
THIS IS US
 

A T  K K U  

Cover by : Bakita Abdullah

Feb 2019issue 1



مرحباً بكم

 في مجلتنا نتشارك أفكارنا ، اهتماماتنا ،

 فنوننا ، إنجازاتنا

 شاركونا مالديكم ، سنكون سعيدين بذلك

HI THERE

WELCOME!

IN THIS MAGAZINE, WE SHARE OUR 

IDEAS, OUR INTERESTS, ART AND 

ACCOMPLISHMENTS

SHARE IT WITH US, WE'D BE REALLY 

HAPPY 
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خطة عملية عندما تشعرين
باإلرهاق والحيرة 

 بشكٍل عام في الحياة األكاديمية تتعرض الطالبة أو
 الموظفة إلى إرهاق أو تعب مع زيادة المهام الدراسية أو
 الوظيفية. حضور محاضرات، أداء واجبات، االلتزام بأداء

 المهام واالجتماعات مع مجموعة تابعة لواجب معين،
 االختبارات،  باإلضافة الى االهتمام بجودة عالقات

 الصداقة. وبالنسبة للموظفة؛ االلتزام بمهام العمل في
الوقت المحدد

 غالًبا تتضح كثرة المهام من األسبوع الخامس أو السادس
 من بدء الدراسة. وتزداد األمور صعوبة عندما يكون هناك

أطفال ينتظرون من والديهم قضاء وقت أكثر معهم
 

 عندما يكون لديك الكثير من المهام، يصعب عليك اختيار
 أي منها لتبدئي ، وينتهي بك األمر بعدم إنجاز أي منها

 وتكونين اقل إنتاجية. لنفترض أن أمامك مجموعتين من
 المربى، المجموعة األولى تتكون من ستة أنواع من المربى

 والمجموعة الثانية تتكون من أربع وعشرين نوع من
 المربى وعليك أن تشتري نوع واحد من المجموعتين،
 احتمالية شرائك من المجوعة الصغيرة ستكون عشرة

أضعاف احتمالية شرائك من المجموعة الكبيرة
 عندما يكون لديك خيارات كثيرة، يصعب علينا اختيار أي

 منها كذلك األمرعندما يكون لديك مهام
كثيرة، ينتهي بك األمر بعدم البدء بأٍي منها

 الجزء المجنون هو عندما تحاولين العمل دون العمل فعليًا
 عندما ُيقطع عملك بتصفح االنترنت أو تلقي مكالمة أو بريد

 إلكتروني أو حتى عندما تتفاجأين بأنك قضيت وقتًا
 طويًال على مواقع التواصل االجتماعي دون الوعي كيف

ومتى فتحت تلك التطبيقات
 على كل حال، اإلجازة قد تخفض ما قبلها من تعب وظيفي

او دراسي. ولكن ما ذا لو ما زالت اإلجازة بعيدة؟

 هناك خطوات عملية قد تساعدك في تنظيم وقتك وإزالة
التعب لتصبحين أكثر إنتاجية

 
 اوالً: قسمي المهمة الكبيرة الى مهام صغيرة، حتى يسهل

 إنجازها وكوني واقعية في تحديد وقت هذه المهام. مثًال إذا
 كان لديك بحث معين لواجب ما، ابدأي بتحديد األسئلة التي
 تتوقعي أنه يجب عليك إيجاد إجاباتها وقسمي هذه األسئلة

 على عدة أيام، في نهاية األسبوع ستكونين أنجزِت مهمة
كبيرة وستكون لديك صورة واضحة عما بحثِت عنه

 
 ثانيًا: اقضي دقائق معدودة في كتابة المهام اليومية على
 �ورقة ويفضل تجنب استخدم التكنولوجيا لهذه المهمة

 ليس هناك سبب لذلك ولكن لذة شطب أو حذف المهمة من
 القائمة يعطيك شعور باإلنجاز ويحفزك إلنهاء الباقي ألنِك

