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11

َم ِّكن
مقدمة

متر حياة اإلنسان بالكثري من املصاعب واملعوقات ،ومن خالل تلك

املواجهة ا ُملح َّتمة ينقسم اإلنسان إىل نوعني متضادين ،األول منهم يواجه
تلك املشكالت ويتغلب عليها بل وينترص عليها وينجح يف حياته وحيول

املحن إىل منح ،أما الصنف اآلخر فهو الذي ترصعه املشكالت ً
أرضا وجتعله

متقوقعا داخل تلك احلياة املليئة باالضطرابات ويصبح فاشلاً يف إدارة
ً
حياته ،بل يتحول ذلك الفشل إىل يأس وقنوط يصل به إىل هاوية الطريق.

وهلذا نضع بني يديك عزيزي القارئ بعض األمور التي تساعدك يف

حياتك -إذا كنت من صنف الناجحني ،-والتي من شأهنا أن تشحذ مهتك
أكثر ،بل وتنري لك طريق النجاح ،أما إن كنت من الصنف الثاين ،فال ترتك

منها حرف إال وتعمل به يف حياتك ،فهذه هي وصفة نقدمها لك حتى
تساعدك عىل أال تفقد شعاع نور احلياة ،وامليض قد ًما إىل حتقيق السعادة يف
الدنيا واآلخرة.
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العزمية .. .السالح الذي حنتاجه

يظن الكثريون أن النجاح منحه من الغري ،فال يفكرون يف الوصول إليه

انتظار ًا ألن جيود به عليهم غريهم ،أو اعتام ًدا عىل مساعدة اآلخرين ،ويتناسون
أن هذا النجاح القائم عىل الغش ليس له وجود ،وأنه إن حتقق فليس له طعم،

فقيمة النجاح عندما يأيت بعد تعب ومعاناة ليغري مسار احلياة ،ويفتح أبواب
السعادة لصاحبة ألنه اجتهد يف الوصول إليه.

أما أصحاب اهلمم الواهية والعزائم امليتة فيندبون احلظ ويصبون غضبهم

عىل الظروف وال يريدون االعرتاف بتقصريهم ،بل يوجدون لكل فشل العديد

من املربرات ،ويتهمون الناجحني ويقدحون يف نجاحهم لتشويه صور الكفاح
التي رسمها هؤالء الناجحون يف طريقهم نحو النجاح.

يف أحد األيام جلس الفالح يف مزرعته وقد اقرتب الربيع من نثر أزهاره

عىل الربية ،وأخذ يراقب احلرشات التي تتحرك يف األرض وبني األغصان التي
تتاميل بفعل اهلواء ،وجد الرجل فراشة داخل رشنقتها وقد بدأت تتحرك ببطء،
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َم ِّكن
ما لبثت أن زادت حركتها ،ظل الرجل لساعات يراقب الفراشة وهي تدفع
بنفسها خارج الرشنقة عرب الثقب الضيق املوجود أعالها ،كادت حماوالت

الفراشة أن تنجح ولكن الثقب أصغر من جسمها فسكنت حركتها ،ويبدو أهنا
 -1مترين التنفس

يأست من حماولة اخلروج من ذلك الثقب الضيق.

قرر الرجل أن يساعد الفراشة لتخرج إىل عامل النور ،وتصبح جز ًءا من

ريا وشق به
الصورة اجلميلة التي يرسمها الكون يف الربيع ،واحرض ً
مقصا صغ ً
واسعا بام يكفي خلروج الفراشة.
الثقب ،فأصبح
ً

خرجت الفراشة بسهولة ولكن جسمها بدا متور ًما وجناحيها ضعيفان

صغريان ،ال تستطيع حتريكهام ،وإن استطاعت فلن يقدرا عىل محلها والطريان

هبا ،استمر الرجل يراقب الفراشة يو ًما بعد يوم معتقدً ا أن اجلناحني سيكربان
ويصبحان قادرين عىل محل الفراشة ،لكن هذا مل حيدث لقد ظلت الفراشة

متورمة اجلسم ،وظل اجلناحان صغريين ال يقدران عىل الطريان.

إن ما غاب عن هذا املزارع -رغم حماولته مساعدة الفراشة -أن الفراشة

كانت حتتاج إىل العزيمة يف حماولتها اخلروج من الثقب الضيق ،وكانت لدهيا
وسيلة وحيدة لتستطيع أن تعرب عرب الثقب الدقيق ،وهو أن تقوم بضخ السائل
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املوجود ببطنها إىل اجلناحني ،فتعطي جلناحيها القوة التي جتعلهام يكربان

ليساعداهنا عىل الطريان.

ممنوحا من اآلخرين فهو نجاح عاجز ،ال يدفع بصاحبه نحو
لو كان النجاح
ً
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االستمرار ،بل سيقوده نحو الفشل ،إن قيمة احلياة فيام يمكننا أن نحققه بام
لدينا من قوة وما نمتلكه من عزم وإرداه ،ولو أن احلياة صارت بال مشكالت
أو متاعب أو حتديات ألصابنا الشلل ،وفقدنا القدرة عىل التحدي وصنع عامل

أفضل ،وما استطعنا ان نطري نحو األمل.

– م .ه .أندرسون.

إذا مل تنجح من أول مرة فإنك تتأرجح
تتنمستوى املتوسط.
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القناعة سر النجاح

ال تعني القناعة أن يكون اإلنسان غري طموح وأن يكتفي بام حققه دون أن
يسعى لتحقيق مزيد من النجاحات ،ولكنه البد وأن يكون كائن دؤوب للوصول
إىل النجاح والسعي للحصول عىل حياة أفضل.
فالقناعة تعني أن يرىض اإلنسان بام قسمه اهلل سبحانه وتعاىل له ،بينام يسعى يف
نفس التوقيت لتحقيق أهدافه وطموحاته التي حيلم هبا ويتمنى أن تكون يف حياته،
دون تواكل بل بالتوكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل.
ويحُ كى أنه يف أحد األيام ،خرج اإلمرباطور ووقف يف رشفة القرص ا ُمل ِطل عىل
شوارع املدينة التي حيكمها ،فلفت انتباهه وجود أحد الشحاذين املوجود بالقرب
من القرص حيث كان يقف عىل الناصية املواجهة للقرص.
فقرر امللك أن يساعد هذا الشحاذ ،ففكر بأن ينزل من القرص ويذهب ملساعدته
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وذلك بدلاً من أن يستدعي احلارس ليأيت له بالشحاذ يف القرص امللكي ،فقام امللك
بالتوجه نحو الشحاذ ،ودار بينهم حوار.
امللك :أخربين كيف يمكنني أن أساعدك؟
الشحاذ :ال تستطيع أن تلبي طلبي ورغبتي مهام فعلت يا موالي!
ساخرا من كالم الشحاذ!!
فضحك امللك
ً
امللك :أنا امللك ويمكنني أن ألبي مجيع طلباتك ،فقط أخربين برغبتك وسوف
ألبيها لك عىل الفور.
الشحاذ :أريدك يا موالي أن متأل فقط هذا الوعاء!
فسخر امللك من طلبه قائلاً  :إن األمر بسيط للغاية ،فيمكنني أن أمأل لك الوعاء
بالنقود الكثرية ،وأمر امللك من اخلادم أن حيرض النقود الكثري ليمأل وعاء الشحاذ،

وبالفعل أحرض اخلادم النقود الكثرية التي تكفي مللء الوعاء وتفيض َ
أيضا ،وبدأ
اخلادم بوضع النقود يف وعاء الشحاذ ،وكانت عالمات الفرح واالنتصار تظهر
عىل وجه اإلمرباطور.
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ولكن حدث يشء غريب!...
كلام كان اخلادم يضع النقود
بداخل وعاء الشحاذ ال جيده،
فانتهر اإلمرباطور اخلادم ومن
شدة غضبه أخذ هو األموال
وبدء ووضعها يف وعاء الشحاذ
دفعة واحدة ،ولكنه فوجئ ً
أيضا

أن الوعاء ٌ
فارغ فلم يكن يعرف
أين تذهب النقود التي وضعها
يف وعاء الشحاذ!
كاد جين امللك ،ولكنه قال
للشحاذ أنتظر وسرتى أنني
سأمأل لك الوعاء كام ترغب،
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فأمر اإلمرباطور اخلدم بأن يأتوا بمجوهرات ونقود أكثر فأكثر ،وقام خدام
اإلمرباطور بوضع املجوهرات والنقود امللكية بوعاء الشحاذ ،ولكن ظل الوعاء

ً
فارغا كام كان ساب ًقا واختفى مجيع ما وضعه اإلمرباطور فيه!

رسيعا وجتمهروا حول القرص لريوا ما حيدث ،فوقف
فأنترش اخلرب بني الناس
ً

ريا وغري قادر عىل ملء وعاء الشحاذ ،وكادت صورة امللك أن
امللك بالفعل متح ً

تسقط من عيون الناس ،فقال امللك للشحاذ أنت من انترصت ح ًقا ،فأنا غري قادر
عىل ملء هذا الوعاء ،ولكن أخربين يبدو أن هذا الوعاء مسحور!
فقال الشحاذ لإلمرباطور وهو يبتسم ،ال يا سيدي أنه غري مسحور ولكنه
مصنوع من الرغبة اإلنسانية التي ال تشبع وال يمأل عينها إال الرتاب ،فنجد
أشخاصا حينام حيققون رغبة يف حياهتم ،يتهافتون عىل حتقيق رغبة أخرى يف غري
ً

رضاء أو اكتفاء ،كأن حيصل شخص ما عىل عمل جيد فيسعى لرشاء منزل وسيارة
ويتزوج وال يكتفي بذلك ،بل يتزوج مرة أخرى وال تزال كل الرغبات التي حققها
يف نظره ال تعني له يشء وال يستطيع أن يسعد هبا.
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إن القناعة هي رس النجاح ،فالقناعة تعني أن يرىض اإلنسان بام رزقه اهلل
سبحانه وتعاىل له ويسعى يف نفس التوقيت لتحقيق أهدافه وطموحاته التي حيلم
هبا ،ويتمنى أن تكون يف حياته ،دون تواكل بل بالتوكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل

– سريفانتيس

ال حتب ما أنت عليه ،بل حب ما ميكن أن
تكون عليه
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أخالقك عنوانك

مواجهة املواقف التي يتعرض هلا اإلنسان هي ا ُملؤرش احلقيقي عىل أخالقه،

فاحلياة ال ختلو من املشكالت والصعوبات ،ولكن الفيصل هو مدى قدرتنا عىل
التحيل باألخالق احلسنة يف تلك املواقف ،فاألخالق ليست شعارات بل هي يف

األساس ترصفات وسلوكيات تظهر عندما ُنحاط بقد ٍر مع ٍ
ني من الضغط ،أو
يمكن وصفها باملحددات التي حتكم ترصفاتك مع الذي خيتلف معك يف الرأي
او االجتاه ،فصاحب األخالق الكريمة ُيعامل الناس بمقدار ما لديه من التسامح
والسعي نحو الفضيلة ،وال ينظر إىل ردة فعلهم.

كان أحد احلكامء جيلس عىل شاطئ النهر عندما شاهد عقر ًبا حياول أن يتشبث

بقشة سابحة عىل سطح املاء ،وكلام حاول أن يصعد فوقها لينجو من الغرق إذا به

ريا ،مما جذب انتباه احلكيم الذي قرر أن يساعد
يسقط مر ًة أخري ،كان املوقف مث ً
العقرب فمد يده نحو العقرب يف حماولة لرفعه عىل القشة العائمة ،لكن العقرب
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اخلطوة األوىل

سارعه بلدغة مؤملة ،فسحب الرجل يده برسعة من شده األمل وبعد فرتة وجيزة
كان العقرب ال يزال ُيصارع من أجل الصعود عىل القشة مد احلكيم يده مرة
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أخرى نحو العقرب ،وإذا بالعقرب يترصف مثلام ترصف يف املرة األوىل ولدغ
احلكيم فسحب احلكيم يده متأملًا مر ًة أخري ،وبعد فرتة عاد الرجل احلكيم لنفس
العمل ،وتعرض لنفس اإليذاء ،وكان جيلس قري ًبا منه رجل آخر ُيراقب املوقف،

ولكن مع تكرار مرات اللدغ التي تعرض هلا احلكيم إذا بالرجل يصيح  :يا هذا،
ماذا تفعل؟ إنك عرضت نفسك للخطر والعقرب يفعل نفس ِ
الف ْع َلة يف كل مرة.

لكن احلكيم مل يلتفت إليه ،وظل يمد يده حتى استطاع أن خيرج العقرب من

املاء ونظر الرجل وخاطبه قائلاً إننا البد أال ُنعامل اآلخرين بنفس أخالقهم بل

جيب أن تكون أخالقنا هي عنواننا مع الناس.

كلنا حيتاج أن يحُ َ ِّكم أخالقه يف ترصفاته مع اآلخرين ،فال نكون جمرد رد فعل ملا

يوجه إلينا من األشخاص الذين نتعامل معهم.
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ً
ً
أخالقا"
أعراقا أحسنهم
"أطهر الناس

عند مقتدىاللوطي
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الثقة ....كيف تكون؟

ُتعرف الثقة بكوهنا العالقة التي ُتبنى بني شخصني أو أكثر ،وتكون قائمة عىل
ائتامن طرف للطرف اآلخر عىل أرساره وحياته وتقوم عالقة الثقة املتبادلة عىل
أمرين:
 -1جلوء الطرف األول إىل الطرف الثاين دون ختوف ،كأن يأيت يف باله هذا
الشخص املوثوق فيه يف أكثر وأصعب حلظات حياته.
 -2ائتامن الطرف الثاين عىل أرسار وجمريات أمور حياة الطرف األول بحيث
يكون عىل قدر الثقة التي منحها له الطرف األول.
ويف حال توافر األمرين فهنا تنتج عالقة ثقة متبادلة بني الطرفني ،وال يشرتط
هنا أن تكون عالقة الثقة بني شخصني فقط بل متتد إىل إمكانية شمول الثقة ألكثر
من فرد ،ويف احلقيقة يرجع ذلك إىل أن الثقة باألساس ترجع إىل أن الثقة يف
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اآلخرين تتطلب الثقة يف النفس أولاً  ،فكيف تثق يف اآلخرين وأنت ال تثق يف
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نفسك من األساس!
ويحُ كى أنه كان يوجد جمموعة من األشخاص املتجهني إىل أحد البالد األوربية
عىل متن أحد السفن البحرية التي كانت تستخدم يف النقل البحري ،حيث يعرف
سعرا من أسعار النقل واملواصالت اجلوية والربية،
النقل البحري بكونه أقل
ً

خاصة وأن هذه املجموعة كانت جمموعة من األشخاص البسطاء.

فصعد األشخاص عىل متن السفينة متهيدً ا الجتاهها نحو البلد األوريب املراد،
فكان بعض األشخاص الذين صعدوا عىل متن السفينة يعرفون بعضهم البعض،
والبعض اآلخر ال يعرفون أحدً ا عىل السفينة ،ولكن بحكم طول فرتة املدة التي
استغرقتها الرحلة عىل متن السفينة ،فإن معظم األشخاص كانوا حيتكون بعضهم
بالبعض وذهبوا إىل تكوين عالقات مع بعضهم حتى وإن كانت عالقات سطحية
نظرا حلداثتها.
ً
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ولسوء حظ املسافرين عىل متن السفينة ،فقد حدثت عاصفة قوية كادت ُتودي
ورسيعا
باألخرض واليابس ،حيث مل يتوقع قبطان السفينة حدوث هذه العاصفة،
ً
ما ساءت األوضاع حني بدأت مياه األمواج املتالطمة تدخل يف السفينة!

وحاول اجلميع منع املياه من الدخول وبدأ القطبان يف إنزال الستائر واألرشعة
حلامية السفينة من
الغرق،

ووسط

يأس الكثريين فوق
ظهر السفينة تعالت
أصوات املحبطني
مؤكدين

غرقهم

ولقاء

حتفهم

األخري،

وخاصة

مع اختفاء قطبان
السفينة.
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ولكن وسط هذه األصوات ،كان يوجد طفل ال يتجاوز عمره العرش سنوات
من بني ركاب السفينة ،كان يقول هلم ال ختافوا فالقطبان سيعود فغضب منه
فر بحياته ونحن ال هنمه يف يشء والبد أننا
الركاب وقالوا له ملاذا يعود يبدو أنه َّ

سنلقى حتفنا اآلن ،ولكن الطفل قال هلم ال بل سيعود القطبان ،ألن القطبان أيب!
أترون ،إهنا الثقة التي نتحدث عنها.

توماس جفرسون

"الثقة بالنفس و التفاؤل ب اخلري معديان ،و
يا لنعم العدوى"
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جيب أن نتحلى بالقناعة واالكتفاء

حيكى أن أحد امللوك أراد أن يكافئ أحد األشخاص لتفانيه يف العمل ،ومل
يرغب امللك أن تكون هديته لذلك الشخص من اهلدايا التقليدية ،فقرر أن يمنح
هذا الشخص الويف هدية مميزة ،فأمر احلراس أن خيربوا هذا الشخص بأنه يريد
أن يتحدث معه ،فذهب احلراس إىل منزله وأخربوه بأن امللك يريد احلديث معه
اآلن.
فأستعد الرجل عىل
الفور بلقاء امللك فأستقبله
امللك بحفاوة وقال له:
نظرا لتفانيك يف العمل
ً
فلقد قررت أن أهديك

هدية مميزة ،فيمكنك اآلن
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أن تتزود بام يلزمك كزاد للطريق
وتذهب من هنا وكل خطوة ختطيها
ً
ملكا
بأرايض مملكتي فستصبح
لك ،فأستحسن الرجل هدية امللك
مرسعا لالستعداد
وخرجا
وشكره
ً
ً
لرحلة السفر يف أرايض اململكة.

فتزود الرجل بالطعام والرشاب
الذي يكفيه طوال رحلة سفره

متجولاً يف أرايض اململكة ،وكان يف

منتهى السعادة ،فامللك سيعطيه مجيع
األرايض التي يستطيع أن جيتازها
ريا عىل األقدام ،وها هو جيتاز
س ً

مسافة كبرية يف أرايض اململكة ،ففكر

يف أن يعود للملك بعد أن تعب من

القناعة
كنز ال
يفني
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السري ليمنحه تلك األرايض ،ولكنه قال ال بل سأميض أكثر حتى أحصل عىل
أرايض أكثر من ذلك.
فقرر الرجل أن ال يعود إىل امللك إال بعد أن جيتاز عدد أكرب من األرايض
فكان ما أجتازه غري كايف لطموحه ،فبدء يف امليش يف أرايض اململكة مسافة أكرب،
ورغم تعبه وكثرة األرايض التي أجتازها إال أنه قرر أن حيصل عىل أرايض أكثر،
طمعا يف احلصول عىل أرايض أكثر.
وهكذا ظل الرجل يميش ويقاوم التعب ً
حتى أتى اليوم الذي وقع فيه الرجل من طوله من شدة اإلهناك وتعب بعدما
ضل الطريق للعودة إىل قرص امللك ،ليخرس بذلك الرجل نفسه ويضيع حياته
يف السعي وراء احلصول عىل ما هو أكثر ،فلو حتىل بالقناعة واالكتفاء باألرايض
ريا عىل
التي مشى فيها وعاد إىل امللك لكان أعطاه األرايض التي مشى فيها س ً
األقدام مكافأة له عىل تفانيه يف العمل.

ولكنه الطمع وعدم القناعة هو الذي يضيع السعادة من اإلنسان ،فيجب
عىل اإلنسان أن يعرف احلد الذي يقف عنده ويكتفي بام حققه حتى يستطيع أن
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حيتفي بام حققه وحصل عليه ،وال يكون اإلنسان مثله مثل الشخص الذي يسعى
جلني األموال والثروات دون أن يرصف منها ويرتكها ويموت ،فهذا بالفعل ما
فعله هذا الرجل حيث ظل يسري يف أرايض اململكة وجيتاز الكثري والكثري دون
أن يفكر يف االكتفاء لرييح نفسه من املتاعب ويستمتع بام لديه ،لذلك البد وأن
يتحىل اإلنسان بالقناعة واالكتفاء ليعيش سعيدً ا بنجاحاته.

– ماركوس
أوريليوس

جيدا إىل نفسك ،فيها مصدر
انظر ً
أبدا ما دمت تلجأ إليه.
ينضب
للقوة ال
ً
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أهمية العطاء يف حياتنا

العطاء يعني أال تعيش وهتتم بنفسك فقط ،بل يعني أن تبادر لتقدم املساعدة

وأن تتمنى اخلري للجميع ،فالعطاء هو القيمة اجلميلة املوجودة يف حياتنا ،وحينام

نعطي قد نظن بذلك أننا نعطي أو نقدم شيئًا لآلخرين ،ولكن يف احلقيقة أننا نأخذ
عندما نعطي أكثر ما نعطي ،فحينام نتأمل قيمة العطاء فسنجد نعم اهلل سبحانه

وتعاىل وعطاياه ال حتىص

وال تعد.

فحينام تعطي حتصل

عىل ما ييل:

 -1يصاحب العطاء

شعور بالرضا عن النفس،

ونحن يف أمس احلاجة ملثل
هذا الشعور.
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 -2يصاحب العطاء ارتفاع يف الروح املعنوية.
 -3العطاء يروي النفس باملشاعر اإلجيابية.
 -4حينام تعطي تشعر أنك إنسان وتزداد إنسانيتك.
 -5حينام حتب فإنك تعطي.
 -6العطاء بسخاء هو أجود أنواع العطاء.
 -7العطاء بدون مقابل ،فاملعطي ال ينتظر املقابل ممن حيبهم ويقدم هلم العطاء

بدون طلب ودون أدنى انتظار.

ويف أحد األيام سقطت أحد قذائف اهلاون عىل دار أيتام يف إحدى مدن

فيتنام ،وكانت دار األيتام ُتدار من قبل عدد من موظفي املدينة ،فسارعوا يف
طلب املساعدة من قبل سيارات اإلسعاف والتي مل تتمكن من الوصول إىل مكان
االنفجار ،فكان عدد القتىل يف تزايد وكانت اإلصابات شديدة ويف تزايد بني حلظة
واألخرى وخاصة مع عدم قدرة سيارات اإلسعاف للوصول ملكان االنفجار.
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ريا متكن األهايل من طلب املساعدة من قرية كان يوجد عندها اتصالاً
وأخ ً

السلك ًيا فاستعانت القرية املجاورة بالقوات األمريكية لطلب املعونة ،وحينام
وصلت املعاونات الطبيبة مع الفريق الطبي كانت هناك حاالت عىل حافة املوت

فقرر الفريق الطبي إسعاف احلاالت احلرجة أولاً  ،ومن بينها فتاة تستلزم حالتها

التدخل اجلراحي الفوري لذلك ،كان البد من توفري الدم الالزم إلجراء العملية.

ولسوء احلظ مل تكن فصيلة دم الفتاة متوفرة لدي الفريق الطبي ،وكانت هناك

رضورة ألن يتربع أحد أطفال دار األيتام بكيس دم إلنقاذ الفتاة ،ولكن كانت

اللغة تقف عائق للتواصل بني الفريق الطبي وأطفال الدار ،وعب ًثا حاول الفريق
الطبي الذي يتحدث البعض منه اللغة الفرنسية والبعض اآلخر يستخدم بعض

مفردات اللغة الفيتنامية إيصال املعنى هلم ولكن دون فائدة ،فلجأ الفريق الطبي

الستخدام لغة اإلشارة للتعبري عن حاجتهم ملتربع بالدم إلنقاذ الفتاة.

فرفع أحد األطفال يده وهو يف حالة من اخلوف ،وبإجراء الفحوصات ُو ِجد

أنه نفس فصيلة دم الفتاة ولكن الصبي كان خائ ًفا حتى أنه كان يغطي وجهه بيده
عندما وضعت املمرضة اإلبرة يف ذراعه ،وقد كان الطفل يظن أهنم بحاجة إىل
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أخذ دمه كله إلنقاذها ،لذلك تعجب حينام أخذت منه املمرضة كيس دم واحد،

وعندما ُسئِل ملاذا وافق أن يعطي دمه هلا ،قال إهنا صديقة طفولته التي كرب معها

يف امليتم.

خليل تقي الدين

أنت يف احلياة تسمو بقدر ما تعطي ال بقدر ما
تأخذ.
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حتلى بالتأني

يعد الضبع من حيوانات الثدييات املفرتسة التي تلد وترضع صغارها ،وهو

معتاد عىل اخلروج للبحث عن الطعام ليلاً  ،والعديد من الضباع خترج للبحث عن
الطعام بمفردها لتنعم بالفريسة بمفردها ،والبعض األخر يفضل اخلروج وسط
جمموعات للبحث عن الطعام والذي يتمثل يف بقايا الصيد وفرائس احليوانات،
حيث يتسم الضبع بأنه صياد ماهر وبقوة فكه الذي ُيمكنه من سحق عظام
احليوانات.

وحيكى أنه كان يوجد ضبع رشس للغاية ،وكان هذا الضبع يمتاز بالعجلة يف
كل يشء يقوم بهَ ،عجول يف تناوله الطعام والتهامه للفريسة ويف كافة أمور حياته،

ويف أحد األيام ،كان يميض يف طريقه فشاهد من بعيد ظبي يبدو عليه عدم القدرة
عىل التحرك ،ومل يالحظ الظبي أن الضبع يميض ببطيء وأنقض عليه بعجلة من
أمره كعادته!
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لقد كان الظبي كمينًا للوقوع بالضبع ،فلقد كان جسم الظبي ممتلئًا باإلبر
املخدرة وعندما أنقض عليه الضبع تم ختدير جسده باإلبر املخدرة ،فحصد الضبع
ثمن فعلته وترسعه ،حيث دخل الضبع يف نوم عميق ،وعندما أستيقظ وجد نفسه
موضوعا داخل قفص بمفرده وبجانبه قفص أخر موضوع فيه أحد الصقور ،فامذا
ً
أتى يا ترى بالضبع إىل هنا؟

مل جيد الضبع أحدً ا جييب عىل هذا التساؤل حتى أن الصقر حاول يهُ دأ من روعه

وفتح احلديث معه وقال له :من أي ٍ
ً
مندهشا
بلد أنت أهيا الضبع ،لكن الضبع كان
من وجوده يف القفص ألول مرة ومل يبايل بالرد عىل الصقر ،واستمر الصقر يف
احلديث معه فقال له أنت من بيسان؟
وهنا التفت الضبع له ،فأستكمل الصقر حديثه وقال :أنت أقوى ضبع يف
فلسطني بأكملها كيف وقعت يف شباكهم؟
فقال الضبع للصقر كيف عرفتني أهيا الصقر ،فقال الصقر له :أنا من جبال

نابلس وكنت أراك دائماً وأنا أحلق يف السامء ولكنك اآلن يف تل أبيب ،فسأل
الضبع الصقر :ولكن أنت منذ متى وأنت هنا؟
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فرد الصقر أنا هنا منذ سنتني ،فقال الضبع له :ولكني سأخرج بعد اسبوعني
عىل األكثر ،وبعد أن حل الظالم :أخرج الصقر قطع حديد مسننة وبدأ يقص هبا
القفص وقال للضبع :أنه بدأ يفعل ذلك منذ أن أتى قبل سنتني من اآلن ،فرد
الضبع قائلاً  :ولكن هذه اآللة لن خترجك من القفص فأنت تتعب نفسك دون
جدوى ،فقال له الصقر :ولكن هذه اآللة تعطيني األمل يف اخلروج من هنا ،فقال
الضبع له :ولكنك سرتى أين سأخرج من هنا قبلك.
ويف الصباح أتى العامل لينظفوا الضبع فهجم عليهم ولكنهم متكنوا من
ختديره وقلموا خمالبه وعندما استيقظ اكتشف أنه بدون خمالب ،فقال له الصقر:
لقد ترسعت ولذلك خرست خمالبك ،ويف املرة التالية عندما أتى العامل لتنظيفه مل
خارجا لتنظيفه ،وبعد قليل هجم
يقاومهم حتى حيتفظ بمخالبه ،فأخرجوا الضبع
ً
الضبع عىل من حيمل البندقية فأسقطه وهرب ،ولكنه اصطدم بالسور وظل يبحث

عن ثغرة للهروب ولكن العامل رسعان ما خدروه وأدخلوه القفص مرة أخرى.
شجاعا ولكنك مل تتأين بقدر كايف واآلن خرست
فقال الصقر له :لقد كنت
ً

أنيابك ،فنظر الضبع ألنيابه فلم جيدها فرصخ من احلزن واألمل ،فقال الصقر
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بدرا،
للضبع :إن خرجت قبل مني فسأنتظرك يف بحرية طربية عندما يكون القمر ً
وإن خرجت أنا قبلك فسأنتظرك باملثل.

ويف الصباح الباكر ،استيقظ الضبع ومل جيد الصقر ففرح لكونه استطاع اهلرب
من القفص ووجد القضيب ملقى عىل األرض ولكنه شعر بمرارة الوحدة ،وبعد
سنة من رحيل الصقر أصيب الضبع بمرض ومل يستطيع امليش وممارسة حياته
الطبيعية ،فأكد األطباء أن الضبع سيموت إن مل يعد للطبيعة ،فأعادوه إىل الطبيعة
بعيدً ا عن بحرية طربية ،ومع مرض الضبع كان الوصول إىل بحر طربية صع ًبا

للغاية ،وبعد عناء كثري متكن الضبع من الوصول هلا ،وأنتظر أيا ًما حتى أصبح

بدرا ،وعندما استيقظ وجد طعا ًما بجانبه فتيقن أن الصقر هو من وضعه.
القمر ً

وحينام نظر إىل السامء وجد الصقر صديقه فتعانقا ،ومن حينها والصقر حيرض
الطعام للضبع ويدافع عنه حني يتعرض لعدوان حتى تعاىف الضبع ،ويف أحد األيام
وقع الصقر يف أيدي جمموعة من الصيادين وقاموا بتخديره ،فاختبأ الضبع لكي
ال يراه أحد وعندما سنحت الفرصة انقض عليهم وأخذ الصقر ،وعندما أفاق
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من املخدر قص عليه ما حدث ،فقال الصقر للضبع :لقد ختلصت من ترسعك
اآلن وحتليت بالتأين بجانب الشجاعة التي تتمتع هبا وبذلك لن يستطيع أحد أن
هيزمك.
لذلك جيب ان نبتعد عن الترسع ونتحىل بالتأين لتحقيق أهدافنا وللحصول عىل
حياة أفضل فالشجاعة وحدها ال تكفي.

– ويليام جيمس

من مقتضيات احلكمة أن تعرف ما جيب أن
تتغاضى عنه.

44

َم ِّكن

 5مزايا الختاذ األشخاص قدوة يف حياتهم

حيرص األشخاص الناجحني عىل اختاذ مثل

أعىل هلم لالقتداء هبم يف ترصفاهتم وأفعاهلم

ً
أيضا ،وقد تكون القدوة أحد
وأقواهلم
الشخصيات العامة أو أحد كبار العائلة أو أحد

العلامء واألساتذة ،وهذا فيام َيت ََع َّلق باجلانب
اإلجيايب للقدوة ،ولكن بعض األشخاص
َيت ََعث َُّرون أثناء اختيارهم للقدوة فيقعون يف خطأ

ٍ
بشخصيات سيئة فيكون خطأ هؤالء
االقتداء

األشخاص غري مقصود يف أغلب األحيان إذا

اختيارا غري صحيح ،يف حني أنه عىل
أهنم اختاروا
ً
اجلانب اآلخر يتعمد بعض األشخاص اختيار

شخصيات غري صاحلة وغري نافعة للمجتمع
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لكي تكون قدو ًة هلم.
وهنا يكون اختيار قدوة سيئة بشكلٍ متعمد ،كأن خيتار األشخاص ا ُملراهقني

أبطال األفالم التي تقوم بأدوار العنف والقتل والرسقة وما شابه فيبدأ َتأ ُّثر املراهقني
هبا ويقومون بتقليد حركاهتم وأفعاهلم وأقواهلم وحركاهتم وتدرجي ًيا يتحول سلوك

املراهقني إىل تقليد أعمى هلذه الشخصيات التي ارتضوها قدو ًة و َم َثلاً أعىل هلم
بشكل إرادي أو شكل ال إرادي.

فمن ناحية ،تكون هذه الشخصيات قدوة هلم ،ومن ناحية أخرى ،فإن بعض

األشخاص َيت ََع َّمدون اختيار بعض تلك الشخصيات السيئة قدوة هلم نتيجة
لعوامل نفسية؛ كأن يكون املحيط االجتامعي الذي تربوا فيه حمتو ًيا عىل خلل

واضطراب ،أو أن يأيت ذلك االختيار كرد فعلٍ ورغبة منهم يف قهر املجتمع الذي

قهرهم وانتقا ًما ملا عانوا منه ،إال أهنم ال يعرفون أهنم يرضون أنفسهم باختاذهم
مثل هذه الشخصيات السيئة قدوة هلم قبل أن يرضوا املجتمع.

وقد يأيت بحث األشخاص عن القدوة بسبب افتقارهم إىل االهتامم أو الشعور

بالفراغ العاطفي أو الروحي وتأيت أمهية اختاذ األشخاص للقدوة يف حياهتم

لألسباب التالية:
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 -1القدوة اجليدة تعمل عىل رفع أخالق ا ُمل ْقت َِدى وإكساهبم السلوكيات

اجليدة التي تعود عليه بالنفع.

 -2األشخاص الذين حيرصون عىل اختاذ قدوة هلم هم أكثر األشخاص

ٍ
ٍ
كبرية
وبنسبة
حرصا عىل إدراك أمهية وضع أهداف يسعون لتحقيقها يف حياهتم،
ً

هم أكثر األشخاص القادرين عىل حتقيق أهدافهم وتطلعاهتم.

 -3القدوة احلسنة تسمح بنهوض املجتمع وتعمل عىل تطوره ،وذلك بعكس

املجتمعات التي يكثر فيها االغرتاب والتي تفتقر إىل القدوة احلسنة.

 -4املجتمعات ذات النِ َسب األعىل يف اختاذ القدوة احلسنة هي أكثر

املجتمعات يف ارتفاع نسبة معدالت األمن واالستقرار ،كام َيقل ُمعدل اجلريمة

هبا عن املجتمعات التي ال حيرص أفرادها عىل اختاذ القدوة أو التي يقتدي أفردها
ٍ
بشخصيات جيدة.

 -5االقتداء من ِق َبل ا ُمل ِ
قتدي با ُملقتَدى به َي ُصب يف صالح املقتَدى به حيث

ُي َم ِّكنَه من اكتشاف قدراته ومهاراته واستغالهلا االستغالل األمثل.
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عمر بن اخلطاب– رضي اهلل عنه

رحم اهلل امرأ أمسك فضل القول ،وقدم فضل العمل
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أربعة نصائح تساعدك على اختيار القدوة يف حياتك

نظرا ألمهية القدوة يف حياتنا فإهنا حتتاج إىل دقة يف االختيار ،فالقدوة
ً
التي نختارها هي شكل مكرب أو مصغر من الصورة التي نريد أن نصل إليها
يف املستقبل ،ويبدأ مشوارك للوصول إىل الصورة التي تتمنى أن تكون عليها
مستقبلاً من حلظة اختيارك لقدوتك ،وذلك ألن القدوة ستأخذك معها أينام
ذهبت ،وهذا يفرس العبارات التي نسمعها من الناس حينام يقولون أن فالن
ريا وتقتدي به ،فيالحظ اجلميع
طبع عليك أو أنك تشبه فالن ملجرد أنك تحُ به كث ً
التغيري ومدى االقرتاب والتشابه بينك وبني قدوتك.
ويمكنك األخذ بالنصائح التالية لتساعدك يف اختيار القدوة يف حياتك:
 -1ابحث عن القدوة يف املجال أو التخصص الذي حتبه ،وكذلك ابحث
عنه يف نطاق اهلوايات التي حتبها واملهارات التي تتمتع هبا ،ربام جتد قدوة جتمع
بني ختصص العمل الذي حتبه أو الذي تريد أن تعمل به أو جمال العمل الذي
تعمل فيه بالفعل وبني اهلوايات التي حتبها واملهارات التي تتمتع هبا ،عندئذ
ستشعر أن هذه هي القدوة التي ُكنت تبحث عنها.
ويف نفس الوقت من الصعب ً
أيضا أن جتد القدوة التي جتمع بني طياهتا كل
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ما تحُ به أنت ،لذلك فإنه ال توجد أية مشكلة يف اختيار أكثر من قدوة ،كأن تكون
شخصية بعينها قدوتك عىل املستوى الديني وشخصية أخرى قدوتك عىل
املستوى العلمي أو الريايض أو غريه من املجاالت.

 -2ال تستبعد أحد الشخصيات التي كنت ترغب يف أن تتخذها قدوة يف
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حياتك ملجرد أنك رأيت هبذه الشخصية ً
خطأ ما ،فال يوجد إنسان كامل أو
كائن عىل وجه األرض ال يخُ طئ ،كام أن اإلنسان الواحد فيه الصفات اجليدة

والصفات الرديئة ً
أيضا ،لذلك احرص عىل أال تستبعد أحد الشخصيات التي

ُكنت ترغب يف اختاذها قدوة ملجرد أنه صدر منها خطأ.

 -3جيب أن متيل كفة الصفات اإلجيابية التي يتمتع هبا الشخص الذي

تتخذه قدوة عن الكفة التي توجد هبا الصفات الغري حممودة.

 -4بعض األشخاص يتخذون قدو ًة هلم من األشخاص الذين ليسوا عىل

قيد احلياة وهو أمر ليس خاطئًا ،ولكنه حيتاج إىل بذل املزيد من اجلهد للقراءة
عنه واالطالع والتعرف عىل وجهات نظره جتاه قضايا وأفكار حمددة ،وذلك قد

يكون ُمتو ِّف ًرا بقد ٍر ما فيام خيص الشخصيات العامة ،وعىل اجلانب اآلخرُ ،يفضل
الكثريين اختيار قدوة مازالت عىل قيد احلياة لكي يتمكنوا من التواصل معها

والتعرف عىل كل جديد يتعلق هبا.
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-ويليام شكسبري

ال تبحث عن األخطاء ولكن احبث عن العالج
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ارض بقدرك

يتعجل بعض الناس يف احلكم عىل ما يصيبهم فيظنون أن اخلري فاهتم أو
َّ

مجيعا
أن الرش حلق هبم ،وال يفكرون فيام أنعم اهلل به من فضل عليهم ،فالبرش ً

مصابون بداء العجلة والترسع يف احلكم عىل ما أصاهبم ،وألهنم ال يعلمون ما

ُقدِّ ر هلم فيكون حكمهم حسب ما يرون ،ولكن احلقيقة أن اهلل قد قدر مقادير
ريا قد وضعه
العباد بحيث لو فكر اإلنسان يف أي مكروه أصابه لوجد أن هناك خ ً
اهلل يف هذا املكروه ،لكن لن ُيدرك هذا إال يف وقته.

كانت السفينة تتحرك ببطء يف البحر الكبري محُ ملة ببضائع ملجموعة من
التجار الذين جلبوا جتارهتم من بالد بعيدة ،ومرت األيام وهم يف البحر ،وإذا
بعاصفة شديدة ترضب السفينة التي أخذت تتأرجح عىل املاء ،فأخرب الر ّبان

ال ُت َّجار أن عليهم أن يتخلصوا من بعض بضائعهم حتي تستطيع السفينة أن
تواصل السري ،واقرتح أن يكون التخلص من البضائع بالتساوي بني التجار،
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فال يترضر تاجر عىل حساب اآلخر ،لكن التجار رفضوا أن يلقوا بضائعهم يف
البحر ،وكان بينهم تاجر صغري ضعيف ،فقرروا أن يتخلصوا منه ومن جتارته،

فألقوا به يف البحر ُظلماً .

