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من المحرر
تغري حديث ومفاجيء يف حياتي جعلني �أ�سعى جاهد ًة لأجد �سكن ًا
جديد ًا ،و وظيفة �إ�ضافيةـ بقدر ما حاولت �أن �أبقى على توا�صل مع
عملي حاولت �أن �أبقى هادئة ،فقد �شعرت ب�أنني على حافة الإنهيار.
مل �أجد طريقة طبيعية للقيام برتتيب كل �شيء قبل املواعيد النهائية
وتواريخ الإ�ستحقاق ،و�شعرت ب�أنني �أندفع يف كل اجتاه.
الميكن �أن يكون مو�ضوع هذا العدد من امل�شوقة �أكرث مالءمة
لظرويف� .أحتاج فع ًال ملعرفة كيف �أت�صرف يف هذا الوقت الع�صيب
الذي �أمر به .و بينما كنت �أقوم ب�أبحاثي لإجتهيز حمتوى هذا العدد
ت�أثرتُ بهذا الإقتبا�س.
«كانت هناك مركبة ف�ضاء يف طريقها الى القمر منحرفة عن
م�سارها  %90من الوقت .لقد قامت جاذبية الأر�ض ب�سحبها
للخلف .وكانت تنجذب نحو جهة �أو �أخرى ب�سبب قوة اجلاذبية� .إال
�أنها حتتوي على جهاز حا�سوب مدمج والذي لديه هدف واحد وهو
التوجه نحو القمر .يقوم احلا�سوب بعمل ت�صحيحات متوا�صلة من
�أجل �إبقاء املركبة ب�إجتاه الهدف ،و الإلتزام بغاية وهدف الرحلة.
حياتنا م�شابهة لذلك� .إذا كانت �أعيننا م�صوبة نحو هدفنا� ،إذا كان
لدينا غاية واحدة ،ف�إنه ما من �شيء �سيحول دون بلوغنا املكان الذي
نريده - .ديك ايني�س
قراءة الإقتبا�س والق�ص�ص واملقاالت الأخرى حول كيفية العي�ش
نف�س عميق ،وتقييم الأمور
عرب الأوقات الع�صيبة� ،ساعدين يف �أخذ ٍ
و�إعادة الرتكيز .ما زالت التحديات هناك� ،إال �إن الرتكيز على
الأمور الإيجابية يف ظرويف احلالية والتغيريات القادمة ،والرتكيز
على �أهدايف عمل على �إزاحة بع�ض ال�ضغوطات وجعل و�ضعي يبدو
�أكرث �إ�شراق ًا بقدر كبري.
�أدركت �أي�ضا ب�أنني لن �أواجه هذه امل�شاكل لوحدي ،حني تذكرت
عناية اهلل بي خالل ال�سنني فقد ذكرين ذلك ب�أنه موجو ٌد دائم ًا
مل�ساعدتي ،وعندما �أخربت �أ�سرتي و�أ�صدقائي عما �أمر به ،كانوا
متواجدين جميع ًا لتقدمي الدعم يل �أي�ض ًا.
�آمل يف �أن جتدوا دعم ًا مماث ًال عندما مترون ب�أوقات ع�صيبة ،وب�أن
هذا العدد من امل�شوقة �سيكون له نف�س الت�أثري الإيجابي عليكم كما
كان تاثريه علي.

كري�ستينا لني
عن امل�شوقة
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على
الدرب
من مقالة بقلم �ساندي �سنافلي

