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من المحرر
قبل ب�ضع �سنوات وبينما كنت �أنتظر دفع احل�ساب يف �أحد
املتاجر مع حفيدي ال�صغري ،كانت �أم �شابة �أمامي تعاين وهي
ت�ضع اخل�ضروات يف الأكيا�س ،وحتاول ال�سيطرة على �أبناءها
ب�شكل خا�ص ،ومل
يف الوقت نف�سه .كان �أحدهم ن�شط احلركة ٍ
يكن ي�ستمع لتوجيهات امه على النحو املطلوب ،وهو الأمر الذي
جعل مت�سوق �آخر يوجه تعليق ًا �سلبي ًا جتاه الطفل .اكت�سحت
نظرة اليمة وجه الأم� .أزاحت وجهها دون �أن تنب�س ببنت �شفة
وغادرت املتجر حمبطة.
�إلتفت املحا�سب الذي كان �صبور ًا للغاية ،والذي بدا ب�أنه كان
يعرف الأم والأطفال نحو املت�سوق وقال له بهدوء « �إن الفتى
ال�صغري غري مدلل يا �سيدي� ،إال �أنه يعاين من �إعاقة ،وقد كان
ت�صرفه جيد ًا جد ًا اليوم» .قام املت�سوق باالعتذار وهو حمرج
للغاية.
هذه احلادثة ذكرتني كم هو �ضروري عدم الت�سرع ب�إ�صدار
الأحكام على الأ�شخا�ص �أو اتهامهم �أو �إبداء الر�أي حولهم
�أو حول �أمر ما ،خا�صة عندما ال نعرف كل التفا�صيل املتعلقة
باملوقف .وقد تكون هناك �أ�سباب ًا جذرية �أو م�سائل �شخ�صية
ت�ؤثر على الطريقة التي يت�صرف فيها �شخ�ص ما ،وقد يعمل
التعليق ال�سريع على الإ�ضرار باملوقف بد ًال من امل�ساعدة.
ان املقاالت والق�ص�ص امللهمة يف هذ العدد من امل�شوقة تو�ضح
واحد منا� .إنها تذكرنا ب�أ ّال نت�سرع يف
الإمكانيات التي لدى كل ٍ
�إ�صدار الأحكام ،بل يجب �أن نبحث عن اخلري والإمكانيات التي
ميتلكها الب�شر ،حتى �أولئك الذين يبدو ب�أن الأخرين فقدوا
الأمل فيهم.
عندما نتقبل الآخرين بال �شروط ف�إن ذلك يف احلقيقة ي�صنع
فارق ًا يف حياتهم ويعمل على تغيري العامل الذي نعي�ش فيه نحو
الأف�ضل.
كري�ستينا لني
عن امل�شوقة
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إختبار الفلترة
الثالثي
يف اليونان القدمية ا�شتهر �سقراط مبعرفته الوا�سعة .يف
�أحد الأيام �إلتقى الفيل�سوف العظيم ب�أحد معارفه الذي بادره
قائ ًال� :أتعرف ما الذي �سمعته للتو عن �صديقك؟
“انتظر حلظة” رد عليه �سقراط قائ ًال“ .قبل �أن تقول
يل �أي �شيء �أريد منك �أن تنجح يف �إختبار ب�سيط ،ي�سمى
“�إختبار الفلرتة الثالثي”
�إختبار الفلرتة؟
ً
نعم .هذا �صحيح ،اكمل �سقراط قائال“ .قبل �أن حتدثني عن
�صديقي ،قد تكون فكرة جيدة �أن ت�أخذ فلرت ًا وت�صفي الذي
تريد قوله .لهذا ل�سبب �أ�سمية �إختبار الفلرتة الثالثي .الفلرت
الأول هو احلقيقة .هل ت�أكدت ب�شكل تام ب�أن ما �سوف تقوله
يل �صحيح؟”
ال ،قال الرجل “ يف احلقيقة �سمعت ذلك فقط و”..
