكل نصف من املخ طريقته . خمها، وتلك اليت تستخدم األيسر
ان كتاما نصفني، نصف جاء اخلاصة به يف التعامل مع األشياء، ولذا قسم الكاتب

يف صورة  ( واآلخر جاء على الصفحات اليمىن،)تتناول صراع املخاوف مع األحالم (على صفحات الكتاب اليسرى
 . على كال ضفيت الكتاب دون أي تعارض أو تناقض بسالسةنساب، وال يهمك بأيهما بدأت، فالفكرة ت)نقاط قصرية

ملقصود ا أنه ما أن تتبع األسلوب الصحيح لتحقيق أي شيء، فإن ما انطلقت لتحقيقه وأما الدقيقة الواحدة يف العنوان فا
  .خذ منك أكثر من دقيقة جهد واحدةلن يأ

  
، )شهادات إيداع /أسهم /سندات( االستثمار: يرى الكاتبان أن السبيل للثراء مير حتماً عرب  إحدى هذه الطرق أو أكثر

 كذلك أن كل يريانأخرياً عرب شبكة إنترنت، وو) أفكار /خدمات /يج منتجاتترو(، التجارة )بيع وشراء(عقارات 
يقيم مبتدئ يف عامل حتقيق الثروة جيب أن يبدأ بفكرة جتارية جيدة، مث يعمل على تنفيذها بكل ما أويت من قوة وموارد، مث 

 ذلك يستتبع وجود .على حتقيق حلمهعالقات جتارية مع األشخاص الضروريني الذين يتملكون املوارد األخرى اليت تعينه 
  .رغبة قوية يف الثراء، مع قناعة بإمكانية حتقق هذا الثراء، مث أخرياً اإلميان بأنك تستحق أن تكون ثريا

  
أنت . الطريان، السيارات، الكهرباء، السفر للفضاء، حتقق بعضه والبعض مل يأت وقت حتققه بعد: كل شيء بدأ كحلم

ما يهمنا هنا هو أن ال تفكر .  وختيل أين ستكون بعد مخس سنواتأن حتلم، أغمض عينيك) بل جيب(أيضاً تستطيع 
 –ماذا ترى : ال تفكر يف مرتل أحالمك، بل فكر وأنت جتلس مرتاحاً داخل هذا املرتل. بأهدافك، بل فكر من أهدافك

تها، لكنها ساعدت جاك نيكلوس وعلى رغم بساط؟ هذه الطريقة البسيطة اتبعها الكثري من الناجحني،  تشم–تسمع 
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لتخيل واحللم، اهو كان يتخيل كيف يريد كل ضربة يضرا مبضربه، ويعيش هذا ليصبح أفضل العيب اجلولف يف العامل، و
  .مث ينطلق لتحقيقه

  
دجلة والفرات، ري ضفاف بني على ظهور اجلمال أمريكيني ، سار راسل كونويل ضمن قافلة سياح 1870يف 

ة الدليل العريب عن املزارع النشيط علي حافظ، الذي هجر زراعة أرضه بعدما مسع قصص كاهن بوذي عن واستمع لقص
، حىت فين شبابه وضاعت ثروته وخارت قواه مل يترك علي مكاناً إال نقب فيه حبثًا عن األملاس. حقول األملاس األسطورية

. يف األرض الزراعية اليت كان ميلكهابوفرة اف األملاس مت اكتش - وفاة علي علىفترة قصرية مرور بعد . ومات عجوزا
األملاس الذي تبحث عنه لن جتده يف أعايل اجلبال وال أعماق احمليطات، بل ستجده يف فناء بيتك، وما عليك سوى أن 

يني طبه التشجيعية مالقصة حقول األملاس، ومسع خيف إىل بلده واحترف اخلطابة كونويل عاد . حتفر بيديك كي جتده
  !املالينيهو  الناس، ومجع

  
ال تعيد اختراع العجلة مبدأ يف غاية األمهية، يستتبع منك أن تستفيد خبربات اآلخرين، وأسهل طريق للثراء هو أن تتدرب 

 –تعلم كل ما يعرفه وقابل كل معارفه، وافعل ما يفعله . )وراثة املال ال عالقة هلا بالذكاء (شخصيا مع ثري عصامي
خاصة يف (الفرد وحده ال يكفي  .فكرة واحدة قد يوفر عليك عشر سنوات من اجلهد والدراسةل كمتعلُ. لبشكل أفض

 . نقص لديك من خربات ومهارات وقدراتفريق من الناس يساعدونك ويكملون ماأنت حباجة إىل لذا ) وقتنا احلاضر
  .حوار واحد على طاولة حكيم يعادل دراسة شهر يف الكتب

  
كان سيلفستر ستالوين ممثالً وكاتب سيناريو فاشالً ومفلساً، لكنه حني حضر مباراة مالكمة بني مغمور  1974يف عام 
عاد سيلفستر إىل بيته وانكب ملدة ثالثة أيام . حممد علي كالي يف أوج جمده، خطرت له فكرة فيلمه الشهري روكييناطح 