�أحب �أنا وزوجي “بد” الإبحار .عندما تكون املياه
�صافية والرياح م�ستقرة يكون الإبحار جتربة غنية
جد ًا .مع ذلك ،هناك �أوقات ت�صبح فيها املياه
�شريرة ،والرياح تنفث الرعب عرب عروقنا وك�أنها
عدو خفي.
يف �أحد الأيام قامت حالة بحرية ت�سمى بـ “�صانعة
الأرامل” بتعطيل رحلتنا الهادئة .ع�صفت بنا
املوجات التي يبلغ �إرتفاعها من خم�سة الى �ستة
�أقدام ،واحدة تلو الأخرى ،وقمنا بتثبيت �أنف�سنا
ب�إنتظار ابحا ٍر َو ّعر.
فج�أة �سمع “بد” �صوت ًا بدا �أنه قاد ٌم من املقدمة.
وحني جاهد لكي يرى من خالل املياه التي قذفت
بها الرياح من حولنا �إكت�شف ب�أن املر�سى �أفلتت
من مكانها� ،صارت ترتطم بج�سم القارب .ومع
ثقب يف الألياف
كل �ضربة كان خطر �إحداث ٍ
الزجاجية تزداد� .إال �أن “بد” قام َب ْع َدها بعمل
�أكرث �شيء خميف �شاهدته يفعله يف حياتي .بدون
�سرتة جناة �أو حبل �إنقاذ �شق طريقه نحو مقدمة
القارب ،وتركني يف قمرة القيادة �أتولى توجيه
الدفة .قام ب�إ�ستعادة املر�ساة .كانت املوجات
الغا�ضبة تع�صف به الواحدة تلو الأخرى .وحيث
كنت �أوجه تركيزي نحو “بد” بد�أتُ يف احلال
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بالتخطيط ملا يجب �أن �أفعله لإنقاذه يف حال
َ
�سقط عن القارب.
قام �صوت �صرخات زوجي عرب العا�صفة بك�سر
اخلوف الذي كان يتملكني “ .عودي الى امل�سار!
قومي بتوجيه القارب نحو العالمة”!
كان �إبعاد تركيزي عن زوجي وتوجيه �أنظاري نحو
أمر ُط ِل َب مني الإمتثال له .كان ذلك �ضد
امل�سار �أ�صعب � ٍ
حد�سي ،ولكن مع قيامي بتنفيذ �أوامر “بد” متكنتُ من
�إعادة القارب نحو امل�سار .قام “بد” بتثبيت املر�سى يف
مكانه وعدنا للإنطالق يف الإجتاه ال�صحيح ثانية.
تعلمنا نحن الإثنان در�س ًا قيم ًا بعد ظهر ذلك اليوم.
اخلطر يقبع عند كل زاوية ،وميكن لنا �أن نن�صرف
عن �أهدافنا احلقيقية ،حني يتم �إغرائنا لكي نحاول
تغيري القواعد من �أجل حل ما يبدو ب�أنها �أزمة ُملحة
من �أزمات احلياة� .إال �أن هناك مباديء �سليمة
م�صممة لكي تو�صلنا ب�أمان الى وجهاتنا� ،إذا ما كنا
راغبني يف �أن نثق بها وعدم الإنحراف عن امل�سار
ب�سبب اخلوف املفاجيء .يجب �أن نكون م�صممني
على درا�سة اخلرائط واتباع القوانني والبقاء فوق
امل�سار و�إال �سينتهي بنا الأمر ب�أن نقع فوق ر�ؤو�سنا يف
املياه العميقة عندما ت�ضربنا عوا�صف احلياة.
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 8أشياء يجب تذكرها عندما
تسوء األمور.
بقلم مار�س �شرنوف

