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من المحرر
مبجرد �أن جل�ستُ لكتابة الإفتتاحية لهذا الإ�صدار� ،أر�سل
�صدي ٌق يل بالربيد رابط �أ�سماه "بع�ض الأخبار لهذا اليوم".
كانت مقطع فيديو لالعب كرة �سلة يف �سن املراهقة يعاين
من التوحد ،بعد �أن كان م�ساعد ًا ملدرب كرة ال�سلة ملدر�سته
الثانوية ملدة �سنةُ ،م ِن َح فر�صة اللعب يف مباراة .مل يكن جمرد
م�شارك يف هذه املباراة ،ولكنه �سجل �أي�ض ًا �أهداف ًا عديدة،
�أثارت ذهول مدربه وزمالئه� .أثناء حمله على �أكتاف زمالئه
و�سط الهتافات وال�صيحات ،ينهي معلق الـ �سي بي �أ�س الق�صة
بالقول ،لأن لديه مر�ض التوحد ،تعود جاي�سون على ال�شعور
ب�شعور خمتلف ،هذا خمتلف ورائع! هذه الق�صة امل�ؤثرة
جعلتني �أفكر �أنه على الرغم من �أن معظم النا�س مت�ساحمني
ويقبلون �أولئك املختلفني ،ال يزال هناك الكثري من الإجحاف
جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .من املجحف التفكري �أن كل
�شخ�ص يف �أغلب الأحوال يجب �أن يكون ال�شخ�ص نف�سه ويفكر
نف�س ال�شيء وي�ستجيب ويت�صرف نف�س ال�شيء .لكن عندما
ن�صل اىل �أبعد من ذلك ،وندرك �أن الطريقة التي خلق اهلل
بها احلياة متنوعة وفردية ،عندها نتعلم لي�س فقط الت�سامح
والقبول ،لكن تقدير الفروقات لدى الآخرين.
�إن هذا الإ�صدار من امل�شوقة ي�ؤكد كيف �أن كل �شخ�ص فريد
وثمني -بغ�ض النظر عن القدرات املختلفة� .آمل �أن ي�ساعد على
خلق الوعي ويلهم لي�س فقط الت�سامح ،لكن التقدير احلقيقي
للأفراد الذين يواجهون التحديات� .إذا كان مبقدورنا النظر
اىل ما بعد فروقاتهم و اىل الإمكانيات الكامنة بداخلهم ،مثل
مدرب فريق كرة ال�سلة ،بخلق الفر�ص لهم ،قد نبد�أ ب�سماع
الكثري من ق�ص�ص "الأخبار ال�سارة" مثل ق�صة جاي�سون،
العب كرة ال�سلة الذي يعاين من التوحد.
بقلم :كر�ستينا لني
للم�شوقة
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عندما دقت الساعة
الثالثة عشرة
بقلم :كاريل كارمايكل
الزمان هو منت�صف الليل قبل �سنوات عديدة ،والمكان هو مدينة و�س�أله الكابتن جارفي�س بوجوم " :كيف �صادف وجودك مبكر ًا
بليموث في �إنجلترا .كان هناك رجالن يقفان بجانب �ساعة للغاية في هذا المكان �أيها ال�شاب؟!!
المدينة الكبيرة .و�صدر عن هذين الرجلين ،وهما بالمنا�سبة
غريبان عن المدينة ،مالحظة مفادها �أن تلك ال�ساعة قد دقت وجاءه الجواب :لم �أ�ستطع البقاء في �سريري يا �سيدي ،فقد
ثالث ع�شرة مرة بدال من اثنتي ع�شرة .وكان �أحدهما �سيد ًا يدعى اعتراني �شعور ب�أن علي �أن �أنقل �شخ�ص ما �إلى ال�ضفة الأخرى!!
الكابتن جارفي�س.
و�صعد الكابتن ومعه ح�صانه على ظهر المركب و�سرعان ما
و�صال �إلى ال�ضفة الأخرى .فماذا �سيحدث الآن؟ لقد ترك الكابتن
وبعد م�ضي وقت ق�صير من هذا الم�شهد ا�ستيقظ الكابتن جارفي�س الأمر لح�صانه مرة �أخرى ،وبعد �أن �سارا لم�سافة معينة
جارفي�س مبكر ًا ذات �صباح ونه�ض من فرا�شه وارتدى مالب�سه و�صال �إلى بلدة ريفية كبيرة .وعندما مر بهما عابر �سبيل ا�ستوقفه
و�سار �إلى باب منزله قا�صد ًا الخروج .وعندما فتح الباب �أ�صابته الكابتن جارفي�س و�س�أله �إن كان هناك �أمور ًا �شيقة في البلدة.
الده�شة عندما ر�أى �أن خادمه كان يقف هناك ومعه ح�صانه
م�سرجا وملجما وبانتظاره ليمتطيه.
"ال يا �سيدي .وكل ما هنالك محاكمة رجل بتهمة ارتكاب
و�أو�ضح الخادم له الأمر قائ ًال" :لقد خامرني �شعور يا �سيدي جريمة".
ب�أنك تريد امتطاء �صهوة جوادك" و�أ�ضاف الخادم �أن ذلك
ال�شعور الذي انتابه كان �شديد ًا لدرجة �أنه لم ي�ستطع البقاء في وبما �أنه لم يكن لدى الكابتن جارفي�س مكان بعينه يق�صده فقد
ر�أى �أن هذه فر�صة له ليرى ما كان يجري .وفع ًال امتطى ح�صانه
�سريره بل نه�ض و�أعد الح�صان.
متجها �إلى مكان المحاكمة ،وعندما و�صل �إلى هناك ،ترجل
وكان هذا �شيء غريب حق ًا ،ولم يحدث له مثيل من قبل .ولكن ودخل المبنى.
بما �أن الح�صان كان جاهز ًا لم ير الكابتن جارفي�س ب�أ�سا من
�أن يمتطيه وي�سير مبتعد ًا .وبما �أنه لم يكن في ذهنه مكان وعندما �أ�صبح في مدخل المحكمة �سمع القا�ضي يخاطب المتهم
معين يذهب �إليه فقد ترك الح�صان يختار وجهتهما .و�سرعان قائ ًال :هل لديك ما تقوله دفاع ًا عن نف�سك؟ �أي �شيء على
ما �أ�صبحا ي�سيران بمحاذاة النهر ،ور�أى الكابتن جارفي�س قارب ًا الإطالق؟!!
وكان رد ال�سجين " :لي�س لدي ما �أقوله يا �سيدي �سوى �أنني بريء،
يعبر به الركاب �إلى ال�ضفة الأخرى.
و�أن هناك �شخ�ص ًا واحد ًا في هذا العالم ي�ستطيع �إثبات براءتي،
وكم كانت ده�شته هذه المرة وهو يرى ،في هذا ال�صباح الباكر ،ولكنني ال �أعرف �أ�سمه وال �أعرف �أين يعي�ش!!
�صاحب القارب وهو واقف بانتظار ا�صطحابه �إلى ال�ضفة الأخرى
يتبع على �صفحة 7
من النهر .فما الذي كان يجري بال�ضبط؟
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تحويل