محلت األمواج الرجل

ٌ
هالك ال
الذي ظن أنه
حمالة،

فاستسلم

لقدره،

وغاب عن الوعي ،وإذا به
يستيقظ عىل شاطئ جزيرة
مهجورة،

فأخذ

يرصخ

وينادي ،ولكن مل يسمع أي
رد ،ومل جيد أحدً ا من البرش،
فقرر أن يتعايش مع احلياة
املوجودة عىل اجلزيرة ،وأخذ
يتناول من الثامر املوجودة
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عليها ،ويصطاد من حيواناهتا الربية ،وبنى لنفسه ً
ريا يأوي إليه ليلاً ،
كوخا صغ ً
ومرت األيام وهو عىل هذه احلال ،ويف ٍ
ليلة شديدة الظالم وشديدة الربد جاءت

صاعقة ،فاشتعلت النار يف كوخة وحمتوياته ،فأخذ الرجل يرصخ :ملاذا يا رب؟

التجار استضعفوين وألقوا يب يف البحر ُظلماً  ،والنار اليوم
أتعرض لكل هذا؟ َّ
ملاذا َّ

قضت عىل كوخي ،وسقط الرجل مغش ًيا عليه ،وعندما أرشقت الشمس ،وجد
الرجل بجواره جمموعة من البحارة وسفينة كبرية تقف يف انتظارهم ،فسأهلم:
نارا كثيفة بالليل
من أنتم؟ وما الذي جاء بكم إىل هنا؟ فأخربوه أهنم شاهدوا ً

ص عليهم حكايته ،وسأهلم
ودخا ًنا يتصاعد ،فعلموا أن هناك من يستغيث ،ف َق َّ

مجيعا ،ومل تصل بضاعتهم ،فقد هاجم
عن جتار السفينة ،فأخربوه أهنم ماتوا ً
بعض القراصنة السفينة وقتلوا من هبا ،وأخذوا محولتها .عندها َّ
فكر الرجل

للحظة ثم قال :يا رب لك احلمد.
إننا ال ندري ماذا تخُ َ ِّبئ لنا األقدار؟ ِ
فمن العقل أن نرىض بام قسمه اهلل ،وال

نجزع من قدره.
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-حممد الغزالي.

ال جتعل غيوم املاضي تغطي مشس احلاضر
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أخطار القناعات السلبية

ً
منهمكا يف رشح درس اليوم لطالب اجلامعة ،وكان
كان أستاذ مادة الرياضيات

الطالب مندجمني معه دون بعض الطالب الذين كانوا جيلسون يف آخر صف ،حتى

أهنم استغرقوا يف النوم دون أن ينتبه هلم املعلم.

وفجأة أستيقظ أحد الطالب عىل صوت اجلرس معلنًا انتهاء املحارضة ،حيث

تعالت أصوات طالبني مغادرة القاعة ،فوجد الطالب الذي استغرق يف النوم أثناء
املحارضة أن املعلم قد سجل مسألتني عىل السبورة ،فكتب الطالب املسائل التي

َد َونهَ َ ا املعلم عىل السبورة وقال البد وأن أستاذ املادة أعطاها لنا واجب لنجيب

ً
تعويضا
عليها ونأيت هبا املرة القادمة ،لذلك البد وأن أنقل املسائل وأقوم بحلها

عن النوم يف املحارضة.

وبالفعل نقل الطالب املسألتني التي كتبهم األستاذ عىل السبورة وقرر أن جيتهد
يف حلهم ألنه مل يسمع حر ًفا واحد من األستاذ ُي ِعينُه عىل حل املسائل الرياضية،
ولكن بدا األمر صع ًبا للغاية ،فحاول الطالب مرة تلو األخرى أن جيد حلاً
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للمسألتني ولكن وقفت أمامه املسألتني ككل وليست أجزاء فيها ،لذلك قرر

الطالب أن يستعني باملراجع الدراسية لكي يتمكن من حلهام ويقدمها للمعلم يف
املرة املقبلة.

فذهب الطالب إىل املكتبة وقرأ العديد من املراجع وبدأ يف النظر إىل املسائل

يف ضوء املراجع التي قرأها واستغرق الطالب يف حل املسألتني يو ًما يف الثاين يف
ٍ
جمهود ٍ
شاق ُيذكر له.
الثالث ،ويف اليوم الرابع انتهى الطالب من حل املسالتني بعد
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منتبها
ويف موعد املحارضة ذهب الطالب واخذ معه الواجب وكان الطالب
ً

هذه املرة فلم ينم يف املحارضة ،ورسعان ما انتهت املحارضة دون أن يطلب املعلم

الواجب فذهب الطالب ألستاذ املادة وهو صعبان عليه أن يضيع جمهوده يف حل
املسائل التي استغرقت أربعة أيام ،فقال للمعلم لقد انتهيت من حل املسائل التي

طلبتها م َّنا املحارضة املاضية ولقد استغرقت معي أربعة أيام وكانت صعبة للغاية

ولكنك مل تطلب الواجب منا اليوم يا دكتور!...

فقال املعلم ولكني مل أعطي واج ًبا يف املحارضة املاضية!...
فكانت إجابة املعلم بمثابة صدمة للطالب الذي َت ِعب يف احلصول عىل املراجع

لكي حيل املسائل التي استغرقت منه أربعة أيام!...

فقال الطالب كيف هذا يا دكتور لقد نقلت املسائل التي دونتها عىل السبورة

وقمت بحلها يف أربعة أيام ،وهنا ألتقط املعلم أوراق إجابة الطالب برسعة وهو

يقول يا ابني لقد كتبت مثال املسألتني التي عجز العلامء عن حلهام!...

ولقد كانت إجابة الطالب صحيحة ،بل كانت حلاً ملسائل عجز العلامء عن

حلها وإىل اآلن واألربع ورقات التي حل هبا الطالب املسألتني موجوه باجلامعة يف
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كولومبيا ،ح ًقا إهنا القناعات السلبية التي حيملها األشخاص جتاه أنفسهم والتي هلا

ً
مستيقظا وسمع املعلم يقول
دور كبري يف نجاح اإلنسان من فشله ،فلو كان الطالب
أن هذه املسائل عجز العلامء عن حلها ما كان فكر يف حلها أبدً ا!...

ونستون تشرشل

املتشائم يرى الصعوبة يف كل فرصة ،واملتفائل يرى
الفرصة يف كل صعوبة.
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إرضاء اجلميع ...اخلطوة األوىل حنو الفشل

مما ال شك فيه أن اإلنسان يسعى إىل احلصول عىل رضا املحيطني به ليشعر
بالسعادة ،فاآلخرون هم العامل الذي نحياه وهم رشكاء اإلنسان يف مواقفه ويف
حياته ،يشعر بوجوده بينهم ويستمد قوته من تشجيعهم ،وتصنع كلامت املدح والثناء
يف نفسه مفعول السحر ،فلذلك يسعى إىل احلصول عىل رضاهم واستحساهنم،
ولكن فرضية الوصول إىل رضا اجلميع هو املستحيل الذي ال يتحقق ،فمهام قدَّ م

تفوق وأبدع ،فإن فرص احلصول عىل الرضا
اإلنسان من جالئل األعامل ،ومهام َّ
التام من كل املحيطني هو أمر يف غاية الصعوبة ،وحرص اإلنسان عىل الوصول

لدرجة الرضا من اجلميع بداية للفشل والسقوط ،فام ُي ِ
عجب البعض ال يعجب
البعض اآلخر ،وما يرتضيه شخص يرفضه شخص آخر ،وعندها يكون اإلنسان
مضطرا لتقديم التنازالت التي تؤثر عىل نجاحه وهتدم ما قدمه من عمل.
ً
تزوج شاب يف مقتبل العمر من ابنة عمه ،وكان سعيدً ا جدً ا معها ألهنا كانت
َّ
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أصغر منه سنًا وتتمتع بجامل َّ
أخاذ وروح خفيفة وذكاء حاد ،كانت ابتسامتها ال
تفارق شفتيها ،وبالنسبة هلا كانت سعيدة جدً ا ألهنا تزوجت بابن عمها الذي
خياف عليها وحيبها ،وألنه أكرب منها؛ مما يعنى خربة أكرب ومعرفة باحلياة أكثر،
ظلت السعادة ترفرف بجناحيها عىل هذا البيت الصغري الذي مأله احلب ،ومرت
األيام وبدأ الشيب يظهر يف شعره ،ثم تناثرت العديد من الشعرات البيض يف
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ٍ
وقسم
رأسه ،وذات يو ٍم قرر أن يتزوج مر ًة أخرى ولكن من
سيدة أكرب منه سنًاَّ ،
أيام األسبوع بينهام بالعدل ،كان يف كل مرة يذهب فيها لزوجته األوىل الصغرية
ريا ،وىف اليوم الذي
وهو جالس معها تقوم بنزع الشعر األبيض؛ حتى ال يبدو كب ً
يذهب فيه لزوجته الثانية كبرية السن كانت تقوم بنزع الشعر األسود حتى ال يبدو

حريصا عىل إرضاء زوجتيه؛ فلم يشأ الرجل أن ُيغضب إحدى
أصغر منها ،وكان
ً
زوجتيه ،فرتكهام يفعالن نفس اليشء يف كل يوم ،ومرت األيام وتبادلت الزوجتان

نزع شعر رأسه ،ويف يو ٍم من األيام وضع الرجل يده عىل رأسه ليكتشف أنه أصبح
أصلعا ،لقد فقد شعره كله حتى ُيريض زوجتيه ،فامذا كانت املحصلة فقد كل
ً
شعره؟!! من يسعى إلرضاء كل الناس خيرس ما لديه ،ويضيع عمره ،وجهده فيام
ال ُيمكن احلصول عليه إننا نحتاج إىل حلظات للتفكري يف خطواتنا ،وماذا نقصد

هبا؟ وإىل أين ستقودنا تلك اخلطوات؟ بال شك إن تأثري املحيطني كبري ولكنه ليس
مربرا ألن ُنضيع أنفسنا من أجل إرضاءهم.
ً
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-انيس منصور.

ال أعرف قواعد النجاح ولكن أهم قاعدة للفشل
إرضاء كل الناس
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تعلم خماطر االستسالم إلحباط اآلخرين يف قصة

الثقة بمفهومها الشامل ال تتوقف عند حد الثقة بالنفس فقط ،بل متتد إىل الثقة

بأشخاص بعينهم أو الثقة يف والء أشخاص جتاه قضايا معينة ،وكذلك متتد الثقة

لتشمل الثقة بالنفس جتاه أمر معني ،إال أنه مهام تعددت أشكال الثقة فهي تنبع من

الثقة بالنفس دون غريها ،فإن كنت واث ًقا من نفسك فبإمكانك الثقة باآلخرين
ولكن العكس لن حيدث عىل اإلطالق فيستحيل أن يؤمن الشخص الذي ال يثق

بنفسه يف اآلخرون.

لذلك فالثقة بالنفس هي النبتة األوىل للثقة باآلخرين ،كام أن تقدير الذات

واالحرتام وغريها من الصفات اجلميلة تبنى عىل الثقة بالنفس ،وأ ًيا كانت

وجهة نظر الشخص -الذي عىل قدر كايف من الثقة بالنفس -فإن الثقة بالنفس

تعني مقدار تأكد الشخص من ثبات وصحة وجهة نظره سواء كانت خاطئة أم
صحيحة ،بحيث تظهر الصورة التي يرى فيها نفسه أمام اآلخرين.

كام أن الثقة بالنفس تتطلب قبول األشخاص لصفاهتم وسامهتم ،أي تتطلب أن
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يقبل اإلنسان نفسه ،وال يتعارض قبول اإلنسان لنفسه مع السعي لتطوير الذات

معا ،إذ أن الثقة بالنفس ال تتطلب فقط تقبل اإلنسان لذاته،
بل يتكامل االثنني ً

بل تتطلب ً
أيضا تطوير اإلنسان

لذاته.

وتتطلب

الثقة

بالنفس

التصدي لتثبيط وإحباط اآلخرين

لك والتقليل من عزيمتك التي

تقلل من الثقة بالنفس فهي
الدرع الواقي ،وهنا نتذكر قصة
الضفدعتني اللتني وقعتا يف بئر

عميق أثناء إقامة مسابقة للجري

بني جمموعة من الضفادع.

حيث أقيمت مسابقة للجري

بني عدد كبري من الضفادع
وخالل قفز الضفادع سقط
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اثنني من الضفادع يف بئر عميق من شدة ولعهم يف الفوز باملسابقة والتي تشرتط

الوصول إىل قمة اجلبل يف أرسع وقت ممكن.

وحينام وقعت الضفدعتني يف البئر العميق واخلايل من املياه بدأتا معركة من نوع

أخر؛ إهنا معركة احلياة أو املوت ،فبدأت كل ضفدعة منهام تصارع املوت وتقفز

قفزة تلو األخرى لتخرج من البئر العميق واملظلم وذلك وسط صيحات احلضور
الذي أكدوا من الوهلة األوىل أن املوت هو مصري كلتا الضفدعتني!...

ولكن الضفدعتني مل تباليا باألصوات املتعالية يف البداية ولكن مع مرور

الوقت بدأت خطوات أحد الضفدعتني تقل حتى توقفت عن القفز هنائ ًيا وماتت
مستسلمة إلحباط وتثبيط املحيطني ،يف حني أن الضفدعة الثانية ظلت آلخر نفس
تقفز قفزة تلو األخرى حتى قفزت قفزة عالية بعد جمهود كبري وكانت هي القفزة

التي نقلتها من املوت إىل احلياة ،وبالبحث يف أمر الضفدعة التي نجت وجدنا

أهنا تعاين من ضعف يف السمع إذ أهنا ظنت أن األصوات املتعالية كانت تشجعها

وليست كام كانت يف احلقيقة تؤكد عدم قدرهتا عىل النجاة ،مما يؤكد لنا خطورة
االستسالم إلحباط وتثبيط اآلخرين الذي يقتل الثقة بالنفس.
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-ويلما رودولف

إذا استطعت القيام بعد فشل مدمر ،وعدت إىل
النجاح من جديد ،فأنت ستكون بطلاً يف يوم من
األيام.
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حَت ْمل املسؤولية وال تعتمد على اآلخرين

تتطلب منا احلياة أن ينتبه كل شخص ملسؤولياته جيدً ا ،فقد يكون الفرد مسئول
مسئولية كاملة وقد جيد من يشاركه يف تلك املسئولية ،إال أن املسؤولية هي أن
يتحمل الفرد نتيجة أفعاله ،فالشخص الذي يستطيع حتمل املسئولية يمكن االعتامد

عليه يف أوقات األزمات ،وخاص ًة أنه حينام يقوم كل شخص بإلقاء مسئوليته عىل
اآلخر ويكثر عدد األشخاص الغري قادرين عىل حتمل املسئولية تزداد األمور سو ًءا

مما يزيد األزمات صعوبة.

وحيكي أنه يف أحد األيام وجد امللك أن بالده قاربت عىل الدخول يف جماعة،
ففكر أن يواجه األمر حتى ال متوت البلدة بأكملها من اجلوع ،فطلب من أهايل
ريا جدً ا يف وسط املدينة وجيب
البلدة طل ًبا غري ًبا حيث قال هلم سأضع إنا ًءا كب ً

عىل كل رجل وامرأة أن يضع كو ًبا من اللبن يف اإلناء حتى إذا حلت املجاعة جيد

جوعا.
اجلميع ما يسد جوعهم وال يموتون ً
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ولكن امللك أخرب اجلميع بأن لديه ً
رشطا واحدً ا وهو أن يقوم كل رجل أو امرأة
بوضع كوب اللبن يف اإلناء دون أن يراه أحد ،فأستجاب الناس إىل تنفيذ طلب
الوايل وكل منهم حاول أن خيتبئ ليلاً ليضع كوب اللبن يف اإلناء دون أن يراه أحد،

ولكن حاول كل منهم أن يمأل الكوب باملاء بدلاً من اللبن ،ويف الصباح فتح امللك
اإلناء ووجد اإلناء ممتلئًا باملاء ،فظل يرصخ قائلاً أين اللبن لقد طلبت منكم أن

متألوا اإلناء باللبن وليس املاء.
وظل يسأل نفسه ملاذا وضع الرعية املاء بدلاً من اللبن ،فعلم أن كل واحد من
الرعية قال يف نفسه أن وضع كوب واحد من املاء يف اإلناء لن يظهر ولن يؤثر عىل
اللبن ،ولكن لألسف كل واحد من الرعية أعتقد أنه فقط من سيضع املاء بدلاً من
اللبن وأعتمد عىل اآلخر يف تنفيذ طلب امللك ،والنتيجة بالطبع كانت أن املجاعة
حلت عىل البلد ومات الكثريين ،وذلك بسبب عدم حتمل املسئولية واعتامد كل
شخص عىل اآلخر دون القيام بدوره.
فهل نحن نمأل اإلناء بأكواب املاء يف األوقات التي نكون يف أشد احلاجة مللئها
باللبن؟
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ح ًقا جيب أن ينتبه كل شخص ملسئوليته جيدً ا سواء كانت تلك املسئوليات يقوم
هبا بشكل منفرد أو يعاونه فيها اآلخرين ،فالتكاسل عن القيام باملهام واالعتامد
عىل اآلخرين جيعلك ال جتد ما يعينك وقت األزمات ،فال جيب أنت تظن أن كل
األفراد سيقومون بمأل اإلناء باللبن وأنت الوحيد الذي متأل اإلناء باملاء وأن دورك

ال يؤثر ،فلكل منا دوره جيب أن يؤديه بصدق متحملاً املسئولية الجتياز األزمات
بنجاح.

– صامويل
جونسون

إن قيود العادة تبدأ صغرية ،فال حنس بها إال بعد أن
تتضخم حتى يصبح من الصعب كسرها.

71

َم ِّكن

أياك والغضب!

حيكى أن أحد األشخاص كان يعمل حطا ًبا وكانت زوجته تساعده يف العمل

وكان لدهيام طفل صغري ،وكانت األم تضطر أن ترتك الطفل لعدد من الساعات
بمفرده ملساعدة زوجها يف العمل ،حيث كان الزوجان يعيشان بمفردمها مع
الطفل الصغري ،وهلذا ففي أغلب فرتات اليوم كان الطفل يتواجد بمفرده يف املنزل
وبجانبه الكلب ،وكان احلطاب يثق يف كلبه إىل درجة كبرية؛ فكان يرعى الطفل

طوال فرتة غيابه ويلعب معه ً
أيضا.

ريا حتى حدث يشء غريب يف أحد األيام،
وظل الوضع عىل هذا احلال كث ً

فحينام عاد احلطاب من العمل سمع صوت نباح للكلب بشكل خميف ،فأرسع
الرجل برسعة لريى ماذا حيدث ويطمئن عىل الطفل ،فوجد الرجل الكلب ملطخ
بالدماء وجيرى ناحية الكوخ الذي يعيش فيه الرجل وزوجته والطفل ،وما زاد
األمر سو ًءا حينام شاهد الرجل زوجته ترصخ فظن أن الكلب قتل طفله!
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فأخذ الرجل فأسه وقسم الكلب نصفني
ليثأر لطفله ،وظل يرصخ يف الكلب أيعقل
أن تقتل طفيل! ،وتوجه إىل الزوجة وقال
هلا لقد تركتك اليوم يف املنزل معقول مل
تنتبهي إىل الطفل جيدً ا ،فكانت الزوجة
تبكي ولكنها كانت تبكي عىل موت الكلب
بطريقة صعبة ،وقالت له لقد سمعت
صوت رصاخ ابني ورصاخ الكلب وعندما
توجهت إىل الغرفة وجدت الكلب ملطخ
بالدماء.
فأرسع الرجل بعدما قتل الكلب إىل غرفة طفله فوجده يلعب عىل الرسير!
فقال الرجل لنفسه ما هذا!! كيف قتلت الكلب وملاذا كان يرصخ هكذا؟!،

فنظر الرجل يف غرفة الطفل ليجد أفعى كبرية غارقة يف دمائها ً
أيضا ،فعلم الرجل
حينها أنه قتل الكلب دون ذنب اقرتفه وأن الكلب قتل احلية حينام هامجت الطفل،
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وأن طفله مازال عىل قيد احلياة بفضل ما فعله كلبه الويف من أجله.
وحينئذ جثا الرجل عىل ركبتيه وظل يبكي عىل الكلب ،ويقول لنفسه كيف
فكرت ولو للحظة واحدة يف أن الكلب الذي عاش معي كل هذه السنني وكان
حيبني وحيب اللعب معي الطفل كيف...كيف أفكر يف أنه قتل طفيل ،لقد أخطأت
حينام انتابني الشك جتاه الكلب ليتني مل أقتله!
أتعلم ما الغرض من القصة؟ يوجد أكثر من مغزى ،فاملغزى املبارش أن الكلب
أصبح أوىف من اإلنسان يف هذه اآلونة ،أما املغزى البعيد هو أنه إياك أن حتكم عىل
األمور يف حلظة غضب ،فقد خترس أعز ما لديك يف حلظات الغضب لذلك أحذر
الغضب وحينام تتعرض ألي أمر مهام صعب ،أكظم غضبك لكي تستطيع أن ترى
الصورة كاملة وحينها تتغلب عىل أي مشكلة كانت ،فإياك والغضب.
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– صامويل
جونسون

أبدا بتقليد غريه
لن يصبح أحد
عظيما ً
ً
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الوهم السم القاتل

اخلوف من املستقبل هو الشغل الشاغل لكل البرش كبريهم وصغريهم ،الكل
خيشى املستقبل ،ويفكر يف الكوارث التي تنتظره ،وال ينظر إىل أي جانب إجيايب قد
يراه يف حياته التي مل تأيت بعد ،فينشغل اإلنسان باملستقبل وينسى اللحظات التالية
التي جيب أن يعيشها وأن يستمتع
هبا ،وهذا االنشغال باملستقبل يفسد
حلظات النجاح أو السعادة التي جيب
عىل اإلنسان أن يعيشها ويفكر فيها،

وعاد ًة تسيطر أوهام املرض والفقر
واحلاجة عىل أفكار كثري من البرش مما
يدفعهم لليأس واخلوف والتوتر ،بل
قد يصل األمر إىل املرض بسبب تلك
الوساوس التي ال أساس هلا.
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كانت احلياة تسري يف الغابة بشكل طبيعي ،احليوانات ترعى يف املراعي الواسعة،
والسباع ترتصد فرائسها ،واألسد امللك وحوله احلاشية جيتمعون من طلوع الفجر
إىل غياب الشمس يناقشون أحوال الغابة ،فقرر امللك أن يدعو احليوانات إىل
حفل كبري يقيمه أمام عرينه الواسع فأرسل املنادي خيرب احليوانات أن األسد امللك
يدعوهم حلفل كبري مساء اليوم ،ومن يتأخر ُيعرض نفسه لعقاب امللك وغضبه.
كانت الفئران تتحرك ببطء بني األشجار فأفزعها صوت املنادي ،فذهبوا إىل

حكيم الفئران وكان أكربهم سن ًا وحج ًام وأكثرهم عل ًام ومعرفة ،فقال هلم :ال
درسا اليوم.
تقلقوا سوف أعلمكم وأعلم اجلميع ً
جتمعت احليوانات أمام العرين الكبري ،وبدأ كل رئيس مجاعة من مجاعات
احليوانات يلقي كلمة أمام احلضور يشكر فيها األسد ملك الغابة عىل رعايته
للحيوانات ،وجاء الدور عىل كبري الفئران الذي طلب من األسد امللك األمان قبل
أن يتكلم ،فأعطاه امللك األمان ،وقال :تكلم أهيا الفأر الشجاع.
فقال الفأر :أهيا امللك أنا أستطيع ان أقتلك يف غضون شهر ،صمت اجلميع
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ً
ضاحكا :أنت أهيا الفار تقتلني ،فأجاب
وهم ينظرون إىل األسد والفار ،فرد األسد
الفأر :نعم فقط أمهلني ً
شهرا ً
فقال امللك وهو يضحك :موافق وبعد الشهر إن مل تقتلني سوف أقتلك ،وافق
الفأر وانتهى احلفل
يف األسبوع األول كان األسد يرى يف أحالمه أن الفأر يقتله لكنه مل يبال ،ويف
األسبوع الثاين كان اخلوف يتملك قلب األسد ،ويف األسبوع الثالث أصيب امللك
بحالة من الفزع واخلوف ،ويف األسبوع الرابع كان امللك يعاين من مرض ال يعرف
أحد أسبابه أو عالجه ،وعندما انتهى الشهر ،دخلت احليوانات ومعها الفار عىل
األسد فوجدوه قد فارق احلياة.
لقد علم الفأر أن انتظار املصائب هو أصعب ما يف احلياة ،إنه يقتلنا آالف
املرات كل يوم.
فعود نفسك أال تنتظر املصائب ،ولكن انطلق يف احلياة ،فخوفنا من الغد لن

يغري فيه يشء واملصائب دائ ًام هي ابتالء من اهلل لنا ،وسوف حتل عاجلاً أو آجلاً ،
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وسوف متر احلياة فال تشغل نفسك بالغد بل ركز يف يومك ،وكن اجياب ًيا وتوقع
اخلري.

نابليون هيل.

إن أي شيء تستطيع ان تتصوره وتؤمن به،
ميكن أن يتحقق إذا توفر لديك املوقف الفكري
اإلجيابي.
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اخطار اخلوف والتخلص منه

حتكى أحد القصص العربية اخليالية القديمة أنه يف أحد األيام قابل "الطاعون"

قافلة مكونة من ٍ
عدد من األشخاص الذين كانوا متجهني يف طريقهم إىل بغداد،

فسأل أفراد القافلة الطاعون الذي كان متجه إىل بغداد ً
أيضا ملاذا ُترسع يف الذهاب
إىل بغداد؟
فقال الطاعون ألفراد القافلة :أذهب لقتل مخسة آالف فرد ،فأخذ الطاعون يف
وجهه واجته بعيدً ا عن القافلة ،ويف طريق العودة تقابل أفراد القافلة التي كانت تتجه
متجها إىل بغداد لقتل مخسة آالف فرد ،فتحدث
إىل بغداد مع الطاعون الذي كان
ً

أفراد القافلة بلهجة شديدة مع الطاعون وقالوا له لقد خدعتنا أهيا الطاعون!
فقال هلم الطاعون ملاذا؟

فقال أفراد القافلة لقد كذبت علينا وقلت إنك ستقتل مخسة آالف شخص يف

حني أنك قتلت مخسني أل ًفا يا جبار!
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فقال الطاعون ألفراد القافلة ال مل أكذب عليكم قط فلقد ذهبت إىل بغداد
وقتلت مخسة آالف شخص فقط أما اخلمسة واألربعون األخرين فلست أنا من
قتلتهم!
فقال أفراد القافلة :ال بل أنت ،من
قتلهم؟ فلم يذهب أحد غريك إىل بغداد
ليقتلهم!
فقال الطاعون هلم :ال ،بل ذهب اخلوف
معي ،وانترش بني أهل بغداد فقتلت أنا مخسة
آالف شخص فقط ،واخلوف الذي ُز ِرع يف

قلوهبم قتل مخسة وأربعني أل ًفا!

مما يوضح التأثري القاتل للخوف عىل
اإلنسان ،كام يأيت انتشار الشائعات ورسعة
تروجيها يف مثل هذه املواقف كأعراض
جانبية للخوف تزيد من اهللع واخلوف مما
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حيقق الغرض املراد من اخلوف.
واخلوف شعور مزعج للغاية ،و ُينصح أال تستسلم له ألنه شعور خطري للغاية

يتسبب يف فشل العالقات اإلنسانية واالجتامعية و ُي ِ
وقف اإلنسان عن التقدم خطوة

لألمام نحو حتقيق أهدافه ،فمن الطبيعي أال جتد حلماً لإلنسان اخلائف وهذا يشء
يصعب التعامل والتعايش معه ،فاحلياة بدون أحالم وأهداف وطموحات تصبح
روتينية ومليئة بامللل.
ولكن تذكر أنه كام يوجد خوف غري طبيعي وخوف زائد عن احلد ،فإنه يوجد

ً
أيضا خوف حقيقي ينتج عن حاالت خطر حقيقية هتدد اإلنسان ،وذلك بعكس
اخلوف املَ َرضيِ مثل أن جتد أشخاص خيافون من األدوار العالية أو من األماكن
املغلقة.

التخلص من اخلوف:
 -1اعرتف باألشياء التي ختاف منها ،فاالعرتاف بوجود مشكلة هو بداية
احلل.
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 -2أحرص عىل أن تجُ َ ِرد املوقف الذي َت َع َر ْضت له بعيدً ا عن إحساسك باخلوف

فستجد أن املوقف ال يستدعي اخلوف الزائد.

 -3أن السبب يف خوفك يف كثري من األحيان يكون بسبب عدم امتالكك

اخلربة الكافية للتعامل مع املوقف وخاص ًة عند التعرض له ألول ٍ
مرة ،فحاول أن
تثق بنفسك وهتدأ من روعك للتخلص من القلق.

عباس حممودالعقاد

اخلوف من املوت غريزة حية ال معابة فيها...
وإمنا العيب أن يتغلب هذا اخلوف علينا وال
نتغلب عليه.
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ال تدع الشر يقتلك

حيكى أنه كانت توجد أحد السيدات التي تقوم

يوم ًيا بإعداد اخلبز يف املنزل إلطعام أطفاهلا ،كام كانت

تعد رغيف خبز إضايف لتعطيه ألي عابر سبيل حيتاج

للطعام ،فكانت املرأة بعدما تنتهي من إعداد اخلبز
تضع الرغيف اإلضايف عىل نافذة الشباك ليأخذه أي
شخص جائع ،فاعتاد أحد الفقراء أن يمر ويأخذ
الرغيف ،ولكنه كان يردد بعض العبارات يف كل مرة

يأخذ فيها اخلبز ،ومل تكن عباراته تلك عبارات شكر
وامتنان ألصحاب املنزل ،بل اعتاد الرجل الفقري أن

يقول :إن اخلري الذي تفعله يعود لك والرش الذي تفعله يعود لك ً
أيضا.
فقالت املرأة يف نفسها ملاذا يتعامل هذا الرجل معنا هكذا ،ومل يفكر يو ًما يف

تقديم الشكر ،ح ًقا ال أفهم ما يعنيه هذا الرجل بكالمه هذا ،ولكني بدأت أغضب
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مما يقوله ،وبالفعل سيطر الغضب عىل املرأة ففكرت يف التخلص من إزعاج
الفقري هلا ليس من خالل عدم إعداد رغيف إضايف له ،بل فكرت بشكل سلبي

للغاية فأعدت السيدة اخلبز عىل قدر عدد أفراد األرسة باإلضافة إىل رغيف اخلبز
اإلضايف ،وهذه املرة قررت أن تضع السم يف اخلبز وتضعه عىل النافذة ليأيت الفقري

ويأخذه وتتخلص منه هبذه الطريقة!

ولكن بذور اخلري كانت ال تزال بقلب السيدة ،فعندما انتهت من وضع السم

يف قلب رغيف اخلبز مل تستطع أن تضعه عىل النافذة ،وبدأت يدها ترتعش ،لذلك
قامت بالتخلص من الرغيف وحرقته يف الفرن برسعة وبذلك ختلصت من مشاعر
الرش والغضب وقررت أن تقوم بإعداد رغيف خبز إضايف ملن حيتاجه دون أن هتتم

مل يقوله هذا الرجل.

فوضعت املرأة رغيف اخلبز عىل النافذة ،وأتى الفقري كعادته وأخذه ومتتم

بعبارته كالعادة ،فيام كنت املرأة تدعو بحرقة ألجل أن يسمع اهلل دعاها ،ويوفق
ابنها الذي ذهب للبحث عن فرصة عمل بعيدً ا عن قريتهم الصغرية وخاصة أن
أخباره انقطعت منذ فرتة ومل تستطع االطمئنان عليه ،ولكن يشء ما حدث هذه

املرة ،فبعدما أخذ الفقري الرغيف بساعات دق باب البيت ،وإذا بأبنها يعود إليها
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بعد طرق الباب بشدة ،وكان اإلرهاق والتعب باديان عىل الشاب ،كام كانت

مالبسه ممزقة.

فعىل قدر ما أن هذا املنظر أوجع قلب أمه ،إال أن قلبها أرتاح بعودة أبنها إليها،

فسألته أمه ما الذي فعل بك هذا؟ فقال هلا لقد عدت بمعجزة يا أمي فلقد كنت

مرش ًدا ومتع ًبا للغاية ،وأثناء سريي طلبت الطعام ،فأعطاين رجل فقري رغيف خبز،
وقال يل إن هذا طعامي ولكنك بحاجة إليه أكثر مني ،وقال :إن اخلري الذي تفعله

يعود لك والرش الذي تفعله يعود لك ً
أيضا.

فلو مل تتخلص املرأة من اخلبز املسموم لكان ابنها هو من حلق به الرش الذي

كادت أن تفعله ،لذا البد أن ال ندع األفكار السلبية تسيطر عىل عقولنا ،فال تدع

الرش يقتلك.

– نابليون هيل

تنطوي كل احملن على احتماالت لتحقيق فوائد مساوية هلا
أو أكرب
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اضرار احلكم مسبقا

يخُ طئ بعض األشخاص عندما يستبقون النتائج وحيكمون عىل أفعال اآلخرين
دون استوضاح األمور مما يتسبب يف حدوث املشاحنات يف احلياة العامة وداخل
بيئة العمل ،ويحُ كى أنه كان يوجد صبي صغري يف التاسعة من عمره ،وكان يرتدي
مالبس بسيطة ولكنها أنيقة للغاية وأثناء سريه يف الطريق مر عىل حمل بيع آيس
كريم ،فأخذ يتطلع من زجاج املحل عىل مجال وروعة املطعم من الداخل حيث
كان ممتلئًا بالعديد من األشخاص ،فقال :اهلل آيس كريم وسط هذا احلر ،البد وأن
أدخل وأتذوق اآليس كريم ،ودخل الصبي بالفعل وجلس عىل الطاولة بشكلٍ

ٍ
راق يف انتظار حضور اجلرسون.

فحرضت إليه اجلرسونة وقالت له ماذا تريد أن تطلب فابتسم الصبي هلا وقال

هلا :هل ِ
لك أن ختربيني كم سعر اآليس كريم بالشكوالتة...؟

فقالت له اجلرسونة لدينا آيس كريم لذيذ بالشكوالتة بخمسة دوالر فنظر
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الصبي إىل النقود التي معه وقام بعدها وقال للجرسونة وبكم اآليس كريم بدون
شكوالتة ،وهنا بدأت تنزعج اجلرسونة وقالت لنفسها يبدوا أنه ليس معه نقود،
فأخربته بضجر اآليس كريم الذي بدون شكوالتة بأربعة دوالر ،أخربين ماذا تريد
أن تطلب لكي أذهب وأسجل طلبات باقي الزبائن.
فقال الصبي للجرسونة :إذن يمكنك أن حترضي يل آيس كريم عادي بدون
شكوالتة ،فذهبت اجلرسونة وأحرضت له اآليس كريم وذهبت لتسجل باقي
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طلبات الزبائن ،وبعدها بقليل انتهى الصبي من تناول اآليس كريم ،فعادت
اجلرسونة وأعطته الفاتورة فوضع الصبي النقود بداخلها وأعطاها للجرسونة
وتعلو عىل وجهه ابتسامة رقيقة وغادر الصبي.
وبعدما خرج الصبي فتحت اجلرسونة الفاتورة ووجدت أن الصبي ترك
هلا عرشة دوالر عىل الرغم من أنه طلب اآليس الكريم العادي ومل يطلب آيس
كريم بشكوالتة وعند ذلك فهمت اجلرسونة أن الصبي حرم نفسه من آيس كريم
الشكوالتة وتناول آيس كريم عادي لكي يتمكن من إعطاء اجلرسونة إكرامية
إضافية!...
نتوهم يف عقولنا الكثري والكثري من األفكار التي ليست
ريا ما َّ
يا للهول كث ً

موجودة عىل أرض الواقع من األساس ،ولألسف فإن األفكار السلبية تسيطر
عىل العقل الباطن فتتحكم يف ترصفات وأفعال األشخاص ،ولعل ذلك ُيفرس

لنا الترصفات العنيفة التي تصدر من بعض األشخاص جتاه اآلخرين والتي ربام
تكونت بسبب تراكامت من مواقف سابقة فكروا فيها جتاه اآلخرين ،ونتج عنها
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شحن جتاههم.
ريا ما يظن البعض أهنا جمرد أشياء عادية
وخاص ًة أن الترصفات العفوية كث ً

حتدث للشخص نتيجة تفاعالته اليومية ،ولكن يف احلقيقية إن أفعال وردود أفعال
األشخاص ما هي إال نتاج العقل الالواعي الذي ُيوجه العقل الواعي ،وهذا
ما ُيفرس مشاعر احلب أو ُ
الكره ،وهنا البد أن نؤكد أن استباق النتائج وإصدار

األحكام عىل اآلخرين وترصفاهتم يتسبب يف إحداث اخلسائر عىل املستوى
االجتامعي واملادي.

– إدجر جيست

البد أن أتعايش مع نفسي ،ولذا جيب أن أدرك حقيقتها،
دائما قاد ًرا على النظر إىل
ومبرور األيام ،أريد أن أكون ً
نفسي يف عينيها مباشرة ،إنين ال أريد أن أقفعند
غروب الشمس وأنا كاره لنفسي على ما قد فعلت.
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فرغ صدرك من هواء التكرب

يظن البعض أن احلياة مع البرش حتتاج منه إىل التعايل والتعاظم والتكرب ،لينال
منزلة الرشف أو لينال اإلعجاب من الناس ،وال يدرك أن التكرب والتعايل مثل
اهلواء املوجود بداخل البالونة يمكن إلبرة صغرية أن تقيض عليه يف حلظة ،فلكي
تعيش بني الناس سعيدً ا حمبو ًبا ،فرغ عقلك من أفكار التعايل ،وفرغ صدرك من

هواء التكرب.

قررت إحدى املدارس أن تقوم بعمل رحلة لتالميذها للمدينة الكبرية ،والتي
قد اعتادت عىل القيام هبا كل عام ،واستأجرت األتوبيس الكبري الذي اعتادت
عىل استئجاره كل عام ،وجتمع الطالب ،وحترك هبم األتوبيس ،والسائق مستمتع

بغناء األطفال ناظر ًا إيل الطريق اخلايل إال من القليل من السيارات ،فزاد من رسعة
األتوبيس ،وكان هناك نفق ارتفاعه ثالثة أمتار وارتفاع األتوبيس ثالثة أمتار،
وقد اعتاد أن يمر من حتت هذا النفق بال قلق ألنه يعرف أن املسافة تسمح له
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باملرور ،ويف منتصف النفق توقف األتوبيس فجأة ،واندفع التالميذ فوق بعضهم
وهم يرصخون ،فقام املرشفون
بتهدئتهم ،وبعد أن كف
األطفال

عن

الرصاخ،

نزل املرشفون والسائق من
األتوبيس ملعرفة السبب الذي
جعل األتوبيس يتوقف هبذه
الصورة املفاجئة مع عدم قدرته
عىل التحرك خطوة واحدة.
كانت املفاجأة التي أذهلت
السائق واملرشفني هي اصطدام
األتوبيس بسطح النفق!! وأنه
انحرش بني األرض والسطح،
وتكرارا
مرارا
وحاول السائق
ً
ً
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أن يرجع للخلف أو يتقدم لألمام وكلام زادت قوة املحرك كلام زاد األتوبيس
التصاقا بالنفق ،توقفت السيارات وجتمع السائقون الذين اخذوا يلومون السائق
عىل رسعته الزائدة وعدم تقديره الرتفاع النفق ،فأخربهم أنه يمر من حتت هذا
النفق كل عام بنفس األتوبيس ،ومل حيدث ما حدث هذه املرة ،فأخربه أحد
السائقني أن الطريق قد تم إعادة رصفه فارتفع عدة سنتيمرتات.
عبثا حاول البعض أن جير األتوبيس بسيارته ،ولكن احلبال كلها مل تتحمل
وتقطعت ،فأشار بعضهم بتكسري األرض اإلسفلتية حتت عجالت األتوبيس
ليتمكن من السري ،وبعضهم أشار بفك السقف العلوي لألتوبيس ،وكانت كل
األفكار فاشلة وغري ممكنة ،كام أهنا ستستغرق وقت ًا طوي ً
ال وتكاليف باهظة.

