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من المحرر
“ لدي حلم” معظمنا يألف هذه الكلمات املشهورة ،والتي أصبحت
عنوانا ً خلطب ٍة مدتها عشر دقائق ،تدعو الى املساواة العرقية ،والى
وضع نهاية للتفرقة العنصرية .ألقاها الدكتور مارتن لوثر كنغ
في شهر آب سنة  .1963والسبب الذي أحدث هذا التأثير على
العديد من األشخاص يعزى الى أننا جميعا لدينا احالم – أحالم
تخص حياتنا و تخص أطفالنا ومستقبلنا -وكافة أنواع األحالم.
بعض االحالم ترافقنا سراً ،تغادرنا بعيدا ً ونتركها جانبا كالنزوات
العابرة -لكن ماذا لو كان بإمكان أحالمنا ان تتحق؟
عندما حررت العدد األول من مجلة املشوقة ،كنت قد عملت
ملدة عشرين عاما ً في الدول النامية مع أشخاص عاشوا ظروفا ً
تعيسة وصعبة في احيان كثيرة .بعضهم حتلى باملرونة ،لكن
العديد منهم كانوا محبطني و بحاجة الى دعم .فباإلضافة الى
تقدمي املساعدات العملية ألولئك احملتاجني اليها ،كنت أريد ان
شيئ
أقدم املزيد :أو ان أترك اثرا ً لديهم يعمل على إحداث فرق –
ٌ
يحفزهم.
أشركت العاملني لدي في أحالمي من خالل النسخة
وعندما
ُ
األولية للعدد األول من مجلة املشوقة ،كانت الفكرة أن أعمل على
تطويراجمللة و اصدارها بإنتظام ،بعضهم اعتقد أنها فكرة عظيمة،
وآخرون رأوا ان هذا األمر يعترضه عقبات مالية و لوجستية.
واليوم ،وانا أكتب هذه اإلفتتاحية للعدد األول من اجمللد الثالث
للمشوقة ،تغمرني السعادة ألنني جترأت على مواصلة احللم،
واجهت العقبات ولم أستسلم .الشكر لكل من حلم معي وعمل
حلم الى حقيقة ،إن مجلتنا كانت
بجد على حتويل «املشوقة» من ٍ
وال زالت ملهمة للعديد من األشخاص.
س هذا العدد من مجلة املشوقة ألولئك الذين يحلمون أحالما ً
ُكرِّ َ
«مستحيلة» ويريدون «ان يتركوا العالم في حال أفضل»  .وأنني
آمل ان ت َ
ُشجعكم و تُثبت انه مع توفر اإلميان ،والرؤيا ،والشجاعة،
واملبادرة ،واملثابرة فمن املمكن حتويل هذه األحالم الى حقيقة.

كرستينا لني
الى املشوقة
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هذا هو حلمي
كتبها يونس واي

يونس واي
نشأت في قري ٍة تقع في القارة اإلفريقية .وفي عام  ،1986بدأت أذهب الى املدرسة املوجودة
ُ
سلمية وخالية من
هناك ،وقد أمضيت ثالث
ٍ
سنوات ممتعة فيها .امتازت تلك الفترة بأنها ِ
املشاكل.
وفي عام  ،1989اندلعت احلرب وخسرت فرصتي في امتام تعليمي األساسي في تلك القرية
التي ظننت أنني لن أغادرها ابداً ،رحلنا منها وخسرنا كل شيء كنا منتلكه.
اخيرا ً وصلنا الى البلدة التي أعيش فيها اآلن .فبالرغم من صدمة احلرب وآثارها السلبية،
والدي على أن أكمل تعليمي أنا و اخوتي .لقد كان األمرغاية في الصعوبة ،ولكن اينما
أصر
ّ
َّ
توفرت اإلرادة ستجد السبل لتحقيق الهدف ،وفي النهاية
التحقت باجلامعة  .كان من
ًُ
ُ
علي ان أنفق على نفسي ،فعملت
الصعب أن أمضي كل الوقت في احملاضرات ،حيث تَعَينَّ َ َّ
بجد في اعمال البناء ،وفي النهاية تخرجت بدرجة البكالوريوس في احملاسبة .وهكذا حتقق
بعض أحالمي وآمالي.
أدرس في اخلارج و أتزوج وأُك ِّون عائلة .وحتى ذلك
أردت أن
لم تتحقق كل احالمي بعد .لقد ُ
َ
احلني فسوف أتابع العمل مع املنظمات اإلنسانية التي تعمل
في املناطق املنكوبة َجرَّاء احلروب.
لكن أكبر األحالم على اإلطالق هو أن يتعلم الناس في كل
العالم هب ٌة لنا ،فجميعنا
مكان التعايش بسالم ووئام .هذا
ُ
ٍ
فيه أحرارٌ ومتساوون .إذا فهمنا هذه احلقيقة ،وتخلينا عن
احلروب التي تترك آثارا ً طويلة ودائمة على األجيال قادمة؛ فإن
العالم سيصبح مكانا ً أفضل للعيش.