يف البداية مل تعجب الشركات . ج األفالم لتصوير قصته قصة الفيلم، مث بعدها بدأ يطوف على شركات إنتا كتابةعلى
 على أنه ستالوين هو بطل الفيلم، املغمورت الفكرة تروق للبعض، على أم رفضوا أن يكون أبالقصة، لكن شيئاً فشيئاً بد

 300لف دوالر أمريكي لشراء قصة الفيلم، حىت بلغت أ 20 بدأت العروض من عند. أصر بكل قوته على هذا الشرط
 لكنه كان ؟ ماذا لو كان أصر على دور البطولة-:رفض أن يعيش بقية حياته متسائالًستالوين  ، لكنألف دوالر أمريكي

يف عام .  ألف دوالر للسيناريو وأجر أسبوعي هزيل20على منحه دور البطولة، مقابل ما حمظوظاً إذ وافقت شركة 
 أجزاء الفيلم تخطر على قلب أحدهم، واستمررة ما مل يكن لي فاز فيلم روكي بعديد اجلوائز، وحقق من الشه1976

  .ةتحىت بلغت س
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سنة التخرج يف يف إذ قرأ وهو فيت، بايؤكد الكاتبان على ضرورة التعلم على يد معلم أصاب النجاح، مثلما فعل وارن 
ث عن الكاتب حىت عثر عليه  لبنجامني جراهام، فما كان من الشاب بافيت إال حب‘املستثمر الذكي’اجلامعة كتاب امسه 

فقام بالتسجيل يف هذه اجلامعة ليدرس على يد الكاتب وحصل على درجة أستاذ يف مدرساً يف جامعة كولومبيا، 
حاول بافيت عقب التخرج العمل يف مؤسسة بنجامني جراهام االستثمارية بشىت الطرق، منها عرضه للعمل . االقتصاد

وعمره . عد ثالث سنوات من احملاوالت، ليقضي بافيت سنتني إضافيتني ليتعلم من معلمهحىت مت قبوله بفيها دون مقابل، 
لالستثمار، مع حصة له " أصدقاء بافيت"وكون مع سبعة مستثمرين شركة ) أوماها( سنة عاد بافيت إىل موطنه 25

 ذات املعىن حنصل عليه . دوالر، وبعد مخس سنوات، كانت بافيت يشق طريقه ليصبح أشهر وأغىن مستثمر100قدرها 
إذا كنت متفتحاً وقابالً للتعلم،  ".قل يل من هم أبطالك يف احلياة، وسأقول لك ماذا ستصبح يف احلياة: "من مقولة بافيت

  .  شيئاً ما يدفعك لألمام-بالصدفة–فكل شخص تقابله سيعلمك 
  ).ا دونته األوراقوحفظ مبالطبع التعلم املقصود هنا ال عالقة له باحلصول على الشهادات (
  

قصص  سرد معمتناغم خلف فكرة ذات قيمة، لتفاؤل والعمل الدءوب ومجع فريق عمل ل دعوة القراءخالصة الكتاب 
الكتاب صدر . ح أفراد مل جيدوا رأس املال للبدء أو اإلمكانيات، لكن الفكرة اليت انطلقوا لتحقيقها أتت هلم مبا يشتهوهاجن

 كما العهد م، يتمسكون حبرفية الترمجة يف بعض األحيان، ن همة الدار العربية للعلوم، الذي وترمجته مكتب2004يف عام 
أترككم مع بعض هذه القصص وبعض احلكم اليت جاءت يف سياق .  وطلسمتهولو جاءت على حساب غموض املعىن

  . الكتاب
  

ما يعرفه : ضاء، وهي عنونته بذكاء صفحة بي128خطرت لألمريكية سندي كامشان نشر كتاب فارغ متاماً، على مر 
يف هذا الكتاب  النسوة ما أن محلت. )الدكتور آالن فرانسيس(باسم مستعار مع شريك هلا الرجال عن النساء ونشرته 

سندي كانت تبيع الكتاب ).  دوالر3(أيديهن حىت ينفجرن يف موجات من الضحك، تأيت بعد دفع الثمن الزهيد 
  ... املاليني منه وصارت مليونرية بسبب فكرة قد ينظر البعض هلا على أا بنفسها، حىت انتهت من بيع

  
بول هارتونيان طبيب مساعد وكان مثلنا يبحث عن الثراء، شاهد ذات يوم نشرة األخبار تعرض صور عمال يقومون 

كرة يف رأس بول ملعت الف. ، عرب تغيري بعض األعمدة اخلشبيةوكلني الشهري يف نيويوركربإصالح أجزاء من جسر ب
األعمدة اخلشبية القدمية، وبالطبع سعد الرجل بالتخلص هذه لب منه شراء طوسارع مبحادثة رئيس عمال التصليح، وهو 