وعندما احتد النقاش نزل أحد األطفال من األتوبيس وهو يصيح عندي
حل ،التفت اجلميع إليه مع نظرات املرشفني القاسية لرتكه مكانه دون استئذان،
ولكنه تكلم برسعة قائال :يمكن أن نخفف اهلواء املوجود داخل اإلطارات عندها
سينخفض األتوبيس ويستطيع التحرك حتت النفق ثم بعد أن نمر نعيد تعبئة
اإلطارات باهلواء املطلوب.
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اندهش احلارضون من ذكاء الطفل وقدرته عىل التفكري املنطقي حلل هذه
املشكلة ،ونفذوا ما أشار به ،وفعال مر األتوبيس من النفق واستمتع األطفال
برحلتهم.
العربة من هذه القصة من أراد أن يمر يف احلياة بسالم ويتعايش مع اآلخرين
بدون صدام أو خصام فعليه أن يفرغ صدره من هواء التكرب والتعايل.

بايرون

الكرب و اإلعجاب يسلبان الفضائل و يكسبان
الرذائل
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من الشخص الغيب ومن الذكي يف هؤالء؟

يحُ كى أنه كان يوجد أحد األطفال الذي أعتاد عىل الرتدد عىل أحد احلالقني،

فكان احلالق دائماً ما يقول عىل هذا الطفل أنه أغبى طفل يف العامل ،وكلام رأى الطفل
مارا من أمام املحل فنادى
كان يضحك منه
ساخرا ،ويف أحد األيام كان الطفل ً
ً
احلالق عليه وقال للزبائن املوجودين باملحل :أتصدقون أن هذا الطفل هو أغبى

طفل يف العامل ،فتعجب اجلميع من كالمه ،فقال هلم :إ ًذا دعوين أثبت لكم ،ونادى
احلالق عىل الطفل حينها ،فدخل الطفل يف حمل احلالقة وقال له :مرح ًبا ماذا تريد؟

فأخرج احلالق من جيبه عملتني ووضع كلاً منهام يف يد ،فوضع يف اليد اليمنى

ربع دينار ويف اليد اليرسى دينار كامل ،وقال احلالق للطفل :اخرت واحدة منهام ،فقام
الطفل باختيار الربع دينار ،فضحك احلالق ضحكة رشيرة ونظر للزبائن املوجودة

يف حمل احلالقة وقال هلم :أمل أقل لكم أنه أغبى طفل يف العامل ،وأعطاه احلالق الربع
دينار الذي اختاره ،ومىض الطفل يف طريقه دون أن يبايل بضحكات اجلموع املتعالية

عىل ترصفه.
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ريا ما كان احلالق يفعل ذلك ،فكان كلام مر الطفل من أمام املحل يقول
وكث ً

للزبائن :إن هذا أغبى طفل يف العامل ودعوين أثبت لكم ذلك ويف كل مرة كان الطفل
خيتار الربع دينار وال يأخذ الدينار كاملاً  ،فقرر أحد الزبائن أن خيرج وراء الطفل
ويسأله ملاذا يفعل ذلك ،فقال الرجل للحالق :بارك اهلل فيك أتركني ،فلقد حلقت

يل اليوم بشكل مميز وتركه دون أن يستكمل حالقة شعره وخرج وراء الطفل ،كل

ذلك واحلالق متعج ًبا منه ويقول له دعني أكمل لك باقي احلالقة فلم يوافق الرجل
وأعطاه األجرة كاملة وذهب وراء الطفل.

ريا توقف الطفل حينام سمع الرجل ينادي عليه من بعيد وقال له :أريد أن
وأخ ً

أسألك أهيا الطفل ،ملاذا تأخذ يف كل مرة الربع دينار وترتك الدينار للحالق فيجد

فرصة يف السخرية منك وهيزأ منك أمام اجلميع؟

فقال له الصبي أنا أعلم أن احلالق هيزأ ويسخر مني ،ولكنني أعلم جيدً ا أنه يف

اليوم الذي سأخذ فيه الدينار كاملاً فإن اللعبة ستنتهي ،ولن ينادي احلالق عيل بعدها
كل يوم ليخريين بني الربع دينار والدينار ،فبحق السامء قل يل كم دينار قد أخذت منه

حتى اآلن ،وها أنا ذاهب كعاديت ألشرتي األيس كريم وأستمتع به!
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يا له من تفكري خمتلف ،فمن يا ترى الغبي ،الطفل أم احلالق ،عىل أية حال البد

وأن ال تعتقد أنك أذكى من الكل وأن اجلميع من حولك هم أغبياء وأنت وحدك

الذي تتمتع بالذكاء وذلك حتى ال خترس عىل مستوى العالقات الشخصية وكذلك

عىل املستوى العميل والعلمي.

– توماس أديسون

لو أننا فعلنا ما حنن قادرين على فعله لصعقنا
أنفسنا.
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خماطر التسرع

العقل الواعي هو القادر عىل احرتام الفكرة حتى ولو مل يؤمن هبا نجيب حمفوظ
خيرس اإلنسان الكثري والكثري من جراء الترسع والتهور ،إذ أن األشخاص الذين

ال يعتمدون عىل التفكري املتأين -الذي يعتمد عليه األشخاص الذين يتخذون

التفكري االجيايب يف حياهتم ،-يكونون دائمي الغضب ويتصفون بالعصبية ،وهم

أكثر

الشخصيات

التي

رسعان ما تندم عىل قراراهتا
املترسعة.

ويف أحد األيام حدثت

قصة غريبة تؤكد صحة ما

نقوله حول خطورة التفكري
املتهور واملترسع الذي قد
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يودي بحياة اإلنسان يف كثري من األحيان ،وقصتنا اليوم حدثت يف أحد ورش
النجارة الكبرية التي كانت تقع يف أحد املدن التجارية الكبرية ،حيث كانت تشتهر

هذه الورشة الكبرية بجودة أخشاهبا ومهارة صناعها ،وذلك العتامد صاحب
ورشة النجارة عىل عدد من العامل املهرة والذين يملكون خربة كبرية يف هذا

املجال.

وعىل الرغم من نظافة املكان إال أن حية كبرية متكنت من اقتحام الورشة

واالختباء بني األخشاب ،وبعد أن انتهى العامل من العمل تسللت احلية من خمزن
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األخشاب إىل ورشة العمل حيث كان ال يزال فيها صاحب الورشة الذي حيرص
يوم ًيا أن يغلق الورشة بعد ذهاب مجيع العاملني ،وال أدرى هل كان من حسن حظ

صاحب الورشة هذا اليوم أم من سواء حظه أنه شعر بالتعب ،مما جعله يغفو عىل
أريكة داخل الورشة فبدأت احلية تتسلل بالقرب منه!

ويف هذه الليلة كان أحد العامل قد ترك بعض األدوات املستخدمة يف قطع

اخلشب ومن ضمنها منشار اخلشب ،ويبدوا أن احلية قد جاعت فخرجت من خمزن

األخشاب من أجل البحث عن الطعام ،فهل يا ترى سيكون صاحب الورشة هو

طعامها هذه الليلة أم س َي ِجدْ يف األمور جديد...؟

ومن نعمة اهلل عىل صاحب الورشة أن احلية حينام كانت يف طريقها إليه مرت

فج ِرحت ونزفت الدماء ،ومن غباء احلية أهنا اعتقدت
من عىل املنشار اخلشب احلاد ُ
أن املنشار -تلك اآللة احلادة -جترأ وهامجها!!

دفاعا عن نفسها ومل تنتبه لكوهنا آلة حادة قادرة عىل
لذلك هامجت احلية املنشار ً

برت جلدها ،فوقعت احلية يف خطأ مهامجة اآللة احلادة ،مما جعلها تنزف دماء أكثر
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من اجلرح الذي أصاهبا إثر مرورها من فوق سطح املنشار ،فقررت احلية أن تتامدى

يف دفاعها عن نفسها بصورة أكرب ظنًا منها أهنا تدافع عن نفسها وأهنا األقوى ،فام
كان من احلية سوى أن تلتف بكامل قوهتا بجسمها كله حول املنشار فامتت عىل
الفور ،وهذا جزاء كل من يتهور ويترسع عند اختاذ القرارات دون تروي!

– علي ابن أبي
طالب

الرفق مين واألناة سعادة،
جناحا
فتأن يف أمر تلق
ً
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كن إجياب ًياَ ...ت ِعش حياة أفضل!

إن األشخاص الناجحون هم األشخاص القادرون عىل اإلبداع واالبتكار،
إذ مل يعد النجاح يتمثل يف أداء األشخاص ملهامهم وأعامهلم عىل أكمل وجه ،بل
إن النجاح هو أن تبدع وتبتكر والتكن شخص يقوم فقط باألعامل الروتينية التي
يتطلبها العمل ،أو تتطلبها املهام التي يقوم هبا عىل كافة مناحي وجوانب احلياة.
فاإلجيابية هي أحد النعم التي
أنعم هبا اهلل علينا سبحانه وتعاىل
ومن أبقى عىل نعمة اإلجيابية التي
منحنا اهلل أياه وطور منها ،هو
الشخص القادر عىل أن يعيش حياة
أفضل ،وتأيت اإلجيابية لتحمل بني
طياهتا كل معاين املبادرة والسعي
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الص ْم
عىل التطوير واإلبداع دون الوقوع يف فخ التقليد الذي خيلق جيلاً يعتمد عىل َ
واحلفظ وليس اإلبداع واإلجيابية التي تتقدم باألشخاص وتقدم هلم حياة أفضل.

ولذلك دائماً ما تكون العبارة الشهرية عىل لسان القادة واألشخاص األكرب سنًا
سواء كانوا معلمني أو مرشدين أقترص األمر عىل والديك يف املقولة أو النصيحة
الشهرية التي تقول "فكر بإجيابية ،ترصف بإجيابية" وهكذا ،ومن حسن حظ
اإلنسان أن اإلجيابية من املهارات التي يستطيع األشخاص أن يكتسبوهنا بالتدريب
واملامرسة إذ أنه توجد حاجة ماسة إىل التفكري اإلجيايب.
وبطل قصتنا اليوم هو املهندس املعامري (جيانلوكا سانتو سوسو) الذي متكن
من تصميم فندق معامري عائم يسبح يف عرض البحر بغرض استمتاع األشخاص
برحالهتم البحرية يف عرض البحر ،إذ أن املهندس املعامري وصف الفندق الذي
صممه بأنه فندق أبدي ال خيرج من البحر بل يقف يف املحطات املائية وينزل
الركاب حسب رغبتهم.
إذ قام املهندس املعامري بتصميم الفندق عىل شكل متحول بحيث يتغري شكل
الفندق الذي يسري يف عرض البحر حسب تيارات املحيط ،حيث يقوم التصميم
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الفندقي املبتكر عىل شكل عمود فقري فكام يقوم العمود الفقري لإلنسان باالنحناء
هكذا هو التصميم املبتكر لـ (سانتو سوسو) بل أن الفندق املصمم عىل هيئة عمود
الفقري يأيت بمرونة أكثر من العمل الفقري لإلنسان ،كام يأيت طوله بمقدار نصف
ميل وذلك هبدف متكني األشخاص من النزول يف املحطات واملوانئ األساسية،
وحتى يسهل ركوب الركاب اجلدد ليبدأوا رحلتهم يف الفندق املتجول.

كن

إجابيا
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ولقد ابتكر املهندس املعامري (جيانلوكا) عامل محاية للتأكد من عدم تأكل
الفقرات من خالل تغطيتها مادة معينة من السبائك التي تستخدم يف املركبات
املائية الكبرية التي تدوم لوقت طويل يف عرض املياه ،كام شمل التصميم الفندقي
املتحرك شبكة خدمات متكاملة بحيث يعمل الفندق بالطاقة النظيفة حيث يعمل
من خالل الطاقة الشمسية عرب اخلاليا الشمسية املوجودة أعىل سطح الفندق
باإلضافة إىل عمل الفندق بالطاقة الكهربائية الناجتة عن حركة األمواج.
يا اهلل ما أمجلها اإلجيابية التي تقدم ما ال يأيت وال خيطر عىل بالنا ،إذن ُكن إجياب ًيا

وحينها يمكنك أن تعيش حياة أفضل.

– رالف والدو
إمرسون.

يعرب كل عمل عظيم وقوي يف سجالت التاريخ عن
انتصار احلماس ،فلم يتحقق أي عمل عظيم بدونه.
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التفكري اإلجيابي قادر على حل أصعب املشكالت.

حيكى أنه تم نقل أحد املعلامت إىل مدرسة جديدة ،وعندما انتقلت املعلمة

إىل املدرسة اجلديدة وجدت أن الفصل الذي تم ختصيصه لتدرس به للطالب به

طالبة متفوقة للغاية وكانت كل سجالت الطالبة تشري إيل أهنا طالبة مبدعة ودائماً

ما حتصد الدرجات النهائية ،ولكن بعد أيام قليلة من انتقاهلا إىل التدريس بالفصل،
الحظت املعلمة أن الطالبة املتميزة تراجع مستواها الدرايس ومل تعد متفوقة كام

كانت ساب ًقا ،واليسء يف األمر أن تراجع مستوى الفتاة كان قبل االمتحانات

بأشهر قليلة!...

فقررت إدارة املدرسة أن تتحدث اإلخصائية االجتامعية مع الطالبة وتعرف

منها ما سبب تراجع مستواها الدرايس ،وبالفعل استدعت الطالبة التي كانت
متفوقة ساب ًقا وتعاملت معها برفق متحدثة معها وكأهنا صديقتها ،وقالت املرشفة
للفتاة يمكنك أن ختربيني ما املشكلة التي تعانني منها وأنا سأساعدك فيها ،فقالت

الطالبة للمعلمة ال ليس لدي مشكلة ولكنها كانت تكذب وبدت عليها عالمات
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القلق واخلوف ،ولكن اإلخصائية االجتامعية استطاعت أن تكسب حب الفتاة

رسا بينهام.
وأخربهتا بأهنا مهام قالت هلا لن خترب أحدً ا باألمر وسيبقى ً

مما جعل الفتاة تطمئن لألخصائية االجتامعية باملدرسة وبدأت حتكي هلا السبب

ريا!
الرئييس وراء تأخرها الدرايس ،فكان األمر خط ً

لقد قالت الطالبة لألخصائية املدرسية أهنا ختاف من السائق الذي يعتاد أن

ُيوصل الطالبة من املنزل إىل املدرسة ومن املدرسة إىل املنزل ،فقالت هلا املعلمة

كيف ختافني منه وملاذا ؟
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فقالت الفتاة لقد بدأ السائق يأخذين يف أماكن بعيدة عن طريق املدرسة ،وحينام

قلت له أن هذا ليس طريق املدرسة مل يرد ع َّ
يل ،وبدأ يتلمس أجزاء من جسدي وأنا
كنت أمنعه ولكنه كان يتامدى ويف احلقيقية ال أستطيع صده عماَّ يفعله فلقد منعته
عدة مرات إال أنه يتامدى يف األمر ومل أعرف ماذا أفعل؟

حتى أين أخربت والديت باألمر ولكنها قالت يل إن أخربنا والدك بام يفعله

السائق ِ
معك فسوف يمنعنا والدك من اخلروج من املنزل وقالت يلِ :
أنت تعرفني
والدك فهو يثق يف السائق وس ُي ِ
كذبك و ُيصدقه ،وأخذت الطالبة تبكي وقالت

لإلخصائية املدرسية ،ومازال السائق كل يوم يأخذين بعيدً ا عن املنزل واملدرسة
ويتلمس أعضاء جسدي وهيددين إن أخربت أيب.

فقررت األخصائية املدرسية أن خترب والد الطفلة بعدما اتصلت بوالدة الطفلة

وقالت هلا ما روته الطالبة ،ولكن األم قالت هلا أن الطفلة صغرية والبد أهنا تؤلف
الروايات كباقي األطفال ،كام أننا لو أخربنا والد الفتاة فلن يسمح لنا باخلروج من
املنزل مرة أخرى ،فإن كنت حمل األخصائية املدرسية فامذا كنت ستفعل؟

لقد ترصفت األخصائية املدرسية بشكل إجيايب عندما أخطرت والد الطالبة

باحلضور إىل املكتب وأخربته باألمر دون أن ختربه بأن والدة الفتاة عىل علم باألمر
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ومل تترصف ،فام كان لألب إال أن فصل السائق من العمل وسدد مستحقاته
واحتضن ابنته وأخربها أن ختربه بام حيدث معها وال ختاف ،كام أن املعلمة ظلت

تتابع الفتاة حتى عادت متفوقة كام كانت ،واملغزى أن التفكري اإلجيايب قادر عىل
حل أصعب املشكالت.

تابعا ،أو تنح عن الطريق!
قائدا أو ً
كن ً

– لي إياكوكا
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هل حتتاج إىل حجر لتغيري حياتك؟

حيكى أنه يف أحد األيام كان أحد رجال األعامل يسري يف طريق عودته إىل املنزل
بعد يوم عمل شاق وطويل ،ومن سوء احلظ أن هذا الرجل كان قد أشرتى سيارة
جديدة منذ وقت قريب ،ويف هذه األثناء اصطدمت سيارته بحجر كبري وهو عائد
رسيعا من سيارته لريى حجم اخلسائر التي حدثت للسيارة
إىل منزله ،فنزل الرجل
ً

التي مل هينأ هبا.

وكانت الفاجعة كبرية بالنسبة له ،فثار غض ًبا ،وبدأ يبحث حوله عمن وضع

احلجر يف الطريق هبذا الشكل ،فلمح الرجل من بعيد طفل يقف يف هناية الشارع
ويبدو عليه أنه خائف للغاية ،فتوقع رجل األعامل أن يكون الطفل هو من وضع
ذلك احلجر عىل الطريق.
فأمسك رجل األعامل بالطفل ودفعه إىل احلائط وصاح فيه بغضب وقال له:
هل تعلم ماذا فعلت؟! لقد أفسدت يل سيارة بماليني اجلنيهات ،وليكن يف علمك
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أنني لن أحترك من هنا قبل أن تدفع يل أنت وعائلتك ثمن ما أفسدته يف سياريت
اجلديدة.
فأستغرق الطفل يف البكاء ،وقال له ساحمني يا سيدي فلم أعرف ما كان جيب
عيل أن أفعله ،فأنا أقف هنا منذ وقت طويل ،وكلام حاولت أن أستوقف سيارة
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ترتكني وتذهب ،فأنا مضطر لفعل ذلك ،وقال للرجل وهو يشري إىل اجلهة األخرى
من الطريق ،إن من تراه أمامك هو أخي وهو مقعد ال يستطيع امليش ولسوء احلظ
حينام كنت أدفعه للميش أختل توازن الكريس املتحرك وها هو سيقع يف احلفرة وأنا
صغري ومل أستطيع أنا أساعده ،وظل يبكي الطفل.
وأستكمل حديثه لرجل األعامل قائلاً  :أرجوك ساعدين فأنا مازالت طفلاً
ريا ،وليس بمقدوري أنا أمحله قبل أن يقع يف احلفرة ،فقط أريدك أن تساعدين
صغ ً
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اآلن وبعد ذلك أنا مستعد لتحمل أي أمر تقبل به مقابل أفسادي لسيارتك باحلجر.
فلم يتاملك الرجل نفسه ونزلت الدموع من عينيه وأرسع نحو الطفل القعيد
رسيعا وأجلسه عىل الكريس املتحرك ثم أخرج من جيبه املنديل ومسح
ومحله
ً
جروحه وضمدها ،وقال للطفل إىل أين أنتم ذاهبني فأخذ الصبي وأخوه وقام

بتوصيلهم حيثام كانوا ذاهبني.
شكرا لك عىل إنقاذك ألخي ،وأنا اآلن مستعد
ويف الطريق قال الطفل للرجلً :

ألحتمل عقاب ما أفسدته يف سيارتك ،فقال له رجل األعامل :ال يا بني ،ال تتأسف
وال تشكرين عىل يشء ،فلقد كنت أنت من أيقظني من غفلتي ،وإنني أعدك أين لن

أصلح سياريت اجلديدة بل سأترك العالمة التي تركتها رضبة احلجرة لتفيقني دائماً
من غفلتي!

حجرا مثل احلجر الذي وضعه
وهنا البد وأن نوجه سؤال ألنفسنا ،هل نريد
ً

الصبي ليستوقف أحد ليساعده؟ ،هل نحتاج إىل حجر لتغيري حياتنا؟ فيجب أال
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تستمر يف إضاعة الوقت دون أن هتتم بتطوير نفسك لتعيش احلياة األفضل التي
تستحقها.

كن أنت التغيري الذي تريد أن تراه يف العامل

غاندي
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اهلدف ودوره فى حياة االنسان

اهلدف هو ما يسعى اإلنسان لتحقيقه عىل مدى بعيد أو قصري ،بحيث حيقق
جمموعة من النتائج التي يسعى للوصول إليها عىل مستوى حياته الشخصية
والعملية ،حيث يكون اهلدف هو النتيجة التي يرغب األشخاص يف الوصول

إليها مستقبلاً .

ووسط مشاغل احلياة والتالهي بقضايا فكرية أو سياسية أو غريها من القضايا
التي تشغل بال اإلنسان ،جيد بعض األشخاص أنفسهم ينحرفون عن مسار حتقيق
أهدافهم ،يف حني أنه يوجد العديد من األشخاص الذين يمضون يف حياهتم دون
أن يعرفوا ما اهلدف الذي يسعون لتحقيقيه ،فيعشون بال هدف.
كام أن اهلدف هو النتيجة احلاسمة التي يسعى اإلنسان لتحقيقها ،بحيث يقوده
ويرشده إىل مسار حتقيقه بوضوح ،ويكون اهلدف هو كل يشء عايل القيمة ومرتفع
تبغى الوصول إليه ،ويصبح وسيلة األشخاص لتحقيق النجاح عىل مستوى احلياة
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الشخصية والعالقات االجتامعية والعملية.
دور اهلدف يف حياة اإلنسان
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إن اهلدف له دور أسايس يف حياة كل إنسان ال غنى عنه ،فالقضية املقدسة
األوىل يف حياة أي إنسان هي حتديد اهلدف الذي يسعى للوصول إليه ،فيشكل
اهلدف الذي يسعى لتحقيقه ترصفاته وأفعاله ،ويف السطور التالية نذكر دور اهلدف
يف حياة كل إنسان.:
 -1يساعد اهلدف اإلنسان عىل احلصول عىل ما هو أفضل.
 -2حيقق اهلدف لإلنسان النتائج التي يرغب هبا.
ُ -3ي ِّ
مكن اهلدف األشخاص من حتقيق أحالمهم وطموحاهتم.
 -4يساعد اهلدف اإلنسان عىل أن يكون منظماً .
ُ -5ي ِّ
مكن اهلدف اإلنسان من ترتيب أولوياته.
 -6يساعد اهلدف اإلنسان عىل البدء من جديد ،بل حيدد البداية ً
أيضا.
 -7ويكون الغرض من وضع اهلدف نصب أعيننا هو حتقيق السعادة التي
يستحقها اإلنسان والتي خلقها اهلل من أجله.
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 -8كل يشء يسعى اإلنسان إىل حتقيقه هو هدف ،وكل يشء البد وأن حيققه
اإلنسان لكي ينجح يف حياته هو هدف.
ولكي يتحقق اهلدف البد أن تتوافر عدة رشوط يف اهلدف نفسه ،حيث جيب
أن يكون اهلدف واقع ًيا ،فحينام ال يكون اهلدف واقع ًيا ،البد من أن يتوافر معه
اإلبداع والطموح وهنا ال يسمى اهلدف غري واقعي ،بل هدف طموح بشكل كبري،

ألنه لو أن كل األشخاص فكروا بأهداف واقعية ما كان هناك مبدعني غريوا العامل
واكتشفوا أرساره ،كام جيب أن حيرص اإلنسان عىل بذل اجلهد املوازي حلجم
واضحا.
اهلدف باإلضافة إىل أن يكون اهلدف
ً

-هنري كسنجر

إذا كنت ال تعرف إىل أين تريد الذهاب ،فكل
طريق سيذهب بك إىل ال شيء
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 2+2يساوى مخسة!...

يف أحد األيام دخل التالميذ الفصل الدرايس وجلسوا كعادهتم يف انتظار حضور
معلم مادة الرياضيات ،ويف موعد احلصة بالتامم شعر الطالب بيشء غريب حيدث
فلم حيرض ا ُملع ِّلم الذي اعتاد أن يرشح هلم املادة ،ووسط اهلرج واملرج الذي كان
ٍ
صوت مرتفع خيرج
يقوم به الطالب وقبل حضور املعلم ،فجأة تنبه الطالب إىل

من الفصل املدريس!! ،فسكتوا بعد أن كانوا يف حالة من اهلرج واملرج ،وحاول كل
واحد منهم أن َيت ََو َّصل إىل مصدر الصوت.
فوجد الطالب سامعات خارجية ُمعلقة أعىل السبورة وكان الصوت الصادر

منها يبدو كصوت مدير املدرسة ،وهنا دخل املعلم إىل احلصة فوقف الطالب له
وألقى عليهم التحية ،فأراد الطالب أن جيلسوا يف أماكنهم ،إال أن املعلم نظر هلم

بنظرة ُتوحي بأنه مل يأذن هلم باجللوس ،فاعتدل الطالب مر ًة أخرى وظ ّلوا واقفني.

120

َم ِّكن

صباحا بالتامم ،وهنا
وحينها نظر املعلم يف ساعة يده فكانت الساعة الثامنة
ً

تحَ َ دَّ ث مدير املدرسة إليهم من خالل السامعات اخلارجية املعلقة أعىل السبورة
وقال :مدير مدرستكم يتحدث معكم وأنا ال ريد أن أضيع وقت احلصة الثمني،
ولكني أريد أن أخربكم بأنكم اليوم تتلقون بعض التغيريات يف املدرسة واملعلمون

سيخربونكم هبا فأرجوا أن ت َّتبِعوا هذه التغريات بشكل َح ْرفيِ .

وانتهى حديث مدير املدرسة عرب السامعات اخلارجية ،وهنا أذن املعلم لطالبه
باجللوس ،وأمسك بالقلم وكتب عىل السبورة ما ييل"5 = 2+2 " :
وعندها نظر الطالب إىل املعلم بانتباه وقال :بكل حزم أرجو اهلدوء ومل يدعهم
يعرتضوا عىل ما كتبه ،وقال هلم من اآلن وذاهب ستكون هذه هي التغيريات
اجلديدة يف املدرسة ،هذا أول درس جديد نتعلمه اليوم "  ،"5 = 2+2رددوا معي
" 2+2يساوي....؟".
فكرر الطالب وراء معلم الرياضيات اجلملة بصوت ال يكاد خيرج منهم،
فيقول املعلم هلم  2+2يساوي....؟
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ويرد الطالب مخسة بصوت خافت ،وهنا انتهرهم املعلم وقال بصوت أعىل
 2+2يساوي....؟
فبدأ يردد الطالب مخسة ....مخسة ...مخسة بصوت أعىل فأعىل ،وهنا رفع أحد

الطالب يده ليأذن له املعلم بالت ََحدُّ ث وقال له ماذا ُتريد..؟

فقال الطالب للمعلم :أعذرين يا سيدي ولكن  2+2يساوي أربعة!...
فرد عليه املعلم بحزم لقد قيل لك أن  2+2يساوي مخسة ،وليس لك احلق

أن تسأل ،فقال الطالب ملعلمه :ولكني قد فكرت أنه ..فقاطعه املعلم قائلاً ليس

املطلوب منك أن ُتفكر ،فقط أعلم أن ""5 = 2+2

فجلس الطالب وطلب منهم املعلم أن يكتبوا يف كراساهتم ""5 = 2+2
فاعرتض نفس الطالب وقال لزمالئه :أال ترون ارفعوا أصابع أيديكم وعدوا
معي اثنني واثنني يساوي أربعة ،فرتكه املعلم وقال له :ال تتحرك من مكانك حتى
مجيعا بسببك
أعود ،وملا خرج املعلم انتهره زمالؤه يف الصف وقالوا له سيعاقبنا ً

اآلن ،اسكت وال تتكلم مر ًة أخرى ،وعاد املعلم وأحرض الرشطة املدرسية وسأل
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طالب الرشطة املدرسية الذين من املفرتض أهنم من الطالب املتفوقني وقال هلم
 2+2يساوي ...؟
فأجابوا مخسة ،فقال املعلم للطالب املعرتض عىل اإلجابة :هذه فرصتك
األخرية ،أمسك القلم واكتب اإلجابة الصحيحة عىل السبورة ،ورغم ختويف
الطالب إال أنه تغلب عيل الرصاع الداخيل وكتب  2+2يساوي أربعة ،فرضبه
مربحا ،ونظر لطالبه وقال هلم :أكتبوا اإلجابة بكراساتكم ،فكتب
املعلم رض ًبا
ً
مجيع الطالب  2+2يساوي مخسة.

واملغزى هنا أننا قد نخاف من اآلخرين وننسى معتقادتنا الصحيحة ،فإن كنت
مكان هذا الطالب هل ستميش مع الريح أم تظل ثاب ًتا عىل معتقادتك وتتحمل

نتائجها..

علي إبن أبي
طالب

حني سكت أهل احلق عن الباطل ،توهم أهل
الباطل أنهم على حق
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التغري على املستوى الروحى؟

إن التغيري هو سنة احلياة التي جتعل حياة اإلنسان أيرس ،ولكن خيطئ الكثريين
حينام يعتقدون أن التغيري ال يكون سوى عىل املستوى املهني من أجل احلصول عىل
فرصة عمل ،أو من أجل الرتقي والتطور يف العمل ،أو كون التغيري يقترص فقط
عىل التغيري الشكيل الذي يسعى اإلنسان إلحداثه من أجل أن يبدو الئق الشكل
وهكذا ،ولكن املهم يف األمر أن التغيري ال يقترص عىل التغيري الشكيل أو التغيري
املهني ،وإن كان التغيري عىل مستوى صعيد العمل وعىل مستوى اللياقة واجلامل مها
انتشارا ،ولكن من نعمة اهلل علينا أنه جعلنا قادرين عىل إحداث
أكثر أنواع التغيري
ً

التغيري يف كافة مناحي حياتنا.

ومن أهم املناحي التي يمتد إليها التغيري هو التغيري الروحاين والذي يستهدف
حتسني عالقتك باهلل سبحانه وتعاىل ،إذ أن بناء عالقة جيدة مع اهلل سبحانه وتعاىل
تكون من أجل احلصول عىل رضا اخلالق ،فامذا يعني إن كنت تسعى إلحداث
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تغيري عىل املستوى املهني واملادي وجانب اللياقة واجلامل وعىل املستوى االجتامعي
دون أن تسعى للتقرب من اهلل من خالل إحداث التغيري املراد املتعلق باجلانب
الروحاين.
يحُ كى أنه يف أحد األيام كان يوجد رجل من عائلة شهرية تدعى عائلة الصياد،
ولكن بعدما توىف الصياد والد الرجل ،وجد نفسه يعيش يف حالة من الفقر الشديد
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حتى أن زوجته وأوالده كادوا يرصخون من اجلوع ،فخرج صاحبنا ابن عائلة

الصياد يف حالة مزرية وميض حاملاً للهموم ،فوجد نفسه يتجه نحو بيت أحد
الشيوخ ،وحكى له مهه ،فقال له الشيخ :اتبعني يا بني حيثام أميض ،فتبعه صاحبنا
إىل شاطئ البحر حيثام ذهب ،ثم قال الشيخ لصاحبنا :تعال لنصيل ركعتني فقام
كالمها وصليا ركعتني بجوار شاطئ البحر ثم قام الشيخ بصيد سمكة كبرية
فأعطاها لصاحبنا وقال هلا أذهب وبعها لتسد هبا جوع أرستك.
فذهب صاحبنا وباعها واشرتى فطريتني باللحم واجلبن ،فقرر أن يذهب
ليعطي الشيخ من الطعام الذي اشرتاه ،ولكن الشيخ رفض أن يأخذ منه الطعام،
وقال له :لقد فعلت ذلك من أجل اخلري دون انتظار املقابل ألننا لو حرصنا عىل أن
نطعم أنفسنا وال نفعل اخلري لوجه اهلل ما كانت قد خرجت السمكة ،ولذلك أخذ
صاحبنا الفطريتني وذهب يف اجتاه منزله لكي يطعم أرسته ،وإذا به وهو يميض يف
طريقه وجد امرأة تبكي هي وطفلها من اجلوع ،فتذكر كالم الشيخ وأعطى املرأة
فطرية وابنها األخرى ،وهكذا مل يتبقى شيئًا إلطعام أرسته وقبل أن يفكر الرجل

126

َم ِّكن

باألمر سمع رجل يسأل عن عائلة الصياد ،فدله الناس عىل بيت صاحبنا.
وكان الرجل الذي يسأل عن بيته ما هو إال يد الرمحة التي أرسلها اهلل له فكان
الرجل القادم قد اقرتض مبلغ كبري من والده الصياد قبل أن يتوىف وأتى ليسده له،
حتول صاحبنا لرجلٍ غني وتغريت حياة أرسته لألفضل ،فكان يتصدق عىل
وهكذا َّ

الناس ،ويف أحد األيام رأى أمامه ميزان كفة هبا سيئاته واألخرى حسناته وكانت
السيئات أكثر من احلسنات فرصخ صاحبنا وقال :وأين الصدقات التي أقدمها
فقال له املالك لقد كنت تقدم كل درهم وأنت ممتلئ بشهوة النفس ،وحينام كان

واق ًفا يف رعب سمع صوت املالك يقول :هل يوجد ما يشفع له فقال :نعم يوجد
الفطريتني التي قدمهام للمرأة وطفلها ،وهكذا وجد أن كفة سيئاته تتساوى مع كفة

حسناته ،فاطمئن قليلاً ولكنه كان خائ ًفا وإذا صوت املالك يقول :هل يوجد شيئ
آخر يشفع له فقال املالك :تتبقى دموع املرأة التي أطعمها وابتسامة طفلها حني
أعطاه الفطرية وحينام وضعت ابتسامة الطفل ودموع املرأة يف كفة احلسنات مالت
الكفة ،وسمع صو ًتا يقول :لقد نجا ...لقد نجا من اهلالك!!! فاستيقظ صاحبنا

صحيحا ،فلو أطعمنا أنفسنا فام كانت
من النوم وقال :ح ًقا لقد كان كالم الشيخ
ً
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قد خرجت السمكة ،واملغزى أن التغيري عىل املستوى الروحي ال يقل أمهية عن أي
تغيري آخر يسعى اإلنسان إلحداثه.

حممد متولي
الشعراوي

املال جزء من الرزق ،ولكن هناك رزق الصحة ورزق
الولد ورزق الطعام ،وكل نعمة من اهلل سبحانه
وتعاىل هي رزق ،وليس املال وحده

128

َم ِّكن

اهمية صدى الصوت

حيكى أنه يف أحد األيام كان هناك أحد احلكامء الذي خرج ليتعرف عىل
التضاريس واملناخ بصحبة ابنه الصغري ،وخاصة أنه انتقل للعيش بالريف منذ عدة
أسابيع قليلة هو وزوجته وابنه الصغري،
حرصا منه بأن ينتقل للعيش بعيدً ا عن
ً
املدينة املزدمحة.

وحينام كان يمضيان سو ًيا عربا الكثري

من الوديان ،فكان طريقهم ميلء بالوديان
واجلبال الشاهقة ،وأثناء جتول الصبي مع
متوجعا فرصخ
والده سقط عىل ركبته
ً
بكل ما لديه آه آه آه ،فسمع الصبي صوت
آخر قادم من الوادي يردد آه آه آه ،فحينها
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تشجع الطفل وقام مرة أخرى وكأنه وجد من يقاسمه األمل ،فنسى أمله واستكمل
طريقه مع أبيه.
ولكن الطفل ظل يفكر من أين أتى هذا الصوت ،لذلك رصخ بصوت عايل،
من أنت؟
فرد عليه صوت آخر :من أنت؟
ريا يسأل ،من أنت؟ فيعود إليه الصوت مرة
وظل الصبي عىل هذا احلال كث ً

أخري ،من أنت؟ ،فغضب الصبي وفقد صوابه.
الصبي  :أنت جبان.
فسمع صو ًتا قائلاً  :أنت جبان!...

كل ذلك وأبيه احلكيم مل يتدخل يف األمر ،حتى أتى ابنه وهو غاضب ،فتدخل
درسا ،فامذا فعل األب؟
األب حينها ليخربه بام حيدث ويعلمه ً
فقال األب ألبنه أريدك أن تستمع للرد مرة أخرى ،فرصخ الوالد أنا أحرتمك،
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فكان اجلزاء من جنس العمل وسمع رد أنا أحرتمك ،فام هذا يا ترى!....
فتعجب الصبي من تغري اللهجة ،ولكن والده أستمر قائلاً  :كم أنت رائع،

فكان يرتد الصوت إليه مرة آخرى قائلاً كم أنت رائع ،!...فلم يعرف الصبي ما
هذا ،لذلك أنتظر حتى يفرس له أبيه ماذا حيدث؟
فقال له :يا بنى أن ما حيدث نسميه نحن يف الفيزياء بظاهرة صدى الصوت.
هل تعرف ما املغزى من القصة؟
أنعكاسا لصوته الذي
أن صدى الصوت الذي كان يسمعه الصبي ليس إال
ً

حمفزا
يعرب عن أحاسيسه وأفكاره ،فكل شخص يستطيع أن جيعل من صدى صوته ً

ومشجعا له من خالل بث األفكار اإلجيابية والتحدث إىل النفس ،وبدلاً من أن
ً
يكون بداخلك صوت يقلل من عزيمتك ،يمكنك أن جتعل ذلك الصوت أكرب

حمفز ومشجع لك عىل النجاح.
كام أن صدى الصوت تلك الظاهرة الفيزيائية تؤكد ً
أيضا أن اإلنسان بحاجة

ً
أيضا إىل التشجيع من األشخاص املحيطني ،لذلك البد وأن يسعى األشخاص
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بإحاطة أنفسهم باألشخاص اإلجيابيني ،فمثلام كان الصبي يتأثر بصدى الصوت

ويعتقد أنه أحد األشخاص املحيطني يقاسمه بالوجع حينام كان يرصخ أملًا ،مما
ساعده أن ينسى أمله ،وحينام أحبط من عدم حصول عىل جواب عندما كان يسأل

من أنت ومل يأتيه سوى نفس الرد من أنت ،فكذلك ً
أيضا اإلنسان ،فهو حيتاج إىل
أن حييط نفسه باألشخاص اإلجيابيني الذين يدفعونه لألمام ويتأثر هبم بشكل إجيايب
مما يساعده عىل التغيري نحو حياة أفضل ،إذن فاإلنسان حيتاج إىل صدى الصوت
اإلجيايب الذي ينبع من داخله ليحثه عىل النجاح ،وكذلك اإلحاطة باألشخاص
اإلجيابيني.