إثنان من ابناء اخوة يونس
www.motivatedmagazine.com
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«نعم اجرؤ»
القصص التي تبعث على اإللهام وتثبت أن املترددين على خطأ.
منقحة من مجلة ريدرز دايجست

األطفال دائما آخر من يختار
كتبتها ليزا ميلر فيلدس

قصير وبدين وخجول ،هذه كانت صفات “بن سوندرس” والذي لم يتم إختياره ألي فريق رياضي سواء كرة القدم
او الهوكي او التنس أو الكريكت أوأي فريق يلعب كرة مستديرة“ ،لقد كنت عدمي الفائدة لهذه ال ِفرق” ،يقولها
اآلن وهو يضحك  ،لكنه في املاضي كان محط سخرية واستهزاء صفوف التربي ِة الرياضي ِة املدرسية في
مقاطعة ديفون الريفية في اجنلترا.
دراجة جبلية ،انها الهدية التي تلقاها مبناسبة عيده اخلامس عشر والتي غيرت حياته .في البداية؛ كان يركب
دراجته لوحده في الغابة القريبة ،ومن ثم بدأ يبدل في دراجته بينما أصدقاء يركضون معه .وبالتدريج وضع
“سوندرس” نصب عينيه بناء جسمه ،وزيادة سرعته ،وقوته  .وفي عمر  18شارك في اول سباق مارثون.
و بعد سنة التقى بالسيد” جون ريدجوي” والذي اصبح مشهورا ً من خالل التجديف في القوارب املفتوحة عبر
احمليط األطلسي .مت توظيف “سوندرس” كمدرب في مدرسة ريدجوي للمغامرة في سكوتلندا ،حيث تعلم
الكثير عن طرق الرجل في تطويع و ُمجابهة املياه الباردة ،وقد قرأ “سوندرس” كل ما يستطيع عن القطب
الشمالي ورحالت املكتشفني له ،وقرر ان هذا ما سيكون عليه مستقبله.
إن الرحالت الى القطب املتجمد ليست ُعطل ًة مألوفة ألوالد الريف البريطاني ،فأولئك الذين لم يروا حلمه على
أنه ضرب من اخليال ،فعلى األرجح أنهم شككوا في قدراته.
«كان جون ريدجوي واحد من القالئل الذين لم يقولوا عني مجنون» قال سوندرس.
وفي عام  ،2001وبعد ان أصبح واحدا ً من املتزجلني احملترفني  ،شارك «سوندرس» في اول بعثة طويلة نحو القطب
الشمالي ،تطلب األمر قدرة خارقة ،فقد عانى من الصقيع ،وكاد ان يدخل في مجابهة خطيرة مع احد الدببة
القطبية  ،ودفع جسده الى أقصى حد عندما كان يسحب مزجلته الى أعلى قمم اجلليد القاسية و عبرها.
اصبح «سوندرس» منذ ذلك احلني أصغر شخص يتزلج منفردا الى القطب الشمالي ،فقد تزلج في القطب
الشمالي لوحده أكثر من أي شخص بريطاني .ولم يصدق أصدقاؤه القدامى الذين كانوا يلعبون معه هذا
التغير.
فيما بعد ،اجته «سوندرس» ذو ال  27عاما جنوبا الى رحل ٍة من ساحل القارة القطبية اجلنوبية الى القطب
اجلنوبي والعودة 1800 ،ميل ،رحل ٌة لم تقطع على املزاليج ابداً.
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المديرة
الكتابة

التي

ال

تستطيع

عدلها جاري سليدج
ّ
الذي اطلق مهنة “آمي تان” لم يكن فرصة عظيمة ،بل
كان فصلها من العمل.