ترين القائمة حقيقية أمامك
 

 ثالثًا: ابدئي بالمهام األقصر واألسرع وال تقضي فيها أكثر من
 15 دقيقة. أجيبي على الرسائل اإللكترونية أو قومي بأجراء
 مكالماتك الهاتفية سريعًا. إزالة هذه المهام من القائمة تقربك

من إنجاز هدفك اليومي
 

 رابعًا: ابدئي باألجزاء األكثر صعوبة لكن بعد أن تغلقي هاتفك
 وجهاز الكمبيوتر وأي شيء آخر قد يفصلك من عملك ثم

 اقضي ٣٥ دقيقة دون توقف في مهمتك
 بعد ٣٥ دقيقة، خذي استراحة لمدة عشر دقائق ثم ابدأي

 العملية لمدة ساعة من جديد. بعد قضاء الخمسة والثالثين
 دقيقة ستجدين أنك اجتزِت نصف العمل وهذا يعطيك

شعور بالفرح لتنجزي ما تبقى
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خطة عملية عندما تشعرين
باإلرهاق والحيرة 

هناك أيًضا بعض الحيل لتهدئة العقل ولمساعدتك على الغوص في مهامك عندما تشعرين باإلرهاق
 

 اوالً: توقفي عن جلد الذات ولومها عندما تفقدين السيطرة على إنجاز مهامك وتذكري مازال هناك مجال للنجاح واإلنجاز.
أعطي عقلك مجال ليبحر، خصوًصا خالل تلك العشر الدقائق التي تأخذينها كاستراحة

 
 ثانيًا: خذي نفس عميق. هناك تقنيات للتنفس تستخدمها الجيوش في حاالت التوتر. يمكنك البحث عنها وتطبيقها عندما

تمرين بحالة توتر فهي تساعد كثيرًا
 

 ثالثا: اعملي مع زميالتك في المجموعة: هناك فوائد هائلة في العمل مع مجموعة منها أنك تكتسب الجديد من المعلومات
 في تخصصك قد تكونين سهوِت عنها وتسهل لك حفظ المادة الن النقاش مع المجموعة يعطيك توضيح لما تبحثين عنه،

 بالتالي يسهل حفظها. إضافة الى ذلك، تتعلمين استراتيجيات جديدة للمذاكرة أو إنجاز المهام. أيًضا تعطيِك الفرصة
لتعلم المهارات االجتماعية في بيئة العمل لتجهزي نفسك لما بعد الجامعة

 
 رابعًا: تابعي في مواقع التواصل االجتماعي الناجحين في تخصصك فهو يعطيك مثال واقعي لشخص وصل ألهدافه.

 باإلضافة لما قد تستفيدينه منه من مواقع أو دروس أو يلفت انتباهك لشيء لم تنتبهي له من قبل
 

 في النهاية، انِت أكثر شخص يعلم ما يناسبه لينجز وينقذ نفسه من الغرق في
بحر اإلهمال واالرهاق وتذكري دائما أن التعب ُينسى عند رؤية لذة اإلنجاز

ويبقى أثر النجاح واضٌح و جلّي

 نورة عبدالعزيز الشهراني
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ال أحد يعرف من هو مؤسس / مخترع العملة الرقمية بيتكوين
 المعلومة الوحيدة المتوفرة هي أن اسمه ساتوشي ناكاموتو لكن في
 الحقيقة ال أحد يعرف اذا ما كان هذا االسم لفرد واحد أم أنه اسم

  مجموعة، شيء غريب أليس كذلك؟
 احدى أوائل عمليات البيع والشراء التي استعملت فيها البيتكوين كوسيلة

،دفع
كانت مقابل شراء قطعتي بيتزا بسعر 10 آالف بيتكوين�

 
 عكس ما هو معمول به في العمالت التقليدية، فان كمية البيتكوين

محدودة في 21 مليون بيتكوين
 قوة الحوسبة العالمية للبيتكوين أكبر وأسرع 256 مرة من قوة أفضل