-تولستوي

كل منا يريد تغيري العامل من حوله ،لكن ال أحد
يفكر يف تغيري نفسه.
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التقليد االعمى فى قصة

من الطبيعي أن يتأثر اإلنسان باألشخاص املحيطني به ،وال يقترص هذا التأثري

عىل األشخاص املحيطني به فقط ،بل يمتد ً
أيضا ليشمل األشياء املوجودة حوله
وما حيدث حوله فريتبط به من قريب أو بعيد ،كام أن اإلنسان اآلن مل يعد يتأثر
بام حييط به عن قرب فقط ،ولكن وسط هذا العامل املفتوح عىل مرصاعيه أصبح
اإلنسان يتأثر بام حيدث يف العامل بأكمله ،من خالل التأثر بوسائل اإلعالم وشبكات
االنرتنت التي تنقل األحداث التي تبعد عن البيئة التي يعيش فيها.
متأثرا بشكل أو بآخر ،بام
ويف كل مرحلة من مراحل حياة اإلنسان ،جيد نفسه ً

حيدث حوله وبام تتناوله وسائل اإلعالم ،مما يؤثر عىل سلوكياته وترصفاته وقد
تدفعه ليكون عىل املحفة بني الوقوع يف خطر التقليد والتأثر السلبي بام جيري حوله.
فالتقليد آفة خطرية عىل اإلنسان ،وقد يقع األشخاص يف فخ التقليد األعمى
لآلخرين نتيجة التأثر الشديد هبم ،مثل حماولة تقليدهم من ناحية الشكل وامللبس والقول
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والفعل ،وقد تأيت هذه األشياء جمتمعة أو يسعى األشخاص لتقليد اآلخرين يف أحداها.
ولذلك جيب عىل اإلنسان أن حيذر من أن يقع يف فخ التقليد األعمى ،فهل تعرف
ملاذا؟
إليك هذه القصة لكي لتعرف اإلجابة بنفسك ،حيث يحُ كى أنه كان يوجد أحد
التجار ،والذي كان يستخدم احلمري يف نقل البضائع من وإىل املتجر ،باإلضافة إىل اعتامده
عليها يف تيسري مهام حياته اليومية من رشاء متطلبات وهكذا.
ويف أحد األيام ،كان صاحبنا يستخدم محارين يف نقل بضائعه من أحد القرى إىل
متجره ،حيث كان يضع عىل ظهر احلامر األول شوال من امللح ،يف حني كان احلامر الثاين
قدورا من الطوب األمحر ،وكان احلامران يسريان يف عز الصيف وسط
حيمل عىل ظهره
ً
ارتفاع درجات احلرارة ،ومع ذلك مل يشعرا بنفس الدرجة من التعب ،حيث كان احلامر
األول يشعر بالتعب من محل امللح يف حني كان احلامر الثاين حيمل القدور بخفة ويرس.
وأثناء رحلة احلامرين ،كان يف طريقهم هنر ،وكان البد هلام أن يعرباه ،فحني عرب احلامر
األول النهر وصلت املياه إىل ركبتيه ،وحينام شعر باحلر الشديد ،غطس يف املياه فذاب
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امللح وخرج وكأنه قد اسرتاح من جبلٍ كان مطب ًقا عليه ،فلام رآه احلامر الثاين -الذي كان
حيمل القدور يف سهولة ويرس -قرر أن يغطس هو اآلخر يف مياه النهر ليشعر بالراحة

كام فعل احلامر األول ،ولكنه عندما جاء ليخرج من املياه وجد أن القدور قد ُم ِلئت،
فاستكمل طريقه وهو حيمل محل كبري للغاية مما أصابه بالتعب الشديد.
هل عرفت اإلجابة اآلن؟
املغزى من القصة أن ما يتناسب معك قد ال يتناسب مع غريك ،والعكس صحيح،
واألهم أن التقليد األعمى نتيجته ،كام رأينا مع احلامر الثاين الذي قلد تقليدً ا أعمى،
فخرج من النهر بحمل أثقل مما كان حيمله وسار به الطريق بأكمله وسط تعب شديد.

مارفا كولرت

ثق بنفسك ،فكر لنفسك ،اعمل لنفسك ،تكلم
لنفسك ،وكن أنت نفسك ،التقليد هو انتحار
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التغيري يف حياة اجلراح العاملي إيشان

حيكى أنه يف يوم من األيام كان اجلراح الشهري إيشان عىل موعد للمشاركة

يف أحد املؤمترات الدولية اهلامة التي حرض هلا جيدً ا عىل مدار عدة أشهر،
ٍ
عدد من األبحاث التي عكف عىل دراستها فرتة
حيث كان يستعد لتقديم

طويلة باإلضافة إىل تكريمه عىل جهوده البحثية الطبية بمجال اجلراحة،

وكان الوقت املحدد للمؤمتر هو يوم واحد فقط ،وبعدها يعود الطبيب
ٍ
عدد من العمليات اجلراحية ،ولكن حدث أمر غريب بعد أن صعد
إلجراء
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الطبيب إيشان هو وكافة املسافرين إىل الطائرة ،فامذا حدث يا ترى؟
فبعد أن انطلقت الطائرة باملسافرين بعد ما يقرب ساعة حدث عطل يف أحد

ً
هبوطا اضطرار ًيا يف أقرب مطار وذلك
حمركاهتا ،لذلك قرر كابتن الطائرة أن هيبط
حرصا عىل سالمة الركاب ،وبالفعل هبطت الطائرة يف أحد املطارات العاملية،
ً

ولكن حدث أن طال انتظار الركاب يف صالة املطار دون أن جيدوا أماكن شاغرة
عىل رحالت الطريان املوجودة.

فانتظر الركاب ومن ضمنهم اجلراح العاملي إيشان لعدد ساعات طويلة يف

املطار ،وبعد فرتة مل يستطيع اجلراح إيشان االنتظار أكثر من ذلك ،وتوجه إىل

موظف االستعالمات يف صالة املطار وقال له أنا طبيب جراح ومرتبط بمواعيد
عمليات جراحية فال يمكنني أن أنتظر أكثر من ذلك فالبد وأن جتد يل مكا ًنا شاغرة

عىل أحد الطائرة التي تقلع اآلن ،ولكن املوظف بحث عن مكان شاغر ومل جيد!

فغضب اجلراح وقال له :كل دقيقة من وقتي تساوي أرواح ناس وال يمكنني

أن أنتظر يف املطار أكثر من ذلك ،فاقرتح عليه موظف مكتب االستعالمات يف
املطار أن يستقل سيارة ويذهب إىل املكان الذي يريد الذهاب إليه وخاص ًة أنه يقع

عىل بعد ثالث ساعات عن املطار التي هبطت فيه الطائرة بشكل اضطراري.
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مرسعا من املطار واستقل أحد السيارات
فرحب الطبيب بالفكرة وخرج
ً

ولكن يشاء اهلل أن تنقلب األحوال اجلوية وتسقط األمطار بغزارة ،فحاول الطبيب

العاملي الدكتور إيشان أن يرسع ليصل قبل عتمة الليل ولكنه فقد الطريق فوقف
ٍ
مكان قريب ،ووجد
ونزل من السيارة لريتاح قليلاً وخيتبئ من األمطار يف أي

مرسعا نحوه وطرق
الطبيب أحد املنازل الصغرية يف املكان الذي توقف فيه فذهب
ً

الباب ليطلب املساعدة ،فردت عليه سيدة عجوز وقالت له تفضل بالدخول.

فطلب منها الطبيب أن يستخدم اهلاتف فقالت له :يا بني هل تتوقع أن جتد يف

مثل هذا املنزل الصغري هات ًفا ،فأنا أعيش هنا بدون كهرباء وليس عندي هاتف،
ولكن تفضل يا بني اسرتح قليلاً من املطر وسأحرض لك رشاب ساخن وبعض
الطعام ،فتناول الطبيب الطعام والرشاب الساخن وملح أحد األطفال الذي كان

نائماً بجانب املرأة ويبدو وأنه مريض للغاية ،فسأهلا الطبيب عن الطفل فأخربته أنه
حفيدها ،ولكن توىف والده ووالدته وتركوه يل وهو مريض بمرض نادر يسمى

"العضال" ولقد أخربين األطباء أنه يوجد طبيب يدعى دكتور (إيشان) هو من
يستطيع أن جيري هذه العملية للطفل ولكن كام ترى احلال يا بني ،ليس لدينا ما

ندفعه له.

فكان األمر كالصاعقة التي نزلت عىل الطبيب ،وأخربها بأنه هو الطبيب إيشان
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وأن طائرته تعطلت وهبطت يف مطار البلدة ثم استقل سيارة ففقد الطريق ليأيت

هلا ،فيا هلا من القدرة واحلكمة اإلهلية التي اصطحبت الطبيب إىل هذه السيدة لينقذ
حفيدها ،وبالفعل أجرى اجلراح العاملي العملية للطفل ،ومن وقتها تغريت حياة
السيدة وطفلها وحياة الطبيب نفسه إىل األفضل ،فالبد أال نيأس مهام كان حالنا،
فبالتغيري تصبح حياتنا أفضل دائماً .

-نابوليون بونابرت

من قال ال أقدر ...قل له حاول
ومن قال ال أعرف ...قل له تعلم
ومن قال مستحيل ...قل له جرب
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كن أنت العاقل وسط عامل اجملانني

عندما تبدأ يف عمل خمتلف عام اعتاد عليه الناس سوف تواجه عواصف النقد
واإلحباط ،وقد يصل إىل حد االستهزاء ،فال تستسلم طاملا أنك تؤمن بام تفعل ،وال

ختشى من اللوم والعتاب والسخرية ،بل استمر وحاول ،فلن تكون خمتل ًفا طاملا أنك
تسبح يف نفس النهر ،ويف نفس االجتاه الذي اعتاده اآلخرون.
هنرا كان يمر وسط مدينة كبرية ،فكلام رشب أحد
حيكى أن داء اجلنون أصاب ً

سكان املدينة من النهر أصابه اجلنون ،وكان هؤالء املجانني يتكلمون لغة ال يفهمها
العقالء ،حاول امللك بكل قوة أن يمنع الداء من االنتشار ،فأمر الناس أال يرشبوا من
النهر ،لكنهم أرصوا عىل الرشب خلسة!! حتى تفشى الداء يف كل إرجاء اململكة،
لدرجة أنه ذات صباح استيقظ امللك ليجد امللكة قد ُج َّنت وأخذت تتكلم مع

املجانني ،وأصبح ال يعرف امللك كالمها.

استدعى امللك الوزير واخربه أن امللكة قد ُج َّنت ،وسأله أين كنت عندما رشبت
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امللكة من ماء النهر؟ وأين احلرس؟ ملاذا مل يمنعوها؟ فرد الوزير :إن احلرس قد جنوا
هم أيضا !!
فقال امللك :استدعي طبيب القرص لعالج امللكة ،فرد الوزير :ان الطبيب أصيب
باجلنون ،ومل يبق إال أنا وأنت يا موالي عقالء داخل املدينة.
قال امللك متعجبا :وكيف سنحكم مدينة من املجانني ؟!!
عذرا يا موالي إن املجانني يدّ عون إهنم هم العقالء ونحن املجانني،
فرد الوزيرً :

ألننا ال نفهم كالمهم ،فقال امللك :كيف ذلك!! ألسنا نحن من مل يرشب من هنر
اجلنون ؟
فقال الوزير :إهنم يقولون إهنم رشبوا من النهر لتجنب اإلصابة باجلنون ،وطاملا
أننا مل نرشب كام رشبوا ،فنحن من وجهة نظرهم املجانني ،وأنا وأنت أقلية اآلن،
هم األغلبية ،هم يملكون القوة والسلطان واحلق ،وهم من يضع احلد الفاصل بني
العقل واجلنون ،فامذا نفعل يا موالي؟
فرد امللك بال تردد :اسقني وارشب من ماء اجلنون ،فاجلنون أن تظل عاقلاً وسط
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عامل من املجانني.
نحن نواجه هذا االختبار كثريا ،ونكون يف حرية فاالختيار صعب ،هل تظل ثاب ًتا

عىل رأيك املخالف للجميع؟ أم تساير التيار ،وتعوم مع املوجة ،هل ختضع للقوانني
رغم عدم إيامنك بجدواها؟ وتستجيب للواقع ،وتتخىل عن حلمك ،وترشب من
الكأس؟
يف عامل األعامل نحتاج إىل التفكري خارج الصندوق ،حيث إن قيمة اإلبداع تكمن
يف االختالف ،ويف أن تأيت بجديد يبهر اآلخرين ،جديد خمتلف عام اعتاد الناس عليه،
فإذا فكرت كغريك من البرش فأين اإلبداع إذن؟ ال تقلق ،عندما تنجح ستتحول
السخرية إىل إعجاب ،واللوم إىل ثناء ،وسيصفق لك اجلميع.

-غاندي

الفرد نتاج أفكاره ،فما يظنه بنفسه سيتحقق
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الوقت هو الكنز

.احلياة هذه املنحة التي وهبها اهلل خللقه وأعطاهم إياها كي نستغلها ،ولكنهم
جيهلون قيمة احلياة وقيمة العمر وقيمة الوقت ،فتجد الكثريين يبحثون عن
الوسائل التي يقتلون هبا الوقت ،ويتناسون أنه الكنز الذي إن أحسن اإلنسان
استغالله حلقق الكثري ،وقد أثبتت التجارب أن األشخاص الذين استطاعوا تقدير
الوقت حققوا النجاح ،وخلدوا ذكرهم يف العاملني ،فعمر اإلنسان يقاس بام ما
يقدمه من خري ونفع للبرشية ،فمن أحسن استغالل الوقت فاز بام أراد ،ومن ضيع
الوقت فقد ضيع الكنز
خرج الصياد كعادته كل يوم قبل أن ترشق الشمس ،يبحث عن رزقه ورزق
عائلته الصغرية ،وعندما وصل إىل شاطئ النهر كان الظالم ال يزال يغطي الكون
بردائه ،تعثر الصياد يف كيس كبري به أجسام صلبة ،فمد يده وحتسس تلك األجسام
املوجودة بداخله ،وبعد أن فتح الكيس أخذ يلهو بمحتوياته ،ملعت يف خميلته فكرة
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إلقاء األحجار املوجودة بداخل الكيس عىل وجه املاء ،وبدأ فعلاً يف ممارسه اللعبة
املسلية التي استغرقت وق ًتا ،كانت الشمس قد أرسلت ضوءها إىل الكون ،ووضع
الصياد يده عىل احلجر األخري يف الكيس ،ثم نظر إليه ليعرف ماذا كان يلقي يف ماء
النهر ،وإذا به قطعة كبرية من األملاس.
رصخ الصياد :لقد ألقيت كنزا كبريا من األملاس يف النهر !!!!
وبعد أن هدأ من هول الصدمة ،محد اهلل عىل أنه حصل عىل جزء من الكنز،
وعاد به إىل أوالده.
إننا نضيع الكنز الثمني ونتخلص منه ونحن ال ندري ،إننا نضيع أهم املنح
التي وهبها اهلل لنا وهي العمر والوقت ،فنتفنن يف قتل الوقت يف وسائل الرتفيه
واالنشغال باألمور التي ال فائدة منها ،فعندما ال نحسن استغالل ما لدينا من
وقت فنحن نفرط يف الكنز بسهولة.
إن استغالل اإلنسان للوقت بشكل صحيح وبالعمل املفيد قد يغري حياته نحو

األفضل ،بل قد يمنح للبرشية عملاً
رائعا ،إن أول خطوات الناهبني هو البحث
ً
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عن نواحي استغالل الوقت ،لقد ظل العالمِ امحد زويل يعمل ملدة عرشين ساعة

كل يوم حتى استطاع أن خيرتع ،ويبدع ،وفاز بجائزة "نوبل" ،و(اديسون) ظل
جيرب وجيرب حتى منح العامل املصباح الذي أضاء الدنيا.
إن الباحثني عن التغيري والنجاح هم أحرص الناس عىل الكنز ،وأكثرهم
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استفادة منه ،فيمكن أن تنجز الكثري إن أحسنت استغالل الوقت بالتخطيط
والرتتيب ،فأسع للتعليم والعمل واإلبداع بمجرد حتديد وقت معني إلنجاز عمل
معني كل يوم يصنع الكثري ،وقد يغري جمرى احلياة.

-بنجامني فرنكلن

إذا كنت حتب احلياة ،فال تضيع الوقت سدى
ألن الوقت هو املادة املصنوعة منها احلياة
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الوقت يتطلب ترتيب االولويات

كان هناك عدد من الطلبة اجلامعني الذين كانوا يف الصف األول اجلامعي ،وعند
التحاقهم باجلامعة ،نظمت هلم إدارة اجلامعة يف األسبوع الدرايس األول أسبوع
تعارف بني طالب الصف األول وأعضاء هيئة التدريس الذين سيحارضون
حرصا من إدارة اجلامعة عىل تعرف الطالب عىل نظام
الطالب اجلدد ،وذلك
ً
الدراسة واكتساب اخلربات املهارية قبل الدخول يف جو املحارضات ،وكان

مسموح للطالب القدامى حضور األسبوع الدرايس األول الذي نظمته اجلامعة
ألول مرة حتت اسم "رمل وحىص"!
يف احلقيقية كان اسم األسبوع الدرايس األول الذي نظمته اجلامعة غريب

ولكنه يف نفس الوقت حقق هدفه وجذب انتباه كلاً من الطالب القدامى واجلدد
وحرصوا عىل حضوره ،وكان من بني حضور هذا األسبوع التدريبي أحد أستاذة
إدارة األعامل الذين هلم تاريخ طويل يف تدريس اإلدارة يف اجلامعة ،والذي يبدو أنه
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من اختار عنوان األسبوع التدريبي األول باجلامعة "رمل وحىص"!...
ماذا بك أهيا املعلم هل هذا اسم له عالقة بأول أسبوع درايس أم له عالقة
بكونك مدرس بقسم إدارة األعامل ،يبدو أن العنوان ليس له عالقة بيشء ولكننا
لن نستبق األحداث ،إذ أن أستاذ إدارة األعامل دخل عىل الطالب الصف األول
اجلامعي وسط مجيع احلضور املشاركني حاملاً رمل وحىص وإناء فارغ ،مما أثار
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تعجب الطالب ،الذين وجدوه يضع اإلناء ً
فارغا عىل املنضدة وقام بوضع الرمل
واحلىص بعيدً ا عن اإلناء ،إال أنه ألتقط من جانبه جمموعة من احلجارة الكبرية وقام
بوضعها يف اإلناء.
ثم رفع األستاذ صوته قائلاً لطالبه هل اإلناء ممتلئ؟
فقال الطالب بصوت مرتفع نعم اإلناء ممتلئ ،فسكت األستاذ ونظر جانبه
والتقط جمموعة من احلىص ووضعها يف اإلناء ،وعاد ليسأل الطالب مرة أخرى
هل اإلناء هكذا ممتلئ؟
فتحري الطالب ،وألول مرة انقسمت أراؤهم ،وقال بعض منهم :قد يكون
ممتلئًا والبعض اآلخر قال :ال بل قد يتسع للمزيد ،فأعجب األستاذ هبذا االنقسام
كيسا ممتلئًا بالرمال وقام بسكبه يف اإلناء
الذي ينم عن وعي ،ونظر جانبه فالتقط ً
الكبري فسقطت حبات الرمل بني قطع الصخور الكبرية وبني حبات الرمل ،ليعود

استاذ إدارة األعامل ويسأهلم هل اإلناء ممتلئ اآلن؟
فتعالت العديد من األصوات باإلجياب كون اإلناء ممتلئ عن آخره ،وهنا أخذ
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األستاذ إناء آخر ممتلئ باملياه وسكبه يف اإلناء األول فترشبت الرمال والصخور
املياه وبدأ اإلناء يفيض فتعالت األصوات يكفي فاإلناء قد امتأل ،وهنا بالفعل
اإلناء قد امتأل ،و ُيمثل اإلناء كل واحد م ّنا ،فاألشخاص الناجحون هم من
ثم تأيت
يضعون األشياء املهمة عىل رأس أولوياهتم وهي متثل الصخور ،ومن َّ
األشياء املهمة فاألقل أمهية ،فإن وضعنا األشياء األقل أمهية عىل رأس أولويتنا ،ملا

تواجد مكان لألولويات.

-نابليون هيل

عندما حيل اإلخفاق ،تقبله على أنه عالمة
ضعف يف خططك ،أعد بناء هذه اخلطط،
وأحبر من جديد جتاه هدفك.
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أصنع السعادة

صناعة البسمة وتقديم السعادة لآلخرين متنحان من يقدمهام سعادة أكرب

مما جيدها اآلخرون ،كام أهنام من صفات اإلنسان احلقيقي ،فال وجود لإلنسانية

احلقيقية إال بتقديم ما يسعد اآلخرين ،ومهام كانت ظروفك أو إمكانياتك
ف ُيمكنك أن تُقدِّ م لغريك ما يسعده ،فالكلمة الطيبة واالبتسامة الصادقة مها ما

ُي ِ
دخل الرسور عىل قلوب الناس ،وهي أمور ال ُت َك ِّلف صاحبها شيئًا ،لكنهام قد
تغريان من حياة اآلخرين.

إن زراعة األمل وإدخال الفرحة عىل قلوب املحيطني من أرسار السعادة التي

أثرا ملا
متنح للفرد مكانة يف حياة املحيطني ،فمن يزرع األمل يف قلوب الناس جيد ً

يزرعه ،وتكون سعادته أكرب عندما جيد ما صنعه قد غيرَّ يف حياة غريه ،وهذه هي
قمة االنسانية احلقيقية.

ٍ
بمرض خطري ،وقدَّ ر هلا األطباء
كانت إحدى الفتيات الصغريات قد أصيبت

أيا ًما قليلة تعيشها وبعدها ستفارق الدنيا ،فنظرت الفتاة إىل الشجرة املوجودة
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بجوار النافذة ،وقالت ألختها" :إنني سأموت عندما تتساقط أوراق تلك الشجرة،
فنظرت األخت الكربى إليها يف حنان ،وقالت :دعينا نستمتع باأليام ،وال تفكري
يف أمر الشجرة فام زال عليها الكثري من األوراق ،ومرت األيام والبنت الصغرية

ُتشاهد كل يوم ورق الشجرة تسقط واحدة منها ،حتى بقيت عىل الشجرة ورقة
واحدة فنظرت الفتاة عليها ،وقالت ألختها " :مل يبقى عىل الشجرة إال ورقة واحدة

وسأموت غدً ا" ،فقالت هلا أختها" :بل دعينا نستمتع هبذا اليوم ،ويف الغد ننظر
ما سيكون ،وأصبح الصبح ووجدت الفتاة الورقة عىل الشجرة ،ومر يوم آخر
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ثم يوم آخر ،ثم مر اخلريف والشتاء وجاء الربيع والورقة ال زالت عىل الشجرة،
وأختها بجوارها ،وبدأت حالتها تتحسن وبدأت تتعايف شيئًا فشيئًا حتى ُشفيت

متا ًما ،وعندما أصبحت قادرة عىل احلركة توجهت نحو الشجرة ،وحتسست الورقة
التي مل تسقط فإذا هبا ورقة من البالستيك من أشجار الزينة فعلمت أن أختها هي

من وضعتها لتعطيها األمل وتبعد عنها اليأس.

إن قيمة اإلنسان فيام يقدمه لغريه من أمل وتفاؤل ،وهؤالء الذين اعتادوا عىل

فكر كل ٍ
العطاء هم أسعد الناس ألهنم يزرعون الفرحة .فلو َّ
فرد يف زراعة األمل يف
نفس إنسان بائس لتغري العامل من حولنا ،فاحرص عىل زراعة األمل واخلري ،ولن

تحُ َرم األجر ولن ختلو حياتك من البسمة.

– جون دون

ال يستطيع أي إنسان أن يعيش منعزلاً عن العامل،
فهو جزء ال يتجزأ منه.
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التوازن سر السعادة

منذ أن أوجد اهلل اإلنسان عىل األرض وهو يبحث عن السعادة ،يبحث عنها
يف كل مكان ويف كل األحوال ،حتى يف نومه!! ال ختلو أحالمه من البحث عنها،
البعض يراها يف املال فيسعى إىل مجعه وكنزه ،ومنهم من يرى السعادة يف القوة
والسلطان ،فيسعى إليهام ومن الناس من يرى السعادة يف حب الناس والتعاون
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مع اآلخرين واحلرص عىل إسعاد املحيطني به ،واحلقيقة أن السعادة تكمن يف صنع
التوازن بني كل ذلك ،فاحلرص عىل إسعاد اآلخرين ال يعني أن يتحامل اإلنسان
عىل نفسه ويضيع حقوقه ،أو يتنازل عن أحالمه إلرضاء املحيطني به ،وكذلك ال
تعني ترك فرص النجاح واحلصول عىل الثروة ألن ذلك ال يعجب البعض.
أراد أحد احلكام أن ُيع ِّلم ابنه الصغري احلكمة ليجمع بني السلطان واحلكمة

إذا آلت إليه أمور اململكة بعده ،فأرسله إىل أحد احلكامء الذي كان ُيقيم يف منطقة
بعيدة وبعد مسرية يومني وصل الفتى إىل قرص احلكيم الواقع عىل قمة اجلبل،

وعندما دخل عليه كان املساء قد نرش رداءه عىل الكون ،فانتظر الفتي حتى أصبح

ٍ
ٍ
واحدة أمره احلكيم أن حيمل
بكلمة
الصباح ،ودخل عىل احلكيم ،وقبل أن يتكلم
ريا مليئًا بالزيت ،وأن يطوف يف أركان القرص ليتعرف عىل املكان الذي
ً
كأسا صغ ً

سيتعلم فيه.

أخذ الفتى يتنقل بني جنبات القرص الواسع ،وهو ممسك بكأس الزيت التي
حيرص عىل سالمة حمتوياهتا ،ومرت الساعات ،وعاد الفتى إىل احلكيم ،فسأله :ما
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رأيك يف السجاد الفاخر املوجود يف الساحة الواسعة أعىل القرص؟ فرد الفتى :أنه
مل يالحظ ذلك ،ثم سأله :وماذا تقول يف اللوحات الزيتية التي تزين جدار غرفة
الطعام؟! فرد الفتى :أنه مل يلتفت إليها!!
فسأله احلكيم :ملاذا مل تالحظ كل تلك األشياء املوجودة بالقرص؟ ،فأجاب
الفتى :ألنه كان طيلة الوقت ينظر إىل كأس الزيت ،وخيشى أن تنسكب حمتوياهتا! .
فطلب منه احلكيم أن يعود لعمل جولة أخرى داخل القرص ،وأن يعرف
حمتوياته ،ومع جتول الفتى يف القرص ،والتفاته عىل األرضيات واللوحات وما
حيتويه القرص ،انسكب منه الزيت!
عاد الفتى إىل احلكيم هذه املرة بالكأس فارغة ،فنظر إليه احلكيم وقال :الدرس
األول ،التوازن هو رس النجاح ،ال تدع شيئًا يطغى عىل اآلخر ،واحرص عىل كل
ما لديك ،وال ترتك يشء مهم ُيعطلك عن يشء أهم.
إننا بحاجة إىل هذا التوازن يف كل حياتنا ،إننا نحتاج إىل أن نعطي لآلخرين
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رشيطة أال ننسى أنفسنا ،وحمتاجون إىل العمل دون نسيان الرتفيه واالستمتاع
باحلياة ،إننا نحتاج إىل القوة دون جتاهل العطف والرقة ،فقيمة السعادة يف قدر ما
نصنعه من توازن يف احلياة.

-إبراهيم الفقي

يظن الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة
النجاح ولكن العكس هو الصحيح ...النجاح
هو نتيجة الشعور بالسعادة.
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كيف يكون النجاح اخلاىل من السعادة

يتساءل الكثري من األشخاص عن كيفية بدء رحلة النجاح ،وعن أي درجة
من درجات السلم يعتلوهنا ،إذ أهنم يعلمون جيدً ا أن النجاح ال يتحقق بني ليلة
وضحاها ،ولكنه يتطلب اعتالء سلم النجاح درجة تلو األخرى ،إذ أنه عىل قدر ما
أن النجاح نفسه ميلء بالفرح والسعادة عىل قدر ما أن طريق النجاح ملئ بالصعاب
والعقبات ً
أيضا ،لذلك فليس كل ناجح سعيد!
ليس كل ناجح سعيد؟!! كيف؟
نعم ليس كل ناجح سعيد سأخربك كيف ،حينام تستطيع حتقيق النجاح بأقل
التضحيات ،فالنجاح احلقيقي هو الذي يعني استثامر األشخاص لقدراهتم
ومهاراهتم من أجل حتقيق النجاح وليس حتقيق النجاح بعد استنزاف قدراتك
ومهاراتك ،ماذا يعني ذلك؟
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يعني ذلك أنه حينام تكون الرضيبة التي تدفعها مقابل الوصول للنجاح أكرب
من القدرة التي يتحملها اإلنسان فهنا يكون النجاح خايل من السعادة ،فإذا كان
النجاح هيتم بتقديم السعادة لإلنسان ،فامذا إن خرس اإلنسان سعادته يف سبيل
حتقيق النجاح؟
ففي هذه احلالة لن يعني النجاح يشء لإلنسان ،بل سيكون سب ًبا لشقائه ،وهذا

ال ينطبق عىل األشخاص اللذين حيرمون أنفسهم من قسط من الرفاهية واملتعة
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التي كانوا يتمتعون هبا من أجل الوصول لرفاهية ومتعة أفضل ،فهذه قاعدة
أساسية من قواعد حتقيق النجاح.
 -1كأن ختصص وقت للقراءة من أجل تطوير ذاتك وحتقيق النجاح.
 -2وكأن تقوم بمامرسة الرياضة عىل حساب تقديم الراحة واالسرتخاء
جلسمك من أجل احلفاظ عىل لياقتك.
 -3وكأن حترص عىل بذل املزيد من اجلهد من أجل تنمية قدراتك اللغوية أو
املهارية من أجل حتقيق النجاح.
فجميع هذه اخلطوات ليست إال اخلطوات األساسية لتحقيق النجاح والتي
حيتاجها األشخاص للوصول إىل اهلدف املراد حتقيقه ،وهم بذلك يكونون قد
نجحوا يف حتقيق هدفهم ،ولكن يف احلالة السابقة حتدثنا عن أن النجاح يف بعض
األحيان يكون سب ًبا يف شقاء اإلنسان ،وحيدث ذلك حينام يضحي األشخاص

بسعادهتم من أجل احلصول عىل نجاح لن حيقق هلم السعادة ،أي عندما تكون
الرضيبة التي تدفعها مقابل الوصول للنجاح أكرب من القدرة التي تتحملها.
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ولذلك جيب أن يكون اهلدف من حتقيق النجاح هو:
 -1حتقيق سعادة األشخاص
 -2تقديم حياة أفضل لألشخاص
 -3متكني األشخاص من إثبات ذاهتم.
 -4أن يكون النجاح من أجل البناء وليس اهلدم ،وهذا يتحدد بناء عىل اختيار
األشخاص للنجاح يف حتقيق يشء إجيايب أم سلبي.
 -5حتقيق األهداف والطموحات املرجوة.

مصطفىحممود

السعادة ال ميكن أن تكون يف املال أو القوة أو
السلطة بل هي يف "ماذا نفعل باملال والقوة
والسلطة.

161

َم ِّكن

ال تضخم األمور لكي تعيش بسعادة

حيكى أن امرأه رزقها اهلل بصبي فعوضها عن وفاة أبيه الذي توىف قبل والدته

بأشهر ،وحزنت املرأة عىل وفاة زوجها طويلاً  ،ولكنها وجدت نفسها وحيدة
وشعرت برضورة التغلب عىل احلزن الذي بدأ يأكل يف جسدها وينال من نفسها،
ريا وحيتاج للرعاية ،لذلك قررت أن
وزاد من شعورها هذا أن طفلها مازل صغ ً

هتتم بطفلها وتنسى أحزاهنا ،فوجدت السعادة مع الطفل وأحست أن اهلل يعوضها

عن فقداهنا لزوجها ،ولكن يشاء اهلل أن يتوىف الطفل ً
أيضا ،فانقلبت حياة املرأة
رأسا عىل عقب وعاد احلزن يمأل حياهتا ،وراحت هتمس لنفسها البد من وجود
ً
طريقة ليعود ابني للحياة ،وذلك يف الوقت الذي كان يسيطر عليها احلزن فسيطر

عليها اجلهل ومل ترىض بقضاء اهلل سبحانه وتعاىل.
فلجأت املرأة إىل احلكيم الذي كان يعيش يف املدينة التي تعيش فيها ً
أيضا،
فقصت له قصتها وكيف أهنا تعيش اآلن بدون زوج وبدون ابنها الوحيد التي
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كانت تعيش من أجله بعد وفاة زوجها ،وقالت للحكيم وهي تبكي :أهنا مستعدة
ريا وقال بينه وبني نفسه :إن هذه
لفعل أي يشء حتى يعود ابنها ،ففكر احلكيم كث ً
السيدة البد وأن جتد أمل تعيش حياهتا من أجله ،وأنني مهام قلت هلا وهي منهارة

من البكاء هكذا فلن تتفهم احلديث ،فالبد أن أفعل شيئًا هلا.
وبالفعل استقر احلكيم عىل أن يعطيها وصفة لكي يعود هلا ابنها مرة أخرى،
فقال للمرأة :اسمعي أيتها املرأة هل مازالتي راغبة يف احلصول عىل وصفة ليعود

ِ
إليك ابنك؟

فقالت له املرأة :نعم مازالت أرغب يف ذلك ،وسأفعل أي يشء مهام طلبت
مني!
فقال هلا احلكيم :إ ًذا سأعطيك الوصفة يف حالة واحدة وهي أن تأيت يل بحبة من
اخلردل من أي منزل يف املدينة برشط أن يكون املنزل التي ستأيت منه بحبة اخلردل
منزل ال يدخله احلزن ولن يدخله أبدً ا!
فوافقت املرأة وذهبت مرسعة لتطرق مجيع أبواب أهل القرية ،فعندما طرقت
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باب أول منزل فتحت هلا أمرأه صغرية،
فقالت هلا :هل دق احلزن بابك يو ًما

ما؟ فقالت هلا :إن بيتي ال يعرف سوى
احلزن ،فمنذ أعوام توىف زوجي وترك
يل مخسة أوالد ،وضاق احلال بنا وأنا من
أرصف عليهم وهم مازالوا صغار.
فذهبت املرأة إىل دار آخر ففتحت
سيدة أخرى الباب وأجابت عىل سؤاهلا
قائلة :إن احلزن عرف طريق بيتها منذ
مرض زوجها الذي ال يستطيع التكفل
بمسؤوليتهم منذ مرضه ،فساعدهتا املرأة
لكي تشرتي هلم الطعام وتركتها وذهبت
لبيت آخر ،وهكذا كان احلال مع املرأة
التي طرقت بيوت أهل القرية لتأيت بحبة
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خردل من منزل مل يدقه احلزن أبدً ا ،حتى ذاب حزن املرأة عىل طفلها وزوجها
وانصهرت مع أحوال أهل القرية ،وبذلك يكون احلكيم قد أعطاها الوصفة
احلقيقية للتخلص من احلزن.
واملغزى احلقيقي من القصة أن اهلموم واألحزان واملخاطر تكرب شيئًا فشيئًا
وتالزمنا عندما نفكر فيها ولكنها تتضاءل عندما ننظر هلموم ومصائب اآلخرين،
فالبد أن ال تضخم املشكالت التي تعرتض طريقك لكي حتظى بالسعادة التي
تستحقها.

-علي الطنطاوي

إنكم سعداء ولكن ال تدرون ،سعداء إن عرفتم قدر النعم
اليت تستمتعون بها ،سعداء إن عرفتم نفوسكم وانتفعتم
باملخزون من قواها.
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فكر يف جناح اآلخرين وسوف تنجح

إن طبيعة اإلنسان تدفعه نحو احلياة االجتامعية داخل جمموعة قد تكون كبرية
وقد تكون صغرية ،فهو بطبيعته كائن اجتامعي ،يرى نجاحه من خالل نظرات
اآلخرين وتفاعلهم معه ،واإلنسان دائماً يبحث عن التفرد والنجاح والتميز
من خالل استغالل مهاراته وقدراته ،وقد وهبنا اهلل مهارات خمتلفة وجماالت
تفوق ختتلف من شخص أخر ،فمن استطاع أن يستغل نواحي املهارة يف حياته
وشخصيته ،وصل إىل ما يريد وحقق هدفه من نجاح ،ومن فشل يف استغالل ما
وهبه اهلل من موهبة وقدرة يظل طيلة حياته يبحث عن هذا النجاح املفقود.
ويف كثري من األحيان ،ال يتحقق النجاح إال عن طريق التعاون بني جمموعة من
مجيعا نحو اهلدف املنشود،
اإلفراد وصنع نوع من التكامل بني قدراهتم فيصلون ً

ويتحقق النجاح اجلامعي الذي يفيد اجلميع.

يف إحدى املحافظات الريفية قررت احلكومة إجراء مسابقة بني الفالحني
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يف إنتاج الذرة ،فمن حتقق أرضه اكرب إنتاجية يكون هو الفائز باجلائزة ،واستعد
الفالحون للمسابقة ،وبدأت النباتات تنموا وتكرب برسعة حتى جاء موعد
احلصاد ،وإذا باجلائزة تذهب ألحد الفالحني الذي كان يقع حقله وسط احلقول،
وتكرر األمر عا ًما بعد عام ،وأصبحت اجلائزة تذهب لنفس الفالح كل عام.
دفعت تلك الظاهرة أحد الصحفيني أن يناقشه يف رس فوزه باجلائزة كل عام
مع انه يعطي بذوره اجليدة جلريانه ،ورغم ذلك مل يفز إال هو ،وتعجب من عدم
خوفه أن يفوز أحدهم باجلائزة بعد استخدام بذور حقله اجليدة .نظر الفالح إىل
الصحفي وقال(( :يا سيدي إن الرياح تقوم بنقل حبوب اللقاح من حقل آلخر،
فإذا أعطيت جلاري حبوبا سيئة فسيؤثر ذلك عىل حمصول حقيل بعد نقل الريح
للقاح الضعيف ،إنني أري انعكاس ما أقدمه عىل إنتاجية حقيل))
لقد أدرك هذا املزارع احلقيقة التي تقول :أن نجاحك مرتبط بنجاح من هم
حولك ،فقد علم أن البذور السليمة القوية سيصل لقاحها إىل حقله ،وبالتايل ال
خوف عليه بل سيجد النتيجة التي يتمناها ألنه اهتم بمن حوله.
سعادة الفرد من سعادة اآلخرين هذه احلقيقة التي جيب أن نجعلها نصب
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أعيننا إن أردنا احلياة والسعادة الدائمة ،فالشخص الذي يسعى لنجاح املحيطني
به هو أول املستفيدين من نجاحهم ،كام أن إسعاد اآلخرين ثقافة جيب أن تسود يف
املجتمع ،وأن يعرف اجلميع أنه ال معنى للحياة بدون اآلخرين ،وال سعادة إال
باحلب والتعاون ،وال قيمة للنجاح ما مل ينعكس أثره عىل املحيطني ،فقط فكر يف
نجاح اآلخرين وسوف تنجح.

-بيرت دروكر

الشخص الناجح يركز أكثر على فعل الشيء
الصحيح ،ال على فعل الشيء بشكل صحيح
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احلكم املسبق على األمور ...أضراره وآثاره!...