أجل�س يف �سريري يف امل�ست�شفى �أنتظر �إزالة
“اليومُ � ،
كال ثديي .ولكن بطريق ٍة ما �أ�شعر ب�أنني جمظوظة.
لغاية الآن مل �أواجه �أية م�شاكل �صحية .انا �إمراة يف
الـ  69من عمري يف الغرفة الأخرية يف نهاية القاعة
قبل ق�سم الأطفال يف امل�ست�شفى .خالل ال�ساعات
القليلة املا�ضية راقبت الع�شرات من مر�ضى ال�سرطان
يتم دفعهم على الكرا�سي املتحركة �أو الأ�سرة املتنقلة.
بيوم
ال يزيد عمر �أي من ه�ؤالء املر�ضى عن  17عام ًا ٍ
واحد”.
كانت تلك �صفحة من مذكرات جدتي يعود تاريخها
الى  .1977/9/16قمت بت�صويرها وتعليقها على
لوحة مل�صقاتي قبل عقدٍ تقريب ًا .ما زالت هناك لغاية
اليوم .وما زالت تذكرين �أنه البد من وجود �شيءٍ نكون
كنت يف حال ٍة جيدة
ممتنني من لأجله ،وب�أنه �سواء ُ
�أو �سيئة يتوجب علي �أن �أ�ستيقظ كل يوم و�أنا ممتنة
حلياتي ،لأن َ
�شخ�ص ما يف مكانٍ �آخر يكافح
هناك
ٌ
ب�شكل يائ�س من �أجل حياته.
ٍ
من امل�ؤكد �أن ال�سعادة لي�ست يف غياب امل�شاكل ،بل
يف املقدرة على التعامل معها .تخيلوا جميع الأ�شياء
العجيبة التي ميكن لعقولكم �إحت�ضانها لو مل تكن
ملفوفة ب�إحكام حول كفاحكم� .أنظروا دائم ًا الى ما
متلكونه ،بد ًال من الأ�شياء التي فقدتوها .لأنه لي�س
ال�شيء الذي �إنتزعه العامل منكم هو املهم ،بل ما تفعله
مع ما تبقى لديكم.
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و�إليكم بع�ض بع�ض الر�سائل التذكريية للم�ساعدة يف
حتفيزكم عندما تكونوا بحاجة ما�سة الى ذلك.
1.1الأمل هو جزء من الن�ضوج
تقوم احلياة �أحيان ًا ب�إغالق الأبواب لأنه حان الوقت
للتقدم نحو الأمام .وهذا هو �شيء جيد لأننا غالب ًا ال
نريد التقدم مامل جتربنا الظروف على ذلك .عندما
تكون الأوقات �صعبة ذكروا �أنف�سكم ب�أنه ما من �أ ٍمل
ي�أتي بدون غاية� .إبتعد عن ال�شيء الذي قام ب�إيذائك،
ولكن ال تن�سى �أبد ًا ما علمك �أياهُ .كن �صبور ًا وابقى
�إيجابي ًا .كل �شيئ �سيجري على ما يرام ،رمبا لي�س يف
احلال ،ولكن يف نهاية الأمر.
2.2كل �شيء يف احلياة م�ؤقت.
يف كل مرة متطر فيها ف�إن املطر يتوقف .يف كل مرة
تتعر�ض فيها للأذى ف�إنك تتعافى .بعد الظالم هناك
دائم ًا النور .يتم تذكريك بذلك يف كل �صباح� .إال �أنك
غالب ًا ما تن�سى .وبد ًال من ذلك ف�إنك تختار �أن ت�ؤمن
ب�أن الليل �سوف يدوم للأبد .لن يدوم .ما من �شيئ
يدوم للأبد .كل حلظة متنحك بداية جديدة ونهاية
جديدة� .إنك حت�صل على فر�صة ثانية يف كل ثانية.
يتوجب عليك �إ�ستغاللها فقط والإ�ستفادة الق�صوى
منها.
3.3القلق وال�شكوى ال يغريان �أي �شيء
�أولئك الذين ي�شكون �أكرث من غريهم ينجزون �أقل
من غريهم� .إنها لي�ست النهاية �إذا ما خ�سرت� .إنها
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النهاية عندما ال تفعل �شيئ ًا �سوى ال�شكوى حيال
ذلك� .إذا ما �آمنت ب�شئ �إ�ستمر يف املحاولة .ال تدع
عتمة املا�ضي تلقي بظاللها على عتبة م�ستقبلك� .إن
ق�ضاء اليوم يف ال�شكوى من الأم�س لن يجعل الغد �أكرث
�إ�شراق ًا .قم بالعمل بد ًال من ذلك .دع الذي تعلمته
يح�سن من الطريقة التي تعي�ش فيها� .إ�صنع التغيري و
التنظر الى اخللف �أبد ًا.
4.4ندباتك هي رموز قوتك.
�إياك �أن تخجل يوم ًا من الندبات التي تركتها عليك
احلياة� .إن الندبات تعني ب�أن الأمل قد زال واجلرح
الت�أم� .إنها تعني ب�أنك قهرت الأمل وتعلمت الدر�س
و�أ�صبحت �أقوى وتقدمت للإمام .ال ت�سمح لندباتك
�أن جتعلك رهينة لها .ال ت�سمح لها ب�أن جتعلك تعي�ش
حياتك يف اخلوف� .إنك الت�ستطيع �إخفاء ندباتك يف
حياتك ،ولكنك ت�ستطيع �أن تغري الطريقة التي تراها
فيها .ب�إمكانك �أن تبد�أ يف ر�ؤية ندباتك كعالمة للقوة
ولي�س للأمل� .أنظر الى ندباتك ك�إ�شارة “نعم ،لقد
جنحت! لقد جنوت ولدي ندباتي التي تثبت ذلك!”
5.5كل كفاح �صغري هو خطوة للأمام.
يف احلياة ال يتعلق ال�صرب بالإنتظار ،بل باملقدرة على
حفظ ُح�سن اخللق و العمل بجدٍ على حتقيق �أحالمك،
و�أنت تعلم ب�أن هذا العمل ي�ستحق العناء� .إذا ما �أردته،
ف�إنك �ستفعل ذلك ،على الرغم من الف�شل والرف�ض
وال�صعاب� .سوف تدرك ب�أن الكفاح ال يوجد على
الطريق بل �إنه الطريق نف�سه .والأمر ي�ستحق العناء.
لذا �إذا �أردت املحاولة �إم�ضى قدم ًا.
�6.6سلبية الآخرين هي لي�ست م�شكلتك
كن �إيجابي ًا عندما حتيط بك ال�سلبية� .إبت�سم
عندما يحاول الآخرون �إحباطك� .إنها طريقة �سهلة
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للمحافظة على حما�ستك وتركيزك .عندما يعاملك