العقبات الكأداة
ي�شبه ال�شعراء والفال�سفة والرومان�سيون الحياة غالباً
بنهر يتدفق من الجبال �إلى البحر ،و�إن النهر يت�سع في
�أماكن معينة وي�ضيق في �أماكن �أخرى .و�أحياناً ي�سير
الهوينا عبر الوديان وال�سهول الجميلة .وتعقب المياه
الهادئة موجات �صاخبة تلقي برذاذها هنا وهناك ،ويظل
وهكذا عزيزي القارئ لو �أنك تعاني من م�شاكل مالية
الحال على هذا المنوال �إلى �أن يبتلعه البحر.
�أو متاعب �صحية �أو �أزمات عاطفية فال تجعل للي�أ�س
ولكن ما الذي يجتذب معظم ال�سياح والم�صورين طريقاً �إليك .و�إن كنت تعاني من متاعب في زواجك �أو
والفنانين و�أمثالهم؟ وما الذي يثير الرهبة في النفو�س في عالقاتك مع الأقارب �أو مع والديك �أو �أطفالك �أو
�أكثر من غيره؟ هل هو التعرج اللطيف وال�ساكن عبر �أ�صدقائك �أو ر�ؤ�سائك �أو زمالئك في العمل فال تي�أ�س.
ال�سهول؟ ال� .أنه ال�شالل المهيب حيث يرمي النهر بنف�سه و�إن كنت ت�شعر انك ولدت لكي تكافح بقية حياتك ب�سبب
�إلى �أعماق ال�صخور .و�إذا نظرت بدقة ف�ستجد في ال�ضباب و�ضعك االجتماعي �أو افتقارك �إلى التعليم �أو �إلى المهارات
الوظيفية �أو لأي �سبب كان ،فال تي�أ�س .و�إن كنت تعاني من
الناجم عن ت�ساقط مياه النهر قو�س قزح.
�ضعف ج�سدي� ،أو �إن كنت غير �سعيد بنف�سك الفتقارك �إلى
�إننا جميعا نعجب �إعجاباً �شديداً بالوديان وال�سهول الرائعة ،الذكاء �أو الجمال �أو الو�سامة �أو الجاذبية فال تي�أ�س :و�إن
و�أحياناً نتمنى �أن نبقى هناك �إلى الأبد .ولكن الحياة ت�سير ،لم يفهمك الأحبة �أو الأ�صدقاء �أو لم يكونوا على وفاق
واهلل وحده يعلم ما الذي يكمن في انتظارنا في المنحنى معك فال تي�أ�س.
القادم ،وهو وحده الذي �سيقودنا عبر الممرات ال�ضيقة
للحياة وتقلباتها .وعندما ت�ضع حياتك في رعايته ف�إنك
ال تتغلب فقط على الم�شاكل والأخطار التي تت�سم بها هذه
الحياة و�إنما �ست�شتد �إثارة في وجه تلك التحديات.
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ففي حين �أن ظروفك قد ال تتغير ،على الأقل لي�س ب�صورة
فورية� ،إال �أن اهلل قادر على �أن يجعلك تنه�ض فوق تلك
الظروف .ولو �أن العقبات لم تتحرك من طريقك� ،إال �أن
اهلل قادر على �أن ي�ساعدك على �أن تتحرك �أنت من �أمامها
بطريقة �أو ب�أخرى� .إنه قد ال يخل�صك من جميع متاعبك
�إال �أن بمقدوره �أن يجعلك تتغلب عليها.
اهلل هو الم�سيطر على الأمور !
لي�س بمقدورك فقط �أن تثق ب�أن الأمور التي تعبر حياتك
�إنما يق�صد بها �أن تعمل ل�صالحك ،و�إنما ب�إمكانك كذلك
�أن تطمئن �إلى �أن تلك الأمور ال تحدث "ع�شوائيا"
للم�ؤمنين� .إن كل حادثة تطر�أ على حياتك هي جزء مما
خططه اهلل لحياتك ب�صورة فريدة ،وهو يعلم ،بالطبع،
ما الذي تحتاجه بال�ضبط كي تتعلم وت�ضع تلك الخطة
مو�ضع التنفيذ.
�إن بع�ضاً من الأزمات والم�صائب التي تعتر�ض طريقنا
�إنما هي من �صنع �أيدينا ،وهي نتيجة لإهمالنا و�أخطائنا
وخياراتنا الخاطئة كما �أن بع�ضها نتاج لأخطاء الآخرين،
ولكن مهما يكن من الأمر ،ف�إن بمقدورنا �أن نثق تمام الثقة
ب�أن اهلل يراقب كل �صغيرة وكبيرة في حياتنا وم�صائرنا.
وما من �شيء يحدث لنا �إال ب�إذنه.