ح�سن ًا قال �سقراط “�أنت ال تعلم �إذ ًا فيما �إذا كان ذلك
�صحيح ًا �أم ال .والآن دعنا نحاول الفلرت الثاين .فلرت اخلري،
هل الأمر الذي �ستقوله يل عن �صديق هو خري؟
ال ،على العك�س
ً
ً
ً
�إذ ًا� ،أكمل �سقراط قائال “تريد �أن تخربين �أمرا �سيئا حوله،
و ل�ست متيقن ًا فيما �إذا كان ذلك �صحيح ًا �أم ال .ولكن قد
تنجح يف الإختبار بالرغم من ذلك ،لأنه بقي هناك فلرت
واحد .فلرت الفائدة .هل الأمر الذي تريد �أن تخربين �إياه
حول �صديقي مفيد يل؟
ال ،ال �أظن ذلك
ً
ح�سن ًا�.إختتم �سقراط كالمه قائال “�إذا كان ما تريد �أن
تخربين �إياه غري �صحيح �أو جيد �أو مفيد ،فلماذا تريد �أن
تخربين �إياه؟
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� 4أ�شياء ال ميكن ا�ستعادتها:

احلجر ...بعد رميه
الكلمة ....بعد النطق بها
املنا�سبة ...بعد فقدانها
الوقت ...بعد انق�ضائه
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األجنحة المكسرة
بقلم جيم هاليهان

رمبا �سمعت باملثل “ الطائر مك�سور اجلناح لن ي�ستطيع
التحليق عالي ًا ثانية”� .أنا مت�أكد من �أن “ تي جيه وير”
كان يخاجله ذلك ال�شعور كل يوم يف ااملدر�سة.
يف املدر�سة الثانوية كان “تي جيه” �أ�شهر فتى م�شاغب
يف بلدته .كان املعلمون ي�صابون بالهلع فعلي ًا عندما
ي�شاهدون �إ�سمه مدون ًا على قوائم �صفوفهم يف الف�صل
الدرا�سي التايل .مل يكن ثرثار ًا ومل يكن يجيب على
م�شاجرات كثرية .كان ير�سب
الأ�سئلة ،وكان يدخل يف
ٍ
�صف تقريب ًا مع و�صوله الى املرحلة الثانوية� ،إال
يف كل ٍ
�صف �أعلى وذلك لعدم
�أنه كان ُي َر َّف ُع يف كل �سنة الى ٍ
رغبة املدر�سني بقاءه معهم يف ال�سنة التالية .كان تي
جيه يتقدم �إال �أنه مل يكن يتقدم للأعلى بالت�أكيد.
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�إلتقيت مع تي جيه للمرة الأولى يف �إجتماع �إختيار
القيادات الطالبية خالل عطلة نهاية الأ�سبوع .كان
قد مت دعوة جميع الطالب للإن�ضمام الى التدريبات
الإجتماعية وهو برنامج م�صمم من �أجل جعل الطالب
ي�شاركون ب�شكل �أكرب يف جمتمعاتهم .كان تي جيه
واحد ًا من  405طالب م�شاركني.
عندما ح�ضرت لكي �أتولى قيادة �أول مترين ،قام قادة
املجتمع ب�إعطائي هذه النبذة عن الطالب امل�شاركني”.
لدينا طيف كامل من احل�ضور اليوم ،من رئي�س هيئة
الطالب الى “تي جيه وير” والذي ميتلك �أطول �سجل
�إعتقاالت يف البلدة” .بطريق ٍة ما عرفت ب�أنني مل �أكن
�أول �شخ�ص ي�سمع عن اجلانب املظلم لـ تي جيه .
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مع بدء التدريبات كان تي جيه يقف حرفي ًا خارج دائرة
الطالب� ،أمام احلائط اخللفي وقد ارت�سمت على وجهه
تلك النظرة التي تقول “هيا قم ب�إثارة �إعجابي”.
مل ين�ضم الى جمموعات النقا�ش ب�سهولة  ،ومل يبدو
�أن لديه الكثري ليقوله� .إال �أن الألعاب التفاعلية بد�أت
جتذبه ببطء.
ذاب اجلليد �أكرث عندما بد�أت املجموعات ب�إعداد
قوائم يكتبون فيها الأمور الإيجابية وال�سلبية التي حدثت
معهم يف املدر�سة يف تلك ال�سنة .فج�أة �شعر تي جيه ب�أنه
جزء من املجموعة .ومل مي�ضي وقت طويل قبل �أن برز
كقائد .كان يقول �أ�شياء منطقية جد ًا ،جعلت اجلميع
ي�صغون له .كان تي جيه �شاب ًا ذكي ًا للغاية وكانت لديه
بع�ض الأفكار الرائعة.