ب�شكل �سيء �إبقى كما �أنت .ال تدع
النا�س الآخرين
ٍ
�شخ�ص �أخر تقوم بتغري طبيعتك �أبد ًا .ال ت�أخذ
مرارة
ٍ
الأمور ب�شكل �شخ�صي جد ًا ،حتى لو بدت �شخ�صية� .إذا
كنت ت�ؤمن ب�شيءٍ ما ال تخ�شى الكفاح من �أجله .القوة
الكبرية ت�أتي من قهر ما يعتربه الآخرون م�ستحي ًال.
7.7كل �شيء مقدر له �أن يكون
هناك ِن َع ٌم خمفية بني ثنايا كل كفاح تواجهه .ولكن
يجب �أن تكون راغب ًا يف فتح قلبك وعقلك لكي تراها.
�أنت ال ت�ستطيع �أن جتعل الأ�شياء حتدث بالقوة ،لكن
ميكنك �أن حتاول بجنون .يف مرحل ٍة ما يجب �أن ترتك
الأمور حتدث والأمر املقدر له �أن يحدث �سوف يحدث.
�إ�ضحك على حالة الإرباك ،وع�ش اللحظة بوعي،
وا�ستمتع بحياتك وهي مت�ضي .قد ال ينتهي بك املطاف
يف املكان الذي �أردت �أن تكون فيه ولكنك �سوف ت�صل
يف النهاية الى املكان الذي يجب �أن تكون فيه متام ًا.
�8.8أف�ضل �شيء ميكنك عمله هو موا�صلة
التقدم.
ال تخ�شى من العودة �أو املحاولة مرة �أخرى� ،أو �أن
حتب مرة �أخرى� ،أو �أن تعي�ش مرة �أخرى� ،أو �أن حتلم
ثانية .ال تدع الدرو�س القا�سية تق�سي قلبك� .أف�ضل
درو�س احلياة غالب ًا ما نتعلمها يف �أ�سو�أ الأوقات ومن
�أ�سو�أ الأخطاء� .ستمر �أوقات يبدو فيها كل �شيء ب�أ�سوء
حاالته .قد ت�شعر ب�أنك �سوف تبقى عالق ًا يف هذه
احلفرة للأبد ،ولكنك لن تعلق.
عندما ت�شعر ب�أنك تريد الإ�ست�سالم تذكر �أنه
يف بع�ض الأحيان يجب �أن ت�سوء الأمور قبل �أن
تتح�سن� .أحيانا يجب عليك �أن متر عرب الأ�سو�أ لكي
ت�صل الى الأف�ضل.
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عبر
العاصفة
الكاتب غري معروف
كانت يف ال�ساد�سة من عمرها ،كان �شعرها البني اجلميل،
و وجهها املنم�ش �صور ًة للرباءة .كانت �أمها ترتدي �سروا ًال
داكن ًا وقمي�ص ًا �أزرق ًا فاحت ًا وحذاء ًا ريا�ضي ًا.
كانت تمُ طر بغزارة يف اخلارج – هذا النوع من املطر
الذي يتدفق على املزاريب ،والذي يبدو ب�أنه يف عجل ٍة
وقت للإن�سياب
من �أمره لكي ي�ضرب الأر�ض .لي�س لديه ٌ
عرب املزاريب�ُ .س َّدت م�صارف املياه يف موقف ال�سيارات
املجاور .و ت�شكلت الربك حول ال�سيارات املتوقفة .وقفنا
جميع ًا هناك حتت املظلة و داخل باب املتجر� .إنتظرنا-
البع�ض �إنتظر ب�صرب ،والبع�ض الآخر ب�إنزعاج لأن الطبيعة
�أف�سدت يومهم ال�سريع.
كان �صوتها عذب ًا للغاية حني ك�سرت الن�شوة املنومة التي
كنا جميع ًا حمبو�سني فيها حيث قالت“ :ماما دعينا نرك�ض
عرب املطر”
“ماذا؟” �س�ألت �أمها
“دعينا نرك�ض عرب املطر” كررت
“ال يا عزيزتي� .سوف ننتظر الى �أن يخف املطر قلي ًال”
�أجابت الأم.
�إنتظرت الطفلة ال�صغرية دقيقة �أخرى تقريب ًا ومن ثم
�أعادت طلبها:
“ماما دعينا نرك�ض عرب املطر”
“�سوف تغمرنا املياه �إذا ما فعلنا ذلك” .قالت الأم.
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“ال لن يحدث ذلك .لي�س هذا ما قلتيه يف ال�صباح”،
قالت الفتاة ال�صغرية وهي ت�سحب ذراع �أمها.
“هذا ال�صباح؟ متى قلت ب�أنه ميكننا �أن نرك�ض عرب
املطر دون �أن نتعر�ض للبلل”.
“�أال تتذكرين؟ عندما كنت تتحدثني مع �أبي حول �إ�صابته
قلت “ �إذا كان ب�إمكان اهلل �أن يجعلنا جنتاز
بال�سرطان” ِ
ذلك فب�إمكانه �أن يجعلنا جنتاز �أي �شيء”.
خيم ال�صمت املطبق على جميع املتواجدين .مل يكن
مبقدورك �سماع �أي �شيء �سوى املطر .وقفنا جميع ًا
�صامتني .مل ياتي �أو يغادر �أي �أحد خالل الدقائق اخلم�س
التالية.
�صمتت الأم وفكرت لدقيقة عما يجب �أن تقوله.
“عزيزتي� ،أنت على حق متام ًا .دعينا نرك�ض عرب املطر.
و �إذا ما ابتللنا ،ح�سن ًا ،رمبا نكون بحاجة للإغت�سال”
قالت الأم.
�إنطلقتا .و وقفنا جميع ًا نراقب و نبت�سم ون�ضحك ،حني
كانتا تنطلقان بني ال�سيارات وعرب برك املاء .حملتا
�أكيا�س الت�سوق فوق را�سيهما للوقاية .تعر�ضتا للبلل� .إال �أن
بع�ض الأ�شخا�ص حلقوا بهما .كانوا ي�صرخون وي�ضحكون
كالأطفال طوال الطريق نحو �سياراتهم ،رمبا �ألهمهم
�إميانهم وثقتهم.
ونعم ،رك�ضت �أنا �أي�ض ًا .تعر�ضت للبلل .كنت بحاج ٍة
للإغت�سال.
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قوة
اإلبتسامة
بقلم فريا ويد
الإبت�سامة هي واحدة من �أكرث و�سائل التخاطب غري
اللفظي و�ضوح ًا وفعالية ،وهي واحدة من �أول الأ�شياء التي
�شخ�ص ما حولك.تقوم الإبت�سامة ،ج�سدي ًا
�سيالحظها
ٌ
و �شعوري ًا بنقل ر�سالة� “ ،أنا �سعيد لأنك هنا و�أنا م�سرور
بر�ؤيتك”