إن احلكم عىل اآلخرين وإصدار األحكام املسبقة عىل أفعاهلم وأقواهلم هو
أمر خاطئ ،بل قد يرتتب عليه الكثري من النتائج السلبية التي ترض بالطرف الذي
يصدر احلكم عىل اآلخرين دون أن يضع نفسه مكاهنم.
ريا هيدد استقرار
أمرا خط ً
ويعد إصدار األحكام وعدم تفهم وضع اآلخرين ً

اإلنسان ونجاحه عىل املستوى االجتامعي واملهني والعميل والدرايس وعىل كافة
األصعدة واملناحي ،حيث أن احلكم املسبق عىل األمور حيرم اإلنسان من الفرص
التي تكون أمامه فتضيع منه عندما يترسع يف إطالق األحكام.
وذلك ألن حتقيق اإلنسان لطموحاته وأهدافه ال يمكن أن يتوازى مع اعتامده
عىل احلكم املسبق لألمور ،فهل ترى أن فريق العمل الذي يصدر كل عضو
ناجحا؟ أو أهنم
منه أحكا ًما مسبقة عىل ترصفات وأفعال باقي الفريق سيكون
ً

سيكونوا قادرين عىل العمل بروح التعاون؟!
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يمكنك أن تستنتج إجابة التساؤل السابق من القصة التالية ،حيث يحُ كى أن

رجلاً وزوجته كانا يعمالن عند أحد األمراء ،وكان كالمها يوجه اللوم ألبونا آدم
وأمنا حواء ،حيث كان الرجل يقول أن خطيئة آدم وحواء هي السبب يف التعب
والشقاء الذي جيدانه يف األرض ،لدرجة أنه كان يقول لو كنت أنا وزوجتي حمل
آدم وحواء ما كنا قد أكلنا من الشجرة التي منعنا اهلل جل جالله عن تناول الطعام
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منها.
ويف أحد األيام سمع األمري احلديث املتكرر الذي يدور بني الرجل وزوجته
حينام يتذمران ويقوالن أن آدم وحواء مها السبب يف معاناهتام ،فأمر امللك حراسه
أن حيرضوا له الزوج والزوجة اللذان صدر منهام هذا احلديث وأن يضعومها يف
غرفة كبرية مليئة من كل ما لذ وطاب ،وأمر حراسه أن خيربا هذين الزوجني
أن األمري يستضيفهام مها االثنني عىل العشاء وحيق هلم أن يتناوال ويرشبا كل ما
يشتهيان ،ولكن برشط أال يقرتب أ ًيا منهام من الطبق املغطى والذي أمر األمري بأن

يوضع يف منتصف طاولة العشاء ،وأكد اخلدم عىل الزوجني أن األمري حيذر من
االقرتاب من الطبق املغطى سواء باللمس أو الفتح أو التناول منه.
وعىل الرغم من أن الزوجني كان أمامهام ألذ وأشهى األطعمة واملرشوبات
إال أن الفضول كاد يقتلهام من أجل أن يعرفا ما الذي يضعه األمري يف هذا الطبق،
فقالت الزوجة لزوجها يمكننا أن نرى ما وضعه األمري يف الطبق املغطى وال نأخذ
منه يشء ،وبالفعل وقع الزوج والزوجة يف اخلطأ الذي وقع فيه آدم وحواء وعندما
فتح الزوج وزوجته الطبق حرض األمري وقال هلام اآلن كنتم يف حمل آدم وحواء
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وفعلتم ما فعلوه!...
فمن األفضل أن يفكر اإلنسان جيدً ا قبل أن يصدر األحكام املسبقة وأن يضع
نفسه حمل اآلخرين ،وهذا ينطبق عىل كافة األمور واملواقف التي تعرتض طريقه
وعىل كافة مناحي وأصعدة احلياة.

-تولستوي

قبل أن تصدر احلكم على اآلخرين احكم
على نفسك.
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 5أعراض تؤكد أنك تلعب دور الضحية

طاملا ارتضيت أن تلعب دور الضحية فأنت اخلارس بكل تأكيد ،فأنت ختتار

الطريق األقرص للتربير واهلروب من الواقع بدلاً من مواجهة مشكالتك والتغلب

عليها لتصبح حياتك أفضل ،فالعديد من األشخاص حياولون أن َي ْص َطنِ ُعوا دور
الضحية وهو إحساس ناتج عن عدم القدرة عىل مواجهة احلقيقة ،فيذهب هؤالء

الالعبني لدور الضحية إىل حماولة كسب تعاطف اآلخرين معهم بقصد لفت
االنتباه إليهم وتربير املوقف ،وخاص ًة أن من يلعب دور الضحية يكون يف أغلب
األحيان قد مارس َت َع ُّس ًفا ضد اآلخرين ،ف ُيحاول أن ُيربر هذا الت ََع ُّسف بأنه رد فعل

وليس فعل.

ومما ُيثبت أن شخصية العب الضحية ُتعاين من اضطرابات نفسية ناجتة عن

عدم القدرة عىل التعبري عن الرفض عماَّ حيدث معها ولذلك يذهبون إىل لعب دور
الضحية للهروب من الواقع وكذلك للهروب من نتائج الت ََع ُّسف الذي مارسوه
نحو األشخاص املحيطني هبم بحسب العديد من الدراسات ،فإن نسبة كبرية من
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هؤالء األشخاص ينجحون يف كسب تعاطف املحيطني وتربير تعسفهم ،وهذا
أمر خطري للغاية إذ أن هؤالء األشخاص يتامدون يف تعسفهم ولعب دور الضحية

نتيجة الدعم الذي حيصلون عليه من املحيطني هبم.

كام يلجأ األشخاص للهروب من الواقع ولعب دور الضحية عندما َيت ََع َّر ُضون

ألزمات مادية كأن ينفد املرصوف ا ُملخصص للشهر قبل موعده فتذهب َر َّبة املنزل
أو رجل البيت إىل إلقاء اللوم عىل طرف آخر دون االعرتاف بوجود مشكلة ،ويف

احلقيقية فإن أشكال لعب دور الضحية كثرية.
أعراض لعب دور الضحية

ُتشري األعراض التي ُت ِّ
ؤكد أن الشخص الذي يترصف هكذا ،أنه ما هو إال

شخص يلعب دور الضحية والشخصية االهنزامية التي هترب من مشكالهتا إىل

واقع افرتايض تعيش به بمفردها ويعيش اآلخرين فيه ،فإن كنت تقوم هبذه األشياء
ٍ
فأنت تلعب هذا الدور :

 -1تعترب نفسك شخص ال حول له وال قوة.
 -2ال تستطيع أن متنع الرضر الواقع عليك.
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ومغلوب
 -3تترصف وكأنك ُتساير أمور حياتك ألنك ال حول لك وال قوة،
ٌ

عىل أمرك.

 -4دائماً ما ُتلقي باللوم عىل اآلخرين يف أي انتقاد ُي َو َّجه لك لتربير األخطاء

التي ترتكبها.

 -5دائماً ما تنسحب ،أو أنك تبحث عن الورقة الرابحة وتلعب هبا دور

الضحية.

إن اهلل يكلفك بقدر ما يعطيك

-حممد الغزالي
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تداعيات النظرة السلبية لألمور؟

حيكى أن أحد كبار السن كان لديه ابن وحيد ،ويف أحد األيام كان البد من أن
يسافر إىل إحدى القرى التي يستغرق الوصول إليها وقت طويل -يوم عىل األقل،-
ريا
لذلك كان البد له أن يأخذ أبنه معه لريافقه معه يف رحلة سفره ،إذ كان الرجل كب ً

يف السن وال يستطيع أن يتحرك من دون ابنه.

وكان الرجل الكبري دائماً ما يقول أن ما حيجبه اهلل عنا عظيم ،فحينام حيدث أي
يشء ،كان يقول عبارته هذه ،وحينام كانا يسريان يف طريقهم للسفر مستخدمني احلامر
كوسيلة مواصالت للتنقل بني املدن قديماً  ،حدث أمر حمزن ،ولكن الرجل كعادته

قال :إن ما حيجبه اهلل عنا عظيماً .

فأثناء ركوهبام احلامر وبعد ما قطعا مسافة ليست بالكبرية ،وقع احلامر عىل الطريق
وكرست قدمه وصار من غري املمكن أن يتحرك من مكانه ،وكعادة الرجل الكبري

قال :إن ما حيجبه اهلل عنا عظيماً  ،ولكنهام ُاضطرا أن يسريا عىل أقدامهام تاركني احلامر
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وحاملني أمتعتهم معهام.
كان الطريق طويلاً وح ًقا ُم ِ
تع ًبا عىل الرجل الكبري بشكل خاص ،فبعد مسافة

ليست بالكبرية ً
أيضا ،وقع الرجل الكبري فانزلقت قدمه وحدث معه نفس ما حدث

قادرا عىل احلراك وامليش بشكل طبيعي ،وقال
مع محارمها إذ ُكسرِ ت قدمه ،ومل يعد ً
الرجل كعادته إن ما حيجبه اهلل عنا عظيماً ،وعىل الرغم من تعب األب إال أهنام كانا

مضطرين أن يتحامال عىل أنفسهام لكي ال يدركهام الليل أثناء مرورمها يف الطريق
جارا قدمه التي كرست يف حني محل االبن مجيع
الوعر ،فاضطر األب أن يميش ببطء ً

األمتعة ومىض بجانب والده.

وحدث أن غضب االبن وقال ألبيه :وهل يوجد أعظم مما حدث ،كفى يا أيب،
واستكمال طريقهام ،ويشاء القدر أن خترج أفعى من الصحراء وتلدغ االبن ،فضمد
األب جراح ابنه وأزال أثر السم من قدمه حيث لدغته األفعى ،وقال األب مجلته

الدائمة :إن ما حيجبه اهلل عنا عظيماً !

وبذلك استغرق السفر ثالثة أيام وليس يومني كام كانت تأخذ رحلة السفر إىل
القرية التي كانا ذاهبني إليها ،وأصبح االبن بخري وشفي من لدغة احلية ،وكذلك
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األب أصبحت قدمه أفضل قليلاً  ،فتمكنا من الوصول إىل القرية ولكنهم تأكدا من
معنى اجلملة التي كان يقوهلا الرجل الكبري حينام رأيا املدينة حمطمة إثر قيام زلزال

حمطم ،ح ًقا إن ما حيجبه اهلل عنا عظيماً .

واملغزى من القصة أال تنظر بنظرة سلبية لألمور ،فإن هلل حكمة مما حيدث يف
حياتك وعليك أن جتتهد حتى حتصل عىل ما تريد.
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– لو تزو

رحلة األلف ميل تبدأ خبطوة
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كيف تتخلص من اإلحباط الذي مينعك من تطوير الذات؟

من أخطر العقبات التي تقف أمام تطوير الذات هو اإلحباط الذي يتعرض له

األشخاص عند حماولتهم اختاذ قرار ما ،حينام جيدون أنفسهم يف حالة رصاع داخيل

من جراء تنامي خماوفهم من عدم القدرة عىل تغيري وتطوير أنفسهم ،باإلضافة إىل
املخاوف اخلارجية التي تنبع من األشخاص املحيطني والذين يقللون من قدرة

األشخاص عىل تغيري وتطوير ذاهتم.

هذه احلالة الداخلية واخلارجية تقلل من مهة وعزيمة األشخاص ،وختلق حالة

من الرصاع الداخيل التي تنتهي عند األشخاص اإلجيابيني إىل اختاذ قرار تطوير

الذات ،يف حني تنتهي هذه احلالة من الرصاع عند األشخاص السلبيني إىل الرتاجع
عن اختاذ قرار تطوير الذات نتيجة تأثرهم سلب ًيا بتلك احلالة.

 -1هناك مقولة شهرية عن اإلحباط والغباء واليأس ،وهي تنطبق عىل كافة

السامت حيث تقول "قبل أن تقرر أنك مريض باالكتئاب تأكد أولاً أنك غري حماط

باألغبياء" ،وهكذا ،تنطبق هذه املقولة عن حالة اإلحباط التي تصيب األشخاص
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عند حماولتهم اختاذ قرار تطوير الذات أو عند اختاذ قرار تطوير الذات بالفعل

والرتاجع عنه ،إذا يمكن القول بكل ثقة أنه "قبل أن تقرر أنك غري قادر عىل تطوير

ذاتك تأكد أولاً أنك غري حماط باملحبطني" ،إذ أن األشخاص اللذين ينجحون يف

حياهتم هم األشخاص اللذين حييطون أنفسهم باألشخاص اإلجيابيني ،إ ًذا ِ
أحط

نفسك باألشخاص اإلجيابيني.

 -2فيام أوضح العديد من العلامء أن هذا العرص هو عرص "االكتئاب ا ُملعدي"

إذ أن املحبطني والكئيبني قادرون عىل نقل العدوى سواء بإرادهتم أو بغري إرادهتم،

فاإلنسان غري حمصن بشكل ٍ
كاف من عدوى االكتئاب ،بينام األشخاص الناجحون
هم الذين يعملون وف ًقا للمبدأ الذي يقول "عند وجود يشء ال يعجبك البد أن
تغريه ،وإن مل تستطع فالبد أن تغري الطريقة التي تنظر هبا إليه".

 -3إن اإلحاطة باإلحباط واملحبطني تتسبب يف زيادة التوتر النفيس عند

األشخاص ،ولكن يمكن بتامرين بسيطة أن تفرغ الطاقة السلبية التي قد تسكن

بداخلك.

اجلس بمفردك يف مكان هادئ ال يمكن أن يزعجك فيه اآلخرون وال يمكن

أن يقطع عليك أحد خلوتك ،وقم بالتمرين التايل للتخلص من املشاعر السلبية
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لإلحباط:
خذ عدد من الورق األبيض ،وقلم جاف أو رصاص ،عندئذ يمكنك أن تفرغ

طاقاتك بطريقة من اثنني إما بالشخبطة بالقلم يف الورقة حتى تفرغ طاقاتك السلبية،
أو أن تقطع الورق للتخلص من الطاقة السلبية واإلحباط ،حينئذ جتد نفسك مستعدً ا
لتغيري وتطوير ذاتك ،من جانب آخر ،بعض األشخاص يفضلون القيام بمامرسة
اجلري أو امليش للتخلص من الطاقة السلبية واإلحباط ،فالوسائل متعددة واهلدف

والنتيجة واحدة.

– مارجوري كينان
رولنجز

دفاعا عن
أن تعيش حياة تتمناها ،وأن متوت
ً
حياتك هذه عند الضرورة ،خري من أن تعيش
أرباحا أكثر وختسر سعادتك.
حياة حتقق فيها
ً
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ال تفكر فى همومك كثريا

ال ختلو حياة االنسان من اهلموم والعوائق التي تصاحبها وحتيط هبا ،ففي حني

أصحاب العقول الواعية والفكر املستنري ال جيعلون تلك اهلموم تسيطر عىل عقوهلم
طوال الوقت ،بل يتعايشون معها ويضعوهنا أحيا ًنا جان ًبا حتي يستطيعوا التفكري

يف حلها وإجياد البدائل ملا قد يفقدوه بسببها ،بينام أصحاب الفكر الضيق واهلمم
الضعيفة فيقفون عند تلك اهلموم ،وتتزايد يف أعينهم حتى تقيض عليهم ،إذن من
الرضوري أال نحمل هم املتاعب طيلة الوقت ،ألننا سنجد أنفسنا يف النهاية رصعى

ألفكارنااملشوهةومشاكلناالثقيلة.

يف يوم من األيام كان أحد أساتذة اجلامعة يلقي حمارضة عىل طالبه عن التحكم
كأسا من املاء ،وسأل الطالب :كم
بالضغوط واألعباء التي حتيط بنا يف احلياة ،فرفع ً
تعتقدون وزن هذا الكأس من املاء؟

بدأ الطالب خيمنون وزنه ،فالبعض قال :مخسون جرام ًا ،والبعض قال :مائة جرام
وهناك من قال نصف كيلو ،ثم بدأت أصواهتم هتدأ حتى توقفوا مجيعا عن الكالم،
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وهنا أجاب املحارض :ال هيم
الوزن املطلق هلذا الكأس اململؤة

باملاء ،فالوزن هنا يعتمد عىل املدة

ً
ممسكا به ،فلو رفعته
التي أظل
ملدة دقيقة لن حيدث يشء ،ولن
أشعر بثقله ،ولكن لو محلته ملدة

ساعة فسأشعر بأمل يف يدي ،ولو

محلته ملدة يوم كامل فسأصاب
هببوط وربام تضطرون حلميل

للمستشفى .إن وزن الكاس
مل يتغري ،ولكن كلام طالت مدة
محيل له كلام زاد وزنه وشعرت

بمدى الثقل الذي يسببه عىل يدي.
وهكذا هي احلياة وما فيها من مشكالت ،فلو محلنا مشاكلنا وأعباء حياتنا ومهومها

طول الوقت ،فلن نستطيع مواصلة احلياة وسننهار وتضعف قوانا ،فاألعباء سيتزايد
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ثقلها.
فعلينا أن نضع الكأس جان ًبا ،ونرتاح قليلاً قبل أن نعاود محله مرة أخرى حتى

نتمكن من مجع قوانا ملواصلة السري ،وختطي صعاب احلياة ،إن أعباءنا لن تنتهي لو
وضعناها نصب أعيننا دائماً  ،كام أننا سنفقد قيمة احلياة ونكره وجودنا هبا .فقدرتنا

عىل حتملها طوال الوقت ليست موجودة ،إذن فعليك أن تفصل بني متاعبك
ووقت راحتك ،فعندما تعود من عملك جيب أن تضع أعباء ومشاكل العمل جان ًبا،
وأنت بني أوالدك ،أو مع أرستك ،أو مع أصدقائك ،ال تأخذها إيل بيتك ألهنا يف

انتظارك ستجدها يف الصباح ،فاستمتع بوقت راحتك وقم بتأجيل املشاكل حتى

حيني وقتها.

سومرست موم

من األشياء العجيبة يف هذه احلياة ،أنك إذا مل
تقبل أي شيء سوى األفضل ،فإنك ستحصل
عليه يف كثري من األحيان.
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اربع خطوات للخروج من املشكالت

يحُ كى أن فتاة ُتدعى سلمى كانت جتلس عند شاطئ البحر شارد ًة قليلاً يف
أفكارها ،وأتت إليها أختها الصغرية وطلبت منها أن يسريا قليلاً عىل شاطئ
البحر ،ولكنها رفضت وظلت جالس ًة عند شاطئ البحر بمفردها مستغرقة يف
أفكارها ،وكان باد ًيا عليها احلزن واألمل أثناء جلوسها بمفردها رافضة مساعدة

أحد النتشاهلا من أحزاهنا!...

وأثناء جلوسها عىل شاطئ البحر بمفردها ،دار حديث بني سلمى ونفسها،
وتساءلت ما هذا احلال الذي وصلت له؟!! هل ُي ْع َقل أن أعيش يف كل هذا
احلزن واألمل وأنا يف مقتبل العمر وريعان شبايب؟!! إين فعلاً أسفة عن احلالة

التي وصلت إليها.

وقالت سلمى لنفسها لقد كانت أختي السبب فيام وصلت إليه ،هي التي
َع َر َفتني عىل هذا الشباب الذي أوقعني يف شباكه وجعلني أصدقه وهو كاذب
ويف النهاية تركني من أجل ٍ
فتاة أخرى ،وبدأ الرصاع يدور بداخل سلمى،
فتسمع صوت عقلها يقول الُ ،منى أختك ليست السبب فيام وصلتي له ،فأنتي
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من صدقتيه يف زمن ال جيب أن نثق فيه بالغرباء ،وأحينًا تسمع صوت عقلها
يقول ال أنا وال منى السبب فيام وصلت إليه من هذه احلالة املذرية ،بل والديت
هي من تركتني بدون رقابة وبدون أن متنعني من فعل يشء حتى أخطأت

الطريق!....

ثم يعود صوت قلبها ويقول ال ...مل ختطئ والدتك وال أنتي وال منى أختك،

بل هو من أخطأ بحقك ،هو من جعلني أغرق بأكاذيبه ووعوده التي مل يكن
ع َّ
يل أن أصدقها ،فإن كان الذنب ذنبه فكيف يكون هذا؟ هل الذنب ذنبي ألين
صدقته وكنت فتاة غبية..؟

فلقد كان الذنب ذنبه هو ،فهو من دخل حيايت بإرادته ومأل الفراغ وأومهني
بحبه ،وظلت سلمى جالس ًة هكذا حتى غروب الشمس ،وهي ُتلقي باللوم

عىل نفسها تار ًة وعىل أختها منى تار ًة أخرى ،وعىل والدهتا تار ًة وعىل من تركها
ألجل ٍ
فتاة أخرى تار ًة أخرى ،وعند غروب الشمس سمعت سلمى صوت

العصافري تغرد من حوهلا!.. .

وهنا تذكرت سلمى حياهتا األوىل قبل أن ُتصادق هذا الشاب ،وقالت لقد كنت

قريبة من اهلل ومل أخن ثقة والديت وأخوايت وأساتذيت وأصدقائي بالدراسة ،وهنا

تذكرت الدراسة التي كانت متفوقة هبا ،وقالت لنفسها كيف آلت يب األمور إىل

هذا الوضع...؟!!
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ال ...ال جيب أن ُألقي باللوم عىل اآلخرين ،فلن أفسد حيايت من أجل أحد،
والبد وأن أعود وأسرتجع تفوقي الدرايس ُ
وأخطط حليايت جيدً ا ،فلست أنا
من تنوح عىل ما مىض ،يكفي البكاء عند هذا احلد ،وبالفعل نجحت سلمى يف
حتويل حياهتا إىل األفضل لعدد من األسباب:

 -1توقفت عن إلقاء اللوم عىل اآلخرين.
 -2ابتعدت عن اإلحباط واليأس واستبدلتهم باألمل.
 -3وضعت هدف حلياهتا.
 -4خططت جيدً ا للوصول للهدف حتى وصلت له.
وما سبق هو خطوات اخلروج من أي مشكلة ،فالتفكري اإلجيايب هو رس اخلروج
من أصعب املشكالت.

-الربت اينشتاين

 4أشياء يف حياتك ال تفعلها :فقد الثقة ونكث
الوعد وحتطيم العالقات وكسر القلب ألنها ال
حتدث صوتا ولكنها حتدث الكثري من األمل.
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ً
منقذا؟
كيف يكون الذكاء

ختتلف التعريفات التي توضح مفهوم الذكاء ،فالبعض يرى أن الذكاء هو

قدرة األشخاص عىل الفهم والتفسري واإلبداع والتوجيه للسلوكيات بحيث

خيتار األشخاص السلوك األفضل دو ًنا عن غريه ،كام يعرف الذكاء ً
أيضا بأنه
قدرة األشخاص عىل التفكري بعيدً ا عن أي حيثيات بحيث يكون التفكري جمر ًدا،
انتشارا ومعرفة للذكاء بأنه قدرة األشخاص عىل
كام يأيت التعريف األكثر
ً

التحصيل واملعرفة سواء التحصيل الدرايس أو املهني أو التحصيل عرب التدريب
بغرض تطوير الذات.

ولكن مجيع تعريفات وأوصاف الذكاء توضح لنا أن الذكاء الذي يتمتع به

األشخاص هو يشء غري ملموس ،حيث أن الذكاء هو القدرات العقلية والذهنية

واملهارية التي يتمتع هبا األشخاص وتعينهم عىل اختيار ما هو أفضل هلم.

وحيكى أنه يف أحد األيام كان رجل وامرأته يعيشان يف أحد املدن ،وكانت

الزوجة تعاين من بخل زوجها إذ أنه كان ال يعطيها ما يكفي سد احتياجات
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ريا ،ولكنه
ومتطلبات املنزل ،ليس ألنه ال يملك املال بل كان يملك مالاً كث ً
كان بخيلاً و ُيض ِّيق عليها احلال ،وهذا هو البخل فحينام يكون معك وال تفي
بالتزاماتك تكون صفة البخل يف حملها.

ولكن الزوجة مل تكن تعرف كيف تتعامل مع طبع زوجها البخيل ،فلجأت

إىل اخلروج للعمل ولكن زوجها مل يوافق عىل عملها ،ومع مرور األيام يف هذه

احلالةُ ،ت ُوفيِّ الزوج ،ولكنه حينام كان عىل فراش املوت قال لزوجته :أريد أن
أوصيك بأمر قبل ممايت.

فأنصتت الزوجة لزوجها وقالت له أخربين بامذا توصيني؟
فقال هلا :أوصيك بأن تضعي معي مجيع أموايل يف نعيش ،فال أريد أن أترك

أموايل!

وعىل الرغم من أن وصية الرجل غريبة ،إال أن الزوجة تعهدت له أن تنفذ

وصيته ،بعدها أطلق الرجل أنفاسه األخرية وأقامت الزوجة مراسم الدفن،

وقبل أن يحُ َمل الكفن طلبت الزوجة منهم أن تضع له ما أوىص به دون أن يعرف
أحد ،إذ طلبت منهم أن تودعه بمفردها ،وبعدها أقيمت مراسم العزاء ومل تكن
سوى صديقتها هي التي تعلم بأمر وصية زوجها ،فخافت الصديقة ان تكون
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صديقتها قد نفذت وصية زوجها ووضعت له كل ما بملك يف الصندوق ،فإن

فعلت ذلك فامذا يستفيد امليت؟

فسألتها وقالت هلا :إين أخاف أن تكوين قد نفذيت وصية زوجك ولكنني

اعلم ِ
أنك لستي غبية لتضعي األموال معه يف القرب ،فقالت هلا ال ختايف ،فلقد
نفذت وصيته ووضعت له ً
شيكا بجميع أمواله فإن استطاع أن يرصف الشيك

فليتفضل!...

البروبري ...أديبفرنسي

بعضنا ينجح بذكائه ،وبعضنا ينجح بغباء
اآلخرين.
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هل تساوي حياتك إنقاذها؟

كان هناك صبي يبلغ من العمر  14عام ،وكان يسمى مهام ،وذات يوم
استيقظ مهام يف منتهى السعادة إذ أنه كان يستعد للسفر ألداء فريضة العمرة.
وكان أحد أسباب سعادته أنه ألول مرة سريكب السفينة مع األهل ،فقام
رسيعا ومحل احلقائب مع العائلة وذهبوا للميناء ليستقلوا السفينة،
مهام
ً
ووصل الصبي وعائلته ونظموا حقائبهم يف السفينة ،وطلبت األم بعدها
بقليل من باقي أفراد العائلة أن يذهبوا للمطعم املوجود يف السفينة لتناول
الغداء ،فذهب أفراد العائلة لتناول الطعام.
ولكن الصبي مهام وجد يف انشغال األرسة بتناول الغداء فرصة للتجول يف
ريا
السفينة ومشاهدة املنظر اجلميل من عىل سطحها ،وأعجبه منظر املياه كث ً
من السفينة فقرر مهام أن يمسك بسور السفينة وينظر إىل املاء أسفل السفينة،
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ولكن لسوء احلظ مل يستطيع الصبي مهام أن يمسك جيدً ا بسور السفينة
وخاصة أن السفينة كانت ضخمة وتتخبط هبا األمواج ،فسقط يف مياه البحر.
فأخذ الصبي مهام يرصخ وأطال يف ندائه ورصاخه طال ًبا النجدة لعل أحد

يسمعه فهو يف هناية السفينة ومن الصعب أن يراه أحد من هذه السفينة
ريا وبعد رصاخ طويل من مهام الذي كان يستنجد لينقذه
الضخمة ،وأخ ً
أحد ،سمعه أحد املسافرين والذي ذهب آلخر السفينة باح ًثا عن مصدر
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الصوت الذي سمعه ،فوصل الرجل آلخر السفينة ليجد صب ًيا يغرق يف املياه.
فرسعان ما ضغط الرجل الذي كان يف اخلمسينيات من عمره عىل جهاز
رسيعا ،ومل يكتفي الرجل الكبري بالضغط عىل جهاز
اإلنذار لطلب النجدة
ً
اإلنذار فحسب ،بل ألقى بنفسه برسعة يف املياه إلنقاذ الصبي ،وجتمع
املسافرون حوهلم وهم ينظرون إليهام من أعىل السفينة ،كام جرى الكثري من
معا.
األشخاص لطلب رجال اإلنقاذ ليلقوا بقارب هلم وينقذوا الشخصني ً
وبعد جهود مضنية ،استطاع رجال اإلنقاذ إنقاذ الصبي والرجل اخلمسيني،
فبفضل اهلل سبحانه وتعاىل ثم بفضل ذاك الرجل الكبري الذي كان يملك
مخسني عا ًما نجا مهام من موت حمقق ،وبعدها ذهب مهام وهو غري مصدق
إىل والديه ليعتذر هلام عام صدر منه ،ثم أخذ يبحث عن الرجل الذي أنقذه،
وبعد بحث طويل بني ركاب السفينة وجده واق ًفا يف زاوية بعيدة يف السفينة

ومالبسه مازالت مبللة باملياه.
فقام الصبي باحتضان الرجل وتقديم الشكر له إلنقاذه ،فقال له الرجل :يا
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بني أمتنى أن تساوي حياتك إنقاذها ،هل فهمت املثل؟
إن غرق الصبي يرمز إىل أي أمر سلبي من مشكالت وصعاب وخالفه
تعرتض طريق حياتنا ،وهل بعد أن ينجينا اهلل سبحانه وتعاىل من هذه
الصعاب وينقذنا ،تساوي حياتنا ثمن إنقاذنا؟! فهل تسعى لتغيري حياتك
إىل األفضل وتنجح أم ال؟! فهل تساوي حياتك إنقاذها...؟!
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–أفالطون

احلياة أمل
فمن فقد األمل ،فقد احلياة
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أهمية التواصل يف حياتنا

أن عدم التواصل مع اآلخرين بشكل فعال يعد من املخاطر التي هتدد العالقات
االجتامعية واملهنية وكافة أشكال العالقات اإلنسانية ،إذ أن عدم التواصل
الصحيح بني األشخاص ُيعد سب ًبا من األسباب الرئيسية لتوتر العالقات وسوء

الفهم الذي قد ينشب عىل أقل وأتفه األسباب.

وتعد عدم املباالة حلديث اآلخرين من أخطر األشياء التي تتسبب يف فشل
االتصال وانعدام التفاهم بني األشخاص ،وهي تأخذ العديد من الصور ولكنها
مجيعا تصب يف النهاية يف عدم تقدير اآلخرين وعدم أخذ ترصفاهتم وأفعاهلم عىل
ً
حممل اجلد مهام كانت هذه الترصفات واألفعال بسيطة أو عظيمة ،وهو ما يسمى
بصورة أو بأخرى التقليل من أمهية وشأن اآلخرين.
ومن القصص املوثقة عرب التاريخ والتي كانت نتيجة عدم تقدير اآلخرين هي
قصة بناء جامعة ستانفورد!...
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أنت متعجب!! نعم ،أعلم ذلك متا ًما ولكن هذه هي احلقيقة ،إذ أن جامعة

ستانفورد جاءت بفعل عدم تواصل صاحب الفضل يف بناء جامعة ستانفورد
ورئيس جامعة هارفارد ،لن أطيل عليك أكثر من ذلك وخاصة أننا نعلم أن عدم

التواصل دائماً ما يأيت بنتائج سلبية فكيف أن عدم التواصل يف حالتنا هذه ينتج عنه
بناء جامعة ستانفورد!...
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رسا فلقد كان عدم التواصل له أثار ونتائج سلبية
سأخربك ،إذ أن األمر ليس ً

عىل املدير الذي رفض اقرتاح عائلة (ستانفورد) يف حني كان له أثر إجيايب عىل

عائلة ستانفورد ،حيث يحُ كى أنه يف أحد األيام دخل أحد الرجال ومعه زوجته إىل
مدير مكتب رئيس جامعة (هارفارد) وطلبا منه أن يقابال رئيس اجلامعة ،ولكن

الرجل وزوجته مل يكونا قادمني وف ًقا مليعاد مسبق بينهم وبني رئيس اجلامعة ،لذلك
أخربهم مدير املكتب بأن اليوم ميلء باملواعيد واالجتامعات وال توجد فرصة

ملقابلة رئيس اجلامعة بدون حتديد ميعاد مسبق ،حتى أنه قال هلام :يمكنكام أن حتددا

ميعا ًدا اليوم وتأتيا يف األسبوع املقبل ملقابلته.

ولكن الرجل وزوجته كانا مرصين عىل مقابلة رئيس اجلامعة حتى ولو لدقائق

معدودة ،لذلك طلب مدير املكتب منهام أن ينتظرا حتى خيرب رئيس اجلامعة
ريا،
والذي رفض أن يقابلهام بدون موعد ،ولكنهام انتظراه حتى هناية العمل ،وأخ ً

متكنا من مقابلته ،ولقد كان املوضوع الذي أرصا عىل مقابلته بشأنه هو رغبتهام
يف ختليد اسم ابنهام الذي توىف عرب إطالق مبنى يف جامعة هارفارد حيمل اسمه،

ولكن رئيس اجلامعة رفض قائلاً هلام :مع تقديري ملشاعركام ،ليس كل من ُتوفيّ َ

له شخص سنطلق اسمه عىل مبنى ،فسألوه :كم يكلف املبني؟ ،فوجداه ضئيلاً ،
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فقاال له :وكم ُيك ِّلف بناء جامعة بأكملها؟ فوجدوه ً
مبلغا يف استطاعتهم ،فقررا

إنشاء جامعة مستقلة حتمل اسم (ستانفورد) التي ختلد اسم عائلتهم.

أرأيتم كم خرس رئيس جامعة (هارفارد) من جراء استهزائه بمشاعر اآلخرين

وعدم التواصل اجليد ،وكم ربحت أرسة (ستانفورد) ،لعلنا ندرك أمهية التواصل
يف حياتنا.

حيتاج الكل مساعدة الكل

-برتولت بريشت
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تطوير اجلوانب االجتماعية فى قصة

إن الروابط األرسية من أهم العالقات االجتامعية التي حيرص األشخاص
الناجحون عىل تنميتها وتطويرها ،إذ أن األشخاص الناجحني يدركون متام
اإلدراك أن النجاح يتحقق حينام حيرص اإلنسان عىل تنمية وتطوير مهاراته
االجتامعية والعملية والدراسية ،وبذلك يكون الناجحون قد كرسوا جز ًءا ها ًما

من حياهتم من أجل تنمية وتطوير اجلانب االجتامعي لدهيم.

ويف أحد األيام كان هناك زوج وزوجته ،وكانا من األرس الغنية والتي كانت

تُقدِّ س عمل املرأة ،وحينام أنجبت الزوجة طفلاً مل يكن هناك متسع من الوقت

لرتبية الطفل أو للجلوس معه يف سن الطفولة املبكرة ،لذلك ذهب كلاً من الزوج
والزوجة إىل أكرب متاجر لعب األطفال لكي خيتاروا للطفل ألعا ًبا ُتسليه الطفل
وخاص ًة بعدما وجدا أن الطفل جيلس طوال الوقت يف حالة من العبث واحلزن

دون أن يلعب كباقي األطفال.
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وحينام دخل الزوج والزوجة متجر لعب األطفال ،وجدوا العديد من األلعاب
التي البد وأهنا ستعجب طفلهام وستشغله وجتعله يلعب ويتحدث كباقي األطفال،
ولكن األب واألم احتارا فيام يشرتون للطفل ،إذ كانت األلعاب تتنوع عىل خمتلف
أشكاهلا وألواهنا ،فكان من هذه األلعاب الدُ مى التي يضغط عليها املرء أو يلقيها
عىل األرض فتضحك وتصدر نغامت ،ومنها ما تتحرك ومتيش ،باإلضافة إىل عدد

من األلعاب التي كانت ُت ِعدْ األطعمة بطريقة إلكرتونية آلية ،ووقف األب واألم
ٍ
حرية وسط هذا الكم من اللعب ،فاقرتبت البائعة منهم وقالت هلام أيمكنني أنا
يف

أساعدكم...؟
ريا ،ونرتكه معظم النهار بمفرده،
فقاال هلا :يف احلقيقة إن لدينا طفلاً ال يزال صغ ً

ونريد أن نختار له جمموعة من األلعاب وخاص ًة أننا ال نقيض معه معظم ساعات
الليل ،وال نعرف ملاذا هو ال يتحرك ويلعب كباقي األطفال الذين هم يف نفس
املرحلة العمرية ،فقالت هلم البائعة بكل هدوء لقد أخطأتم االختيار فهذا حمل بيع
لعب أطفال وليس حمل رشاء أهل!... .
ياهلا من مرحلة مزرية يصل إليها اآلباء واألمهات الذين ينسون واجباهتم
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األرسية والعائلية ،وهنا صديقي وصديقتي ليس اخلالف عىل حق عمل املرأة،
بل اخلالف عىل وجود خلل يف العالقات األرسية التي تعد جز ًءا من العالقات
االجتامعية ،وال يمكن لألشخاص مهام بلغوا من نجاح يف كافة مناحي احلياة
أن ينجحوا وهم فاشلون عىل املستوى االجتامعي ،إذ أن رضيبة فشل العالقات
االجتامعية كبرية وال يستطيع اإلنسان حتملها ،إذ أهنا تتسبب يف عدم شعور
األشخاص بالراحة نتيجة عدم االستقرار الذي يعيشه األشخاص عىل مستوى

العالقات االجتامعية ،وكام قالوا ساب ًقا إن البيئة االجتامعية التي حتيط باإلنسان
جزأ ال يتجزأ من نجاحه ،فيا ليتنا ندرك أمهية تطوير اجلوانب االجتامعية.

– جون دون

ال يستطيع أي إنسان أن يعيش منعزلاً عن
العامل ،فهو جزء ال يتجزأ منه.

204

َم ِّكن

أهمية تطوير اجلوانب االجتماعية يف قصة

إن اإلنسان بطبعه كائن اجتامعي ،يفضل أن يعيش فرد وسط اجلامعة عىل أن
يعيش وحيدً ا ،هلذا يعيش اإلنسان وسط عائلته الصغرية املكونة من األرسة ،ثم
يمتد للمجتمع الصغري لإلنسان إىل جمتمع أكرب يشمل اجلريان واألصدقاءِ ،
ومن

ثم زمالء العمل والدراسة ،فيجد األشخاص أنفسهم مطالبني بالتفاعل مع
جمتمعهم الكبري ،وهنا يكون األشخاص بحاجة إىل اكتساب املهارات االجتامعية
التي متكنهم من تكوين عالقات اجتامعية فعالة.
قرب الناس من بعضهم
إال أن وسائل التواصل االجتامعي بدلاً من أن ُت ِّ

البعض ،أصبحت وسائل تعمل عىل اتساع الفجوة بني أفراد األرسة الواحدة،
فأصبحنا ال نتعجب اليوم حينام نرى أفراد األرسة الواحدة جالسني لتناول
معا وكل منهم يعبث بتليفونه الذكي وجالس عىل مواقع
العشاء ،أو جالسني ً
التواصل االجتامعي سوا ًء كان موقع فيس بوك و تويرت وواتس آب وانستجرام
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وغريها من مواقع التواصل االجتامعي املختلفة ،فكلام أصبح العامل قرية كونية
صغرية انغرس أفراد املجتمع يف ممارسة كافة النشاطات االجتامعية عن بعد بام
يقلل التواصل املبارش بني أفراد املجتمع.
ويحُ كى أنه يف أحد األيام كان أحد الرجال اليابانيني يقوم بتجديد منزله

206

َم ِّكن

املصنوع من اخلشب ،وحينام كان يقوم بفك اجلدران واحلوائط اخلشبية وأسقف
املنزل ،وجد ما أذهله ورق له قلبه ،فامذا وجد صاحبنا الياباين؟
وجد سلحفاة حمشورة بني حائطني خشبيني عرب مسامر كبري مدقوق يف أحد
أرجل السلحفاة ،فكاد يبكي الرجل حينام أدرك أن السلحفاة حمشورة يف هذا
الوضع منذ أن قام ببناء سقف منزله منذ ما ال يقل عن عرشة أعوام ،وبالطبع
دارت يف باله العديد من األسئلة أوهلا كيف تعيش السلحفاة؟! ومن يعوهلا؟!
وكيف استطاعت أن تعيش حتى هذه اللحظة؟!
لذلك وقف صاحبنا الياباين يراقبها ليعرف كيف تعيش وتقيض يومها ،فرأى
ما ينشطر له القلب ويبكينا عىل ما وصلت له جمتمعاتنا من تباعد أفراد املجتمع
وأفراد األرسة الواحدة عن بعضهم البعض ،حيث وجد سلحفاة أخرى قادمة من
بعيد وحاملة يف فمها الطعام والرشاب ،ليذهل من احلب والعالقات االجتامعية
التي وضعها اهلل يف خملوقاته والكائنات احلية.
فلقد عاشت السلحفاة يف الظلمة حمشورة بني اجلدران دون أن ختاف أو أن
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يضيق هبا احلال ويصيبها اليأس ،بل اطمأنت حينام وجدت من يراعاها ويطمئن
عليها ،يا ليت اإلنسان يراجع نفسه و ُيق ِّيم عالقاته اإلنسانية واالجتامعية ،إذا أن
كون عالقات اجتامعية وإنسانية
اإلنسان الناجح يف حياته هو الذي يستطيع أن ُي ِّ
قادرا عىل النجاح
ناجحة بام يؤكد عىل أمهية تطوير اجلوانب االجتامعية ،وجيعله ً

عىل كافة مستويات احلياة.