500 كمبيوتر خارق في العالم مجتمعة
 كل عملية تحويل بيتكوين سواء عملية تحويل كبيرة أو صغيرة، فإنها

تحتاج الى طاقة كافية لتشغيل 3منازل متوسطة لمدة يوم كامل
          البيتكوين أرسل الى الفضاء

 شركة جينيسيس ماينينغ وهي شركة رائدة في حلول التعدين
 السحابي قامت بتصميم قطعة شبيهة بقطعة نقدية ثالثية األبعاد، وربطوا
خلفها محفظة بها بيتكوين، باستعمال بالون يستخدم في األرصاد الجوية

 

إعداد: أمل آل ملحم

هل تعرفين ماهي العمالت الرقمية؟

BITCOIN
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آمنة القحطاني
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A bicycle of 

the mind

There’s a wonderful and extremely romantic idea cited by Steve jobs, the founder of 
Apple, it’s a romanticized view of technology and the idea of human beings being a tool 
making animal, we use our technologies as scaffolding that allows us to overcome our 
boundaries and transcend our limitations and the idea that Steve jobs cited had to do 
with a study that was done on the efficiency of locomotion of all animal species that is 
how much energy did they expend to get from point A to point B , and the animal at the 
top of the list that scored the highest was the condor.
Human beings were like a third of the way down the list, nothing impressive whatsoever.
But get this! You give a human being a bicycle, and it rises to the top of the list!
Human being with a bicycle immediately reaches the top of the list of efficiency of 
locomotion to get from point A to point B with the least amount of energy expended!
So a tool, and instrument like a bicycle, transforms the capacity of this animal and puts 
it at the top of the chain of efficiency of locomotion
And so what Job said was he likened the computer as a bicycle for the mind
With the industrial revolution we transcended the limits of our muscles
With the digital revolution , we transcend the limits of out minds
Terrence McKenna said that the man-made world is the condensation of human 
imagination.
 
Our tools have become scaffolding of mind, and my friends the sky is the limit in our 
capacity to engender our dreams.
And what is this tool if not the embodiment and literalisation of the mind
This has become the condensation of the human imagination. Jason Silva
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دراجة للعقل

ترجمة: أثير عبدالله - بتصرف

 هنالك فكرة رائعة ذكرها ستيف جوبز مؤسس شركة أبل للكمبيوتر، وهي رؤية شاعرية للتكنولوجيا و
 فكرة أن البشر مخلوقات تصمم أدواتها

 نستعمل التقنية كسقائل بناء، تساعدنا في تخطي حدودنا و تجاوز قيودنا
 

 ماقاله ستيف جوبز هو بشأن دراسة عن كفاءة التنقل لدى الحيوانات بجميع فصائلها، كفاءة
التنقل تعني كمية السعرات الحرارية أو الطاقة المتطلبة لالنتقال من نقطة أ إلى نقطة ب

 الحيوان الذي جاء في المرتبة األولى في كفاءة تنقله حيث يقطع أكبر مسافة ممكنة بأقل
 طاقة مطلوبة هو الكندور -النسر األمريكي- البشر في المرتبة الماقبل قبل األخيرة، غير

مبهرين أبدًا
 لكن استمعي لهذا

أعِط إنسانًا دراجة ، وسيصبح األول في القائمة
 إنسان بدراجة سيصبح فورًا األول في كفاءة التنقل بأقل طاقة مطلوبة لالنتقال من

نقطة أ إلى نقطة ب
 إذن، أداة أو جهاز كالدراجة ، تغير قدرات هذا المخلوق وتضعه على قمة هرم كفاءة التنقل

 
 
 
 

يقول تيرنس ميكينا بأن العالم الذي يصنعه اإلنسان هو خالصة تراكمات خياله
 

أدواتنا أصبحت سقائل بناء لعقولنا
وماهي هذه األدوات إن لم تكن تجسيدًا لعقولنا

إنها خالصة تراكمات الخيال البشري
ويا أصدقاء � ال حدود لمحاوالتنا في تحقيق أحالمنا