والإرهاق .عندما ت�شعر بالتوتر حيال �شيءٍ ما قم بالإبت�سام.
aالإبت�سام يعزز جهازك املناعي .عندما تبت�سم
يتح�سن عمل جهازك املناعي لأنك تكون مرتاح ًا �أكرث.
ب�شكل �أف�ضل كلما قلت �إحتمالية �إ�صابتك
وكلما عمل
ٍ
بالر�شح �أو الإنفلونزا.

ك�شف ا�ستطالع حديث عن م�شاعر النا�س احلقيقة
عندما مينحون ويتلقون �إبت�سامة .قال �أحد امل�شاركني يف
الإ�ستطالع “ �إنها جتعلني �أ�شعر بحال ٍة جيدة وخا�صة عندما
مزاج جيد .ردة فعلي
�أتلقى �إبت�سامة وهي ت�ضعني �أي�ض ًا يف ٍ
الآلية هي رد الإبت�سامة” .م�شارك �آخر قال “ عندما �أبت�سم
ل�شخ�ص ما �أ�شعر ب�أنه عمل خري قمت به يف ذلك اليوم� .أنت
ٍ
ل�شخ�ص ما.
ال تعرف ما قد تعنيه �إبت�سامتك
ٍ

ال تلج�أ الى عملية �شد الوجه ،بد ًال من ذلك حاول فقط
الإبت�سام طوال اليوم.

و�إليكم بع�ض الأ�سباب الأخرى لكي تبت�سموا:
aالإبت�سامة تغري من مزاجكم .يف املرة القادمة
التي ت�شعرون فيها بالإحباط حاولوا الإبت�سام .هناك
�إحتمال جيد ب�أنكم �ست�شعرون ب�سعاد ٍة �أكرث.
عد .ال�شخ�ص املبت�سم يجلب ال�سعادة
aالإبت�سام ُم ٍ
إبت�سمت كثري ًا ف�إنك �سوف جتذب النا�س
معه.لذا �إذا �
َ
نحوك ،وغالب ًا ما �سوف تنتقل �إبت�سامتك �إلى الأ�شخا�ص
�آالخرين.
aالإبت�سام يزيل التوتر .ميكن للتوتر �أن ينعك�س على
وجوهنا .الإبت�سام يحول دون �شعورنا بالتعب والإنهاك
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aالإبت�سام ي�شد الوجه ومينع ال�شيخوخة.

aالإبت�سام ي�ساعدنا يف املحاظة على
�إيجابيتنا .عندما نبت�سم ف�إن عقولنا تر�سل ر�سالة الى

بقية اجل�سم ب�أن احلياة جيدة .من �أجل �إبعاد الإكتئاب
والتوتر والقلق� -إبد�أ بالإبت�سام.

الإبت�سامة ال ُ
تكلف �شيئ ًا �إال �أنها تعطي الكثري� .إنها ترثي
�أولئك الذين يتلقونها بدون �أن تفقر �أولئك الذين مينحونها.
�إنها ال ت�ستغرق �سوى حلظة واحدة ،ولكن ذكراها قد تدوم
ب�شكل كاف بحيث
�أحيان ًا �إلى الأبد .ما من �أحدٍ ثري
ٍ
ي�ستطيع العي�ش بدونها ،وما من �أحدٍ فق ٍري جد ًا بحيث ال
ميكن �أن يكون غني ًا بها .مع ذلك ال ميكن �شراء الإبت�سامة
�أو التو�سل من �أجلها �أو �سرقتها ،لأنها �شي ٌء ال قيمة له �إذا مل
يتم منحها .بع�ض النا�س منهكني للغاية بحيث ال ي�ستطيعون
َ
منحك �إبت�سامة� .إمنحهم واحدة من ابت�ساماتك ،لأنه ما
من �أحد يحتاج الى الإبت�سامة �أكرث من ذلك ال�شخ�ص الذي
لي�س لديه �أي �شيء يقدمه.
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الأبوة والأمومة
من القلب

مساعدة
األطفال
في
التكيف
بقلم �شارون دونز
�إن فقدان وظيفة �أو دخل ميكن �أن ي�ؤثر على جميع �أفراد
الأ�سرة.غالب ًا ما يكون البالغني م�شغولني للغاية بحيث
ين�سون ب�أن للأوقات ال�صعبة ت�أثري عاطفي ومادي على
�أطفالهم �أي�ض ًا .يعتمد الأطفال على �آبائهم من �أجل الأمان
العاطفي .عندما يكون الآباء متوترين ومنزعجني و �شاردي
الذهن ي�ضيع معظم هذا الأمان.
�إنخفا�ض الدخل ميكن �أن يعني تغري مفاجيء يف �أ�سلوب
احلياة بالن�سبة للأ�سرة ب�أكملها .هناك نقود �أقل لإنفاقها،
لذا يجب اتخاذ القرارات حول كيفية �إنفاق ما هو متوفر.
قد يعني ب�أنه يتوجب على �أفراد الأ�سرة الآخرين �إيجاد
عمل .قد ي�صبح هناك وقت �أقل للعائلة مع ًا.
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لوقت
فقدان الوظيفة ميكن �أن يعني تواجد �أحد الأبوين ٍ
�أطول يف املنزل ،مما ي�ستدعي تعديل الربامج وامل�ساحة.
قد يعني �إنتقال الأ�سرة.
مهما كانت التغيريات التي جتلبها الأوقات
ال�صعبة ،ف�إن جميع �أفراد الأ�سرة ي�شعرون
بالت�أثري� .إن مناق�شة هذه امل�شاعر والهموم
ك�أ�سرة �شي ٌء مهم.