قبل مبيع مليون نسخة من كتاب “نادي جوي لك ،املطبخ
ومئات األحاسيس السرية”  ،كانت “آمي تان” كاتبة في
مجال األعمال .وقد أدارت مع شريكها مشروع كتابات
تقنية مع محامني أمثال “بايالبل اورز”.
اجلزء األكبر من وظيفتها يتلخص بإدارة حسابات
العمالء ،لكن ابنة املهاجر كانت تريد أن تنجز شيئا ً أكثر
ابداعا ً من خالل الكلمات اإلجنليزية.
أخبرت زميلها بقرارها ،قالت له « اريد ان أصبح كاتبة»
فأكد لها أن قوتها تكمن في التقييم ،ومتابعة
املتعهدين ،و حتصيل الفواتير فقط.
تلك هي األمور التي تكرهها «تان» اكثر من غيرها ،واكدت
انها ال تصلح لها ،بينما أصر شريكها على ان الكتابة
هي اضعف مهاراتها.
قلت لنفسي «بإمكاني ان اصدقه ؛ واستمر بالعمل
معه أو أُحقق طموحاتي».
وهكذا جادَلَت ُه ودافعت عن حقوقها و رغباتها
زميلها لم يستسلم.
صدمت «تان» من ردة فعله و قالت» انا أستقيل».
وعندها قال :ال تستطيعني أن تستقيلي فأنت مفصولة.
فلس واحد من الكتابة».
وأضاف قائالً« :لن حتصلي على ٍ
خرجت «تان» لتثبت له خطأه ،وبدأت بتولي الكثير
من املهام وأحيانا كانت تعمل  90ساعة اسبوعيا ً في
الكتابات الفنية احلرة .كان من الصعب ان تكون وحدها.
قامت بكتابة الروايات .و لم تسمح ألحد بتأطيرها و
حتديد طموحاتها و موهبتها .نفذت ما تريد ب ِ ُح ّرية.
وهكذا أصبح كتاب «نادي جوي لك» دليالً على أملعية
ابنة املهاجر الصيني الوحيدة .املديرة التي لم تقدر على
الكتابة هي واحده من افضل املؤلفني اآلن.
www.motivatedmagazine.com
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الولد يبقى في الصورة

عدلها فران لوستيس
ّ

لم

يكن مميزاً ،يتعرض للمضايق ِة الدائم ِة من أقرانه.
فضل التجول مع كاميرا  8مم،
وبدال ً من القراءةَّ ،
ويصور افالما ً منزلية جملموعة من حطام القطارات (والتي
كان يعرضها على أصدقاءه مقابل رسوم بسيطة) .وفي
سنته الثانية من املرحلة الثانوية قرر التوقف عن الدراسة.
بشكل
و لكن والده أق َن َع ُه بالعودة للدراسة ،مت وضعه
ٍ
خاطئ في صف ذوي صعوبات التعلم ،حيث مكث شهرا
واحدا فقط ثم انتقلت عائلته الى بلد ٍة أخرى ،التحق هذا
التلميذ مبدرس ٍة ثانوية مناسبة ،حيث تخرج أخيراً.
وبعد ان مت رفض دخوله الى املدرسة التي تؤهل منتسبيها
للعمل في صناعة األفالم ،انتقل «ستيفن سبيلبيرغ» الى
كلية كاليفورنيا في لونغ بيتش .في عام  1965وفي حلظ ٍة
غير متوقعة تبدل مجرى حياته بشكل كلي .حيث زار موقع
«يونيفرسال ستوديو»  ،وقابل «تشوك سيلفر» وهو املدير
التنفيذي في دائرة التحرير .أُعجب «سيلفر» بالفتى صانع
أفالم  8مم ،وقام بدعوته لزيارة األستديو مرة أُخرى.
ظهر الفتى في اليوم التالي ،لم يكن لديه عمالً أو تصريحا ً
من األمن ،سبيلبيرغ (مرتديا ً زيا َ رسميا ً داكن اللون وربطة
عنق ،حامالً معه حقيبة والده التي لم تكن حتتوي سوى
على ساندويش وبعض احللويات) ،و بثقة اقترب نحو احلارس
املتواجد عند بوابة األستوديوهات وطرح عليه التحية
فحياه احلارس باملقابل .ثم دخل ببساطة.
يتذكر سبيلبيرغ قائالً « :طوال فترة الصيف ارتديت الزي
واخذت أجتول مع اخملرجني والكتّاب مبا فيهم «سيلفر»
الذي كان يعرف أنني لست موظفا ً في األستوديوهات؛
لكن اعجبته اخلدعة» .ويضيف «وجدت مكتبا ً خالياً؛ ال
يستعمله أحد  ،فقمت بشراء يافط ٍة بالستيكية ووضعت
عليها اسمي في دليل املبنى كالتالي ( ستيفن سبيلبيرغ
 ،الغرفة  23سي )».
عاد ذلك بالنفع على اجلميع .فبعد عشر سنوات،
«سبيلبيرغ» البالغ من العمر  28عاما أخرج فيلم «الفك
املفترس» والذي بلغت عائداته  470مليون دوالر ،ومن ثم
بدأت تتدفق عليه عشرات األفالم والتي درت أعلى العائدات
على مر الزمن ،إضاف ًة الى اجلوائز التي فازت بها هذه األفالم،
وكل ذلك ألنه أدرك ما لم يدركه معلموه ( املوهبة تكمن
في أعني صانعي األفالم)
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انك تدرس قذارة
كتبها فران لوستيس