-الفونتني

اجلبل ال حيتاج إىل جبل لكن اإلنسان حيتاج
إىل اإلنسان
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قيمة األخ

منذ أن أوجد اهلل اإلنسان عىل سطح األرض ،أوجد يف طبعه الغرية بني
اإلخوة ،وهذه الغرية أمر فطري ،فاإلنسان يبحث عن التفرد والتميز عن
باقي أقرانه ،لكن من الواجب خالل هذه املنافسة أن نحفظ الود ونراعي حق

ُ
األخوة ،ونسعى إىل التكامل وليس التنافر ،بحيث نصنع من املنافسة سبي ً
ال
للتقارب وليس للبعد والتطاحن ،خاصة أن أمور الدنيا كلها زائلة ،فالسعي
للتفوق والتميز ال يعني القطيعة بني اإلخوة.
يحُ كى أن احلجاج بن يوسف الثقفي قبض عىل ثالثة من الرجال متهمني يف
أمر ما ،ثم أودعهم السجن وحكم عليهم برضب أعناقهم بالسيف ،وعندما
وقفوا أمام السياف لتنفيذ احلكم ،ملح احلجاج بني احلارضين امرأة شديدة
اجلامل تبكي بحرقة ،وتنوح يف أمل ،فأمر بإحضارها وسأهلا عن رس بكائها الشديد
ولوعتها اهلائلة ،فأجابت :إن هؤالء الثالثة الذين س ُين َّفذ فيهم حكم اإلعدام هم
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زوجي ورشيك حيايت ،وأخي وقرة عيني ،وولدي فلذة كبدي ،فلذلك أبكيهم
ولوعتي عليهم ليس هلا حد ،فكيف تطيب احلياة بدوهنم؟
عندها قرر احلجاج أن يعفو عن واحد منهم ختتاره ،وكان احلجاج وكل
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احلارضين يعتقدون أهنا ستختار ابنها ،تعلقت العيون باملرأة وخيم الصمت عىل
املكان ،الكل ينتظر من ستختاره املرأة لينجو من املوت.
مجعت املرأة كل مما لدهيا من شجاعة وقالت بصوت متقطع :اختار أخي،
تعجب اجلميع وحتجرت العيون وهي تنظر إىل تلك املرأة ،فقطع احلجاج
الصمت قائال :ظننتك ستختارين ابنك ،فلامذا اخرتت أخاك ومل ختتاري زوجك
أو ابنك؟
فأجابت املرأة  :أما الزوج فموجود ،أي يمكن أن تتزوج غريه.
وأما االبن فمولود ،أي يمكن أن تلد ولد ًا غريه.
أما األخ فمفقود ،فمن أين سآيت بأخ ،إن فقدت هذا؟ فصارت كلامهتا هذه
حكمة ،اندهش احلجاج من قوهلا وقوة بياهنا وفصاحة لساهنا وقوة حجتها،

وأمر بالعفو عنهم مجيع ًا إكراما هلا.

عوض ،وال يشعر بقيمة األخ أو األخت إال
خالصة األمر أن األخ ال ُي َّ

الذي حرم من اإلخوة أو فقد أحدهم ،فيجب أن حتافظ عىل عالقتك بإخوتك
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عوض ،فعندما متر أمام
وال تفسدها باحلسد أو الغرية ،ألهنا اليشء الذي ال ُي َّ
أعيننا ذكريات الطفولة والشباب ،يكون لألخ واألخت املشهد األكرب يف تلك

نظرا للتالزم بني اإلخوة ،مما جيعلنا نستشعر قيمتهم الكبرية فكم من
الذكريات ً

معا!! فمن اآلن ،احرص كل احلرص عىل
معا ،ورسنا ً
معا ،ولعبنا ً
يوم فرحنا ً
عالقتك بأخوتك وأخواتك وتعلم الصفح أن اخطأوا ،وبادر بوصلهم وال

عوض.
تنتظر أن يبدأوا هم ،بل كن أنت السباق ألن األخ ال ُي َّ

-ديل كارنيجي.

معا تتحول اجلبال إىل
عندما يعمل اإلخوة ً
ذهب.
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سر أختالف وجهات النظر

يف أحد األيام كانت هناك فتاة تعلم األطفال يف سن الرياض ممن ال تتجاوز

أعامرهم اخلمس سنوات ،وكانت تلك املعلمة ُت ِّ
فضل أن تعلم األطفال عن
طريق التعليم باملشاركة وليس احلفظ والصم حتى ُتنمي قدرات ومهارات
طالهبا منذ الصغر وجتعلهم يفكرون بطريقة إبداعية ،كل ذلك وف ًقا للحقائق

العلمية التي أثبت أن ما يتعلمه الطفل يف الستة سنوات األوىل من عمره يظل
ثاب ًتا معه طوال احلياة.
ويف أحد األيام ،دخلت املعلمة فصل الروضة يف أحد مدارس اليابان،
فرحب هبا الطالب ألهنم كانوا يفضلون حصتها وحيبوهنا ،فهي تتعامل معهم
بروح طيبة وخترج كل طاقاهتم يف األلعاب ورواية القصص اجلميلة ،وبعد أن
انتهت املعلمة من إلقاء التحية عىل الطالب طلبت منهم اجللوس حول منضدة
موضوعة يف منتصف الفصل.
فأرسع الطالب إىل املنضدة ،وأخذ كل واحد منهم مكانه حوهلا ،ثم وضعت
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املعلمة يشء ما عىل املنضدة ُمغطى بالقامش ،فانتبه الطالب وأخذوا حيدقون فيه
بشدة وتو َّلد شعور حب االستطالع لدهيم ،فسألوا املعلمة ما هذا اليشء...؟

فقالت املعلمة هلم :ستعرفون اآلن ،ونزعت املعلمة القامشة عنه ،فوجد
الطالب أنه جمموعة من املكعبات موضوعة عىل املنضدة يف مستوى رؤيتهم،
فاجتهت عيون كل طالب نحو املكعب املوضوع أمامه ،وهنا قالت املعلمة
لألطفال انظروا جيدً ا إىل املكعبات وكل واحد منكم خيربين ما لون املكعب
الذي يراه؟ ،فقال أول طالب- :الذي جيلس يف اجلهة اليمنى -املكعب لونه
أمحر ،فرتكته املعلمة ومل تعلق عىل اإلجابة ،وذهبت إىل الطالب الذي جيلس
بجواره ،وقالت له :وأنت ما لون املكعب الذي تراه أمامك؟ فقال الطالب:
أزرق ،وسألت طالب أخر ،فقال هلا :أصفر!
فلم ُتع ِّلق املعلمة عىل إجابات الطالب ،وتوجهت نحو املنضدة وقامت
بتحريك املكعبات ،وعادت لتسأل الطالب :ما لون املكعب الذي ترونه؟ وهنا

تغريت إجابات الطالب؛ فالطالب الذي قال ساب ًقا لون املكعب أمحر قال هذه
املرة لون املكعب أزرق ،والطالب الذي قال لون املكعب أزرق قال هذه املرة
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لون املكعب أصفر ،وهكذا!
وحينئذ قامت املعلمة باختيار طالب أخر غري الثالث طالب اللذين أجابوا
عىل السؤال وقالت له :وأنت ،أخربين ما لون املكعب الذي تراه؟
فقال :أمحر ،وطالب آخر قال :أزرق ،وآخر قال :أصفر ،وهكذا اختلفت
إجابات الطالب ،فوقفت املعلمة يف املنتصف وقالت :ما سبب اختالف
إجابتكم؟
فأخذت املعلمة األطفال يف جولة لريوا املكعبات من كل جهة ،وبذلك تعلم
الطالب أنه يوجد ما يسمى باختالف وجهات النظر ،وأنه جيب أن نضع أنفسنا
حمل الطرف اآلخر لكي ال نسمع لوجهة نظر واحدة.

-الفونتني

ساعدوا بعضكم ً
وحيدا
بعضا ،فواحدكم ليس
ً
يف الطريق ،بل هو جزء من قافلة متشي حنو
اهلدف.
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سوء الفهم من اين يأتى

حيدث سوء الفهم نتيجة لعدم قدرة األشخاص سواء كانوا أفرا ًدا أو مجاعات

عىل عدم تقدير وإدراك الدوافع واألسباب التي جعلت اآلخرين يصدرون فعلاً

أو رد فعل ما يتعلق هبم ،حيث يعني سوء الفهم أنك تدرك ترصفات وأفعال
اآلخرين بشكل خاطئ ،فيرتتب عىل ذلك إصدار سلوكيات خاطئة كرد فعل غري
متناسب مع ما قام به األشخاص اآلخرون ،إذ أهنم يكونون غري متوقعني ردة
الفعل هبذا السلوك ،فيقع الطرفان ضحية لسوء الفهم الذي جيني عىل العالقات
االجتامعية ويكاد أن يدمرها ما مل ينتبه هلا األشخاص ويعاجلون ما حدث من لبس
وسوء فهم.
ويف أغلب األحيان يقع الطرف اآلخر ضحية لسوء فهم األشخاص املتشائمني
والذين يميلوا إىل التشكك والسلبية من جراء ترصفات وأفعال اآلخرين.
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أب بمفرده يف مكتبه داخل املنزل ،وإذ
ويحُ كى أنه يف أحد األيام كان جيلس ٌ

بابنته الصغرية كانت تقف عىل الباب دون أن ينتبه هلا ،إذ كانت الفتاة الصغرية

فح ِف َرت صورة والدها يف عقلها
فرحة للغاية وهي ترى أبيها يعمل عىل مكتبهُ ،
ومتشحا بردائه الثقيل
وهو يعمل عىل مكتبه متكئًا عىل كرسيه مرتد ًيا نظارته
ً

ليحميه من برد الشتاء ،واقرتبت الفتاة الصغرية من باب غرفة والدها ،فتحرك
الباب وشعر األب بوجود الطفلة يف غرفة مكتبه ،فخاف عليها من برد الشتاء
ومحلها بني يديه إىل غرفة نومها ،وغلب النوم الشديد عىل األب بعد يوم عمل
شاق وطويل ومل ينتبه إىل أنه مل يغلق مكتب العمل.
ويف الصباح الباكر وجد األب ما جعله يعاقب ابنته!
أخربين ماذا خطر بعقلك؟
قد يكون خطر بعقلك أن الفتاة استيقظت وأتلفت أوراق عمل والدها،
صحيح هذا ما خطر ببالك؟
دعني أخربك ما حدث ،لقد استيقظت الفتاة إذ أهنا مل تنم من األساس ،وذهبت

217

َم ِّكن

إىل غرفة مكتب عمل والدها حيث أخذت منها علبة ذهبية لتزين هبا علبة صغرية
كانت قد أهدهتا هلا والدهتا قبل أن تتوىف ،ويف هذا األثناء دخل األب ليوبخ ابنته
القرتاهبا من مكتب العمل حيث خاف أن تكون قد أفسدت أوراق العمل.
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فخرجت الطفلة وعادت بعد دقائق بعد أن لفت العلبة بالورق الذهبي لتقدمها
هدية إىل والدها ،فتذكر ما فعله مع ابنته وقال لقد أخطأت ،لقد كانت الطفلة
حترض يل هدية وأنا رصخت يف وجهها ،ففتحها األب لكنه عاد وغضب مرة أخرى
حينام وجدها فارغة ،فلم يتعلم من خطئه وألقاها عىل األرض وقال هلا أهنا فارغة،
فقالت له :يا أيب لقد وضعت فيها أغىل ما أملك وكل ما أملك لقد قدمت لك
العلبة التي أهدهتا يل أمي ووضعت فيها قباليت وقبالت والديت التي تركتها يل
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فيها! أترى نتائج سوء الفهم؟ لقد جرح األب مشاعر طفلته الصغرية ،ولكنه
عاهد نفسه عىل أال جيرح مشاعرها مرة أخرى ،وأن حيرص عىل فهم ترصفاته
وأفعاهلا لكي ال حيدث مثلام حدث.

-إسحاق نيوتن

إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد من غريي
فألنين وقفت على أكتاف عدد كبري من
العمالقة.
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ضع نفسك مكان الطرف االخر

يحُ كى أنه كان هناك أحد الدببة الذي كان يفضل أن يعيش وسط الثلوج ،فينعم
بحياة الرفاهية ويتلذذ باملياه ،ولكنه يف أحد األيام وقع يف يد صياد ماهر متكن من
أصطياده وبيعه ألحد احلدائق التي حتتفظ بالدب األبيض ،فكان أن أدركه احلزن
لرتكه أرضه ،إذ أنه جاء ليعيش يف مكان غريب عنه بعيدً ا عن اخوته الدببة.
ويف أحد األيام كان الدب األبيض جيلس يف قفص احلديقة ،فوجد املياه تتساقط
مسرتجعا
عليه من سقف القفص الذي يعيش فيه ،ففرح للغاية ووقف حتت املياه
ً

حياته التي كان يعيشها يف رفاهية وسعادة حينام كان يعيش وسط املياه والثلوج.

هذه اللحظات أعادت للدب األبيض حلمه بأن يعيش وسط الثلوج وينعم
باملياه طوال الوقت مثلام عاش طفولته ،فقد كان يعيش يف الثلوج خالل فصل
الشتاء ،ويف فصل الصيف يبحث عن طعام يتناوله كسبع البحر ،وأثناء ما كان
الدب األبيض يفكر يف هذه األشياء سمع صوت دب أخر ،فألتفت جانبه ليجد
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د ًبا أسود اللون وضخم للغاية نائماً يف قفص جماور له ،فصاح الدب األبيض وقال

له :ماذا حدث لك وما الذي غري لونك أهيا الدب...؟

جيب أن تقوم وتغسل نفسك جيدً ا كي تعود د ًبا ً
أبيضا كام كنت!
فقال الدب األسود للدب األبيض :لوين أنا تغري ،كيف؟!
مل حيدث هذا ،بل هذا لوين األسود الذي أحبه وأعرفه منذ أن ُولدت ،وال تنسى
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أن اللون األسود هو لون أجدادي وآبائي ،ولكن يبدو أنك أنت من غريت لونك
أهيا الدب ،فقال له :الدب األبيض ال بل لون الدببة هو اللون األبيض الذي خيفينا
فرق بني الدب األبيض والثلوج ،كام
بني الثلوج البيضاء ،فال يستطيع الصياد أن ُي ِّ
أنه ُي َمكنك من االختباء بني الثلوج لكي جتد الفريسة وتنقض عليها دون أن تعرف
أنك دب ،حيث تظن من بعيد أنك قطعة من الثلج!

فقال الدب األسود لرفيقه األبيض :ولكني ال أعيش وسط الثلوج بل أعيش
وسط الغابات ،ولوين األسود خيفيني بني األشجار ،فال ينتبه الصيادون أنني دب،
بل يظنون أنني ظالل األشجار التي تنترش وسط الغابات ،وبذلك استطيع أن
أصطاد احليوانات الربية دون أن ينتبهوا يل ،لذلك ال تستطيع الدببة أن تعيش إن
مل يكن لوهنا أسود!
وهكذا أرص كلاً من الدب األبيض والدب األسود أن لونه هو من تستطيع

أن تعيش به الدببة ،ونسى كلاً منهام أن لكلاً منهام حياة خمتلفة ،فال يستطيع الدب
األبيض أن يعيش يف بيئة الدب األسود وال الدب األسود يستطيع أن يعيش حمل
الدب األبيض ،واملغزى أنه جيب أن يفكر املرء بشكل إجيايب لريى الطرف الثاين
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من اخليط ،فالعملة هلا أكثر من وجه وليس وجه واحد ،ولذلك ،البد وأال تقتنع
برأيك فقط ،بل فكر من وجهة نظر اآلخرين ً
أيضا.

إياك واللجوء للكذب ،فإنه قادر عىل كرس العديد والعديد من العالقات

-علي الوردي

وإذا ضعف التنازع يف مجاعة ما ،ضعف التعاون فيها
ً
أيضا.
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الصدق والكذب فى العالقات

االجتامعية وغريها من العالقات التي تربط األشخاص ببعضهم البعض،
فاألشخاص حيتاجون أن يكونوا صادقني ليس فقط يف عالقاهتم الشخصية ،بل إن

العمل ً
أيضا بحاجة كبرية إىل الصدق وبناء الثقة ،ويمكن أن يظهر ذلك فيام ييل.:
-

املوظف بحاجة إىل بناء الثقة بينه وبني زمالئه يف العمل ،وبينه وبني مديره

ورؤسائه يف العمل وذلك كمرحلة عالية من الثقة التي يتطلبها جمال العمل.
-

كام أن القائد ومديري ورؤساء العمل بحاجة إىل بناء ثقة حقيقية بينهم

وبني فريق العمل ،وبينهم وبني املوظفني والعاملني يف مؤسسة العمل.
ليس هذا فحسب فال تتوقف الثقة عند هذا احلد بل متتد إىل:
-

الثقة التي تسعى الرشكة أو مؤسسة العمل لبنائها مع العمالء

واملستثمرين.
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-

وكذلك الثقة التي حتتاجها الرشكة أو مؤسسة العمل مع املستثمرين

واملوردين.
-

وكذلك الثقة التي حتتاجها الرشكة من أجل إقامة رشاكة مع أحد

األشخاص يف الوقت التي ترغب فيه إدارة املؤسسة إىل التوسع يف املرشوع أو يف
حالة حماولة إنقاذ الرشكة من اإلفالس والتعرس املايل.
-

وليس هذا فحسب بل إن الرشكات واملؤسسات بحاجة ماسة إىل بناء

"براند قوي" وهو االسم التجاري للرشكة والذي حيتاج إىل سنوات طويلة لبنائه.
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وقد تستغرق الثقة التي حيتاجها األشخاص وقت قليل أو قصري ،إال أن هذه

احلاالت التي ذكرناها والتي ُيتط َّلب فيها بناء الثقة ،ال حتتمل كذب األشخاص
من أجل حتقيقها أو الكذب بعد احلصول عليها ،وذلك ملا يرتتب عليها من خسائر

كبرية.
فيجب أن حيذر العاملني من استخدام الكذب يف حماولة كسب ثقة الزمالء
أو املديرين ،كام جيب أن ينتبه املديرون ورؤساء األعامل إىل أن التعامل بني فريق
العمل واملوظفني والعاملني ال جيب أن يقوم بأي حال من األحوال عىل الكذب.
فيام البد أن تدرك الرشكة أنه بأي حال من األحوال ،ليس هناك أسوأ من أن
تكذب عىل عمالئها أو عىل املستثمرين أو عىل رشكائها يف العمل ،فذلك ُي َعد

انتحارا للرشكة نفسها خاص ًة وأن بعض األخطاء تتسبب يف خسارة الرشكة
ً

لالسم التجاري أو العالمة التجارية التي ُتدعى بـ" الرباند" والتي بكل تأكيد هي
ما تقوم عليه الرشكة بشكل كبري
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ويمكن لألشخاص النجاح يف التعامل مع اآلخرين بدون كذب من خالل:
-

املواجهة مع النفس وتقييم الذات.

-

ِ
وأوف بوعودك.
كن صاد ًقا

-

كن صاد ًقا مع نفسك.

-

وطد العالقات مع اآلخرين ،ل ُتبنى عىل الثقة.

-مصطفى حممود

إن حضارة اإلنسان وتارخيه ومستقبله ...رهن كلمة
صدق وصحيفة صدق وشعار صدق ...فباحلق نعيش،
أبدا.
وليس باخلبز وحده ً
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ضرورة اإلنصات إلي اآلخرين

يف كثري من األحيان نحتاج إيل التحيل بمهارة اإلنصات ،فكثري من املواقف

واملشكالت التي قد تواجه أي فرد ال حتتاج سوى اهلدوء قليلاً واإلنصات إيل مجيع
األطراف ،كام أنه ال داعي للقلق ،فاإلنصات مهارة ُيمكن أن ُتكتسب من خالل
التدريب ،إذ يمكنك أن حتاول مرة تلو األخرى أن تنصت ملن حولك وال تسمتع

لنفسك فقط ،عندها فقط سرتى اجلانب اآلخر الذي ال يمكنك أن تراه ،وأنك
كنت وا ً
مها نفسك بأنك أنت فقط املحرك الوحيد ملجريات االمور.

وحيكي أنه يف أحد األيام فقد أحد املزارعني ساعة يده أثناء تواجده يف خمزن

ريا عليها ولكنه مل
احلبوب ،وكانت تلك الساعة غالية عىل قلبه ،فظل يفتش كث ً
يستطع أن جيدها ،فوجد جمموعة من األطفال التي تلهو بالقرب من املخزن،

وطلب منهم أن يشاركوه يف البحث عن ساعة يده ووعد بمكافأة كبرية ملن

يستطيع أن جيدها.

ريا ،وبدأوا يف البحث عن الساعة سع ًيا منهم للحصول
فتحمس األطفال كث ً
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عىل املكافأة ،وظلوا يبحثون
بحامس شديد ،فذهب طفل
يسارا،
يمينًا وذهب آخر
ً

وبحث كل طفل بطريقته،

ولكن الصفة الغالبة عىل
مجيع األطفال اللذين كانوا

يبحثوا عن ساعة اليد أهنم
مجيعا ظلوا يبحثون بطريقة
ً
غري منظمة.

حتى عاد طفل تلو اآلخر

إيل املزارع ليخربه بأنه مل جيد

الساعة وأنه بحث عنها يف

كل مكان يف املخزن ،حتى
ترسب إيل املزارع شعور

ريا
بأنه فقد ساعته الغالية كث ً
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عىل قلبه إيل األبد ،وأيت طفل من بعيد ،وقال له أعطني فرصة وأنا سأجد الساعة،

فقال املزارع يف نفسه :ومل ال ،سأدعه جيرب ويبحث هو اآلخر فلن أخرس شيئًا ،فام

هيمني أن أجد الساعة وال هيم الوقت الذي يستغرقه يف البحث.

فذهب الطفل إيل املخزن ليبحث عن ساعة اليد وكله محاس ،ورسعان ما

أتى إىل املزارع ،فشعر املزارع باحلزن وقال يف نفسه :بالتأكيد مل يستطع أن جيدها
كاآلخرين وها هو قادم برسعة ،ولكنه فوجئ بالطفل يقدم إليه الساعة ويقول

شكرا لك ،ولكن
ريا ،وقال له:
له تفضل ،لقد وجدت ساعتك ،ففرح املزارع كث ً
ً
ريا دون جدوى ،فقال له الطفل
أين وجدهتا؟! فأنا وكل هؤالء األطفال بحثنا كث ً

مل أفعل يشء سوى أنني هدأت قليلاً  ،وبدأت أنصت إيل صوت تكتكة الساعة،
ريا بعودة الساعة إليه.
فأندهش املزارع من حكمة الصبي وفرح كث ً

وبالفعل كان الصبي حكيماً للغاية ،فهو قد فكر بطريقة صحيحة ووجد أنه

البد أن يتوقف قليلاً وهيدأ ليستطيع أن يستمع بإنصات إيل صوت تكتكة الساعة،
وكذلك نحن حني ننظر لألمور ،البد وأن هندأ قليلاً لنسمع اآلخرين بإنصات،
فحينام تنصت ملن حولك وال تستمع لنفسك فقط ،عندها فقط سرتى اجلانب
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واهم نفسك بأنك أنت فقط املحرك الوحيد
اآلخر الذي ال يمكنك أن تراه وأنت ٌ

ملجريات األمور

-عمر بن اخلطاب

تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الوقار والسكينة
وتواضعوا ملن تعلمتم منه وملن علمتموه وال تكونوا
جبارة العلماء فال يقوم جهلكم بعلمكم.
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اقرتب من اآلخرين

زادت الفجوة بني اإلنسان املعارص وبني املحيطني به بسبب االنشغال

باألعامل وضغوط احلياة ،ويف ظل هذا التباعد نفقد الكثري من فرص السعادة،

فتواجد اإلنسان يف بيئة يسودها احلب والرتابط يدفع
وأحيا ًنا فرص النجاح،
ُ

بشكلٍ كب ٍ
ري نحو النجاح واالبداع والتشجيع والتحفيز وكلها من أهم مقومات

العمل الناجح ،وحني يبحث اإلنسان عن نواحي التآلف والتقارب فإهنا ُتعطي
وحضورا بني أفراد املجتمع ،فاإلنسان قد ُيعادي ما جيهل وقد يتجنب
له مصداقية
ً

والتقرب من اآلخرين ُيزيل جدار
أو حيذر من ال يعرف خو ًفا منه ،لكن التودد
ُّ
اخلوف والرتدد ،ويصنع النجاح أحيا ًنا.

كان السيد (مجيس ماركوين) صاحب رشكة تقوم بعمل بوليصات تأمني ضد

أرباحا كبرية ،لكن
خماطر احلريق يف والية (نيوجرييس) ،وكانت الرشكة حتقق
ً
ٍ
بمرض اضطر بسببه أن يرتك
حدث أن أصيبت زوجته التي كان حيبها ح ًبا شديدً ا
(نيوجرييس) ،مما دفعه ألن يذهب ليعيش بعيدً ا عن جو املدينة ،فانتقل لقرية
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صغرية تبعد عن والية (لوس انجلوس) بأكثر من مائة كيلو مرت ،وكان مجيس

ُمطا َل ًبا بأن جيد عملاً يف هذه البلدة الصغرية ،فامذا يعمل؟ فهو ال يجُ يد إال أعامل
التأمني ضد احلرائق يف حني كانت مخس رشكات ُتقدم نفس اخلدمات يف هذه
البلدة الصغرية.

تسلح الرجل بالصرب والصمود يف وجه املصاعب فهو يعيش يف بلدة ال يعرف

فيها إال القليل من الناس ،لكنه استغل موهبته وبدأ ُي َف ِّكر يف طريقة ُت َع ِّرفه عىل
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سكان البلدة الصغرية وكانت الفكرة تقوم عىل أن يرسل إىل سكان البلدة رسائل
هتنئة باملناسبات السعيدة أو التمنيات بالتوفيق يف احلياة .وكرر ما فعله كل شهر،

فكان يرسل بالرسائل إىل سكان البلدة باسم الرشكة فبدأ الناس يتعرفون عليه
وعىل رشكته ،بل دفعت تلك الرسائل الكثريين إىل زيارته وزيارة رشكته التي
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كانت حتمل اسمه رشكة "ماركوين للتأمني" ضد احلريق وأقبل الناس عىل توقيع

عقود التأمني مع رشكته ،فحقق هدفه بفضل تقربه للناس بيشء بسيط ،ولكنه أزال
العوائق بينه وبني اآلخرين

-البرويري

بامسا وكالمك ً
لينا ،تكن أحب
ليكن وجهك
ً
إىل الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة.
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ازرع الورد فى طريق االخرين

أصحاب املبادئ السامية يعيشون لنرش مبادئهم وقيمهم وال يرتاجعون وإن
قل عدد السائرين نحو الفضيلة ،فزراعة املعروف ال ترتبط بمن سيجني ثامره،
وأداء اخلري لذاته لذة يشعر هبا َ
اخليرِّ ُ ون ،فهم يبحثون عن زراعة األمل كمن

املارون عليه الرائحة العطرة واملنظر البديع،
يزرع الورد عىل قارعة الطريق ليجد ُّ
وال ينتظرون الشكر من أحد ،بل ال ينتظرون أن يذكرهم التاريخ.

كان أحد املهندسني يسكن يف إحدى املدن الكبرية ،وكان يركب القطار كل
صباح للذهاب إيل املصنع الذي يعمل به والذي كان يقع بجوار قرية صغرية
ٍ
بعيدة عن املدينة ،ولفت انتباهه امرأة كانت تركب القطار كل صباح وجتلس
بجوار نافذته ،وما أن يتحرك القطار حتى تبدأ يف نثر َ
احلب عىل جانب الطريق،

و ُتكرر األمر يو ًما بعد يوم ،حتى أراد ذلك املهندس أن يعرف الرس وراء ما
تفعله تلك السيدة ،فأخذ يراقبها كل يوم حتى سنحت له الفرصة وجلس عىل
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املقعد املقابل هلا ،وعندما وجدها تنثر َ
احلب عىل جانب الطريق سأهلا :ملاذا ُتلقني

َ
احلب عىل جانب الطريق ؟

ريا وال يروقني رؤية
تبسمت املرأة وأجابت يف ثقة :إنني أركب هذا القطار كث ً

الطريق خال ًيا من النبات فأردت ان ُألقي ببذور الورد لتنبت بجانب الطريق،

قاطعها املهندس قائلاً  :ولكن البذور ال يسقط إال القليل منها عىل جانب
الطريق والباقي يتطاير يف اهلواء ،فأجابت :إنني ُأكرر ما أقوم به كل يوم حتى

أضمن أن ُينثر َ
احلب عىل كل الطريق ،فإذا جاء الشتاء وسقطت األمطار ينبت
الزهر بجانب الطريق وتتغري الصورة ،هنا التفت إليها قائ ً
ال :وهل تظنني أنك

سوف ُتشاهدين الزهر وقد نبت ،وقد أصابك ِ
الكرب؟ هنا تبسمت السيدة وهي

تقول :إنني انثر َ
احلب لريى غريي منظر الورد عىل جانب الطريق فيشعر بجامل
احلياة ،وال يسأم لو طال الطريق.
مرت األيام ،واختفت السيدة العجوز ،وجاء الشتاء ،وتبعه الربيع ،ونبت
الزهر ،وحتول الطريق إىل ما يشبه حديقة األزهار ،ورأي ذلك املهندس طفلة
تسأل أباها :من الذي زرع هذا الورد عىل جانب الطريق؟ قال األب :ال يعلم
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أحد من فعل هذا ولكن الطريق أصبح اآلن أمجل .ابتسم هذا املهندس وتذكر
كالم السيدة العجوز وقال يف نفسه :لقد حتقق ما كانت تتمناه ،ليت كل البرش
يفعلون مثلها ويلقون بذور الورد يف حياة اآلخرين.
إن تقديم املعروف ال يعني أن تقبض ثمنه ،بل قدِّ م املعروف يف كل حال،

وال تنتظر الشكر فسوف يستفيد غريك بمعروفك ،حتى لو ُنسى اسمك فسوف
يظل ما قدمت من خ ٍ
ري شاهدً ا لك عند اهلل.

أفالطون

ال حتقرن قليلاً من اخلري تفعله ،فإن
قليل اخلري كثريه
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اعرتف بفضل االخرين

شخصا
قد يصل اإلنسان إىل أعىل املراتب ،ويتولىَّ أكرب املناصب ،ويكون
ً
مهماً يف جمتمعه لكن من املهم أن يكون لديه الشجاعة أن يعرتف بفضل من

أعانه وساعده يف الوصول لذلك ،وحياول أن يرد بعض اجلميل إليه ألن
ذلك من ِش َيم الكرامَّ ،أما اإلنسان الذي جيحد فضل غريه عليه فهو شخص
نذل ال يستحق االحرتام ومهام عال شأنه سيظل ال خري فيه.

كانت إحدى األمهات تعمل مربية يف مدرسة أولية ،وكان هلا ابن وحيد،

ٍ
وكانت ذات ع ٍ
واحدة فقد فقدت عينها األخرى لسبب ما ،وكانت األم
ني
حريصة عىل توفري ما حيتاج إليه من أموال وغذاء ،وكانت ُتساعده و ُتشجعه

عىل أن يكمل دراسته ،وكان الولد دائماً حياول أن خيفي عن زمالئه وأقرانه
أن هذه السيدة ذات العني الواحدة هي أمه.
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وذات يوم دخلت األم الفصل الذي يتواجد به لتسأل املعلمة عنه وتطمئن
عىل حتصيله الدرايس ،عندها شعر الولد باإلحراج و الضيق نتيجة ملا فعلته
أمه ،فتجاهلها أول األمر ثم نظر إليها يف غضب وضيق ،ويف صباح اليوم
التايل وجد الطفل زمالءه يف انتظاره ،وأخذوا يسخرون منه ومن أمه ا ُملربية
ذات العني الواحدة .متنى الولد عندها أن تنشق األرض وتبتلعه ليتخلص
مرسعا إىل أمه ،وخاطبها قائال:
من هذا العار الذي ظن أنه أصابه ،وذهب
ً
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"لقد أصبح وجودك يف حيايت سب ًبا لشقائي ،فقد جعلتي مني أضحوكة وحمل

سخرية بني زمالئي" سكتت األم حينها ,و غادر الولد دون أن يسمع ألمه ومل
هيتم حلزهنا.
وظل الولد يوبخ أمه كل يوم حتى أهنى دراسته والتحق بإحدى الوظائف،
فقرر أن يرتك والدته ويرحل إىل مدينة أخرى ال يعرفه فيها أحد ،وانقطعت
أخباره عن والدته ،ومرت األيام وتزوج االبن وأنجب ،وذات يوم قررت
ريا من سوء استقبال
األم أن تسافر لرتى ابنها وأحفادها ،ففوجئت األم كث ً
ابنها وسخرية زوجته وأوالده من حاهلا وشكلها ،فخرجت من بيته حزينة

وعادت من حيث أتت .وذات يو ٍم أرسلته جهة عمله إىل بلدته القديمة ،فقرر
أن يذهب إىل بيته القديم ولكنه مل جيد والدته فقد ماتت ،ولكنها تركت له

ظر ًفا عند أحد اجلريان وأوصته أن يسلمه البنها إذا رآه يف يوم ما ،وعىل الفور

س ّلم الرجل الظرف لالبن ،وعندما فتح الظرف وجد فيه رسال ًة مكتوب
ريا ،و طاملا أحببت أن تعيش معي ،وأرى
فيها" :ابني احلبيب لقد أحببتك كث ً
أوالدك يلعبون يف هذا البيت الذي عشت وحيد ًة فيه ،وكادت الوحدة أن
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تقتلني ،ابني احلبيب يف داخيل يشء مل أخربه ألي أحد يف حيايت ،وستكون
أنت الوحيد الذي سيعرفه ،عندما تويف أبوك يف حادث سيارة أصبت أنت
وفقدت عينك اليمنى وتأسفت وحترست وحزنت عليك ،ومل أكن استطيع
أن أتصور كيف سيعيش ابني بعني واحدة؟ وقد يسخر منه األطفال وخيافون
من شكله!! لذلك تربعت لك بعيني فعينك اليمنى هي عيني.
ريا عندما ننكر فضل أصحاب الفضل علينا خاص ًة الوالدين اللذين
نخطئ كث ً
قدما لنا أغىل هدية وهي احلياة ،فهام سبب وجودنا ،ومها املنبع الذي روى

حتمال ع َّنا التعب واملشقة.
طفولتنا ،ومها اللذان َّ

-أبو العتاهيه

الحتقرن من املعروف أصغره
أحسن ،فعاقبة اإلحسان حسناه
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جيب أن تقدر عمل اآلخرين

من اجليد أن حيرتم كل شخص اآلخر وحيرتم العمل الذي يقوم به ،فليس من
اجليد أن نقلل من شأن اآلخرين ونشعرهم بأهنم ال يقومون بأعامهلم عىل أكمل

وجه ،وخاصة أن الذات البرشية حتتاج إىل التشجيع لكي تقدم ما لدهيا ،فكام
حيتاج الشخص للتشجيع من اآلخرين وتقدير ما يقوم به من أعامل عليه أال
يقلل من جهد اآلخرين ،ولعل القادة هم أكثر حاجة إىل معرفة أمهية تقدير

جهد وعمل األشخاص التابعني هلم حتى يقوموا ببذل املزيد وتقديم أفضل

ما لدهيم.

ويحُ كى أنه يف يوم من األيام عاد الزوج إىل منزله فوجد الزوجة يف استقباله
فأعدت له الطعام وجلسا يتناوالن الطعام وحوهلام األطفال الصغار ،فقال

الزوج لزوجته :ماذا تفعلني طوال اليوم؟ أرى ِ
أنك مل تفعيل شيئًا طوال اليوم،
واستمعت إليه الزوجة يف صمت وسألته عن عمله واطمأنت عىل أحواله،
ولكن زاد األمر عن حده حيث وجدت الزوجة أن زوجها دائماً ما يقلل مما

تفعله يف بيتها متسائلاً دائماً ماذا تفعلني طوال اليوم؟

244

َم ِّكن

ويف أحد األيام عاد الزوج كعادته إىل املنزل ،ووجد أطفاله يلعبون أمام املنزل
بمالبس النوم التي كانوا يرتدوهنا منذ األمس والتي أتسخت بالطني واألتربة،

رسيعا إىل الداخل ليطمئن عىل زوجته
مفتوحا ،فجرى
كام أنه وجد باب املنزل
ً
ً

مكروها أصاهبا ،وأثناء دخوله وجد املالبس منترشة عىل األرض خارج
لعل
ً
خزينة املالبس ،كام وجد الطعام ملقى يف املطبخ وأواين املطبخ مجيعها متسخة

ومنها ما هو موضوع بحوض املطبخ ومنها ما هو ملقى عىل األرض ،فكان
مفتوحا عىل مرصاعيه.
املطبخ سيئًا للغاية حتى أن باب الثالجة كان
ً
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ليس هذا فحسب ،بل كاد الزوج أن يسقط عىل األرض من املياه املسكوبة

عليها والتي بعثرها األطفال أمام احلامم ويف كافة أرجاء املنزل ،كام وجد الزوج

أن احلامم ميلء باملنديل املبعثرة يف كل مكان ورغاوي الصابون وكذلك معجون
األسنان الذي لطخ املرآه ،ومل يستطيع أن يركز يف يشء من صوت التلفاز

املرتفع للغاية والذي كان بجانبه أطباق األفطار ،فأرسع الزوج ليصل إىل غرفة
الزوجة ليطمئن عىل زوجته خو ًفا من أن يكون قد أصاهبا مكروه.

ريا وصل الزوج إىل غرفة النوم وأمسك بالباب ألنه كاد أن يقع من رسعة
وأخ ً

اجلري ،ليفاجأ بأن زوجته مستلقية عىل الرسير وبيدها كتاب ،فصمت وملا

يسأهلا حتى "هل أنتي بخري أو ما شابه" ،فابتسمت الزوجة له وقالت :كيف
كان يومك؟ ،فرد عليها يف دهشة وصوت ال يكاد خيرج منه بل قويل يل :كيف

كان يومك ِ
أنت؟

فقالت له الزوجة يف ابتسامة" :اليوم ...ال يشء ،اليوم مل أفعل أي يشء" ،أليس
أنت من تسألني كل يوم ماذا أفعل طوال اليوم ،فقال هلا الزوج :نعم أنا من
أسألك كل يوم عام تفعلينه طوال اليوم ،فقالت له الزوجة حسنًا أنا مل أفعل ما

أفعله كل يوم لعلك تدرك أمهية ما أقوم به!

ح ًقا من املهم أن هيتم كل شخص بتقدير اآلخرين واحرتام األعامل التي
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يقومون هبا ،فكل شخص له دور حمدد ويتحمل مسئوليته ،فإن كنت أنت
حتتاج إىل تقدير ذاتك وتقدير عملك من قبل اآلخرين ،أال تعتقد أنه جيب

عليك أن تُقدِّ ر اآلخرين وحترتم ما يقومون به ولو كان ً
بسيطا!

-جربان خليل جربان.