التوا�صل الأ�سري

هناك جانبان للتوا�صل – التحدث والإ�صغاء .يجب �أن
يحدث الأمران لكي يكون التوا�صل ناجح ًا.
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مع مرور الأ�سر بتغيريات يف حياتهم ،يتوجب عليهم
التحدث حولها .هذا ي�شمل البالغني والأطفال .النا�س
الذين ال ي�شعرون باخلجل من التعبري عن املخاوف والقلق
والأحزان ويطلبون امل�ساعدة من الآخرين ،يتعاملون مع
ناجح جد ًا .الأطفال الذين يتعلمون ذلك يف
الأزمات ٍ
ب�شكل ٍ
�سن مبكرة �سيكونون قادرين على التعامل مع ال�ضغوطات
ب�شكل �أف�ضل عندما يكربون.
ٍ
�أن تكون قادر ًا على مناق�شة وتنفي�س م�شاعر الغ�ضب ميكن
�أن ي�ساعد يف احليلولة دون قيام هذه امل�شاعر بخلق املزيد
من امل�شاكل احلادة ،مثل ال�صعوبات العاطفية والعنف
الأ�سري �أو تعاطي املمنوعات.
�إن الإ�صغاء هو بنف�س �أهمية التحدث .اجلميع يحتاجون
�شخ�ص ًا ما ي�صغي اليهم� .شخ�ص ًا يقوم بدعمهم ويتيح
ب�شكل �صريح� .أحيانا ميكن
لهم التعبري عن م�شاعرهم
ٍ
ل�شخ�ص ما ان يكت�شف م�صادر التوتر ويجد احلل من
ٍ
خالل التحدث .يجب على امل�ستمع �أال ي�شعر ب�أنه ملزم
ب�إعطاء الن�صيحة �أو التحليل �أو �أن ميتلك جميع الإجابات.
�إن الإ�صغاء والإ�ستجابة ب�إهتمام وتفهم قد يكون مبثابة كل
امل�ساعدة املطلوبة.
التوا�صل املنفتح مع العائلة مه ٌم جد ًا من �أجل عالقات
جيدة .خالل الأوقات ال�صعبة ف�إننا غالب ًا ما نحتاج الى
�أنا�س من خارج العائلة ،يرغبون يف الإ�صغاء عندما نحتاج
للتنفي�س عن م�شاعرنا .و ذلك لأنه يف بع�ض الأ�سر يكون
الإ�صغاء بدون احلكم �صعب ،لأننا نريد امل�ساعدة ،ولكن
م�شاعرنا و �آراءنا تكون قوية و قا�سية .و�أي�ضا يكون �أفراد
الأ�سرة �أحيان ًا م�شغولني جد ًا �أو منهمكني جد ًا لكي يكونوا
م�ستمعني جيدين� .إن بذل اجلهود الإ�ضافية للإ�صغاء
ب�شكل فعال هو �أم ٌر مهم.
ٍ