احتفظ الدكتور “جودة فولكمان” مبقال ٍة أصدرتها مجلة نيويورك تاميز عام  1903في ارشيفه .فسر فيها
استاذان في الفيزياء ملاذا ال ميكن للطائرات ان تطير.
ظهرت تلك املقالة قبل  3أشهر من طيران «األخوة رايت» في منطقة كيتي هوك.
أبحاث تخص مرض السرطان ،لم تناسب تلك األبحاث ما يعرفه
قام «فولكمان» في بداية السبعينات في عمل
ٍ
ِّ
العلماء من وقائع  ،كان يحاول اثبات أن «األورام ال تولد أوعية دموية جديدة؛ تغذيها و تساعدها على النمو».
كان مقتنعا بذلك ،ولكن زمالءه قالوا له « أنت تدرس قذارة»  ،مبعنى أن مشروعه عقيم.
يهتم احد مبا توصل اليه ،بل على العكس
جتاهل «فولكمان» اإلهانات من مجتمع الباحثني .وملدة عقدين؛ لم
َ
فقد واجه عدائي ًة كبيرة  .تابع «فولكمان» عمله في دراسة األوعية الدموية رغم ذلك .وفي أحد اإلجتماعات
اخملتصة باألبحاث الطبية؛ خرج نصف احلضور من القاعة ،وسمع أحدهم يقول «ما هو إال جراح».
لكنه كان يعتقد أن عمله سيساعد على وقف منو األورام ،وعلى إيجاد طريق ٍة ألنتاج أوعية دموية عند احلاجة
اليها ،على سبيل املثال عند انسداد الشرايني في القلب.
إكتشف فولكمان وزمالؤه أول مثبطات األوعية الدموية في عام  .1980واليوم ،يستفيد أكثر من 100.000
مريض سرطان من هذه األبحاث .ابحاثه اليوم معروف ٌة بدورها الريادي في مكافحة السرطان.
يقول فولكمان« :أن هناك خطا رفيعا بني املثابرة والعناد ،لقد ادركت ان املفتاح الذي مكنني من متابعة هو
مشكلة تستحق املثابرة ألجلها.
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األبوة واألمومة