يقولون لي :لو عرفت نفسك لعرفت مجيع الناس
فأقول هلم :لن أعرف نفسي أولاً حتى أعرف مجيع
الناس.
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اهمية التعاون ومساعدة االخرين

يحُ كى أنه كانت توجد سيدة يف مقتبل العمر تعيش مع ابنها الوحيد فكانت

هتتم به وهيتم هبا وكانت حياهتم مليئة بالسعادة ،ولكن القدر حرمها منه وتوىف

الصبي وهو صغري وأضحت والدته تعيش بمفردها وحتولت حياهتا يف غمضة
عني من الفرح والسعادة إىل احلزن ،ولكن يبدو أن السيدة من الصدمة الشديدة
التي تعرضت هلا من جراء وفاة ابنها مل تصدق أنه توىف وكانت تعيش عىل أمل أنه

سيعود هلا.

كان ذلك أملها الوحيد ،أن يعود هلا ابنها مرة أخري ،حتى أهنا ذهبت حلكيم

القرية التي كانت تعيش فيها وقالت هلا أهنا تريد أن يعطيها وصفة لكي يعود هلا

أبنها مرة أخرى ،فأشفق احلكيم عىل السيدة وأراد أن يساعدها للخروج من هذه
احلالة املزرية التي وصلت هلا من جراء وفاة أبنها.

ففكر حكيم القرية يف طريقة ما يمكنه أن يساعد هبا السيدة فقال هلا يا امرأة

248

َم ِّكن

يمكننني أن أعطيكي وصفة لكي يعود لكي أبنك مرة أخرى ولكن برشط واحد
فقط ،فكانت السيدة مستعدة لتفعل أي يشء لكي يرجع هلا أبنها ،فقالت له السيدة

أين مستعدة ألفعال كل ما تطلبه مني واين اقبل برشوطك قبل أن أعرفها!...

فقال هلا الشيخ هو رشط واحد فقط أريدك أن تذهبي وحترضي يل حبة خردل

من احد بيوت القرية برشط أن يكون البيت الذي تأيت منه بحبة اخلردل مل يرى

احلزن يو ًما ما ،فوافقت السيدة وذهبت مرسعة إىل القرية لتبحث عن حبة اخلردل

لكي تتمكن من اسرتجاع أبنها مرة أخرى!..

فبدأت املرة رحلة البحث عن حبة خردل يف منزل مل يذق احلزن يو ًمأ وكلها

أمل أن جتدها لذلك فكانت تبحث بنشاط ومهة فكان األمل باسرتجاع أبنها يمدها
بالقوة ،واجتهت املرأة إىل أول بيت ودقت الباب ففتحت هلا سيدة شابة يبدو أهنا
متزوجة حديثة فقالت هلا املرأة أريد أن أسالك هل عرف بيتك احلزن يو ًما....؟

فقالت هلا وهل يشء عرف باب منزيل سوى احلزن وبدأت حتكي هلا ما أصاهبا

منذ أن توىف زوجها منذ عامني فلقد أصبحت أرملة يف سن صغر ومعها طفلني

اضطرت للعمل من أجلهم لكي تستطيع أن تتكفل بمسئوليتهم.
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فرتكتها وذهبت لتدق الباب الثاين ففتحت هلا سيدة وعندما سألتها أن تعيها

حبة خردل غن مل يكن بيتها قد ذاق احلزن يو ًما قالت هلا السيدة يا أبنتي أن احلزن
سكن بيتنا منذ أن أصيب زوجي حتى أننا غري قادرون عىل رشاء الدواء له ومن

حينها والوضع متأزم يف املنزل فقامت أم الطفل املتويف برشاء الدواء لزوجها
وأحرضت هلم ما يكفيهم من طعام وذهب لبيت آخر فبي ًتا آخر وهكذا ذابت

السيدة يف مساعدة الناس والتعاون معهم ونسيت ما أصاهبا من حزن من جراء
وفاة ابنها ،مما يبني أمهية التعاون ومساعدة اآلخرين يف حياة كلاً منا.

-أوفيد

ما يريده اثنان يتحقق.
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التعاون فى قصة

يحُ كى أنه كان هناك شخص أصيب بحادث وهو صغري وتسبب احلادث يف
فقدان إحدى قدميه ،ومن يومها والرجل يعيش بقدم واحدة ،ولكي يتمكن
من استكامل حياته ارتىض أن ُي َر ِّكب قد ًما صناعية ،ولكنه لألسف مل يتعايش مع
الوضع ومل يستطع التأقلم مع القدم الصناعية ومل يتمكن من االعتامد عليها بشكلٍ

طبيعي .عىل النقيض اآلخر ،كان هناك شخص آخر فاقد للبرص وال يستطيع

العيش بشكلٍ طبيعي بسبب تلك املشكلة ،وكان كال الرجلني األعمى واألعرج
قد اعتادا الذهاب إىل ضفة هنر مقاربة من إقامة كلاً منهام ،ولكن مل حيدث أن تقابال

معا.
ً
ويو ًما بعد اآلخر ،الحظ الرجل األعرج اعتياد وجود الرجل األعمى إىل ضفة

النهر وجلوسه بجواره ،ويف أحد األيام ،أراد الرجل األعرج أن يعرب ضفة النهر إىل
الشاطئ الثاين يف نفس الوقت الذي كان ُيريد الرجل األعمى أن يعربها هو اآلخر.
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ولكن الرجل األعرج مل يستطع أن يعرب النهر بقدمه الصناعية ،وكذلك الرجل
األعمى مل يستطيع أن يعرب النهر هو اآلخر بنجاح ألنه مل يرى املياه واحلواجز التي

ٍ
حزن ،وكانا قد تعرفا عىل بعضهام يف
تعرتض طريقه ،فجلس االثنني يف حالة
اآلونة األخرية وأصبح أملهام يف احلياة أن يعربا النهر.
ويف أحد األيام حاول كالمها عبور النهر عىل حده ،ولكن حماوالهتام الفردية مل
معا ودار حوار بينهام ،فقال الرجل األعمى:
تنجح كالعادة ،وهنا جلس االثنني ً
ملاذا أنت حزين هكذا يا صديقي؟

فقال الرجل األعرج لألعمى :منذ كثري من الوقت وأنا أحاول عبور النهر إىل
الضفة الثانية ولكنني ال أستطيع فعل ذلك يا صديقي برغم حماواليت الشديدة،

فقال له الرجل األعمى وأنا ً
أيضا يا صديقي أريد أن أعرب الضفة األخرى من النهر
ولكنني ال أرى يشء أمامي ولذلك ال استطيع عبور النهر مثلك!.
وجلس االثنني يف حالة حزن ،وهنا خطرت عىل بال الرجل األعمى فكرة
لعبور النهر فصاح يف وجه صديقه األعرج وقال له :لدي فكرة يمكنها أن تساعدنا
يف عبور النهر فقال له :أخربين هبا برسعة ،فقال األعمى لألعرج :طاملا أنت ترى
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النهر وأعطاك اهلل نعمة البرص ،وأعطاين اهلل نعمة امليش فامذا لو تعاونا سو ًيا وعربنا

النهر...؟

وهنا توصل الرجلني إىل أن حيمل الرجل األعمى صديقه األعرج بحيث
يميض الرجل األعمى عىل قدميه يف االجتاه الذي يشري له الرجل األعرج ،وهكذا
تعاون االثنني وعربا النهر سو ًيا ،واملغزى من القصة أن التعاون يكمل نقص كلاً

منا ،ويمكن االستفادة منه يف العمل ويف العالقات االجتامعية وكافة جوانب احلياة

ملا له من ثامر جيدة.

-سعدي الشريازي

النمل إذا اجتمع انتصر على
السبع.
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 6منافع تعود عليك من العمل اجلماعي

العمل اجلامعي ملئ بروح التعاون التي يفتقر إليها العمل الفردي ،وهناك
العديد من األشخاص الذين مل يتذوقوا طعم العمل اجلامعي قط ،حيث ُيعد
العمل اجلامعي أحد وسائل النجاح عىل املستوى الشخيص والعميل ،كام أن العمل

اجلامعي هو أحد الركائز األساسية لنجاح إدارة الرشكات واملؤسسات واألعامل.
فالعمل اجلامعي ليس قائماً عىل املنفعة الشخصية بل تتالشى فيه املصالح
الشخصية وتطفو عىل السطح املصالح واألهداف املشرتكة ،وال يشرتط العمل
اجلامعي أن يكون قائماً عىل التعاون بني األشخاص من نفس الفئات أو الطبقات،

بل تذوب فيه كل هذه التقسيامت والفئات ،فمثلام نرى العمل بني الزهرة والنحل
من أجل إنتاج العسل ،هكذا يتعاون اإلنسان مع كافة الفئات والطبقات من أجل
الوصول إىل اهلدف الرئييس الذي اجتمعوا حوله يف فريق العمل.
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بحيث يحُ قق العمل اجلامعي والتعاون بني أفراد الفريق الواحد العديد من

املزايا التي تعود بالنفع عىل كلٍ من األفراد واملؤسسات واألعامل ،والتي يمكن
أن نذكرها يف النقاط التالية:
 -1يأيت الغرض من العمل اجلامعي يف استغالل مهارات وقدرات كل فرد
من األفراد بشكل مجاعي ،بحيث تزداد إنتاجية كل شخص بمفرده يف جمال يتميز

فيه عندما يعمل مع مجاعة ُت َك ِّمل هذه املهارة وتدعمه بام حيتاجه للتطوير واخلروج
منها بأفضل النتائج.

بحيث يتم توظيف قدرات ومهارات اجلميع واستغالهلا االستغالل األمثل

خاص ًة وأن العمل الفردي يفتقر إىل اإلبداع واالبتكار ،كام أنه ال ُيتيح التواصل بني

باقي أفراد العمل وهذا ما ُ
ينقصه عن العمل اجلامعي الذي يعتمد عىل آلية َف َّعالة يف
االتصال بني اجلامعات وفريق العمل الواحد.

 -2كام أن العمل اجلامعي ُي َم ِّكن األفراد من الوثوق ببعضهم البعض ،وبالتايل

يستطيعون تبادل البيانات واملعلومات التي حيتاج إليها العمل اجلامعي ،يف حني أن
العمل الفردي ربام يتوقف عند معلومة عند أحد أفراد العمل ،كام أن األشخاص
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نظرا
جيدون العديد من الصعوبات يف إنجاز مهامه برسعة وبجودة عالية وذلك ً

للروتني ،لذلك فإن العمل اجلامعي يكرس الروتني ويتغلب عىل مشكالته.

 -3كام أن التعاون اجلامعي السليم خيلق حالة صحية وبيئة مناسبة للعمل
ينتج عنها زيادة إنتاجية العمل.
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نظرا لتقسيم العمل عىل عدد أكرب
 -4مع العمل اجلامعي تقل ضغوط العمل ً

فتقل أدوار العمل وبالتايل ُي ِ
عطي األشخاص بشكل أفضل.

ُ -5ي َم ِّكن العمل اجلامعي األفراد من املشاركة يف عملية اختاذ القرار.
ُ -6ي َم ِّكن العمل اجلامعي من إجياد أكثر من حلٍ للمشكالت التي تعرتض

طريق العمل ،وخيرج من هذه احللول بحلول ابتكاريه تنبع من روح الفريق.

 -هيلني كيلر

مبفردنا ميكننا أن ننجز القليل جدا؛ لكن معا
ميكننا أن نفعل الكثري.
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التفكري فى مساعدة االخرين خطوة على طريق النجاح

إن العمل من أجل حل مشاكل الناس والتغلب عىل الصعاب التي
تواجه اآلخرين هو أول خطوات النجاح الذي نطلبه ونتمناه ،ومساعدة
اآلخرين ال تعني تقديم خدمات جمانية هلم ،بل هي حماولة تيسري ما قد يكون
من الصعب عليهم فعله ،فهؤالء االشخاص الذين تشغلهم قضايا املجتمع
والناس املحيطني هبم تكون فرص النجاح لدهيم أكرب ودوافعهم أعظم،
وحيققون ألنفسهم املجد والثروة والشهرة ،يف حني ال ينسى املجتمع هلم ما
أمرا كان مستعص ًيا وصع ًبا.
قدموه من خدمة ذللت ً
ومن القصص التي تشري إىل أمهية السعي نحو حل املشكالت التي تظهر
يف املجتمع ومساعدة الناس قصة "صابر بانتا" و "جاك شميث" اللذان
قاما بتأسيس موقع الرسائل والربيد االلكرتوين "هوت ميل"؛ "فصابر
بانتا" اهلندي اجلنسية تلقى تعليمه األويل يف اهلند ،وبعدها انتقل إىل أمريكا
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حلصول عىل شهادة يف اهلندسة الكهربية ،وبعد خترجه من اجلامعة انتقل
للعمل يف رشكة "أبل" التي كانت تضع أول خطواهتا عىل أرض الواقع يف
ذلك الوقت ،وبعد عمله فرته هبا تركها بسب تفكريه يف إنشاء مرشوعه
اخلاص الذي طاملا حلم به ،وهو إنشاء قاعدة بيانات عىل االنرتنت تكون
متاحة لكل الناس ،ولكنه اصطدم بالواقع حيث مل جيد من يمول مرشوعه،

وكان قد تعرف عىل "جاك سميث" وبدأ كالمها ُيفكر يف حلٍ ملشكلة التمويل.
وأثناء بحثهام عن ممول لفكرة قاعدة البيانات الحظا أن إرسال الرسائل
عرب االنرتنت فيه صعوبة كبرية ،حيث يمر بمراحل صعبة وخيضع للمراقبة،
فكانت بداية الفكرة التي غريت حياهتام ،هي إنشاء موقع للرسائل يوازي
الربيد العادي ولكن عرب االنرتنت ،فتقدما لرشكة "فيرش" بالفكرة ووافق

املسئولون هبا عىل متويل املرشوع ،وبالفعل أعطتهم الرشكة متوي ً
ال بمقدار
 300ألف دوالر.
ويف عام  1996بدأ يظهر للنور "اهلوت ميل "hot mail.com -

الذي حقق نجاح ًا عظي ًام وانتشار ًا كبري ًا ورسعان ما ذاع صيته ،وانترش
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املوقع و أصبح من أهم مواقع االنرتنت عىل االطالق ،وتقدمت رشكة

ٍ
بعرض لرشائه بعد عام واحد من انطالقه وبلغت قيمة ما
"مايكروسوفت"
دفعته "مايكروسوفت"  400مليون دوالر اقتسمها "صابر بانتا" وصديقه
"جاك سميث" باإلضافة إىل العمل يف رشكة "مايكروسوفت" لتطوير
اخلدمات التي تقدمها الرشكة ومل ينسى "صابر بانتا" وطنه اهلند بل عمل
عىل إنشاء مؤسسة علمية ترعي املواهب وتساعد الشباب.
إن البحث عن تيسري حياة الناس وإجياد بدائل لألمور املعقدة خطوة
كبرية نحو النجاح ،فانتشار الفكرة وتطورها تعود عىل صاحبها بالنفع،
وحيقق حلمه ،وتتغري احلياة بالنسبة له ولآلخرين.

-ايرل نايتنجيل

الناس اليت لديها أهداف تنجح ألنها تعرف
إىل أين هي متجهة
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احبث عن اسعاد غريك سوف جتد السعادة

إن قيمة وجودنا يف احلياة هو بقدر ما نجده فيها من سعادة ،وهذه السعادة
تتعدد أسباهبا بني راحة البال والرضا والقناعة والعمل املمتع واالحساس
باالهتامم والتفاف القلوب املخلصة والصداقات الطيبة ،وهناك جانب للسعادة
يغفل عنهغاندي الكثريون ،وهو البحث عن إسعاد اآلخرين ،فهو من أهم
األسباب التي تقود نحو احلصول عىل السعادة.
وإسعاد اآلخرين من أهم أعامل اخلري التي جتلب حمبة الناس وراحة الضمري،
وجتلب لنا سعادة مل نكن نتوقعها ،وإسعاد اآلخرين تتعدد صوره وأشكاله فمن
مظاهره فك كرب املكروبني ومساعدة املحتاجني ،وإدخال الرسور عىل الناس
باملساعدة عىل ختطي الصعاب ،وبشاشة الوجه وتقديم املعروف ،واإلحسان،
والكلمة الطيبة ،وإىل غري ذلك من أوجه الرب ،ولو قدم اإلنسان هذا اخلري لغريه
ابتغاء مرضاة اهلل فسوف جيد أبوا ًبا عظيمة للسعادة تُفتح أمامه مل يكن يعرفها أو
مل يكن يتوقعها.
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حدث أن خرج أحد الصيادين يف الصباح حاملاً شبكته عىل كتفه ،وقد ترك
زوجته وابنه الصغري يبكون من شده اجلوع ،فلم يدخل الطعام بيتهم منذ يومني،
متجها نحو شاطئ
كانت عالمات احلزن تكسو وجه الرجل وهو يسري يف الشارع
ً
جالسا أمام بيته عندما مر عليه فرآه مهمو ًما حزينًا
البحر ،وكان أحد احلكامء
ً

فسأله :ماذا بك؟ وملاذا يبدو عليك احلزن واهلم؟ فرد الصياد هي ظروف املعيشة
وضيق احلال مع عدم وجود طعام يف البيت منذ يومني ،وحكى له عن حال زوجته
وابنه اللذان أضنامها اجلوع .رق احلكيم حلاله فخرج معه إىل البحر ،ودعا اهلل

تعاىل ،وقال :بسم اهلل ،وأمر الصياد أن يلقي شبكته ،فإذا بالشبكة متسك بسمكة
كبرية ،فرح الصياد هبا جدً ا ،فأمره احلكيم أن يذهب إىل السوق ،ويبيعها ثم
يشرتي لزوجته وابنه الطعام ،وبالفعل ذهب الصياد إىل السوق واشرتي فطريتني
باللحم لزوجته وابنه ،ويف الطريق تذكر الرجل احلكيم فقال لنفسه ":إن هذا
احلكيم يستحق أن يأخذ فطرية من هاتني الفطريتني؛ فقد ساعدين يف احلصول عىل
السمكة" ،فذهب إليه ،ولكن احلكيم نظر إليه مبتسماً  ،ثم قال" :ولو أخذنا جزاء
املعروف ما خرجت السمكة من البحر ،اذهب واطعم زوجتك وابنك"
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يف الطريق وجد الصياد امرأة مسكينة معها طفلة صغرية ترصخ ،فسأهلا عن
سبب بكاء الطفلة فأخربته أهنام مل يتذوقا طعم األكل منذ ثالثة أيام فقال لنفسه:
إهنام تستحقان الفطريتني فأعطامها الفطريتني ،ثم عاد إىل بيته ،وهو يفكر كيف
سيطعم زوجته وابنه؟ وعندما وصل إىل بيته وجد رجلاً حيمل صرُ ة كبرية من
األموال يسأل عنه ،تعجب الصياد من سؤال هذا الرجل الغريب ،فإذا بالغريب
دينار ا من والده ،وسافر بعيدً ا وقد
خيربه أنه منذ زمن بعيد استدان ثالثني ألف
ً
عاد اليوم لريد الدين ألصحابه ،ابتسم الصياد فقد حتول يف حلظة إىل أغنى أغنياء

املدينة و َت َذ َّكر كالم احلكيم " :لو نظرنا إىل مقابل املعروف ما خرجت السمكة من
البحر"
إن قيمة العطاء ال يعرفها إال من يعطي بدون مقابل ،ومن يسعى إلسعاد
الناس جيد السعادة حتماً .

– ألربت شفايتزر

قم يوميا بعمل ما لشخص ما
دون مقابل.
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املخاطر اليت يتعرض هلا االشخاص الغري قادرين عن التعبري عن حبهم

غال ًبا ما تستطيع النفس البرشية نسيان اإلساءة واجلروح بصعوبة ،وخاص ًة
عندما يأتينا اجلرح من أقرب الناس إلينا ،ولكن املحبة قادرة عىل حمو كل

يشء حتى أصعب اجلروح واملآيس ،ولعل ذلك ما نراه يف األشخاص الطيبني
الذين دائماً ما نصفهم بأصحاب القلوب الطيبة والرحيمة فهم أكثر الناس

ح ًبا وتناس ًيا إلساءات اآلخرين.
ولعل هذه املبادئ التي حتثنا عىل احلب واملودة بني اآلخرين هي أكثر املبادئ
س احلاجة إليها لكي نبني عالقات اجتامعية فعالة ،فأخي
التي نحن يف أ َم ْ
وأختي األعزاء إياكم أن تتناسوا أمهية بناء عالقات اجتامعية فعالة ،فقد
تأخذكم مالهي ومتاعب احلياة التي تتطلب منا تطوير الذات فنُيسء فهم

احلياة ،ونتعامل وف ًقا ملدركاتنا التي تمُ يل علينا تطوير النواحي الوظيفية
واملهنية والدراسية متجاهلني تطوير النواحي االجتامعية التي تعد نواة بناء
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العالقات عىل مستوى األرسة والزمالء واألصدقاء وزمالء العمل وكافة
أفراد املجتمع الذي حيتك هبم األشخاص بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
معا وكان األخ األصغر
وحيكى أنه يف أحد األيام ،كان أخوان يمشيان ً
بصحبة أخيه األخ األكرب أثناء عودهتام من العمل ،ونتيجة أنه مل يكن هناك
وسائل مواصالت للتنقل من هذا املكان لذاك بسهولة يف ذاك الوقت أضطر
األخوان إىل أن يسلكا الطريق الصحراوي الوعر والذي كان مليئًا بالصخور
والرمال مش ًيا عىل األقدام دون استخدام الدابة يف التنقل.
معا يف وسط الصحراء كان األخ الصغري كثري التساؤل
وبينام كانا يف طريقهام ً
إذ أنه حيب املعرفة ودائم االطالع -كام كان دائماًً
بشوشا مبتسماً بعكس
األخ األكرب الذي كان يضيق من احلديث وكثرة كالم أخيه األصغر ،وكان

األخ األكرب قل ًقا من أن خيرج عليهم قطاع الطرق واللصوص ويؤذون أخيه
ريا ،وعىل الرغم من أن كلاً من األخ األصغر واألكرب
األصغر الذي حيبه كث ً

يكنون يف قلوهبم حمبة كبرية جتاه بعضهام إال أن األخ األكرب مل يكن يعرف
كيف يظهرها ،وعىل النقيض ،حينام كان يظهرها األخ األصغر كان األخ
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األكرب يتضايق منه ويغضب عليه ،فعيل األغلب كانت هناك
حلقة مفقودة بني األخوين وهذه احللقة لن تكتمل سوى
بحرص اإلنسان عىل تطوير مهاراته االجتامعية.
وكام اعتاد األخ األصغر أن يسأل أخاه األكرب عماَّ يراه وحيكي
ريا مثلك بكل يشء حيدث حويل،
له قائلاً  :يو ًما ما سأكون خب ً
وكان األخ األكرب يفكر فيام يبدو أهنام ضيعا الطريق ،فرصخ يف
وجه أخيه وطلب منه أن يكف عن احلديث ،فنزل األخ األصغر
عىل الرمل وكتب ما فعله أخوه معه ،وتابعا الطريق وبينام كانا
يسريان كاد األخ األصغر أن يقع يف حفرة فجذبه إليه األخ
األكرب وأنقذ حياته فكتب األخ األصغر ما فعله أخيه معه ولكن
هذه املرة ليس عىل الرمل بل نحته عىل الصخر!
أتعلمون ملاذا؟ ألن األخ األصغر يدرك أمهية العالقات
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االجتامعية ويسعى لتوطيدها لذا حفر املعروف عىل الصخر كي يدوم وكتب
اإلساءة عىل الرمال لكي إذا ما هبت الرياح متحيها.

-إسحاق نيوتن

إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد من
غريي فألنين وقفت على أكتاف عدد
كبري من العمالقة
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ثقافة االعتذار ما هلا و ما عليها

مجيعنا يأيت علينا وقت ونتعرض فيه للمواقف واألحداث التي تتطلب منا أن

اعتذارا عام بدر منا يف غري حمله ،ويأيت لفظ االعتذار من لفظ عذر وهو
نقدم
ً
العذر الذي يبحث األشخاص عنه من أجل تقديمه للطرف اآلخر من أجل

تربير املوقف أو اخلطأ الذي ارتكب ،ويصدر االعتذار وسط حالة من الشعور
بالذنب الذي يسيطر عىل الشخص وجيعله يقدم اعتذاره نتيجة اخلطأ الذي بدر

منه سواء كان هذا اخلطأ قول أول فعل.
األمحق ال يعتذر

وتأيت أمهية االعتذار ألهنا ُتريس ملبادئ تقويم السلوك وهتذيبه ،بحيث يتخذ

األشخاص -الذين يصدر منهم سلوك سلبي -من االعتذار وسيلة لتهذيب
وتقويم السلوك ،بحيث ينجحون يف تقويم ذلك السلوك السلبي ليس فقط من

باب االعتذار بل باختاذ سلوك إجيايب يربهن عىل عودة هؤالء األشخاص إىل
صواهبم ،وهو السلوك الذي يتميز به العقالء ،ومن هنا أتت عبارة األمحق ال
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يعتذر فليس من يعتذر عن سلوك سلبي بدر منه إال عاقلاً .
االعتذار مظهر حضاري
اعتذارا عن
حينام تعتذر فإنك ترتقي بسلوكك ،فاألشخاص الذي يقدمون
ً

سلوكيات بدرت منهم يف غري حملها يتميزون بالقدرة عىل االعتذار ملن أصغر

منهم أو أكرب سنًا ومكانة ،وال يمكن أن نتصور الصورة املثىل التي متثلها ثقافة
مظهرا حضار ًيا ناتج عن مستوى نضج األشخاص
االعتذار ،إذ أهنا تعد
ً

وانعكاس له ً
أيضا ،خاصة وأن االعتذار سلوك حضاري ينتج عن
بأنفسهم
ٌ

الثقة بالنفس وهو ما ال يعتقد به الكثريون حيث يظنون أن من يعتذر ال يكون
واث ًقا من نفسه بل خجولاً  ،وهنا البد أن نوضح أن االعتذار يأيت إثر شعور

بالذنب جتاه ترصف معني وال يعني ذلك أن الشخص املعتذر ليس واث ًقا بنفسه.

أمهية السلوك
والبد أن نعي أن االعتذار جينبنا الكثري من النتائج السلبية التي تنتج عن اخلطأ

إصالحا لألمر وتقويماً للسلوك ،حيث نجد
الذي يقع فيه األشخاص ويتطلب
ً

أن اإلنسان عندما يقع يف اخلطأ فإنه يقوم بفعل أمر من ثالثة أشياء:

269

َم ِّكن

األمر األول :ويتمثل يف مراجعة رسيعة للنفس ال تتعدى الثواين إثر الشعور

شائعا يف حاالت الغضب.
بتأنيب الضمري ،ويكون االعتذار هنا ً

األمر الثاين :االعتذار املتأين الذي يصدر من األشخاص عن اقتناع وتأين ،حيث

ينتج االعتذار هنا بعد تقييم للسلوك ومن ثمة ينشد األشخاص االعتذار من

أجل تصحيح املسار وتقويم السلوك.
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األمر الثالث :وهو الذي يتمثل يف عدم شعور األشخاص الذي بدر منهم
سلوك ليس يف حمله أهنم عىل خطأ ،هم يدركون أهنم عىل خطأ ولكنهم ال

يعرفون ثقافة االعتذار.

كيمربلي جونسون

"ال تفسد االعتذار بالتربير".
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أهتم بعملك وال تلقي اللوم على األخرين

يحُ كى أنه يف أحد األيام وجدت طفلة صغرية والدها جيلس يف حالة سيئة،
وكانت تبدو عليه عالمات الضيق واحلزن ،فاقرتبت الطفلة من والدها وقالت له
بلطف ملاذا جتلس هكذا يا أيب وتبدو عليك عالمات احلزن..؟
فقال األب لطفلة ال بأس يا
ابنتي فأنا بخري ،فأحلت الطفلة
عىل والدها لكي تعرف ما الذي
يزعجه إىل هذا احلد وجيعله جيلس
هكذا ،فقال هلا والدها -وهي يف
حالة شديدة من احلزن :-أجليس
يا ابنتي الصغرية وسأخربك عام
حدث معي اليوم.
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هل تتذكرين يا طفلتي قطعة األرض التي ورثتها عن أيب رمحه اهلل..؟
قالت الطفلة لوالدها نعم يا أيب أذكر هذه األرض وقد أصبحت أرضنا وأنا

ريا وهتتم هبا دائماً .
ريا ،وأنا أعلم يا أيب أنك حتبها كث ً
أحبها كث ً

فقال األبِ :
أنت ال تعلمني ماذا حدث ،هذه األرض تسببت يف خساريت مجيع
أموايل وال أعرف ماذا أفعل اآلن؟
فقالت الطفلة لوالدها :كيف هذا يا أيب!! ماذا حدث؟
فال األب ألبنته :يف األسبوع املايض قمت بحرث األرض وتنقيتها من
احلشائش واحلرشات الضارة لكي أبذر بذور املحصول اجلديد..
الطفلة :وماذا بعد يا أيب؟ أنا أعرف أنك حرثت األرض وبذرت البذور ً
أيضا.
بثمن ٍ
ٍ
غال للغاية،
األب :نعم يا أبنتي لقد بذرت بذور القمح التي اشرتيتها
فأنتي تعلمني أن حبوب القمح قد ارتفعت ،وهذا يعني أن حمصول القمح كان
س ُيباع بمبلغ كبري!
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الطفلة :وملاذا تقول كان سيباع يا أيب ،املحصول موجود ويمكننا بيعه يف أي

وقت وحتماً ستصبح حياتنا أمجل وسنعيش حياة أفضل وستشرتي يل كل ما
وعدتني به يا أيب عندما تبيع حمصول القمح ..أليس كذلك يا أيب...؟
أعذريني يا ابنتي فال يوجد حمصول قمح بعد اآلن ،فبعد أن بذرت القمح
يف األرض ولسوء حظي جاءت العصافري والتقطت حبات القمح من عىل وجه
األرض ومل يعد هناك حمصول قمح يف األرض التي نعيش من خريها وورثتها عن
أيب!
وعىل الفور قام األب وأمسك بالبندقية وقال :البد وأن أنتقم من العصافري
مجيعا!
سأقتلهم ً
فقالت الطفلة ألبيها :يا أيب توقف أال تشفق عىل العصافري من املوت..؟
فقال األب :هلا يا أبنتي سيموت عصفور أو أثنني بالكثري ولكني لو مل أطلق
النار عىل العصافري فإهنم سيلتقطون مجيع حبوب القمح من األرض وسنخرس

مجيع أموالنا ،فأمسكت الطفلة بيد أبيها وقالت له :إ ًذا خذين معك يا والدي ،أنا
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سأحرس أرضنا حتى ينمو القمح ونبيعها وتشرتي اهلدية التي وعدتني هبا!..
ففهم األب أن اهلل يقسم أرزاق البرش والطيور وال جيب عليه أن يقتل العصافري
بل إن أراد أن تنبت أرضه بمحصول جيد فالبد أن حيرسها ،واملغزى من القصة
أن اهلل قسم رزق كل واحد فينا فال داعي للتكالب عىل األرزاق ومن أراد النجاح
جيب أن هيتم بعمله وال يلقي اللوم عىل اآلخرين!...

-توفيق احلكيم

بورك من مأل حياته بعمل اخلري ألنه أدرك
أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر.
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انت من حيدد قيمة عملك

العمل حق وواجب يف نفس الوقت ،فيعترب الكثري من البرش العمل هو الذات،
والنجاح يف العمل من أهم صور النجاح يف احلياة ،وختتلف رؤية األفراد لنوعية

النجاح املحقق من خالله فالبعض يرى أن النجاح يف العمل هو حتصيل املال،
فتجده يسعى إىل احلصول عىل املال دون النظر إىل نوعية العمل أو شكله أو

جودته ،أو نواحي اإلبداع التي تظهر من خالله وهناك من يرى أن النجاح يف
العمل معناه حتقيق هدف معني ،قد يكون هدف ًا شخصي ًا أو عام ًا والوصول إىل
هذا اهلدف هو غاية العمل وهنايته ،وهناك من يرى الشعور باإلنجاز والقدرة

عىل تغيري الواقع عن طريقه هو النجاح املطلوب ،فقيمة العمل تنبع من نظرة
صاحبه إليه ،فال جمال لتقدير الناس لعملك إال إذا كنت أول من يقدر قيمة ما

يفعل.

يف إحدى الرشكات الكبرية املتخصصة يف جماالت اإلنشاء والبناء ذهب أحد
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كبار املديرين إىل موقع تقوم الرشكة بإنشائه ،وكان العمل عىل أشده ،فالعامل
جيتهدون يف البناء ،واملهندسون يرشفون عىل العمل ويوضحون للعامل طريقة
التنفيذ ،وكان املوقع يعج بالضجيج والرسعة والعمل املتواصل ،فاقرتب هذا
املدير من أحد العامل املكلفني بتقطيع األحجار يف املوقع وسأله :ماذا تفعل

هنا؟ فرد العامل :أقوم بتكسري هذه األحجار الضخمة الصلبة هبذه اآلالت
البدائية ،إنه عمل متعب شاق ،ثم أقوم بنقلها حيث يريد كبري العامل ،وع ّ
ىل أن

افعل ذلك كل يوم إىل أن تنتهي حيايت.

فرتكه املدير واجته إىل عامل أخر يقوم بنفس العمل وسأله نفس السؤال :ماذا

تفعل هنا ؟

فرد العامل  :إنني أقوم بتشكيل تلك األحجار إىل أجزاء يمكن أن نستخدمها

يف البناء متا ًما مثلام أراد كبري املهندسني ،وإنه عمل شاق ولكنه وسيلة حصويل

عىل رزقي أنا وأوالدي ،وهو أفضل من أكون بال عمل.

ثم توجه املدير إىل عامل ثالث يقوم بنفس العمل وسأله :وأنت ماذا تفعل هنا؟
فرد العامل :أال ترى أنني أقوم ببناء ناطحة سحاب.

277

َم ِّكن

لقد كان العامل الثالثة يقومون بنفس العمل ويف نفس الظروف لكن اختلفت

نظراهتم إىل ما يقدمونه من عمل حسب تقدير كل واحد منهم لقيمة ما يقوم

به ،إن نظرتنا جتاه األشياء هو ما حيدد شكل احلياة بالنسبة لنا ،فمن أراد أن
ال ثقي ً
يرى احلياة مح ً
ال وعبئ ًا كبري ًا فستكون كذلك ،ومن أراد أن يرى النور

بني خطوط الظالم فسوف يظهر أمام عينيه الضياء ،ولو مل ُنقدِّ ر قيمة أفكارنا
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وأعاملنا فلن نجد من يقدرها ،إن احرتامك لفكرك وعملك هو ما يدفع
اآلخرين نحو تغيري نظرهتم إىل ما تقدمه ،فمن أراد النجاح فليجعل كل عمل

يقوم به عم ً
ال عظي ًام.

-المارتني

احلياة شعلة إما أن حنرتق بنارها أو نطفئها
ونعيش يف ظالم
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لو سقط حذاؤك ماذا ستفعل...؟

إن النفس البرشية حتمل بني طياهتا اخلري والرش ،وسيظل اخلري هو األقرب
للطبيعة البرشية التي خلقنا اهلل عليها ،مهام شاب النفس البرشية من تلوث بفعل
االغرتاب األخالقي الذي حيدث ألفراد املجتمع ،فعىل الرغم من أن التكنولوجيا
احلديثة تعد سب ًبا من أسباب االغرتاب الذي حيدث يف املجتمع كون وسائل
التواصل االجتامعي أو كام يطلق عليها (السوشيال ميديا) تتسبب يف حدوث
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التفكك األرسي والعزلة عن أفراد املجتمع وذلك عند استخدامها لفرتة كبرية
من الوقت ،فأصبحنا ال نتذكر بعضنا البعض أو العطف عىل الفقري إال يف األعياد
واملناسبات التي نسعى فيها إلخراج العشور والذكاة دون أن ننتبه إىل رضورة أن
نشعر بالفقراء واملحتاجني طوال العام.
وينطبق هذا عىل كافة األنشطة واألفعال التي يقوم هبا األشخاص ،فإن مل
يستطيعوا أن يقيموا التوازن بني اهتامماهتم يف كافة أمور ومناحي احلياة ،فإن ذلك

وآخرا
ناجحا
سوف يتسبب يف أن يطغى جانب عىل اآلخر وهذا ما جيعل إنسا ًنا
ً
ً
فاشلاً  ،إذ أن النجاح احلقيقي يأيت عندما يستطيع اإلنسان تطوير ذاته ليحقق
النجاح عىل املستوى االجتامعي واملهني والدرايس والعميل.
خرج الفيلسوف واملناضل اهلندي الشهري املهامتا "غاندي" من بيته يوم ًا

متوجه ًا نحو حمطة القطار حيث كان عىل موعد مع بعض أصدقائه ،ولسبب ما
تأخر "غاندي" يف الطريق ،فام أن وصل اىل حمطة القطار وإال وقد كانت عجالت
القطار تتحرك خارجة من املحطة أرسع غاندي اخلطي ليلحق بالقطار فأدركه
عند أخر حلظه ،ولكن فردة حذائه سقطت عىل أرض املحطة فام كان من "غاندي"
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إال أن ألقي الفردة الثانية بجوار الفردة األوىل.
تعجب أصحاب "غاندي "من ترصفه هذا ،وسألوه عن سبب القائه الفردة
الثانية للحذاء فرد عليهم :إن الفقري الذي جيد فردة احلذاء لن يستطيع إن ينتفع هبا،
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وكذلك أنا لن انتفع بفردة واحدة ،وطاملا أنني ال يمكنني إيقاف القطار ألحصل
معا.
الفردة التي سقطت فمن األوىل أن يستفيد من جيد الفردة األوىل بالفردتني ً
وهذا ما نتحدث عنه إذا أن اإلنسان بحاجة إىل تطوير ذاته من اجلانب االجتامعي
قادرا عىل تكوين عالقات اجتامعية ،فتفكري "غاندي" يف إسعاد غريه
بحيث يكون ً

هو رس شهرته وبقاء ذكره بني البرش ،لقد كان إدراكه للخري أوسع من إدراكنا له،
فلم يعامل الناس من منطلق املصلحة ،بل نظر إىل اجلانب اإلنساين الذي ُي ِّ
مكن
الفرد من إسعاد املحيطني به بل إسعاد أشخاص قد ال تكون له هبم عالقة ،إننا

جيب أن نعلم أنفسنا أنه لو فاتنا اخلري فال نرتاجع عن مساعدة الغري يف الوصول
إليه ،إن حزننا عىل ضياع فرص لن نستعيدها جيب أن يدفعنا لنُمكن آخرين منها،
ونحول حلظات املحن إىل مواقف عطاء وخري يصيب اآلخرين ،ويصنع عامل ًا من
ومنظرا أروع .كم هو مجيل أن نحاول البحث
البهجة التي متنح عاملنا شكلاً أمجل
ً
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عن إسعاد كل فرد يمكننا إسعاده!! حتى لو مل نعرفه ألن ذلك هو قمة العطاء
اإلنساين.

النفوس الكبرية وحدها تعرف كيف تسامح

-جواهر الل نهرو
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احلياة تأتي لك كل يوم بفرص جديدة

حيكى أنه كان جيلس أحد األشخاص يندب حظه يف حالة من اليأس
واحلزن بعد أن توقف نشاط الرشكة التي كان يعمل هبا فكانت مصدر رزقه
الوحيد ،فكان يفكر يف كيف ينفق عىل أوالده وزوجته بعد أن ترك عمله ليس
هذا فحسب بل كان حيرض الدكتوراه منذ أكثر من ستة سنوات فازدادات
مهومه حينام تذكر أن زوجته عىل وشك الوالدة بطفلهم فهي يف شهرها األخري
من احلمل وخاصة وأنه منذ وقت قريب وكان يف قمة نجاحه.
فلم يعد يعرف ماذا يعمل هذا الرجل وقد انسدت مجيع األبواب يف وجهه

ومل يخُ رجه من حالة يأسه تلك إال أمر غريب ،فام هو يا ترى؟

حينام كان جيلس عىل الشاطئ وجد ساعي بريد جيلس عىل مقعد أمامه يف
الطرف اآلخر وهو مبتسم ومرسور وكان خيرج من حقائبه خطابات ومن يأيت
إليه من املارة يعطيه خطابات دون أن يعرف اسمه عىل األقل وبدون التأكد
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من سالمة بياناته وأن هذا اخلطاب خيصه أم ال.
وظل ساعي الربيد خيرج من حقائبه اخلطابات ويعطيه ملن يأيت إليه حتى
فرغت حقيبته من اخلطابات وحينها ازداد رسور الساعي وأغلق حقائبه
ومىض ،فقال الرجل احلزين يف نفسه البد وأن ساع الربيد هذا جمنون ويف
هلجة حزن أضاف أنه قري ًبا سينضم معي إىل طابور العاطلني بطريقته هذه يف
العمل ،وجلس الرجل مرة آخرى يف ذهول مما فعله ساعي الربيد.