 

يشّبه ستيف جوبز الكمبيوتر بالدراجة للعقل�
مع الثورة الصناعية، تخطينا قيود عضالتنا

مع الثورة التقنية، نتخطى قيود عقولنا�
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LIVE 
GENTLY 

UPON 
THIS 

EARTH

T h e  e n v i r o n m e n t  i s  
i n  u s ,  n o t  o u t s i d e  o f  
u s ,  t h e  t r e e s  a r e  o u r  
l u n g s ,  t h e  r i v e r s  o u r  
b l o o d s t r e a m ,  W e  a r e  

a l l  i n t e r c o n n e c t e d  
a n d  w h a t  y o u  d o  t o  

t h e  e n v i r o n m e n t ,  
u l t i m a t e l y  y o u  d o  t o  

y o u r s e l f  !

Martin Scorsese

"

"
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You work that you may keep pace with the earth and the soul 
of the earth.
 
For to be idle is to become a stranger unto the seasons, and 
to step out of life's procession that marches in majesty and 
proud submission towards the infinite.
 
You have been told that life is darkness, and in your 
weariness you echo what was said by the weary.
 
And I say that life is indeed darkness save when there is urge;
and all urge is blind save when there is knowledge;
and all knowledge is vain save when there is work;
 and all work is empty save when there is love.
 
 
And when you work with love, you bind yourself to yourself, 
and to one another, and to God.
 
And what is it to work with love?
 
It is to weave the cloth with threads drawn from your heart, 
even as if your beloved were to wear that cloth.
It is to build a house with affection as if your beloved were to 
dwell in that house.
 
It is to sow seeds with tenderness and reap the harvest with 
joy, even as if your beloved were to eat the fruit.
It is to charge all things you fashion with a breath of your own 
spirit.
 
Work, is love, made visible.
 
 
 
 

ON WORK 
Jubran Khalil
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آمنة القحطاني
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Eudaimonia is an Ancient Greek word, 
particularly emphasised by the 
philosophers Plato and Aristotle, that 
deserves wider currency because it 
corrects the shortfalls in one of the most 
central, governing but insufficient terms 
in our contemporary idiom: happiness.
 
When we nowadays try to articulate the 
purpose of our lives, it is to the word 
happiness we commonly have recourse. 
We tell ourselves and others that the 
ultimate rationale for our jobs, our 
relationships and the conduct of our day 
to day lives is the pursuit of happiness. 
 
 
 It sounds like an innocent enough idea, 
but excessive reliance on the term 
means that we are frequently unfairly 
tempted to exit or at least heavily 
question a great many testing but 
worthwhile situations.
 
The Ancient Greeks resolutely did not 
believe that the purpose of life was to 
be happy; they proposed that it was to 
achieve Eudaimonia, a word which has 
been best translated as ‘fulfilment’.
 
What distinguishes happiness from 
fulfilment is pain. It is eminently 
possible to be fulfilled and – at the same 
time – under pressure, suffering 
physically or mentally,overburdened 
and, quite frequently, in a tetchy mood.

This is a psychological nuance that the 
word happiness makes it hard to capture; 
for it is tricky to speak of being happy yet 
unhappy or happy yet suffering.
 However, such a combination is readily 
accommodated within the dignified and 
noble-sounding letters of Eudaimonia.
 
 The word encourages us to trust that 
many of life’s most worthwhile projects 
will at points be quite at odds with 
contentment and yet worth pursuing 
nevertheless. Properly exploring our 
professional talents, managing a 
household, keeping a relationship going, 
creating a new business venture or 
engaging in politics… none of these goals 
are likely to leave us cheerful and grinning 
on a quotidian basis. They will, in fact, 
involve us in all manner of challenges that 
will deeply exhaust and ennervate us, 
provoke and wound us. 
 
And yet we will perhaps, at the end of our 
lives, still feel that the tasks were worth 
undertaking. Through them, we’ll have 
accessed something grander and more 
interesting than happiness: 
we’ll have made a difference.
 