من القلب

محققوا االهداف
مساعدة الفتيان على تحقيق أحالمهم
عدلها بيفرلي كي -باشل
ّ
معظمنا يفكر ما الذي نريد حتقيقه؟ وما هي األهداف التي نريد أن نحققها في حياتنا؟ هل أطفالنا يفكرون
بنفس الطريقة؟ من املمتع بالنسبة لألطفال أن يتخيلوا األشياء الرائعة التي ميكن أن يحققوها في يوم من
وقت أفضل من
األيام ،لكن هل هم يقومون باألعمال التي تساعدهم على جعل أحالمهم حقيقة؟ ال يوجد ٌ
احلاضر لتهيئة أطفالنا و تعليمهم كيفية حتقيق أهدافهم .أي شخص ممكن أن يتعلم كيف يضع أهدافه ،وقد
أظهرت األبحاث أن األطفال الذين يحددون أهدافهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم ،ويزداد لديهم احلافز للتقدم،
فيحصلون على عالمات أعلى ويصبحون راضني أكثر عن حياتهم.
وفي ما يلي  10نصائح لوضع األطفال على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم و أحالمهم:

ال يعتبر الهدف ذكيا إذا أراد أن يحصل على دراجة
1 .1أجعلهم اذكياء .تأكد ان اهداف االطفال هي:
ُم ّدرَكه  -سهلة الفهم وذات معنى بالنسبة هوائية
لهم.
قابلة للقياس  -حتديد ما يريدون اجنازه بالضبط .الهدف الذكي هو ان يوفر للحصول على دراجة هوائية
مع حلول نهاية السنة
ف َّعالة  -أخبرهم ما االجراء الذي يتعني عليهم
اتخاذه.
2 .2قم بكتابة األهداف :دع األطفال يكتبون أهدافهم
ممكن للوصول اليها  -واقعية ،استنادا على
وتواريخ حتقيقها على ورقة ودعهم يعلقونها
مهاراتهم وخبراتهم.
على احلائط ،او على الكومبيوتر أو الثالجة ،أو في
موقتة  -لها تاريخ واضح ميكنهم من قول «أنا
أي مكان يشاهدونه باستمرار.
فعلتها».
3 .3فكر بإيجابية :السلوك هو أهم شيء عندما
يتعلق األمر بنجاح مستقبل األطفال .سا ِعدهم
ال يعتبر الهدف ذكيا إذا قال :سوف أحصل على +A
بعمل قائم ٍة باألمور اإليجابية التي يتميزون بها
في الرياضيات.
 ،تذكر الثناء ،وأظهر تقديرك ملا لديهم .وتذكر
أيضا أن األطفال إذا رأوا أمثلة جيدة على سلوك
يعتبر الهدف ذكي اذا قال :سوف أرفع عالمتي في
«نعم ،أستطيع ان أعمل هذا» فإنهم على
الرياضيات على األقل حرفا واحدا مع حلول نهاية
األرجح سيفكرون بإيجابية.
الفصل.
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ِ 4 .4ج ْد الوقت  .سا ِعد األطفال على تقليل الوقت املهدور،
مثل الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفاز ،أو
على اإلنترنت او ذلك الوقت الذي ميضونه بالتحدث
على الهاتف ،فهذا يساعدهم على توفير الوقت
لتركيز على أهدافهم.
5 .5خذ عشرة .شغل موقت املطبخ او ساعة التوقيت
ملدة عشر دقائق .وشجع االطفال على استخدام ذلك
الوقت للعمل على أهدافهم  ،ولرمبا سيجدون احلافز
للعمل على حتقيق أهدافهم حتى بعد انتهاء العشر
دقائق.
6 .6ق ِّدم املكافآت ,عندما يأخذ األطفال خطوة جتاه حتقيق
أهدافهم قم مبكافئتهم بإعطائهم أفالما ،تناول
وجباتهم املفضلة ،قضاء نهاية األسبوع او أية حوافز
مرغوب بها ،وذلك سيبقيهم متحفزين دوماً.
7 .7تخيل النجاح ,العقول تنتج ما تتخيل .إذا رأى
األطفال أنفسهم يصلون ألهدافهم بسهولة  ،فهم
فيما بعد وعلى األغلب سوف ينجحون .إسأل أسئل ًة
على العشاء أو بينما تقوم بإيصالهم الى املدرسة
جلعلهم يتحدثون عن أهدافهم.
8 .8ضع «مضاد الوقت النهائي» ,و هو عكس املكافئات،
دع األطفال يفكرون انه «إذا لم أحقق الهدف في
الساعة اخلامسة فلن استطيع اخلروج مع أصدقائي
الليلة».
9 .9أطلب املساعدة ,دع األطفال يعلمون أنه ليس
من الضروري ان يحققوا األهداف لوحدهم ،وأن
األشخاص الذين في حياتهم (العائلة ،األصدقاء،
املعلمون ،املدربون) يريدون مساعدتهم بأية طريقة
يستطيعونها .إعرض عليهم املساعدة بتعريفهم
على قدوة ،أو اصحبهم في نزهة ميدانية ليعرفوا
املزيد عن الوظائف التي يرغبون بها.
1010كن قدوة لهم ,اذا حدثنا األطفال عن اهدافنا ،وعن
اخلطوات التي اتبعناها لتحقيق هذه األهداف،
وشاهدوا أننا نسير ضمن اإللتزامات ،فإنهم على
األرجح سوف يقومون بنفس الشيء.