فمر أحد احلكامء والحظ تعجبه مما شاهده ،وقال للرجل هل تعرف من
كان جيلس أمامك طوال هذه الفرتة؟
فقال الرجل بالطبع ال ولكني أعتقد أنه رجل جمنون ،فقال له احلكيم حتى
إنك مل هتتم وتسأل من هو ونظر له بشفقة وقال إنه احلظ الذي يمنح فرص
جديدة لكل من ُيقبل عليه ،ولكنك كنت منشغل يف مهومك لدرجة أنك مل
تفكر يف احلصول عىل فرصة جديدة بدلاً من ندب حظك هبذه الطريقة ،فقم يا

بني فمن األفضل أن تبدأ من جديد و ُتعوض خساراتك وال تسميه فشل ألن
الفشل بداية النجاح.
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فأمام كل شخص منا طريقني إما أن يستمر يف النظر خلفه وندب حظه
عىل ما مىض ،يستسلم باجللوس جانبه ،أم أن يبدأ من جديد وال يدع اليأس
يسيطر عليه ،ويف احلقيقة إن النجاح واحلصول عىل فرص جديدة ال يلحق
باألشخاص الذين يعتقدون أن أمامهم خيارين يف احلياة إما النجاح أو الفشل
بل يلحق هبؤالء األشخاص الذين يضعون خيار أوحد أمامهم وهو النجاح.
فيا ليتنا ندرك أن ساعي الربيد" احلظ" واحلياة تأيت لنا كل يوم بفرص حياة
جديدة وال جيب أن نضيعها ونندب حظنا باملايض.

-غوته

احلياة بال فائدة موت مسبق.
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هل أنت حباجة إىل القهوة أم الكوب؟

من العادات والتقاليد الرائعة التي ُيعتد هبا يف اجلامعات واملدارس األوربية هو

تنظيم أحد األيام للطالب اخلرجيني ليعودوا ويلتقوا بأستاذهتم ويكون ذلك اليوم
فرصة لاللتقاء وجتمع الطالب مع أصدقائهم بعد أن خترجوا وشق كل واحد منهم
طريقه ،فتسمى مثل هذه اللقاءات بلقاءات مل الشمل.
ويف الغالب تكون تلك اللقاءات يف املبنى اجلامعي فيستعيد الطالب ومدرسيهم
أيام الدراسة بام فيها من تعب ومذاكرة وكذلك بام فيها من مواقف طريفة ودروس
مستفادة ،كام أن العديد من تلك اللقاءات تقام يف بعض األحيان يف منازل أحد
األساتذة فتكون لفتة طيبة من اخلرجيني حينام يعملوا عىل أن يتجمعوا ويذهبوا
ألحد أساتذهتم املقربني إىل قلوهبم.
فقام عدد من الطالب اخلرجيني بالتجمع سو ًيا وحتديد لقاء لزيارة أستاذهم
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العجوز الذي مرت العديد والعديد من األعوام عىل أخر مرة شاهدوه فيها ،فلقد
خرج أستاذهم عىل املعاش بعدما خترج الطالب بعامني تقري ًبا ،فجلس الطالب
مع أستاذهم وكانت فرصة ليتعرفوا عىل أحوال بعضهم البعض فمنهم من تزوج

وأنجب ومنهم من أصبح رجل أعامل ناجح وأسس رشكات عمالقة وهكذا شق
كل واحد منهم طريقه ،فأستغل الطالب فرصة استئذان أستاذهم منهم لبعض
دقائق يف احلديث مع بعضهم عن أحواهلم وما يفرحهم وما يضيق به من أحوال
الدنيا.
فعاد األستاذ اجلامعي إىل طالبه ومعه عدد من األكواب حسب عدد الطالب
املوجودون يف ضيافته ،فحرص األستاذ أن ختتلف األكواب فكان هناك عدد من
األكواب الزجاجية وآخرى من امليالمني وعدد من األكواب املصنعة من الصيني
الفاخر وكان يغلب عىل مجيع األكواب التي أحرضها املعلم بأهنا مميزة األشكال
واأللوان وبعض هذه األكواب نجدها لدى األرس الغنية وبعدها نجده لدى األرس

متوسطة احلال واألرسة الفقرية ً
أيضا.

كام كان األستاذ حيمل أبريق كبري كان حيتوى عىل القهوة فوضع األستاذ القهوة
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واألكواب وقال هلم تفضلوا كل واحد منكم يمكنه أن يصب لنفسه القهوة ،فأخذ
كل واحد منه الكوب الذي يريده وصب لنفسه القهوة ،وحينام وجد األستاذ أن
مجيعهم اآلن معه كوب من القهوة يف الكأس الذي يرغب به ،قال هلم هل لفت
انتباهكم أن األكواب اجلميلة هي التي حرصتم عىل أن تتناولوا هبا القهوة ،وأنكم
جتنبتوا األكواب العادية وهذا أمر عادي فمن الطبيعي أن يتطلع كل إنسان إىل ما
هو أفضل.
وهذا حتديدً ا ما يسبب لكم الضيق والضجر من احلياة فأنتم كنتم بحاجة إىل
القهوة وليس األكواب اجلميلة ،ولكنكم حرصتم عىل أخذ األكواب اجلميلة
والتطلع إىل باقي األفراد لرؤية الكوب الذي اختاروه لتناول القهوة به ،واحلياة
هي كالقهوة متا ًما والوظيفة واملكانة االجتامعية واألموال هي فقط أكواب نحمل
احلياة فيها ،كام أن نوعية احلياة" القهوة" ال تتغري بتغيري األكواب التي توضع هبا،

ولكن االستمتاع باحلياة يضيع بالبحث عن نوع الكوب!
فيجب أن نستمتع بقهوة وليس باألكواب فاألكواب ال تضيف للقهوة وال
تقلل منها فام هيم احلياة نفسها ،وخاصة أن اإلنسان الذي يتطلع إىل ما بيد غريه
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سريهق نفسه دون داعي ومن األفضل أن حيرص كل شخص عىل القهوة أي
حياته وليس األكواب التي يتناول هبا القهوة أي األدوات والوسائل التي يعيش
هبا حياته.

-حممد الشواف

احلياة رواية مجيلة عليك قراءتها حتى النهاية
ال تتوقف أبدا عند سطر حزين قد تكون النهاية
مجيلة.
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كيف تفصل فى هذه القضية ؟

حيكى أنه كانت توجد فتاة شابة وكانت تتمتع هذه الفتاة الشابة بجامل ال
يضاهي ،إذ كانت الفتاة أمجل من بنات احلي الذي تسكن فيه ،ويف أحد األيام
ريا وتعلق
رأى شاب الفتاة بينام كانت ذاهبة إىل اجلامعة فأعجب الشاب بالفتاة كث ً

هبا قلبه لذلك قام الشاب بانتظار الفتاة حتى عادت من اجلامعة وقرر الشاب أن
يتبع الفتاة دون أن تراه حتى ذهبت وعادت إىل منزهلا بسالم دون أن تنتبه الفتاه إىل
وجود الشاب الذي كان يتبعها حتى وصلت إىل بيتها.
وحينام عاد الشاب إىل بيته قص الرجل عىل أبيه ما حدث معه وطلب من والده
أن خيطب له الفتاة ،ففرح األب بأن ولده قرر أن يتزوج ولكن األب قال ألبنه أنه
جيب أن يرى الفتاة قبل أن يقوم بخطبتها ،لذلك قرر األب أن يصطحب والده
يف الطريق الذي رأى فيه الفتاة ويف نفس املوعد الذي ذهبت فيه الفتاة للجامعة،
ولكنه فكر يف أن يراقب الفتاة لفرتة أطول ال تقل عن أسبوع ،وهكذا أستطاع
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الشاب أن يرصد حتركات الفتاة حتى ال يأخذ والده مشوار طويل دون أن جيد
الفتاة.
وبالفعل متكن الشاب من معرفة األيام التي تذهب فيها الفتاة للجامعة وموعد
ذهاهبا يف الصباح وعودة أخر اليوم ولذلك خرب والده بأنه غدً ا يف الصباح الباكر
سيأخذه لريى الفتاة ،فخرج األب وابنه يف انتظار ظهور الفتاة وبعد دقائق قليلة
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رأى الشاب الفتاة قادمة من بعيد فقال لوالده هذه هي يا أيب التي مال هلا قلبي،
فأعجب هبا األب جلامهلا الفائق وقال ألبنه أهنا ليست مجيلة يا بني وال تصلح لك،
تعال معي لكي أزوجك فتاة أفضل وأمجل منها ،وذلك ألن األب أعجب بالفتاة
وقرر أن يتزوجها هو.
ولكن االبن رفض أن يرتك الفتاة وفهم أن والده يفعل ذلك ويقول له أهنا
معا من أجل الفتاة
ليست مناسبة له من أجل أن يتزوجها هو ،فتشاجر اإلثنني ً
فأفصح األب ألبنه عن أنه أعجب بالفتاة ويريد الزواج هبا ألن مثل هذه الفتاة
حتتاج لرجل خربة باحلياة وليس لشاب صغري ،فذهب اإلثنني إىل قايض املدينة
وأخربوه بام حدث بينهم فقال هلم القايض ال استطيع أن احكم بينكام إال بعد أن
أرى الفتاة!
فأحرض القايض الفتاة يف وجود األب وأبنه وأخربه بالقصة ولكن حينام رآها
القايض أعجب هبا هو األخر وأراد أن يتزوج هبا هو اآلخر ،فحينام رأت الفتاة
تعلق الثالث رجال هبا قالت هلم سأجري وأجروا ورائي ومن يستطيع اللحاق يب
مجيعا
هو من سيتزوج يب ،فجرى االبن وأبيه والقايض وراء الفتاة ولكنهم وقعوا ً
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يف حفرة واحدة ،فقالت هلم الفتاة أنا الدنيا من جيري ورائي حيدث معه مثلام حدث
لكم ،وهكذا هو حال الدنيا فيجب علينا أن نحذر من أن نلهو وراء مشاغل الدنيا
دون فائدة.

-القروي

َّ
َ
نفس َك من
ال ريب يف أن
احلياة مثينة … لكن َ
ٌ
حيات َك ُ
أمثن
ِ
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لعله خري!...

حيكى أنه كان يوجد أحد االشخاص الذي كان يعتاد أن يقول لعله خري كلام

كان حيدث له أي يشء سواء كان هذا اليشء مكروه أو معروف ،ولكن رفاق هذا

الرجل كان يضيقون من أسلوبه يف التعامل مع األمور هبذه الطريقة ،فلقد اعتادوا

أن يعربا عن سخطهم أو فرحهم عام حيدث سواء كان ً
ريا وليس كام يقول
رشا أو خ ً
صاحبنا هذا لعله خري تعلي ًقا عىل أي يشء حيدث هلم!

ريا من قوله لعله خري تعلي ًقا عىل
فحاول أصدقائه أن خيربوه أهنم يتضايقوا كث ً

كل يشء حيدث ولكنه كان معتاد قول ذلك ،فقالوا جيوز أن تعرض صاحبنا ملوقف

عصيب فحتماً سيغري رأيه ويشعر بالضجر دون أن يقول لعله خري هذه املرة.

ويف أحد األيام اتفق أصدقائه عىل أن خيبئوا محاره وخيربوه بأن محاره قد سرُ ِ ق

وأهنم بحثوا عنه ومل جيدوه ،وما كان قول صاحبنا إال لعله خري كعادته ،فتعجبوا

من رد فعله وسخروا منه وتعالت قهقهتم بالضحك.
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وبعد مرور عدة أيام هجم عىل منزله جمموعة من قطاع الطرق واللصوص

وأخذوا مجاله وكافة مواشيه ولن يستطيع أن يلحق هبم ،وبذلك مل يعد للرجل

يشء من ممتلكاته حيصل منه عىل رزقه ورزق أوالده وزرجته بعد أن رسقت مجاله

ومواشيه.

وهنا تذكر أصدقائه أهنم كانوا قد أخذوا محاره وخبئوه يف منزل أحدمها فصدر

منهم هذه املرة قول لعله خري فقالوا أن ما فعلناه بقصد املزح كان ح ًقا خري فبعد

أن رسقت مجيع موايش صاحبنا مل يبقى سوى محار صاحبنا هذا البد وأن نخربه بام

حدث ويمكنه أن يعمل عىل هذا احلامر وأن شاء اهلل تتحسن أموره ويستطيع أن

يويف بمسؤولياته جتاه أرسته.

وبالفعل ذهب جمموعة األصدقاء اىل رفيقنا ودخلوا عليه باحلامر وقالوا له

لن يتبقى سوى هذا احلامر لك يا صديقنا ،ونحن نثق أنك تستطيع أن تقف عىل

قدميك مرة أخرى فأنت من كنت تبث األمل يف نفوسنا بشكل دائم.

فسأهلم صاحبنا أين وجدتوا احلامر فقصوا له أهنم كانوا يعتقدوا أنه لن يقول

قول لعله خري عندما خيتفي محاره ولذلك خبئوه عنه ،فام كان قول صاحبنا سوى
لعله خري وقال هلم بفعلتكم هذه تبقى ليا عكاز أستند عليه وقرر أن يبدأ عمله من
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اللحظة التي أخذ محاره من أصدقائه ويف هذه املرة مل يقول هو فقط لعله خري بل
أصدقائه تعلموا الدرس ورأوا بعينهم معنى لعله خري وأنطلق هو وأصدقائه

بنجاح يف حياهتم.

إبراهيم أبواليقظان

أقفل ْ
َ
َ
األوصاب
مفتاحها
ت…
كجنة قد
احلياة
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َ
ُ
ٍ
ْ
ْ
ْ
رب يصل … وينله بعد
واألنصاب من
ْ
جيتهد يبلغ ومن يص ْ
ُ
الرتحاب
بلوغه
ُ
ِ
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موقف من حياة الطبيب العاملي هوارد كيين

كان هناك صبي يعيش حياه مدقعة الفقر ،لذلك كان يعمل من أجل أن جيد
مصدر دخل يلبي احتياجاته من مأكل ومرشب باإلضافة إىل أنه من كان يتحمل
تكلفة الدراسة إذ أنه كان طالب جمتهد ح ًقا ويتمتع بقدر كايف من الذكاء ،ولكن إن

استمر يف حالة الفقر التي يعيش فيها فلن يستطيع أن يستكمل دراسته.
لذلك قرر الصبي أن يعمل أكثر لكي يستطيع أن يتكفل بمسئولياته لكنه
فشل يف زيادة دخله ،فقرر الطفل أن يدق باب أول منزل يقابله ويطلب منه يشء
ما يسد جوعه ،فمىض الطفل مسافة كبرية إىل أن وصل إىل جمموعة من املنازل ودق
صاحبنا باب أول منزل كام قرر من قبل ،ولكن كان من فتح الباب للطفل شابة يف
مقتبل العمر فلم يستطيع الطفل أن يطلب منها أن تعطيه طعام ألنه جائع لذلك
طلب منها أن تعطيه كوب من املياه ،فرأت الفتاة احلالة التي عليها الصبي وأدركت
أنه بحاجة إىل الطعام والرشاب ،لذلك قالت الفتاة للصبي حلظة واحدة وسأعد
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إليك ودخلت إىل املنزل وأعدت له كوب من اللبن الدافئ ليسد به جوعه.
فأخذه الطفل منها وهو ممتن ملا فعلته معه ،وقد كان الطفل مؤدب وعىل قدر
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عايل من الرقي ،لذا مل يتناول كوب اللبن عىل عجل عىل الرغم من كونه جائع
للغاية ،حيث حرص عىل تناوله بتأين وبعد أن انتهى الصبي من رشاب اللبن أعطى
الفتاة الشابة الكأس وشكرها وقال هلا بكم أنا مدين لكم اآلن؟ وكان الطفل عىل
استعداد أن يدفع ثمن كوب اللبن.
ولكن الفتاة قالت له لكنك ال تدين لنا بيشء؛ لقد علمتني والديت أن نقدم
متوجها ليستكمل
اخلري وال نأخذ مقابل له ،فقدم الطفل الشكر اجلزيل هلا وتركها
ً
عمله لكي يتمكن من مجع تكلفة دراسته ،ويف أحد األيام مرضت هذه الفتاة بعدما

تقدمت يف العمر بمرض خطري مل يستطيع العديد من األطباء تشخيصه يف بداية
األمر باإلضافة إىل كون املريضة ال متلك املال الكايف لتحمل تكلفة إجراء األشعة
والتحاليل املتطلبة للتعرف عىل املرض ،فتم إرسال املريضة ملستشفى املدينة ،وكان
حينها الدكتور هوارد كيني متواجد يف عمله ،وعندما رأى املريضة تذكر أهنا هي
جائعا.
من أعطته كوب اللبن عندما كان ً
فقرر أن يفعل كل ما بوسعه لكي يكتشف املرض ويعالج هذه املرآة وهذا ما
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فعله وطلب من املمرضة أن تأيت له بفاتورة العالج فدفعه الطبيب وكتب شيئًا
عليها وعندما رأت املريضة الفاتورة وجدت مكتوب عليها" دفعت الفاتورة
جائعا" وكان عليها توقيع الطبيب
بكأس اللبن الذي قدمته يل يو ًما عندما كنت
ً

هوارد كيني.

يا اهلل؛ لقد فرق كوب اللبن يف حياة الصبي الذي أصبح طبيب مشهور وفرق

ً
أيضا يف حياة املرأة التي قدمته ،فكم تنقصنا هذه الروح يف حياتنا لنعيش حياة
مطمئنة.

-املتنيب
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العلم ال يقرتض بالضرورةاحللول الصعبة!

يف أحد اجلامعات األوربية أعلنت اجلامعة عن موعد امتحانات هناية
العام يف وقت مبكر من العام وذلك نظرا إىل أن اجلامعات احلديثة خترب طالهبا
باجلدول الزمني للدراسة قبل بداية الفصل الدرايس حيث يتضمن اجلدول
الدرايس مواعيد الدراسة
ومواعيد

االمتحانات

العملية والدراسية ،وذلك
كأحد املعايري التي حترص
اجلامعات

احلديثة

عىل

االلتزام هبا لكي يستطيع
الطالب

تنظيم

وقتهم

لالستعداد المتحانات هناية
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العام.
ويف أحد االمتحانات التي كانت يف مادة الفيزياء جاءت أحد األسئلة لقياس
قدرة الطالب عىل قياس ناطحة السحاب باستخدام الباروميرت ،فتنوعت
إجابات الطالب ومنها ما كان خطأ بشكل كامل ومنها ما كان صحيح ،حيث
كانت اإلجابة الصحيحة هي قياس الفرق بني الضغط اجلوي عىل سطح األرض
وبني الضغط اجلوي عىل سطح ناطحة السحاب ،ولكن بعدما انتهى الطالب من
إجابة أسئلة االمتحان وبدأ أستاذ املادة يف تصحيحها وجد عدد من اإلجابات
اخلاطئة وعدد أخر من اإلجابات املثالية يف حني حصل بعض الطالب عىل جزء
من درجات السؤال دون أن يفقدوا دراجات السؤال كلها ،ولكن قام استاذ
املادة بإلغاء درجات أحد الطالب فقام الطالب بتقديم تظلم حيث أنه كان واثقا
من إجابته يف حني أن أستاذ املادة كان يرى أن إجابة الطالب إجابة تقليدية وال
يستحق أن يأخذ عليها أي درجة ،لذلك تم تشكيل جلنة لدراسة إجابة الطلب
وحتديد ما إذا كان إجابته صحيحة ويستحق الدرجات أم ال ،فامذا كانت اإلجابة
املختلف عىل مدى صحتها؟
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لقد أجاب الطالب قائ ً
ال أننا لكي نعرف الفرق بني الضغط اجلوي بني
سطح األرض وبني ناطحة السحاب فإننا بإمكاننا إلقاء حبل طويل من فوق
ناطحة السحاب ليلمس سطح األرض ومن ثم يمكن قياس طول اخليط،
وهذه هي اإلجابة التي أعتربها أستاذ املادة إجابة تقليدية ومل يعطي الطالب أي
درجة عىل هذا السؤال وال عىل باقية أسئلة املادة ،وحينام شكلت جلنة لدراسة
التظلم الذي قدمه الطالب تقرر إعطاء فرصة مرة أخرى للطالب بحيث تقرر
أن يسأل الطالب مرة أخرى يف نفس السؤال بشكل شفوي وذلك ألن اللجنة
التي درست اإلجابة كانت قد أوضحت أن إجابة الطالب صحيحة ولكنها ال
تدل عىل معرفة الطالب بقوانني وقواعد الفيزياء وحينام تقرر موعد االمتحان
الشفوي أوضح الطالب بأن ذلك هو احلل االسهل أما إذا ذهبنا للحل األصعب
فأنه سيكون من خالل قياس الفرق بني الضغط اجلوي عىل سطح األرض وبني
الضغط اجلوي عىل سطح ناطحة السحاب!
ولقد كانت إجابته صحيحة وبسيطة ح ًقا فلم يكن أمام جلنة التقييم سوى
إعطاء الدرجة كاملة للطالب ،وما ال تعرفه عزيزي القارئ هو أن الطالب الذي
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أرص عىل صحة إجابته هو العامل نيلز بولر احلاصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء!
فمهام كانت األمور واملواقف التي تعرتض حياة اإلنسان فلامذا نرتك احللول
السهلة ونذهب وراء احللول الصعبة!

-علي الطنطاوي

لقد تعلمنا يف املدرسة وحنن صغار أن السنبلة الفارغة
ترفع رأسها يف احلقل ،وأن املمتلئة بالقمح ختفضه ،فال
يتواضع إال كبري ،وال يتكرب إال حقري.
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 9نصائح لتسوق ناجح

ليس فقط النساء هن اللوايت لدهيم هوس بالتسوق والرشاء بل الكثري من
األشخاص ال يستطيعون مقاومة األشياء التي تنال إعجاهبم وتثري دوافعهم

الرشائية وخاص ًة أمام احلوافز الرشائية الكبرية التي ُتقدمها املحالت
واألسواق التجارية.
وهنا البد وأن نتعلم مهارات التسوق الناجح التي جتعلنا مهام كان مستوانا
االقتصادي مرتفع أو متوسط أو منخفض نوازن بني ما نحن بحاجة حقيقة
لرشائه وبني اإلرساف يف التسوق وذلك لنخرج بجولة رشائية ناجحة.
 -1اختار الوقت األنسب للت ََسوق:
فهناك مواسم للتخفيضات والعروض يمكنك أن ختتارها لتتسوق وقتها،
كام أن الوقت املناسب للتسوق يتطلب أن حتدد الوقت الكايف للتسوق
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بحيث حتدد وقت للتسوق بعيدً ا عن األوقات املشغولة باألعامل والضغوط،

ٍ
وذلك ألن عملية التسوق حتتاج ٍ
صاف.
لبال

ٍ
ٍ
صاف حتى
وذهن
 -2قم بالتسوق يف األوقات التي تتمتع فيها براحة البال
تستطيع أن تستمتع أثناء التسوق وتشرتى أفضل يشء لذلك ُتعد أيام العطلة
واإلجازات من أفضل األيام التي ُيمكنك أن تقوم بالتسوق خالهلا كام أن

املحال واألسواق التجارية ُتقدم عروض بيع مميزة يف مثل هذه األيام.

 -3كام أنه ال جيب أن تقوم بالتسوق بشكلٍ عشوائي بمعنى أنك جيب أن
تعرف ما أنت بحاجة لرشائه فمثلاً إن كنت ذاهب لرشاء املالبس فيجب أن
تقوم بإلقاء نظرة عىل مالبسك لتعرف األلوان التي حتتاج لرشائها والطراز
املوجود لديك لتعرف ما ُيمكنك رشائه وقد حتتاج إىل أن تشرتي أحد
املالبس التي تتناسب مع أحد املالبس املوجودة لديك مسب ًقا.

 -4كل ذلك قبل الذهاب للتسوق واآلن ختيل نفسك جتاوزت اخلطوات
السابقة وأنت اآلن يف أحد األسواق التجارية فهل تشرتي أول قطعة
تعجبك ،بالطبع ال البد أن تأخذ وقتك يف االختيار وتقوم بتجريب القطعة
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التي تريد رشائها.
 -5قم برشاء ما يتناسب مع نقودك مع رضورة أن تضمن جودة املنتج
الذي تقوم برشائه.
 -6احذر أن تقرتض من أجل الرشاء فتلك أسوء العادات التسويقية التي
يمكن أن تفعلها وتعتاد عليها وغال ًبا ما تتسبب يف الغرق بالديون.
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 -7إن شعرت للحظة أنك سترشي يشء ما ويكون مصريه الطبيعي هو
وضعه يف اخلزانة من دون استخدام فالبد أن تتوقف عن الرشاء فأنت لست
بحاجة لرشاء أشياء أنت لست بحاجة الستخدامها.
 -8كام أنه من األشياء املميزة يف التسوق أن حترص عىل اختيار اإلكسسوار
واألشياء التي تجُ َ ِّمل من األشياء التي قمت برشائها وتزيد من أناقتك.

ريا ويمكنك أن تستمتع بالتسوق مع جمموعة من
 -9ال هتتم برأي البائع كث ً
األصدقاء

 -توماس فولر

البخيل يسرق نفسه ،واملسرف
يسرق ورثته.
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افهم طفلك قبل العقاب

يعتقد الكثري من اآلباء واألمهات أن

العقاب البدين والرضب من الوسائل
الرتبوية الناجحة وينسون أن الرضب

والعنف ال خيلقان إال الكراهية داخل
نفوس األبناء لوالدهيم ،وينشئون حتت
وطأة الرضب جبناء ،ال يملكون سوى

الكذب لتربير كل ترصفاهتم وأخطائهم،
رغم أننا لو حاولنا َفهم الصغار وال َت َق ُّرب

من عاملهم الصغري لوجدنا أهنم أذكى بكثري
مما نتخيل ،ولدهيم قدرة كبرية عىل التمييز
بني اخلطأ والصواب ،ولدهيم قدرة أكرب

عىل َفهم ردة أفعالنا ونظراتنا وانفعاالتنا
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التي تظهر عىل الوجوه.
أمسكت الطفلة التي مل ُتكمل عامها الثاين كو ًبا من املاء لترشب منه وبعد
أن انتهت من الرشب أخذت تلهو بالكوب هنا وهناك حتى انسكب ما

به من ماء عىل األرض ،وأغرق جز ًءا من أرضية املنزل التي تعبت األم

منذ الصباح يف تنظيفها وتلميعها وجتفيفها ،أقبلت األم ومهت بزجرها

313

َم ِّكن
وتعنيفها لكنها احتفظت هبدوئها ومتاسكت ،ومل ُتعاقب الطفلة الصغرية
غري أهنا نظرت إليها نظرة غضب حتمل رسالة مفادها أهنا ترفض ما حدث،

وال ترىض بام فعلته الطفلة الصغرية ،ولن تقبل بحدوثه مرة أخرى ،ومل

يظهر عىل الطفلة أي انفعال غري أهنا ابتسمت ابتسامة صفراء ،مل تتجاوز

ثناياها الصغرية ،ثم اختفت عن عيون أمها.

عادت األم لتكمل ما كانت تفعله ،ولكن غياب الطفلة أثار فضوهلا؛
فأرادت أن تعرف ما تفعله صغريهتا ،فبحثت عنها ،فوجدهتا يف املطبخ،

تنبش األكياس املوجودة بأحد األدراج ،وخترج كل ما كان فيه ،وتلقي
به عىل األرض ،وهنا مل تتاملك األم نفسها من الغيظ ،و َّ
مهت بعقاب
طفلتها الصغرية ،وعندما أرادت أن هتوي بيدها عليها ،تراجعت يف
اللحظة األخرية؛ ألهنا وجدت الطفلة الصغرية تخُ رج قطعة من القامش

كانت موجودة بني األكياس بداخل الدرج وجتري هبا نحو املكان الذي
سكبت به املاء؛ تريد جتفيف أرضية املنزل من آثار املاء عندها أكبت األم

عىل طفلتها ُتقبلها وحتتضنها ،وهي فرحة مرسورة.

ينبغي أن نتفهم أطفالنا قبل أن نعاقبهم ،فقد يكون ما يفعلونه عن نوايا
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حسنة ،ولكن ترسعنا يف الترصف يبعد ع َّنا هذا االحتامل ،ونعترب أن كل
ما يفعلونه ينبع من نوايا سيئة ،أو رغبة يف التدمري أو املخالفة ،إننا نت ََع َّجل

العقاب وال ننظر إىل نقاء رسائرهم ،ورغبتهم يف التقليد ،وحماوالهتم
البحث عن إسعادنا ،ونكتشف نواحي اإلهبار يف شخصيات الصغار ،إننا

بحاجة إىل َفهم هذا العامل الصغري الذي يتحرك حولنا ولكننا ال نعرف عنه

شيئًا.

لو تفهمنا مقصود أطفالنا قبل التفكري يف عقاهبم؛ لكان هلذا املقصود األثر
الكبري يف تغيري تصوراتنا وأفكارنا وربام تغريت نوايانا يف العقاب ،إننا

بحاجة إىل معرفة نوايا أطفالنا والغاية من ترصفاتنا؛ ألن ذلك سيغري من
طرق الرتبية التي نتبعها ،من اخلطأ أن نقيس ترصفات األطفال بنفس

ظلم كبري لعامل
املقاييس الذي نقيس هبا ترصفات الكبار ،ففي ذلك
ٌ
الطفولة والرباءة.

-لويس باستور

عندما أحتدث مع طفل يثري يف نفسي
شعورين :احلنان ملا هو عليه ،واالحرتام
ملا سوف يكونه.
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خاتمة الكتاب
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اخلامتة

مرورا بام وجدته من اكتشاف ذاتك ومعرفة ما
قد وصلنا إىل آخر رحلتنا
ً

يدور داخلها وكيف تصلح من شأن نفسك ،وتوق ًفا مع حمطة تطوير الذات
وما هلا من تأثري عىل النجاح والتقدم يف حياتك ،ولن تستطيع أن متر يف هذه
الدنيا وحدك ،فأنت فرد حتتاج إىل من حولك لتتعلم منهم ويتعلموا منك،
ويكون هناك تناقل خلربات كل واحد منكم ،وال يقترص عىل هذا فقط بل

ً
وأيضا إىل كينونة املشاعر الداخلية املتواجدة يف كل فرد وحيتاج إىل ملئها من
ريا حياتك هي كل ما متلك فال ترىض أن تكون يف آخر
املحيطني به ،وأخ ً

أثرا من
صفوف السعادة
ً
انتظارا ،ولكن عش حياتك واسعى أن تكون لك ً
بعدك ،فهكذا يبقى ذكرك خالدً ا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
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نبذة عن الكاتب
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هو باحث وكاتب قطرى اجلنسية حصل
على الدرجات العلمية اآلتية:

• دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصاالت – كلية
شمال األطلنطي (خريجين الدفعة األولى) ICT
.2004 CNA-Qatar
• حصل على درجة الماجستير في التخطيط االستراتيجي من الجامعة
الفرنسية  ،HECوهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة األعمال في العالم.
• و ُيحضر الدكتوراة في جامعة . Northampton

شغل كلاً من املناصب اآلتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.
• مقدم برنامج الخبير في ( تليفزيون قطر).
• يعمل حال ًيا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر لإلعالم.

321

َم ِّكن

أهم أعماله :

• مؤلف ألكثر من  25كتاب في مجال القيادة والتكنولوجيا منها( :تحليل

الشخصيات القيادية – القيادة باإلرشاد – القيادة – التخطيط االستراتيجي –

صمم موقعك على اإلنترنت بدون برمجة).

• ترجمت العديد من كتبه في مجالي القيادة والتكنولوجيا بعدة لغات.
• مؤسس مشروع وقف أونالين  -أكبر شبكة تدريب مجانية عربية على

اإلنترنت.
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رسالته :

يحمل األستاذ محمد الجفيرى رسالة واضحة وهي المساهمة في إعداد جيل
جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة ،ومؤهل لقيادة العالم العربي
لاللتحاق بمصاف األمم العظمى ،فهو يؤمن تمام اإليمان بقدرات الشباب
القطري والعربي ،لذا فهو يبذل كل طاقته في تدريب وتأهيل وتحفيز ودعم
الشباب القطري والعربي لتحويل أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم

في رسم مستقبل أكثر إشرا ًقا لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.

نبذة عن مجموعة
صناع اإلبداع
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مجموعة صناع اإلبداع تأسست لتكون المظلة التي ترعى مهارات الشباب
وقدراتهم عن طريق عدة مؤسسات صغيرة تحتها
-1

دار صناع اإلبداع للنشر والتوزيع.

-2

شركة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.

-3

شبكة صناع اإلبداع للتدريب على االنترنت.

-4

مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة المشاريع الشبابية.

الهدف الرئيسى هو إطالق العنان لقدرات وامكانيات الشباب العربى
وتحفيزهم على نشر العلم والمعرفة فى شتى المجاالت.
هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله
مؤسس مجموعة صناع اإلبداع

				

محمد الجفيري

"من منا ال يخطئ .ساعدوني في تصحيح
اي خطأ أو لبس في اجتهاد

إن احسنت فمن اهلل وإن أسأت

واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
تم بحمد اهلل"

للتواصل:
Whatsapp: 0097455221828
email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi
twitter: maljefairi
Snaphat: Nethelper

مترو القادة

نبذة عن مترو القادة
دائما ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة،
ً
ونبقى نحن في معظم األحيان في دور المتفرجين وربما
كنا في الصفوف الخلفية منها؟! ،هل المشكلة في عدم
وجود قادة أو علماء ،أم ماذا؟!
ولإلجابة على سؤال كهذا نرجع إلى النظريات العلمية
العالمية التي حصرت أهم أسباب النهضة في:
 .1العلم
 .2األخالق
 .3العمل
 إذن فأي تلك العوامل الذي ينقصنا؟! الشروط الثالثة العلمومستويات متفاوتة بين
بنسب
واألخالق والعمل موجودة
ٍ
ٍ
المجتمعات ،وكذلك بالمجتمع الواحد بين األفراد وبعضهم
ً
أيضا ليست هذه هي األسباب الوحيدة
البعض ،ولكن
لتأخرنا عن الركب ،فلربما كان الجانب المالي هو أول تلك
األسباب ،وبمعنى أكثر دقة فإن هذه المعادلة ينقصها
الثراء لتكتمل على أكمل وجه.

-

من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة ،ل ُتعالج أسباب

تأخر النهضة األربع ولتسد هذا الثغر عن األمة المباركة ،فتحاول
إيجاد حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون
العالم في شتى المجاالت ،فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد
ُتخالط مثل هذه البرامج ،فهو لم يعتمد على الخطابة ،بل َع َمد
إلى خلطه بالعديد من األنشطة العملية والتحدي واأللعاب
في بعض األحيان مع الحفاظ على الجانب التعليمي باإلضافة
إلى الجانب الربحي .فهذا البرنامج جاء متكاملاً ُيراعي كافة
الجوانب.
• إذن ما هو مترو القادة؟
هو برنامج مدته خمس سنوات ،وخاللها سيمر المشارك
بالبرنامج بأربعة خطوط رئيسة ،يتكون كل خط منها
من عدة مراحل ،ويمر بها المشارك ليطور من مهارات ذاته
ونفسه ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها ،باإلضافة إلى أنه
سيطور كذلك من مهاراته في التعامل مع اآلخرين وسيتعلم
ومتخصصا فيه
كيف يكون خبي ًرا في تخصصه المناسب له
ً
كذلك ،وسيعرف كيفية الوصول للعالمية بقدراته الشخصية
وإمكانياته ،وتفعيل قدراته في كيفية التعامل مع المجتمع
الذي سيتفاعل معه مستقبلاً لتحقيق إنجازاته سوا ًء على
مستواه الشخصي أو على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى
العالم أجمع ،وهذا هو ما ُنسميه بالوصول للعالمية.

ويتكون من أربع محطات أساسية هي:
 .1خط اإلرشاد :هو من أهم الخطوط الرئيسية ،فهو يبدأ
بالتعريف عن مترو القادة وأهمية التغيير ،كما يبدأ بمعرفة
الذات والتعرف على األنماط الشخصية وكيفية التعامل
ً
مرفقا بسلسلة كاملة من الكتب تشرح كل نمط من
معها،
أنماط الشخصية بالتفصيل.
 .2خط العلماء :هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم
ً
وأيضا على الصعيد االجتماعي
ناجح على المستوى العلمي
والتسويق له عالم ًيا ،فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني
حتى تصل به إلى مستوى استشاري عالمي.
 .3خط القيادة :هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ
بتعليم المتدرب على كيفية قيادة ذاته وتطوير مهاراته
حتى تصل به إلى مرحلة قيادة القادة.
 .4خط ريادة األعمال :هو الذي يتعلم فيه المتدرب بشكل
عملي كيف يحقق لنفسه الثراء ،وكيف يكون مشروع خاص
به وسبل تطويره.

البرنامج العملي ملشروع (مترو القادة)
Earn

Learning

(كسب المال من
مشروعك الخاص)

(تعلم بالعمل)

(لعب وتحدي)

يعنى بكسب
المشارك للمال
من خالل مشروعه
الخاص به وذلك
بتحويل أعماله
وانجازاته الى
مشاريع تربحه
وتكسبه المال من
خاللها
كمثال  :إذا كان
للمشارك كتاب
عمله وانجزه
ونشره فانه فيما
بعد ومن اجل
أن يكسب من
هذا الكتاب مالاً
فإنه يحوله لقصة
مصورة او فيديو
مرئي أو دورة
تدريبية أو أي عمل
يكسب من وراءه
مال.

الطريقة التي
تعتمد على
نظرية - % 70

يعنى باكتساب
الناس للمهارات
الالزمة للتعامل مع
اآلخرين من خالل
اللعب والتحدي
فيما بينهم
وكذلك يكتشف
المشارك ذاته
ومهاراته من خالل
مشاركة االخرين

%10 - % 20
 -1التعلم
بالممارسة
الحياتية يعلم
الناس بنسبة .%70
 -2التعلم من
تجارب الناس مع
بعضهم وتجارب
الغير يعلم الناس
بنسبة .%20
 -3التعلم من
المناهج الدراسية
المكتوبة والكتب
والمحاضرات
والدورات تعلم
الناس بنسبة .%10

Play

ما أريده من خالل مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة
إلى مناهج عملية ُتمارس عمل ًيا للتطوير واإلنتاج من خالل
األشخاص أنفسهم ألجلهم وألجل مجتمعاتهم ،وللمساعدة
في تطوير وتقدم وازدهار األمة ونهضتها كما يجب.
 الهدف األساسي والمهم من هذا المشروع:المشروع هو برنامج عملي ،وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار
والصغار ،والكبار يمكنهم خالل مدة خمس سنوات من اإلنجاز
واإلنتاج واالبداع فيما يتميزون به من قدرات ،وسيرون ثمار
ونتائج أعمالهم في كافة المجاالت المتاحة لهم وسيرون
تفاعل ومشاركة المجتمع معهم ومع إنجازاتهم في جميع
النواحي وتشجيعهم وهكذا للوصول إلى العالمية بإذن اهلل.
وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط
األربعة الرئيسية ومراحلها:

