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 المقدمة
ها إلى في رأسي فكرة إصدار هذا الكتاب، ظننُت للوهلة األولى أنها أقرب إلى التمني من عندما جالت

فين يمكن أن تبصر النور. فأّنَى لي أن أجمع في كتاب واحد ذلك العدد الكبير من المؤل مبادرة واقعية
ضد، التعا والكّتاب الناطقين بلغة الضاد، ونحن الذين اعتدنا الفرقة والبحث عن االختالف أكثر من بحثنا عن

لهواجس ارغم هذه  - قررت وانهمكنا في تفصيل الفروق بيننا بداًل من أن نسعى إلى التعاون والتكامل. ولكني
ا ما زالو  أن أمضي في هذه المبادرة متسلحًا بالهدف الذي ُوِجدت من أجله، فهؤالء البراعم الذين - والشكوك

 في زهرة العمر يستحقون مّنا كل دعم ومساعدة، ومنظر طفل بريء على سرير المرض تعلو وجهه ابتسامة
طاقات  بأن يخلع قلبك، وُيرِعش كيانك، ويفّجر كل ما فيك منمالئكية بينما ينهش جسده داء السرطان كفيل 

 إلى هؤالء المالئكة الصغار. - ولو شديد التواضع –لعلك تهتدي إلى تقديم شيء 

من  أطلقُت هذه المبادرة وأثار دهشتي مدى التجاوب الكبير معها خالل فترة وجيزة، فقد ورد أكثر
سباب ألهذا الرقم في االزدياد. اعتذرت من عدٍد من المشاركين  طلب مشاركة خالل أيام قليلة، واستمر 100

الشكر  شاركينمختلفة، أهّمها عدم تناغم مشاركاتهم مع السياق الذي أردناه لهذا الكتاب، وهنا أوجه لهؤالء الم
لها والتحية، وأتمنى أن تتاح لنا الفرصة لنتعاون في أعمال أخرى، بينما وصلت المشاركات التي تم قبو 

دولة عربية، وبعضها جاء من مؤلفين  13مؤلفًا من  82مشاركة كتبها  114وتضمينها في الكتاب إلى 
 لكتاب،عرب مقيمين في دول أخرى مثل السويد ونيوزيالندا. كذلك تنوعت المجاالت المهنّية للمشاركين في ا

 نانون،ومعلمون، وأدباء، وف فمنهم أساتذة جامعيون، وأطباء، وخبراء استشاريون، ومهندسون، ورواد أعمال،
 وغيرهم.

 لقد كان إلعداد هذا الكتاب من اسمه نصيب، فالنوادر لم تنحصر في المحتوى الذي أنت على وشك
 االطالع عليه، بل صادفتني بعض المواقف الطريفة خالل العمل التحضيري سأشاركك بعضها: 
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بعد و دون أن أعرف إاّل اسم الكاتبة،  وردتني إحدى المشارَكات، وبعد االطالع عليها قررت قبولها
بان  ذلك طلبُت منها إرسال المشاركة كاملة باإلضافة إلى معلوماتها الشخصية ونبذة عنها، وهنا فوجئتُ 

هبة الكاتبة لم تتجاوز الحادية عشرة من العمر! وأنها طالبة تهوى الكتابة! حرصت على تشجيع هذه المو 
و أشاركة افقته على نشر مشاركة ابنته في الكتاب. لن أذكر لكم عنوان المالشابة، فاتصلت بوالدها وأخذت مو 

 اسم الكاتبة، بل سأترك لكم اكتشافها بأنفسكم خالل القراءة.

ها أرسل أحد الكّتاب مشاركة خّصصها ليصف فيها سوء إدارة مديره في العمل، ذكر المؤسسة وعنوان
ت ر وقلة كفاءته وضعف أدائه، وما يقوم به من ممارساوكذلك المدير باالسم، وأسهب في وصف ظلم المدي

 ري: هلغير قانونية، وغير ذلك من التقريع القاسي والصريح. بعد قراءة هذه المشاركة وقعت في حيرة من أم
أشفق على كاتب المشاركة من الضغط النفسي الذي يضع نفسه تحته أم أشفق على ذلك المدير الذي تم 

ألنها تتعارض مع شروط المشاركة،  هذه المساهمةواعتذرت بالطبع عن قبول وصفه بأقسى األوصاف؟! 
 كعدم جواز اإلساءة ألية جهة أو مؤسسة أو شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.

ة، لعمليحاولنا عزيزي القارئ أن نقّدم لك في هذا الكتاب مادة من واقع تجارب المؤلفين في حياتهم ا
غلنا لم يش بعنصري التشويق والطرافة لنقدم لك تجربة قراءة ممتعة، ولكّن هذا وحرصنا على أن تكون ُمرًصَعةً 

 عن تضمين عبرة في كل مشاركة يمكن لك االستفادة منها في حياتك المهنية.
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