ال ميكن ايقاف األطفال طاملا أنهم يتقدمون للخطوة التالية .ملاذا ننتظر يوما ً آخر من
اجل البدء معهم؟ باشر بتحقيق األهداف اليوم !
www.motivatedmagazine.com
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تجرأ أن تحلم ...
بشغف
كتبها ديفيد جونز

هل

حتاول ان تغير عاملك لألفضل ؟ هل تتطلع
ألفكار تساعد على حتسني نوعية حياتك
وحياة عائلتك؟ هل تبحث عن اإلستراتيجيات التي
جتعل مجتمعك أقوى واكثر أمنا ً و صحة؟
إذا كانت إجابتك نعم ،فأنت حتاول ان حتقق تغيرا ً كبيراً،
ولكنك قد تواجه َعقَبات .فمن املمكن أن ال يتوفر
لديك الوقت الكافي أو املال .وقد حتتاج الى تعاون
أكبر من اناس آخرين .وفي بعض األحيان لن تسمح
لك ظروفك باملشاركة في خطط التطوير ،وقد تكون
مشكلتك غير مرئية للمحيطني بك فتشعر ان
التعقيدات موجهة ضدك.

سنوات من البحث عما يخلق الشغف،
لقد أمضينا
ٍ
وما الذي يعمل على استمراره.

التقدم هو شي ُء مثي ٌر لإلهتمام .ومن الصعب أن
نحوله الى كميات ميكن قياسها ألنه عبارة عن
مشاعر اكثر منه حقائق .فاألحداث التي ت َخلق
مشاعر التطور لدي ،رمبا ال تولد نفس املشاعر لدى
حاولت ان أبني
اآلخرين اطالقاً .وعلى سبيل املثال ،اذا
ُ
مدرسة في مجتمعي ،و استطعت احلصول على
املساعدة من احد املؤسسات احمللية التي تبرعت
بالكتب الالزمة للمدرسة ،مما سيجعلني أشعر
بالتقدم ،ألنني أعتقد ان الكتب هي أساس املعرفة« .
شخص أخر أيضا يحاول أن يبني مدرسة وقد حصل
على نفس التبرعات من الكتب  ،لكن هذا األمر لم
يولد لديه شعورا ً بالتقدم اطالقاً؛ ألن الكتب ال تدفع
رواتب للمعلمني ».أي ان الظروف املتشابهة ال تولد
بالضرورة نفس مشاعر التقدم.

عندما يَلُف سير األمور بعض الصعوبات  .فإن عملنا
يقودنا الى هذا التعريف :الشغف هو شعورٌ قوي يولد
كل منا عندما نقوم بعمل ذو قيمة ،فذلك يجعلنا
في ٍ
بإحساس افضل حيال أنفسنا ،و نلمس من
نشعر
ٍ
خالله التقدم احلقيقي .و نختصرها مبعادلة بسيطة،
«األمور ذات املعنى  xالتقدم = الشغف».

اذن كيف نتأكد من اننا نختبر مشاعر التقدم املرتبطة
بإهدافنا السامية؟ ما الذي ميكن ان نفعله للتأكد من
أن أولئك الذين يحيطون بنا يشعرون بنفس الطريقة
التي نشعر بها؟ وفيما يلي ثالثة امور نستطيع ان
نفعلها اآلن لإلرتقاء مبشاعر التقدم  ،وخاصة عندما
تكون أهدافنا كبيرة والعوائق أكبر.

عندما نواجه عوائق كبيرة ،ن ُصاب باإلحباط؛ وتنمو
فينا الشكوك حول فرص جناحنا ،حتى لو كانت رغبتنا
عميقة في حتقيق اهدافنا .فإذا كانت اإلحباطات
والشكوك ال تساعدنا على النجاح في مواجهة
الشدائد .فما الذي سيساعدنا اذن ؟ انه الشغف!
فأينما يتم اجناز امورٍ مهمة تتحدى الشدائد ،جند
الشغف حاضرا ً هناك على الدوام.
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معظم الناس يعتقدون انهم إذا اهتموا بنتائج
اعمالهم سيصبحون شغوفني بشكل تلقائي .لكن
األهداف ذات املعنى لوحدها لن حتافظ على الشغف.
فقد اظهرت ابحاثنا ان املشاعر التي حتتوي على
احاسيس عالية وال يرافقها التقدم تسبب نوعا ً من
اإلحباط والغضب .إذا أردنا احلفاظ على الشغف في
اعمالنا ،فإننا نحتاج الى أن ن َل َمس ت َق ُدم أهدافنا
السامية .فبدون التطور ،سنفقد الشغف والقوة
التي متكننا من حتمل الضغوط.
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التحرك املُقاس .علنا ً وبصورة منتظمة ,الشعور بالتقدم وباستمرارية الشغف خالل الرحلة
قم بقياس األنشطة التي تساعد على حتقيق احللم.
جعل أحالمنا حقيقة .لنأخذ مبنى املدرسة الذي
احتفل بشكل منتظم .يجب ان تتوفر
حتدثنا عنه كمثال .أبدأ بتعقب اإلجراءات الضرورية
لدينا عادة اإلقرار بجهودنا ،وجهود زمالئنا
والتي متكنك من العمل ،مثل االجتماعات اجملتمعية،
جمع االموال ،كتب الطلبة ،املعلمون ،حيازة األراضي ،من أجل دفع أهدافنا الى األمام ،و هذا األمر اصعب
مخططات املباني ،املواد اإلنشائية ،الدعم اجملتمعي ،مما يبدو عليه .نحاول دائما أن نركز اكثر على األخطاء
وطلبات التصاريح احلكومية .من خالل التطور التي حتدث ،و نركز أقل على املسارات الصحيحة و
امللموس في كل واحد ٍة من تلك األمور سنتمكن من النجاحات ,فعلى سبيل املثال دعنا نلقي نظرة على
املعادلة الرياضية التالية .ماذا سوف نلحظ؟
قياس النجاح.

.3

وعلى سبيل املثال ،لتأمني التمويل املطلوب للمدرسة،
سنحتاج لعقد عدة إجتماعات مع املنظمات غير
احلكومية ،أو اإلعداد لطلبات التمويل ،أو التحضير
لعددٍ من حمالت دعم التمويل ،أو إقامة عددٍ من
الشراكات مع القطاع اخلاص .وعندما نق ِّيم مثل هذه
ِ
النوعية من األنشطة تتولد لدينا مشاعر التقدم
من خالل الكفاح الطويل ما بني املرحلة التي حلمنا
وقتها بإنشاء مدرسة جديدة ،و اليوم الفعلي الذي مت
فيه افتتاحها.

4=2+2
7=1+3
9=5+4
ومثل اآلالف من الناس الذين حضروا ورشات عملنا
على مدى السنوات ،فعلى األرجح كنا نقول« ،أن
املعادلة في الوسط هي خاطئة ».ولم نقل أن إثنان من
هاتان املعادلتني هي صحيحة .كلنا مدربون بشكل
جيد للتركيز على ما هو خطأ لنعمل على إصالحه،
هذا األمر مينعنا من رؤية التقدم حيث وجد ،وإذا ما ركزنا
كل يوم على ما هو خاطئ فسوف نفصل أنفسنا عن
النجاح .وباملقابل ،يجب ان نعطي ألنفسنا الوقت كل
يوم من أجل املالحظة واإلعتراف بأن ثلثي التحركات
كانت تسير في املسار الصحيح.