يف اليوم التايل كان تي جيه ن�شيط ًا خالل كل اجلل�سات.
ومع نهاية التدريبات �إن�ضم �إلى فريق م�شروع امل�شردين.
كان يعرف الكثري عن الفقر واجلوع وفقدان الأمل� .أثار
�إعجاب الطالب الآخرين ب�إهتمامه العاطفي و�أفكاره.
�إختاروا تي جيه لكي يكون رئي�س ًا للفريق .كان على
رئي�س جمل�س الطالب تلقي التعليمات من تي جيه وير.
عندما و�صل تي جيه الى املدر�سة �صباح يوم الإثنني،
�إ�ست َ
ُقبل بعا�صفة .كانت جمموعة من املعلمني حتتج لدى
مدير املدر�سة ب�سبب �إختياره نائب الرئي�س .كان �أول
م�شروع خدمة على نطاق املجتمع عبارة عن حملة �إطعام
هائلة مت تنظيمها من قبل فريق م�شروع امل�شردين .مل
ي�صدق ه�ؤالء املعلمني ب�أن املدير �سي�سمح برتك هذه
البداية احلا�سمة خلطة عمل �إعتبارية مدتها ثالث
�سنوات بني يدي تي جيه وير الذي ال ميلك الكفاءة.
ذ ّكروا مدير املدر�سة قائلني “لديه �سجل �إعتقاالت
�أطول من ذراعك .رمبا يقوم ب�سرقة ن�صف الطعام”.
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ذكرهم مدير املدر�سة ب�أن الهدف من برنامج التدريبات
الإجتماعية هو الك�شف عن �أية م�شاعر �إيجابية ميتلكها
الطالب وتعزيز ممار�ستها الى �أن يحدث تغري حقيقي.
غادر املعلمون الإجتماع وهم يهزون ر�ؤو�سهم با�شمئزاز
مقتنعني متام ًا ب�أن الف�شل كان �أمر ًا حمتوم ًا.
بعد ذلك ب�أ�سبوعني قام تي جيه و�أ�صدقاءه بقيادة
جمموعة من  70طالب ًا يف حملة جلمع الطعام.
قاموا بتحقيق رقم قيا�سي عن طريق جمع 2854
علبة طعام خالل �ساعتني فقط .كانت تلك كافية
مللئ الأرفف الفارغة يف مركزين يف احلي ،وقد كان
الطعام كافي ًا لإطعام العائالت املحتاجة يف املنطقة
By Chalsey Dooley, adapted
ملدة  75يوم ًا.
قامت ال�صحف املحلية بتغطية احلدث من خالل مقالة
غطت �صفحة كاملة يف اليوم التايل .وقد مت و�ضع مقالة
ال�صحيفة على جملة احلائط يف املدر�سة ،حيث كان
با�ستطاعة اجلميع ر�ؤيتها .كانت �صورة تي جيه معلقة
هناك لقيامه بعمل رائع ،لقيامه بقيادة حملة قيا�سية
جلمع الطعام .كان �إ�سمه يذكر يومي ًا ملا فعله .وقد مت
الإعرتاف به ك�شاب قيادي.
بد�أ تي جيه بالذهاب الى املدر�سة كل يوم ويجيب على
�أ�سئلة املعلمني للمرة الأولى  .قام بتنفيذ م�شروع �آخر،
جمع  300بطانية و  1000زوج من الأحذية من �أجل
ملج�أ امل�شردين .امل�شروع الذي بد�أه يقوم الآن بت�أمني
 900علبة طعام تكفي  70باملائة من الطعام املطلوب
ملدة عام.
يذكرنا تي جيه ب�أن الطائر مك�سور اجلناح يحتاج للعالج.
ولكن مبجرد �أن ي�شفى ف�سيكون ب�إمكانه التحليق �أعلى
من الآخرين .ح�صل تي جيه على وظيفة و�أ�صبح منتج ًا
يف جمتمعه� .إنه يحلق ب�شكل جميل هذه الأيام.
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ال تحكم على
الكتاب من غالفه
ق�صة حقيقية  -مقتب�س ،من الإنرتنت

ترجلت �سيدة ترتدي ثوب ًا به نقو�ش على �شكل مربعات هي
وزوجها الذي كان يرتدي بزه �صوفية رثة من�سوجة يدوي ًا
من القطار يف بو�سطن و�سارا على ا�ستحياء قبل �أن يدخال
بدون موعد �إلى املكتب اخلارجي لرئي�س جامعة هارفارد.