قام بول بتقسيم األعمدة اخلشبية إىل قطع مربعة مث لصقها على شهادات رمسية توضح أن . من هذه البقايا دون جهد
رجل : بعدها قام بول بإرسال بيان صحفي إىل وسائل اإلعالم قائالً فيه. ًءا منه أو جزجسر بروكلنيحاملها قد اشترى 
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 15من نيوجريسي يبيع جسر بروكلني، والبقية معروفة، لقد نفد من عنده اخلشب، الذي كان يبيع القطعة منه بقرابة 
  .دوالر

  
، واستمرت معه حىت بعد زواجه، ويف يوم  سنة12األمثلة الشعبية، بدأت معه وسنه كانت هواية ستان ميلر مجع احلكم و

 100ذهب ستان إىل مطبعة للسؤال عن تكلفة طباعة . رأى ستان وزوجته مجع ما لديه من حكم وأمثلة يف كتاب
. كتاب، فردت عليه العاملة هناك أن سعر طبع ألف نسخة هو ألف دوالر، وهو رقم راق كثريا لستان فوافق على الفور

كان للخرب وقع الصدمة على . مببلغ عشرة آالف دوالر، بسبب خطأ وقعت فيه عاملة املطبعةجاءت  بعدهالكن الفاتورة 
ستان، الذي أخذ حياول بيع النسخ اليت وقعت على رأسه، وبدافع اليأس وافق على ترك نسخ من كتابه يف مكتبة اجلامعة 

بعد مرور أسبوع عاد ستان . يها، أو تعيدها له يف النهاية، حبيث جتمع اجلامعة له النقود ممن يشترةاألهلية على سبيل األمان
  .معروفة، إذ فاقت املبيعات املاليني، وال زال البيع جاريابقيتها القصة . ليتفقد األمور، فوجد مجيع النسخ قد نفدت بيعاً

  
  :أقوال مأثورة جاءت يف سياق الكتاب

  . الشاعر األملاين جوته- ، ابدأ بهأي شيء ميكنك القيام به، أو حتلم بالقيام به
  

  . هنري فورد- بذكاء أكرب –الفشل هو الفرصة اليت تتيح لك البدء من جديد 
  

  . الطبيب الفرنسي إميل كو-ال، فإن اخليال سيفوز على الدوام عندما تصطدم اإلرادة مع اخلي
  

  . مثل صيين–حوار واحد على طاولة حكيم يعادل دراسة شهر يف الكتب 
  

   جان دي البروير–الطرق لصنع ثروتك يكمن يف إقناع الناس بأن من مصلحتهم تعزيز مصلحتك أنت أقصر وأفضل 
  
  القيام بعمل جيدعنمن حاالت الفشل حتدث بسبب فشل النظام املتبع للتنفيذ، وليس بسبب عزوف الناس % 94
  . إدواردز دمينج-
  

  . وارن بافيت– قيمة ما تكرجيب إما أن جتد قيمة ما، أو تبلكي تكون مستثمرا ناجحا، 
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 زإذا كافأت نفسك على ما قمت به من أمور إجيابية، فستنجزها مجيعاً، فاألشياء اليت يتم مكافأة من أجنزها ستنج
  GMP مايك لوبوف يف كتابه أعظم مبدأ لإلدارة يف العامل -كلها 

  
  .ائلة يف مستقبلكمالبسيطة يف أسلوب حياتكم اليومي ميكن هلا أن حتقق نتائج هريات يالتغ
  

  .ي قوة إجيابية متخفية حتاول تعليمك شيء ما، تعرف عليههمشاكلك 
  

  .البحريات سهلة الوصول إليها ينتهي الصيد فيها سريعاً، على عكس تلك صعبة الوصول
  

  .ال يوجد عمل قذر، بل شخص غري مناسب يف املكان غري املناسب
  

  .س، وأن تتعلم إدراك الرغبات اليت تكمن خلف سلوك العامةكي تكون مليونري، جيب أن تدرس دوافع النا
  

  .كل شخص يريد شيئاً ما، مهمتك هي اكتشاف هذا الشيء
  

  .التسويق هو بناء العالقات مع اجلميع
  

  .إذا مل حتصل على الرد الذي تريده، فإنك مل تنقل رسالتك بالشكل املناسب
  

  .تحرك يف مجيع االجتاهات حىت تأتيك املساعدةلن يساعدك الكون إذا مل تفعل شيئاً، عليك أن ت
  

  .يرى الناجحون اإلمكانيات، بينما يرى الباقون املشاكل
  

  .املستثمر الناجح يعرف أنه جيب أن خيسر قليالً، وأنه ال وجود لشبكة أمان ضد اخلسارة
  
  .من حجم األعمال% 80من الزبائن يتسببون يف % 20
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  .لب األحوال احلل األبسطاحلل األمثل ألي مشكلة هو يف أغ
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