.2

كن واقعيا .كثيرا ما يتم كتم مشاعر
التقدم الن األهداف بتقديرنا يجب ان تتحق
أسرع مما هي عليه في الواقع .وعلى فرض أننا وفريقنا
نعتقد أن بناء تلك املدرسة سيستغرق سن ًة واحدة.
ولنقل أنه في بلدنا استغرق تأمني التمويل الالزم
واملوافقات احلكومية ثالث سنوات .كيف سيكون
وعندما نحتفل مبثل هذه التحركات على انها جناح،
شعورنا نحن وفريقنا عند نهاية السنة األولى ولم
فسيكون مبقدورنا احلفاظ على الشغف عندما ال
يتم اإلفتتاح ،وال احلصول على التمويل الالزم لنبدأ؟.
ط َ
ط لها متاما ،والتي ستصبح
تسير األمور كما خُ ِ
التقدم والشغف ليسا متشابهان ،فإذا كان اجلدول
على األغلب حالة طبيعية لألمور عندما نحلم أحالما ً
الزمني لتحقيق أهدافنا واقعيا ،سنستطيع عندها
كبيرة في وجه املعوقات الكبيرة.

ديفيد جونز هو رئيس «اعمال الشغف»  ,www.passionworks.caومؤلف
كتاب اعمال الشغف .دليلك للشغف في مكان العمل العصري.
www.motivatedmagazine.com
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تجر أ ا ن تكو ن
عظيم ًا

امثال جديرة
بالذكر

إذا اردت أن تصبح أحالمك حقيقة ،فأول شيء عليك
فعله هو أن تستيقظ  -جيه.م.باور.

إن اهلل أعطانا فسحة كبيرة من األحالم لننمو فيها.

 -املؤلف غير معروف

صوب نحو القمر ،فإن اخطأته فسوف تهبط بني
س براون
النجوم -ل ِ ْ

الشيء املهم هو أال تتوقف عن طرح األسئلة  -البرت
اينشتاين

أن النجاح ليس حصيلة احتراق عفوي ،ولكن يجب
عليك ان ت ُش ِع َل نفسك  -ارنولد اتش.جالسو

أفضل األيدي في مساعدتك على اإلطالق هي تلك
األيدي التي في نهاية ذراعك  -فريد دهنر

مشاكل احلياة لم تسمى «بالعقبات» اذا لم تكن
هناك طريقة للتغلب عليها  -املؤلف غير معروف

الطبيعة تؤكد انه من املستحيل تخطي سرعة
الضوء .اما كل االستحاالت األخرى فهي اختيارية -
روبرت برولت

ال أحد يستطيع العودة الى الوراء و البدء من جديد ،
شخص ان يبدأ اليوم و يصنع نهاية
ولكن بامكان اي
ٍ
األحالم مجانية ،لذا حرر أحالمك  -استريد الودا
جديدة  -املؤلف غير معروف

إن أفضل زاوية للتعامل مع أي مشكلة ،هي الزاوية ردا على أولئك الذين يقولون :اوقفوا األحالم وواجهوا
التي حتاول من خاللها حل املشكلة  -املؤلف غير الواقع ،أنا أقول :استمروا في األحالم واجعلوها
معروف
حقيقة  -كرستيان كان
ً
ً
ال تعش قريبا من التوقعات  .اخرج وحقق شيئا فريدا ال تدع أحدا ً يسرق حلمك ،أنه حلمك وليس حلمهم
 وندي واسرشتاين دان زادراتصبح األشيا ُء أفضل؛ ألولئك الذين يستخلصون
ُ
أفضل النتائج مما آلت اليه االمور  -آرت لنكلتر
ما يقبع خلفنا وامامنا هي مسائل صغيرة إذا ما
قارناها مبا يقبع فينا - .رالف والدو اميرسون

إذا حتطم حلم و تفتت الى اآلف القطع ،ال تتردد ابدا
في التقاط واحدة من هذه القطع والبدء من جديد

 -فالفيا ويدن

أن العالم يحتاج الى حاملني و يحتاج الى فاعلني،
اننا ال نقهر اجلبال بل نحن نقهر انفسنا - .ادموند لكن و فوق كل شيء فإن العالم يحتاج الى احلاملني
الفاعلني  -ساره بان برثيناتش
هيالري
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