كان مبقدور ال�سكرترية �أن حتزر على الفور ب�أن القرويان
اللذان يعي�شان يف الغابة لي�س لديهما �أي عمل مع جامعة
هارفارد ،ورمبا ال يجب �أن يكونا هنا.
“نريد ر�ؤية الرئي�س” قال الرجل بلطف
�سيكون م�شغو ًال طوال اليوم “ قاطعتة ال�سكرترية.
“�سوف ننتظر” �أجابت ال�سيدة
جتاهلتهما ال�سكرترية ملدة � 4ساعات حيث كانت ت�أمل يف
ثني ذلك عزمهما ويغادران� .إال �أنهما مل يفعال ذلك.
�أن ُي َّ
�أُ�صيبت ال�سكرترية بالإحباط و�أخريا قررت �إزعاج الرئي�س،
على الرغم من �أن تلك كانت مهمة كانت تندم عليها دوم ًا.
“ رمبا لو ر�أيتهما لب�ضعة دقائق ف�سوف يغادران” قالت له.
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تنهد الرئي�س با�ستياء و�أوم�أ بر�أ�سه .كان وا�ضح ًا ب�أن
�شخ�ص ًا ب�أهميته مل يكن لديه الوقت ليق�ضيه معهما� ،إال
�أنه كان ميقت وجود �أ�شخا�ص يرتدون ثياب ًا رثة يف مكتبه
اخلارجي� .أخذ الرئي�س ي�سري بغطر�سة �أمام الزوجني
بوجهه ال�صارم.
قالت له ال�سيدة “كان لدينا ابن التحق بجامعة هارفارد
ملدة �سنة .لقد �أحب اجلامعة وكان �سعيد ًا هنا� .إال �أنه قبل
�سنة تويف من جراء حادث .نود �أنا وزوجي بناء ن�صب
تذكاري له يف مكانٍ ما يف حرم اجلامعة”.
مل يت�أثر الرئي�س بل �أ�صيب ب�صدمة
“�سيدتي” خاطبها بكل خ�شونة “ال ن�ستطيع و�ضع متثال
لكل �شخ�ص التحق بجامعة هارفارد وتويف .لو فعلنا ذلك
لأ�صبح هذا املكان مبثابة مقربة.
“ياه ،ال” �شرحت ال�سيدة ب�سرعة“ .ال نريد بناء متثال،
فكرنا ب�أننا نود تقدمي مبنى جلامعة هارفارد .دارت
امل�شوقة املجلد  6الإ�صدار 10

ال تتسرع بالحكم

م�شاركة من ايلينا على موقع
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يف اخلريف املا�ضي �أثناء زيارتي ل�شقيقتي وزوجها يف
علي �إيقاف �سيارتي يف موقف قريب لأنه مل
منزلهما كان ّ
يكن لديهما مكان لإيقاف ال�سيارة .كانت الثلوج تهطل
بغزارة ،وكان هناك الكثري من اجلليد على الأر�ض –
مل يجر�ؤ الكثري من النا�س على اخلروج يف تلك الليلة.
عندما عدت ل�سيارتي حوايل ال�ساعة  11لي ًال الحظت
ب�أن �سيارتي كانت هي ال�سيارة الوحيدة املتبقية.

عينا الرئي�س� .أخذ يحملق بالثوب الرث والبزة ال�صوفية،
ومن ثم قال بتعجب “مبنى! هل لديكم �أية فكرة حقيقية
عن تكلفة املبنى الواحد؟ لدينا هنا مباين بلغت كلفتها
�سبعة ماليني ون�صف املليون دوالر يف جامعة هارفارد
�صمتت ال�سيدة للحظات.
�إنفرجت �أ�سارير الرئي�س .رمبا ي�ستطيع التخل�ص
منهما الآن.
�إ�ستدارت ال�سيدة نحو زوجها وقالت بهدوء “هل هذه هي
كلفة بناء جامعة فقط؟ ملاذا ال نن�شيء جامعتنا اخلا�صة
بنا؟ �أوم�أ زوجها ر�أ�سه بالإيجاب.