فكر بالأمور الطيبة …… !
عندما يدب القلق والخوف والحزن �أو الألم في نفو�سنا،
ف�إنه من الأف�ضل لنا �أن نح�صي النعم العديدة التي �أغدقها
علينا اهلل بدال من �أن ن�سهب في �سرد متاعبنا وخ�سائرنا.
�إن بمقدورنا �أن نفكر بحب عائلتنا و�أ�صدقائنا لنا .و�إن لم
ن�ستطع �أن نفكر ب�أي �شيء �آخر ي�ستوجب �شكرنا،
فعلى الأقل ن�ستطيع �أن نكون �شاكرين لكل تلك الم�شاكل
والمتاعب والآالم التي كان من الممكن �أن تحل بنا لوال
لطف اهلل وعنايته بنا.
�إذن دعنا ننظر �إلى الجانب الم�شرق من الأمور ،ودعنا
نفكر بالأمور الطيبة .و�إذا �أخذنا بعين االعتبار المتاعب
التي واجهت الآخرين ،فان هذا �سي�ساعدنا في نظرتنا �إلى
متاعبنا.

�إ�ستفد من �إعاقتك !
قد تكون الإعاقة البدنية� ،سواء �أكانت م�صاحبة منذ
الوالدة �أم ب�سبب حادث �أو مر�ض منهك ،من �أ�شق الأمور
على �صاحبها� .إن ذلك الأمر يثير ت�سا�ؤالت حتمية ،مثل
" لماذا �أنا بالذات؟" لماذا يحل هذا الأمر بي!" وما من
�أحد غير �صاحب مثل تلك الم�شكلة ي�ستطيع �أن يفهم تلك
�إن اهلل يرعانا ويهتم بنا وهو معني ب�أدق تفا�صيل مفردات الم�شاعر.
حياتنا .ولهذا ال�سبب ،ف�إن عليك �أن تتذكر ب�أن ذلك
االهتمام وتلك الرعاية من قبل اهلل في الأعالي هما و�إن كنت ذلك ال�شخ�ص فهون عليك وت�شجع� .إن هناك من
م�صدر ال�سلوى والطم�أنينة لك و�أنت تمر ب�أوقات ع�صيبة .يراك ومن يفهم ما يعتريك ،وما تعاني منه.
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�أنه يعتني بك ويهتم ب�أمرك �أكثر بكثير مما يمكنك �أن وتنمي الجانب الروحي لديك ،وقد تحفزك قدماً �إلى
تت�صوره في هذه الحياة ،و�إنه يريدك �أن تعي�ش حياة مليئة الأمام ،وقد تلهمك روح االبتكار .كما انها قد ت�ؤدي بك �إلى
و�سعيدة ومنتجة ت�ؤثر على حياة الآخرين من حولك عالقات �أكثر عمقاً و�أكثر �سعادة مع الآخرين .وتحقيق كل
هذا �إنما يتوقف عليك .فهل �أنت من النوع الذي ينظر �إلى
وتثريها.
م�شاكلك على �أنها عقبات �أم فر�صة مق ّنعة؟
قيل ذات مرة �أن المعاناة تح�سن من حياة الأ�شخا�ص �أو
تزيد من مرارتها .و�إنه لمن المرجح بالن�سبة للأ�شخا�ص الخال�صة
الذين يطيلون التح�سر على خ�سائرهم �أن ي�شعروا بمرارة نعم� ،إن الحياة كفاح .ولكن اهلل يحر�سك وقد خطط لكل
�صغيرة وكبيرة في حياتك .لذلك ،فعندما ت�شعر ب�أن
متزايدة و�أن ينتهوا ب�أكثر مما خ�سروه مادياً.
الأمور تبدو مكفهرة ومربكة وتثير في نف�سك الي�أ�س
وبالمقابل ،هناك �آخرون يواجهون نف�س الم�صائب والإحباط� ،أ�شح بنظرك عن نف�سك وعن ويالت هذا العالم
والإعاقات ب�شجاعة ويرف�ضون اال�ست�سالم ،بل ويكافحون وارفع عينيك �إلى الأعلى لتنظر �إلى من يحبك ويرعاك
بكل جلد و�صبر� .أنهم حتى يهزمون الظروف المحيطة بكل عطف ،و�ستجد عزا�ؤك و�سلوتك فيه وفي وعوده لك.
�أنظر �إلى كل ما �أنعم عليك اهلل به واجعل ل�سانك يلهج
بهم ،وي�صبحون م�صدر �إلهام لنا جميعاً.
بال�شكر له .ثم فكر بعد ذلك بكل �شوق لما يدخره لك من
وقد قال �شخ�ص يوماً ما " :عندما يغلق اهلل الباب ف�إنه عطايا ونعم مما وعد به الم�ؤمنين وال�صابرين .كن متغلباً
يترك هناك نافذة مفتوحة في مكان ما!! �إن م�شكلتك ،على الم�صاعب وحول كل عقبة ك�ؤود �إلى نقطة عبور.
مهما كانت ،يمكن �أن تكون طريقك للخروج .وقد تكون
 من كتاب "عقبات للتغلب" بقلم �شانون �شايالر�أعظم م�صادر
النفع بالن�سبة لك ،وقد ت�شد هذه الم�شكلة من ع�ضدك