With the word Eudaimonia in mind, we can 
stop imagining that we are aiming for a pain-
free existence – and then berating ourselves 
unfairly for being in a bad mood.
 
Source: theschooloflife.com

EUDAIMONIA
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 يودايمونيا : كلمة إغريقية قديمة، تحدث عنها الفالسفة أفالطون و أرسطو، لكنها تستحق المزيد من

االهتمام ألنها تعوض النقص في أحد الكلمات المحورية لكن الغير كافية في لغاتنا الحديثة:
السعادة 

 في هذا العصر، عندما نحاول أن نعبر عن الغاية التي نسعى إليها في حياتنا فإننا غالبًا نلوذ إلى كلمة
"السعادة

 نقنع أنفسنا و اآلخرين بأن الهدف المطلق لوظائفنا، عالقاتنا مع اآلخرين، أحداث حياتنا اليومية هو السعي
إلى السعادة

 تبدو هذه كفكرة جيدة، لكن االعتماد المفرط على هذا المصطلح يجعلنا نميل بشكل متكرر ألن نهرب أو على
األقل نشكك بشدة ببعض األحداث العصيبة لكن الجديرة باالهتمام

 
 اإلغريقيون القدامى لم يكونوا يؤمنون بأن الهدف من الحياة هو أن نكون سعداء، بل قالوا بأن الهدف هو أن

نصل إلى يودايمونيا ، الكلمة التي من الممكن ترجمتها إلى "تحقيق الذات
 ما يميز السعادة عن يوديمونيا هو األلم، من المحتمل جدًا أن تكون "تشعر بأنك حققت ذاتك" ولكنك في

الوقت ذاته تحت ضغط ، تعاني جسديًا أو عقليًا، لديك أعباء كثيرة و في أحيان كثيرة تكون في مزاج سيء
 هذا فارق شعوري ال تستطيع كلمة "السعادة" أن تصفه، ألنه من غير المعتاد أن يقول أحدهم بأنه سعيد لكنه

غير سعيد � أو سعيد ولكنه يعاني! لكن اليوديمونيا تتسع لهذا الخليط
 

 المصطلح يشجعنا على أن نثق في أن بعض محطات الحياة المهمة التي قد تحوي بعض اللحظات المليئة
بعدم الرضا، لكنها رغم ذلك، تستحق االستمرار فيها

 اكتشاف قدراتنا العملية، إدارتنا لمنازلنا، المحافظة على عالقاتنا، المغامرة بعمل تجاري جديد، أو المشاركة
في األحداث السياسية

لن نكون مبتسمين و ضاحكين طوال الوقت عند عملنا لكل هذه األشياء
في الحقيقة، ستكون هذه األشياء مليئة بالتحديات، التي سترهقنا و تنهكنا، تغيظنا أو تجرحنا

 لكننا رغم ذلك، سنشعر في نهاية المطاف بأن هذه المهام كانت تستحق ذلك! من خاللها استطعنا
الوصول إلى أشياء أعمق و أهم من السعادة

 
من خاللها كنا قد صنعنا فارقًا

 
 عندما نضع مصطلح يوديمونيا في عين االعتبار، سنتوقف عن االعتقاد بأن الغاية هي أن نصل إلى وجوٍد خاٍل

من األلم، بالتالي سنتوقف عن القسوة على أنفسنا عندما نكون في مزاج سيء
 

 المصدر
theschooloflife�com

ترجمة: أثير عبدالله
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"It's our choices that show what we 
really are, far more than our abilities."

Albus Dumbledore
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S C E N E S

THE  FRAME  I S  YOURS

Show us life through your lens
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PHOTO BY: 
أمل آل معوض
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P H O T O  B Y :  
S A R A  A B D U L L A H
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P H O T O  B Y :  
F A T I M A  M A N S O O R
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P H O T O  B Y :  
A T H E E R  A B D U L L A H
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آمنة القحطاني
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