ن�صائح من �أجل م�ساعدة الأطفال على التكيف.
مع �أنك قد ت�شعر بالإرهاق مب�شاكلك اخلا�صة ،ك�أب ميكنك
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م�ساعدة �أطفالك يف التعامل مع ال�ضغوطات .واليكم قائمة
بالن�صائح من �أجل م�ساعدة �أطفالكم على التكيف
aميكنك م�ساعدة �أطفالك ب�أف�ضل طريقة من خالل
م�ساعدة نف�سك �أوال .حاول �أن تحُ ْ ِكم �سيطرتك على
�ضغوطاتك ،عندها تكون م�ستعد ًا مل�ساعدة �أطفالك.
aزود �أطفالك باملعلومات حول و�ضع عائلتك بطريق ٍة
تكون �ضمن فهم طفلك .ال تبقي ُفقدان الدخل �سر ًا عن
الأطفال وعن بقية �أفراد الأ�سرة ،على الرغم من الرغبة
يف عدم �إقحامهم �أو حفظ ماء الوجه.
aتعرف على �أعرا�ض التوتر التي قد ت�ؤثر على �أطفالك:
قلة النوم والإ�سهال والتقوقع وال�صداع و/او نوبات الغ�ضب.
�شجع �أطفالك على م�شاطرة امل�شاعر واملخاوف� .إذا كنت
ت�شعر ب�أنك غري فعال يف م�ساعدة �أطفالك يف التعامل مع
التوتر حتدث مع معلميهم �أو الطبيب النف�سي يف املدر�سة �أو
مع م�ست�شار �أو قائد ديني �أو متخ�ص�ص يف ال�صحة العقلية.
� aشجع الطعام املتوازن ،واح�صل على مقدا ٍر كاف من
الراحة والكثري من التمارين الريا�ضية لكي حتمي نف�سك
من امل�شاكل ال�صحية.
aحاول �إبقاء التغيريات الرئي�سية الأخرى يف �أدنى حد
ممكن .الكثري من التغيريات دفعة واحدة ميكن �أن تكون
مرهق ًا .على كل حال ،بع�ض التغيريات  -مثل الإنتقال -قد
ال يكون هناك مف ٌر منه ،لذا حاول �أن تبقيها يف منظورها.
�aساعد �أطفالك يف الرتكيز على النواحي الإيجابية من
حياتهم� .أنظر الى نقاط القوة العائلية وال�شخ�صية واعتمد
على املواهب وامل�ساهمات من جميع �أفراد الأ�سرة .الحظ
هذه امل�ساهمات مهما كانت �صغرية.
aقم ب�إجراء نقا�ش عائلي حول كيفية قيام فقدان
الدخل بالت�أثري على النقود املتوفرة من �أجل الن�شاطات
وامل�صاريف الإ�ضافية .حتدث حول �أولويات الإنفاق يف
الأ�سرة  .ناق�ش كيف �سيقوم كل �شخ�ص بامل�ساعدة يف
ال�سيطرة على نفقات الأ�سرة
aخ�ص�ص وقت ًا لتق�ضيه مع ا�سرتك ،ميكنكم القيام
بالأن�شطة ذات التكلفة القليلة والتي ي�ستمتع بها �أفراد
الأ�سرة.
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”أنا هنا من أجلك”
الكلمات المناسبة -واألفعال المناسبة -من أجل األوقات الصعبة في الحياة
بقلم جويل وينغاردين دوبني
بو�ضع
عندما يعاين
ٌ
�شخ�ص نعرفه من خ�سارة� ،أو �إذا كان مير ٍ
�صعب ،ف�إننا غالب ًا ال نعرف ما يجب �أن نقول� .أحيان ًا نتمتم،
�أو �أ�سو�أ من ذلك ال نقول �شيئ ًا ونتجنب ذلك ال�شخ�ص� .إال �أن
ذلك ال ي�ساعد على الإطالق ،ويرتكنا جنر وراءنا �أطنان ًا من
ال�شعور بالذنب .يف املرة القادمة التي �ستكافح فيها من �أجل
الطريقة التي �ست�ساعد فيها جرب هذه الكلمات املطمئنة
والطرق التي تُظهر ب�أنك تهتم.
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لقد توفى زوج جارتك
قويل هذا� “ :أنا �أعرف كم هي خ�سارة فادحة بالن�سبة
احتجت يل”� .أو
لك ،و�أريدك �أن تعلمي ب�أنني هنا �إذا ما
ِ
ميكن �أن تقويل “ جميعنا نفتقده -لقد مل�س حياة الكثري من
النا�س” ،ومن ثم �أ�ضيفي ذكرى �سعيدة مثل “ ما زلتُ �أتذكر
إقرتح فيه عمل حفلة �شواء يف منت�صف
ذلك الوقت الذي � َ
الأمطار الغزيرة .يف �شهر كانون الثاين ،كانت �أف�ضل حفلة
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�شواء حظيت بها” .ذلك النوع من ذكريات املا�ضي مينح
املُ َ�ش ّيع هدية مذهلة .هذا ما تقوله فلورن�س ايزاك�س م�ؤلفة
“ جمرد مالحظة تقولها  ...الكلمات املثالية لكل منا�سبة”.
ال تقويل “ لقد عا�ش حياة طويلة” .بالن�سبة لل ُم َ�ش ّيع قد
ب�شكل كاف  ،كما تقول ايزاك�س.
ال تكون احلياة طويلة ٍ
�أظهر �إهتمامك ،كن دقيق ًا عندما تقدم امل�ساعدة ،كما
تن�صح ايزاك�س ،لأن ال�شخ�ص املكلوم عاد ًة ما يكون خمدر ًا.
على �سبيل املثال� ،إ�سال “ :هل تريدين �أن �أُح�ضر �أقاربك
من املطار؟
تقول لك �صديقتك ب�أنها على و�شك الطالق
قويل هذا� “ :أنا �صديقتك ،و�أنا دائم ًا موجودة من �أجلك”.
حتى لو كنت تتحرقني لكي ت�س�أيل عن تفا�صيل الإنف�صال .ال
تفعلي ذلك .ب�إمكانك التخفيف من �أمل �صديقتك وموا�ساتها
بدون احلاجة لأن تعريف كل التفا�صيل حول الطالق وبدون
�أن تبدي ر�أيك ،كما تقول جني باري�س ،م�ؤلفة “ ولكني مل
�أق�صد ذلك ،كيف تتجنبون �سوء الفهم و�إيذاء امل�شاعر يف
احلياة اليومية”.
ال تقويل “ مل �أكن �أ�ستطلفه �أبد ًا على �أي حال” ،لأن
الإثنان رمبا يعودان لبع�ضهما البع�ض ،و�أغلب الظن لن تغفر
لك �صديقتك �أبد ًا.كما تقول ايزاك�س .بالإ�ضافة الى ذلك،
يكون من الأف�ضل  ،بالطبع ،لو بقيا متحابني.
�أظهري �إهتمامك� ،إذهبي مع �صديقتك الى موعد جل�سة
املحكمة �أو من �أجل تعيني حمام بحيث تعرف ب�أنه لديها
�شخ�ص تتكيء عليه�.إدعيها للذهاب للت�سوق �أو الى متحف.
رمبا تكون قد فقدت جزء ًا كبري ًا من حياتها الإجتماعية ،كما
تت�شري ايزاك�س.
www.motivatedmagazine.com