من الرماد ينبع اجلمال

بقلم :ديفيد فولتين

لإخراج العذوبة فينا ،ال بد �أن يكون من بع�ض المعاناة .وحتى يظهر
جمال اللهب ،ال بد من وجود الرماد .ال بد �أن يتحول �شيء ما �إلى رماد!
ت�أتي البركات من المعاناة  -للو�صول �إلى الجمال ال بد من الرماد!
َك َيدٍ عمالقة ت�أخذ ب�شهد الع�سل وتع�صره ومنه ي�سيل الع�سل .كالزهرة
الجميلة ،نع�صرها ون�سحقها ولكن منها تفوح رائحة العطر .مثل
المو�سيقى العذبة التي ت�صدح من حنجرة الع�صفور وك�أنه في �ألم،
ولكنها ت�أتي على �شكل �أغنية .حتى
�إن كانت �أغنية الع�صفور حزينة ،فهي
عذبة جدا .فالأنات لي�ست بتذمرات،
بل هي �أغاني الحمد وال�شكر هلل– .
�أغنية حزينة عذبة .كما قال ال�شاعر
الإنجليزي بير�سي �شيلي�" :أعذب
�أغانينا هي تلك التي تحكي �أكثر
الأفكار حزنا".
6

اليمكنك �أبدا �أن تق ِّيم
النور ما لم تجرب الظالم.
ال يمكنك تقدير ال�صحة
ما لم تجرب المر�ض .ال
يمكنك �أبدا تقدير الفرح ما
لم تعرف الحزن .ال يمكنك
حقا تقدير رحمة اهلل ما لم
تجرب الظلم� .إننا نوا�سي
الآخرين بما وا�سانا به اهلل.
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يتبع من �صفحة 3
وتابع المتهم قوله  ":قبل ب�ضعة �أ�سابيع ،كنا نقف مع ًا في بلدة بليموث عند منت�صف الليل،
و�سمعنا كالنا ال�ساعة وهي تدق ثالثة ع�شرة مرة بد ًال من اثنتي ع�شرة ،وتبادلنا التعليقات
حول هذا الأمر الغريب!!
وعندها �سمع الجميع �صراخ ًا �آتي ًا من جهة الكابتن � ":أنا هنا! �أنا هنا!" وتابع قائ ًال :نعم،
�إنني �أنا من كنت �أقف بجانبك في بلدة بليموث و�سمعنا ال�ساعة وهي تدق ثالثة ع�شرة مرة
بد ًال من اثنتي ع�شرة.
و�إن ما يقوله المتهم �صحيح مائة بالمائة .وقد تعرفت عليه باعتباره ال�شخ�ص الذي كان
واقف ًا �إلى جانبي ليلة وقوع الجريمة كان ذلك ال�شخ�ص معي في بليموث و�أبدينا ا�ستغرابنا
لدقات ال�ساعة الثالثة ع�شرة عند منت�صف تلك الليلة".
وعقب �شهادة الكابتن تلك� ،أمر القا�ضي ب�إخالء �سبيل المتهم على الفور.
والآن لنفكر في كل ما حدث� .أن هناك رج ًال واحد ًا فقط في هذا العالم الف�سيح ي�ستطيع
�إثبات براءة ذلك المتهم � .إذ ًا لي�س هناك من �شك �أن المالئكة هي التي �أيقظت الخادم
ومن ثم �صاحب القارب ،وجعلتهما يغيران من نمط حياتهما اليومي ب�شكل ينافي المنطق.
�أن المالئكة  ،بدون �أدنى �شك ،هي من قادت الرجل وح�صانه �إلى قاعة المحكمة وفي
اللحظة المنا�سبة.

للتسلية فقط
إن روح

كان الفنان ال�شاب المكافح وزوجته في حفلة عندما �س�أله �أحد ال�ضيوف عما
كان يفعله من �أجل ك�سب قوت يومه ،ف�أجابه ال�شاب �" :أنا �أعمل بالفر�شاة " .

الدعابة ميزة

"هذا عظيم! " قال ال�ضيف .ثم تابع� " :إن جدران منزلي بحاجة �إلى
الطالء ،وانا على ا�ستعداد لإعطائك ت�سعمائة دوالر مقابل قيامك بهذه
المهمة" .

عظيمة يف هذه

وهنا �أجاب الفنان " :ولكنك ال تفهم� .إنني ر�سام مثل مايكل انجلو! "وما معنى
هذا ؟" �س�أله ال�ضيف.

احلياة!

وهنا تدخلت زوجة الفنان قائلة" :هل قلت ت�سعمائة دوالر؟" ولما جاءها الرد
بالإيجاب تابعته بكالمها�" :إن معناه �أنه �سيكون �سعيداً �أن يدهن �سقف منزلك
كذلك" .
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قل

لنفسك
بقلم :جوزيف ت .مارتورانو وجون ب كيلداهل (بت�صرف)
�إن كنت تود ال�شعور ب�صورة �أف�ضل فعليك التفكير ب�صورة �أف�ضل.
�إنها الق�صة التقليدية ذاتها .مع تحريف ب�سيط :تثقب عجلة �سيارة البائع الم�سافر في طريق منعزل ويكت�شف
�أنه ال يحتفظ برافعة لعجلته .ثم يرى �ضوءا منبعثاً من مزرعة في�سير نحوها ،ولكن الهواج�س تنتابه وتت�صارع
في ذهنه ،من قبيل :فلنفر�ض �أن لن يفتح �أح ٌد الباب ،ولنفر�ض �إنه لي�س لديهم في تلك المزرعة رافعة� .أو �إن
�صاحب تلك الرافعة ال يريد �أن يعيرني �إياها� ،إذا كانت لديه واحدة .وكلما تنازعته تلك الأفكار ب�صورة �أقوى
كلما زاد �شعوره باال�ضطراب واالرتباك ،وعندما يفتح الباب ي�صرخ �صاحبنا هذا في وجه المزارع بعد �أن يلكزه
بقوة "�إحتفظ برافعتك لنف�سك!"
�إن هذه الق�صة تر�سم االبت�سامة على �شفاه من ي�ستمع �إليها لأنها ت�صور التفكير االنهزامي .وكم مرة قلت لنف�سك
"ما من �شيء ي�سير ح�سب ما خططت له� ".أو "�إنني لن �أفلح في �إنجاز ذلك �أبداً".
و�إن مثل هذه الخواطر هي التي ت�شكل حياتك �أكثر من �أي عامل �آخر .و�سواء ر�ضيت بهذا الكالم �أم لم تر�ض ف�إنك
ت�سافر عبر الحياة ب�أفكارك كما �سافر المالح .و�إذا �أوحت هذه الكلمات بالقتامة والك�آبة فتذكر ان الأمر بب�ساطة
هو �أن ب�إمكان الكلمات �أن تدمر الثقة بد ًال من �أن توفر العون والت�شجيع.
وما عليك �إال �أن تتبع هذه الن�صيحة :لكي ت�شعر ب�صورة �أف�ضل ،فكر ب�صورة �أف�ضل .و�إليك الطريقة !

تناغم مع �أفكارك

قالت �سوزانا ل�صديقتها الجديدة� " :أنا �أعرف ب�أنك ال ت�ستطيعين
م�ساعدتي� .إنني �أعي�ش في �إرتباك تام� .إنني �أتخبط في عملي و�أنا
مت�أكدة ب�أنني �س�أفقد وظيفتي .فمث ًال بالأم�س فقط �أخبرني رئي�سي
ب�أنني قد نقلت �إلى مركز �آخر .نعم ،لقد قال ب�أن ذلك النقل يعتبر
ترقية ،ولكن لو �إنني كنت �أقوم بعملي كما يجب فلماذا ينقلني ؟ "

وطلبت �صديقة �سوزانا منها �أن تتخطى هواج�سها وخا�صة
في الليل �إذا كانت ت�شعر بالأرق .وفي لقائهما في اليوم التالي
�ضمت قائمة �سوزانا عبارات مثل " �أنا في الواقع ل�ست بذكية"
و "لن �أتمكن من �إنهاء هذا التقرير في موعده !! و "�سيكون الغد
م�أ�ساوي ًا� ،إذ �إنني لم �أر�أ�س اجتماعا من قبل قط !! " و " لقد بد�أ
رئي�سي ي�شعر بالغ�ضب ،فما الذي فعلته؟"