�أ�صيبت �شقيقة زوجك بال�سرطان
قويل هذا�“ :أنا �أ�سفة جد ًا لأنه عليك مواجهة ذلك”،
واتبعي ذلك بعناق� .أو �إ�س�أيل بلطف “كيف تدبرين �أمورك؟
كيف حال الأطفال “ ودعيها تتحدث عن خماوفها وعما متر
به ،تقول ايزاك�س.
ال تقويل“ :كل �شيء �سيكون على ما يرام” .ال ت�ستطيعن
�أن تعديها بال�شفاء تقول باري�س .و�أي�ضا ال تقدمي امل�شورة
الطبية ما مل تكوين طبيبة .لي�س هذا ما حتتاجه منك.
�أظهري اهتمامك� ،إعر�ضي عليها �إ�صطحابها الى
امل�ست�شفى� ،أو الت�سوق من �أجلها �أو �إح�ضار وجبة لها.
وتذكري ،فقط لأنها مري�ضة ال يعني ب�أنها فقدت روح
الدعبة لديها� “ .أر�سلي لها �شيئ ًا يجعلها ت�ضحك وا�سرتجعي
الأوقات احللوة” ،كما تقرتح باري�س.
مت ت�سريح زميلة من العمل
قويل هذا “ :انا �آ�سفه ل�سماعي هذا اخلرب” .التعاطف
يقطع �شوط ًا طوي ًال  ،تقول باري�س .ميكنك �أي�ضا قول كلمات
من اخلربة نابعة من القلب “ .كوين قوية ،مع �أن ذلك قد
ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال ولكنك �ستجدين وظيفة �أخرى �ستكون
منا�سبة لك متام ًا”.
ال تقويل“ :حاويل �أال تقلقي”� .إن فقدان الوظيفة هو من
�أكرث الأ�شياء املقلقة ،و�إنكار م�شاعر زميلتك لن يفيد.
�أظهري ب�أنك تهتمني ،بالإ�ضافة الى كلمات الت�شجيع
ب�إمكانك امل�ساعدة يف البحث عن وظيفة .على �سبيل املثال،
مرري �أ�سماء ال�شركات املحتملة� .سوف تقدر جهودك ،تقول
باري�س .ومن يدري؟ قد ترد لك اجلميل يوما ما.
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من أجل األوقات الصعبة

�أقوال
م�أثورة

elbatoN
setouQ

الأوقات ال�صعبة ال تدوم �أبد ًا� ،إال �أن النا�س الأقوياء
يدومون -روبرت �شولر

ال تبعث الأزهار رائحة عبقة وعطور قوية مثلما تفعل
قبل العا�صفة -جان بول رت�شر.

امل�شكلة هي فر�ص ٌة لك لكي تفعل �أف�ضل ما لديك -ديوك
الينغتون

حتى عندما ال تكون احلياة جيدة يف اخلارج ،يكون
لديك اخليار �أن جتعلها جيدة من الداخل الى اخلارج-
تي�ؤي غوليميتز

الإزدهار هو معلم عظيم  ،املحن هي �أعظم .املمتلكات
تدلل العقل واحلرمان يدربه ويقويه -وليام هازليت.
�شخ�ص
ال�صديق يف حمنتي� ،سوف �أعتز به �أكرث من �أي
ٍ
�أخر .ب�إمكاين �أن �أثق ب�ؤالئك الذين �ساعدوين على
�إزاحة الك�آبة عن �ساعاتي املظلمة �أكرث من �أوالئك
امل�ستعدين للإ�ستمتاع معي خالل �أيامي امل�شرقة-
يولي�سي�س غرانت.

�أبت�سم عندما �أتذكر امل�شاكل التي قامت بتقويتي .الأمر
الذي بدا �أنه كفاح ًا و الميكن الفوز به حينها هو الآن
زينة جميلة ت�ضيء روحي -دودن�سكي
�سوف يفقد الوادي �أغنيته �إذا قمت ب�إزالة ال�صخور-
فريد بيك.

رجل عظيم يكافح �ضد
�أ�شجع م�شهد يف العامل هو ر�ؤية ٍ
حمنة� -سينيكا.
ال يتوجب على العوائق �أن توقفك� .إذا ما واجهت
جدار ًا ال تعد �أدراجك وت�ست�سلم .فكر بطريقة
لكي تت�سلقه� ،أو قم بالإلتفاف من حوله -مايكل
جوردان.
عندما يبدو ب�أن كل �شيئ ي�سري �ضدك تذكر ب�أن
الطائرة تقلع �ضد الرياح ولي�س معها -هرني
فورد
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