وبعد ذلك� ،أخذت ق�صة �سوزانا تنحو منحى �آخر ب�صورة
تدريجية ،فبد�أت تنتقل من ال�سلبيات التي ت�شعر �أنها تنغ�ص وقد اعترفت �سوزانا �إنها كتبت في يوم واحد فقط �ست وع�شرين
حياتها �إلى التحدث عن �أمور م�ضيئة كنيلها درجة الماج�ستير في فكرة �سلبية ،ثم تابعت " :ال عجب �أن تلك الأفكار ت�شعرني دوم ًا
�إدارة الأعمال قبل عامين ،و�أنها كانت تح�صل على راتب مرتفع .بالتعب واالكتئاب".
وهذا ال يدل على ف�شل ب�أي حال.
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وبعد �أن ا�ستمعت �سوزانا �إلى المخاوف والتوج�سات التي قامت في الدائرة حيث �أعتقد �أنه �أهانه ب�سبب تعليقات �صدرت عنه.
بكتابتها �أدركت كم هدرت من طاقتها ب�صورة ال طائل منها على
كوارث ال �أ�سا�س لها .و�إن كنت (�أيها القارئ) على �شاكلة �سوزانا و�أح�س فايز �أن قلقه قد �شل حركته ،وقال لنف�سه " �إنه منزعج جداً
فلعل هذا يعود �إلى الر�سائل ال�سلبية التي تبثها لنف�سك� .أ�صغ �إلى لما �صدر عني من كالم ،وقد فات �أوان الإعتذار".
الكلمات التي تت�صارع في ذهنك وكررها ب�صوت عال �أو �أكتبها �إن ولكن ،عندما �أوقف فايز �صوته الداخلي وذهب �إلى زميله ليتحدث
�إليه ،وجد �أن مخاوفه ال مبرر لها.
كان ذلك يريحك.
وبالتمرين� ،سي�صبح التناغم مع �أفكارك �أوتوماتيكيا �سوا ًء كنت �أبرز النواحي الإيجابية
تم�شي �أم تقود �سيارتك .و�ست�سمع ن�شرتك ال�صامتة ،وقريبا ما عندما يكون ال�شخ�ص في حالة اكتئاب ،يبدو له كل �شيء كئيبا.
�ستعمل �أفكارك على مراهانتك بدال من العك�س ،وعندما يح�صل ولذلك ،فعندما تقوم ب�إيقاف الأفكار ال�سلبية عليك ب�إبدالها
ب�أفكار طيبة.
ذلك� ،سي�ساعد على تغيير م�شاعرك وكذلك �أفعالك.
وقد و�صف �شخ�ص هذه العملية بقوله " في كل ليلة ،اعتدت �أن
�ضع الكلمات الهدامة جانباً !
كان �صوت ينبعث من داخل فريال يخبرها ب�أنها "مجرد �أتمدد في فرا�شي وفي ر�أ�سي تدور دوامة من الأفكار المت�صارعة.
�سكرتيرة" �أما مازن ،فقد ذ ّكره �صوته الداخلي ب�أنه "بائع لي�س هل بالغت في خ�شونتي مع �أطفالي؟ هل ن�سيت �أن �أجيب على
�إال" وبكلمة "مجرد" �أو "لي�س �إال" كانوا يقللون من �أعمالهم مكالمة ذلك الزبون؟"
وبالتحديد �أنف�سهم .وبعزل كلمات �أو جمل �سلبية ،ت�ستطيع �أن
تحدد ال�ضرر الذي تفعله بنف�سك .وبالن�سبة لفريال ومازن كانا وتابع ذلك ال�شخ�ص  " :وفي النهاية ،عندما بلغت هذه الأفكار
مني مبلغ ًا كبير ًا� ،أخذت �أفكر في ذلك اليوم الرائع الذي ق�ضيته
المتهمان "مجرد" و"لي�س �إال".
مع ابنتي في حديقة الحيوان ،م�سترجع ًا �ضحكاتها وهي تتفرج
و�إنك عندما تنحي تلك الكلمات الهدامة "مجرد" و "لي�س �إال" على قرود ال�شمبانزي.
ف�إنه ال يعود في كالمك �أي �شيء مثبط للهمم عندما تقول "�أنا
بائع" � ،أو " �أنا �سكرتيرة ".فهاتين العبارتين توحيان �إليك ب�أفكار و�سرعان ما امتلأ ر�أ�سي بالذكريات الجميلة مما جعلني �أغط في
نوم عميق".
مثل " �أنا في طريقي �إلى ارتقاء �سلم النجاح ! "
عليك �إذن �أن تعد �أفكارك مقدما مث ًال بالترقية التي ح�صلت
توقف عن التفكير
قم بتق�صير م�سار الر�سالة ال�سلبية بمجرد �أن تبد�أ ،وذلك عليها� ،أو جولة قمت بها في الغابة� ،أي بمعنى �آخر" فكر ب�أي �شيء
جديد�...أي بما هو جميل وبما هو لطيف..فكر في هذه الأ�شياء".
ب�إ�صدارك الأمر لها بالتوقف.
فمث ًال ،عليك �أن توقف �أفكار ًا مثل " ماذا �س�أفعل �إذا …؟ "
ونظري ًا ،تعتبر عملية الإيقاف �أمر ًا �سه ًال  ،ولكنها من الناحية
العملية لي�ست �سهلة كما تبدو .ولكي تكون عملية الإيقاف فعالة
عليك �أن تكون حازم ًا ومتم�سك ًا بموقفك .وارفع �صوتك عندما
ت�صدر الأمر .وتخيل نف�سك تخمد ال�صوت الداخلي للخوف �أو
القلق.

كيف نف�سك من جديد
هل �شعرت بهبوط في معنوياتك في نهاية يوم ما عندما قال لك
�أحد معارفك  " :هال ذهبنا �إلى الخارج ؟ " تذكر كيف انتزعك
ذلك ال�شخ�ص من اكتئابك وغير من اتجاه تفكيرك و�أزال تعكير
مزاجك.

كان فايز �أعزب ًا في الع�شرينات من عمره ،وكان يعمل باجتهاد
كمدير تنفيذي في �شركة كبيرة ،وتوفيت �أمه وهو �صغير ،وتربى
في كنف والده وكان هناك توافق ًا وان�سجام ًا بين االثنين ،ولكن
الأب كان مفرط ًا في حمايته البنه ،وكان يملأ ر�أ�س ابنه فايز
بالأفكار الباعثة على القلق .ودون �أن يالحظ ،بقيت هذه الأفكار
في نف�س فايز حتى عندما دخل مرحلة الرجولة ،وتقم�ص مار�س هذا الأ�سلوب بالتنقل من القلق الم�ؤلم �إلى �إطار عمل يتم
بالن�شاط والتخطيط لحل الم�شاكل .فعلى �سبيل المثال ،لو �أن
�شخ�صية والده و�أ�صبح قلق ًا مثله.
الطيران يخيفك �أ�شغل تفكيرك ب�أ�شكال الأ�ضواء وال�شوارع التي
فمث ًال� ،أ�صاب القلق فايز ب�سبب حادثة وقعت له مع �أحد زمالئه ي�شتمل عليها المطار �أثناء �إقالع طائرتك �أو هبوطها� .أما �أثناء

ك ّيف نف�سك منذ الآن مع ما يحيط بك� .إنك متوتر لأن عليك �أن
تنهي م�شروع ًا �ضخما بنهاية الأ�سبوع� .إنك تخطط للذهاب في
نهاية الأ�سبوع مع �أ�صدقائك للت�سوق .قم بتعديل تفكيرك من
"�أعباء نهاية الأ�سبوع �إلى ترفيه نهاية الأ�سبوع".
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الطيران ،فا�شغل تفكيرك بن�شاط ما على الأر�ض ي�ساعدك على والثناء ،لأن هذه �شخ�صيتك الحقيقية� .إجعل هذا �إطارا لحياتك،
وتكوين �صورة لك في �أف�ضل حاالتك.
تحويل انتباهك �إلى �أمر �آخر.
�إنك ب�إعادة تكيفك مع الظروف المحيطة بك ت�ستطيع �أن تتعلم �إنك �ستجد �أن التكيف مع ما حولك يعمل عمل كالمغناطي�س.
�أن ترى نف�سك و�أن ترى العالم من حولك ب�صورة مختلفة .و�إذا ت�صور نف�سك و�أنت ت�صل عندما ت�شعر بقوة �شد المغناطي�س
اعتقدت �أنك قادر على فعل �شيء ما ف�إنك �ستزيد من قدرتك على ي�شدك نحوهم.
فعل ذلك ال�شيء� .إن التفا�ؤل يمنحك القدرة على التحرك� ،أما
الأفكار الكئيبة فكفيلة ب�أن تجمدك في مكانك لأن تفكيرك �سيدور لقد اكت�شفنا على مر ال�سنين �إنه عندما يفكر النا�س ب�صورة
مختلفة ف�إنهم ي�شعرون ب�صورة مختلفة – ويت�صرفون ب�صورة
حول نقطة معينة �أال وهي " ما الفائدة ؟ "
مختلفة� .إن الأمر كله متعلق بتحكمك ب�أفكارك .و�إن الخيار
�إن عليك �أن تعتاد على تذكر �أف�ضل ما فيك ،وعلى ما تود �أن متروك لك.
تكونه .وعلى الأخ�ص تذكر الأ�شياء التي ح�صلت بها على الإطراء

المحارة
فتحت محارة يف قاع
احمليط قشرتها للمياه
 .وأثناء مرور املاء ،
قامت اخلياشيم بالتقاط
الطعام وإرساله إلى
معدتها  .وفجأة  ،حركت
سمكة كبيرة الرمل بشدة.
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ونحن نعرف كم تكره المحارة
الرمل ! لأنه من الخ�شونة مما يجعل
حياتها �صعبة وغير مريحة عندما
يت�س ّرب �إلى الداخل  .وب�سرعة �أغلقت
المحارة ق�شرتها ،ولكن  ...بعد
فوات الأوان  ،فقد دخلت حبة رمل
خ�شنة وا�ستقرت بين الجلد الداخلي
و الق�شرة .وكم �أزعجت ذرة الرمل
المحارة! لكن في الحال ابتد�أت غدد
خا�صة منحها اهلل للمحارة في العمل
لتكوين مادة واقية ناعمة والمعة
حول ذرة الرمل .وعلى مر ال�سنين،
�أ�ضافت المحارة طبقات �أخرى حول
ذرة الرمل ،حتى �أنتجت ل�ؤل�ؤة المعة
جميلة و ثمينة.

في بع�ض الأحيان نتعر�ض لنف�س
الم�شاكل و�صعوبات كثيرة تماثل ذرة
الرمل ون�ستغرب من كل الإزعاج
والقلق الذي ت�سببه لنا .ولكن نعمة
اهلل و تدبيره يعمالن العجائب
بم�شاكلنا ونقاط �ضعفنا �إذا �سلمنا
الأمر له .حيث �إننا ن�صبح �أكثر
توا�ضعا و�أكثر �إلحاحا في دعواتنا
و�أكثر حكمة ،ونتمتع بقدرة �أكبر
للت�صدي للم�شكالت .وكنعمة من
النعم ،يح ّول اهلل الرمل الخ�شن في
حياتنا �إلى لآلئ ثمينة من العزيمة
والمكانة ،تجلب الأمل والت�شجيع
للكثيرين.
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س

لماذا كل هذه المعاناة في العالم ؟ ولماذا تبدو الأمور وك�أنها
تزداد �سوءا كل يوم ؟ ولماذا يموت �آالف الأبرياء �أو يعانون
من فقدان الأحبة في �صراعات رهيبة وغير �إن�سانية في
�أرجاء المعمورة؟

ج

�أغلب الظن �أننا لن نكون كتب قديمة �أهدتني �إياها �أمي ،وهي مطرزة بالحرير
قادرين على معرفة جميع وعندما �أنظر �إلى الجانب الخط�أ منها ال �أرى �سوى كتلة
الأجوبة على هذا ال�س�ؤال كبيرة من الخيوط المت�شابكة ،وتبدو وك�أنها خط�أ كبير.
الأزلي ،لأن اهلل هو الوحيد
القادر على معرفة ذلك وطرقه وقد يظن من يراها �أن من �صنعها ال يعرف ما يفعل ولكنني
عندما �أديرها �إلى الناحية الثانية و�أنظر �إليها �أرى الكلمات
غير طرقنا.
المو�شاة الجميلة "اهلل هو المحبة " واليوم ،نحن ننظر �إلى
وهناك تو�ضيح منا�سب لما ورد في هذا ال�س�ؤال جاء هذه الم�أ�ساة من الجهة الخط�أ وفي يوم ما �سنب�صرها من
على ل�سان الدكتور هاند�سي مول عندما كان في زيارة وجهة نظر �أخرى ،و�سنفهم".
�إلى منجم فحم بعد وقوع انفجار عنيف فيه .وعند فوهة
الحفرة كان هناك ح�شد كبير من النا�س بما في ذلك �أن هلل دوما غر�ضا وخطة من وراء حياتنا ،مع �أننا قد ال
�أفراد من عائالت و�أحبة عمال المنجم المحتجزين داخل ندرك �أحيانا ب�صورة مبا�شرة ولكن علينا �أن نثق ب�أننا �إن
لم نفهم ذلك الأمر الآن�،سنفهمه في وقت الحق .و�إنه
الحفرة.
بالرغم من معرفتنا وفهمنا المحدودين ف�إن هناك �أمرا
"�أن من ال�صعب علينا �أن ندرك لماذا يجعلنا �سيد واحد يجب �أن نطمئن �إليه �أال هو حب اهلل ال�صادق لنا،
الكون نعاني من مثل هذه الم�أ�ساة الفظيعة" قال الدكتور و�أحاطتنا برعايته.
هاند�سي ثم �أ�ست�أنف متابعا �":أن لدي في البيت عالمة
www.motivatedmagazine.com
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اف�ضل اخلطط تبقى جمرد �أحالم يقظة �إىل �أن ت�ضعها ت�صرف وفقا ملا ت�ؤمن به ،وملا ت�صلي من �أجله.
مو�ضع التنفيذ.
�سمه ما �شئت� :إلهام ،جاذبية �شخ�صية ،حما�س ،عاطفة
اخلط�أ يثبت على الأقل� ،إن هناك �شخ�صا ما قد توقف �أو قوة �شخ�صية � .إن عليك ان تفعل �شيئا ما يدب فيك
احلياة ويثري همتك للعمل ،ويدفعك للحركة.
عن جمرد احلديث وقام بعمل ما.
�إن ا�ستطعت �أن تفعل ما تريد فان اهلل قادر علي �أن
�إننا ال ن�ستطيع �أن نفعل كل �شي يف احلال ولكننا
يفعل ما ال ت�ستطيع فعله.
ن�ستطيع �إن نفعل �شيئا ما يف احلال.
�إن كل ما يلزم لل�شر لكي ينت�صر ،هو �إن ميتنع الرجال
�إن ا�صغر عمل طيب �أف�ضل من �أعظم النوايا.
الطيبون عن فعل �أي �شي.
�إن �آمنت ب�صحة �شي ما فافعله.
�إن العطف الذي تنتويه غدا لن يح�سب يف هذا اليوم.
�إن ر�أيت �ضرورة فعل �شي ما فافعله.
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قم ب�أكرث من البقاء  -ع�ش ! قم ب�أكرث من النظر -
الحظ! قم ب�أكرث من القراءة  -ا�ستوعب! قم ب�أكرث من
اال�ستماع � -أ�صغ! قم ب�أكرث من الإ�صغاء  -افهم! قم
ب�أكرث من التفكري  -ت�أمل! قم ب�أكرث من الكالم  -قل
�شيئا! قم ب�أكرث من التخطيط  -ت�صرف!
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