ذبل وجه الرئي�س ب�إرتباك وحرية
نه�ض ال�سيد وال�سيدة ليالند �ستانفورد من مكانهما وغادرا
املكتب و �سافرا الى “باولو التو” يف كاليفورنيا حيث
�أن�شاءا اجلامعة التي حتمل �إ�سم جامعة �ستانفورد ،والتي
هي ن�صب تذكاري لإبنهما الذي مل تعد جامعة هارفارد
تهتم لأمره.
www.motivatedmagazine.com

مع ذلك ،دخلت الى ال�سيارة وبد�أت ب�إحماءها قلي ًال.
وعندما حاولت �أخري ًا اخلروج بها بد�أت الدواليب
بالدوران يف مكانها .لقد علقت .بقيت الدواليب تدور
وتدور ،مل �أعرف ماذا �أفعل .فج�أة ومن خالل نافذة
ال�سيارة اخللفية �شاهدت �صبية يف الرابعة ع�شرة من
عمرهم يقرتبون من ال�سيارة .كانوا ي�سريون جنب ًا
الى جنب وكانوا يرتدون ثياب ًا �أ�شبه بثياب �أفراد
الع�صابات -هذا ما بدا يل على الأقل .كانت �سيارتي يف
منطقة معزولة جد ًا وبد�أت �أ�شعر بالفزع .كنت متيقنة
ب�أنهم كانوا قادمني نحو �سيارتي لإيذائي.
جتمدت يف مكاين من �شدة اخلوف .نقر �أحد ال�شبان
على �شباك ال�سيارة وقال “عذر ًا يا �سيدتي  ،هل ميكننا
م�ساعدتك؟ قلت و�أنا ما زلت �أخ�شى الأ�سو�أ “�أنا
عالقة” .قال ال�شاب “ال ب�أ�س �إبقي يف �سيارتك و�سنقوم
بدفعك بعيد ًا عن الثلج” .وقد فعلوا ذلك.
وعندما �أخرجوين من الثلج يف النهاية ابت�سموا يل
ولوحوا ب�أيديهم .فتحت �شباك �سيارتي و�شكرتهم،
وكنت حمرجة لأنني ت�سرعت يف احلكم عليهم وب�شكل
�سيء.
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كيفية الكف عن
الحكم على الناس
وانتقادهم
مقتب�س،من االنرتنت

�إننا جميع ًا مذنبون باحلكم على النا�س
وانتقادهم .بع�ضنا يفعل ذلك �أكرث من الآخرين.
احلكم على الآخرين وانتقادهم لي�س �أمر ًا جيد ًا.
بعد �أن نتفوه ب�شيء �سلبي عن �شخ�ص ما ف�إننا
غالب ًا ما ن�شعر بال�سوء ونتمنى لو �أننا �سحبنا
ذلك� .إليكم كيفية الكف عن احلكم على النا�س
قبل البدء بذلك.
كن واعي ًا
املعرفة هي ن�صف املعركة .حيث ال ت�ستطيع �إيقاف
جميع الأحكام قبل حدوثها ميكنك �أن تالحظ حني
ت�صدر الأحكام .خذ �أ�سبوع ًا �أو �أكرث لكي تالحظ
جميع املرات التي �إنتقدت فيها �أولئك الذين من
حولك ومن ثم �إبد�أ يف ال�سيطرة على ذلك.
ال تلج�أ الى و�ضع النا�س يف �صور منطية
جتنب �إ�صدار الأحكام النمطية على النا�س الذين
ال تعرفهم �أو بالكاد تعرفهم .فهي غالب ًا ما تكون
غري دقيقة .الحظ نف�سك عندما تبد�أ باحلكم على
النا�س يف ال�شوارع �أو على �شا�شة التلفاز .خذ خطوة
وح ْول حكمك من خالل قول �شيء �إيجابي
للخلفَ ،
يحولهم بد ًال من ذلك.
كيف �سيكون �شعورك؟
�إذا كان هناك جمموعة من الأ�شخا�ص يقومون
ب�إنتقادك على ال�شيء نف�سه ،كيف �سيجعلك ذلك
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ت�شعر؟ �ضع نف�سك مكان ال�شخ�ص الذي ت�صدر
احلكم عليه وعلى الأرجح �سوف تكون �أقل عر�ضة
للت�صرف بنف�س الطريقة.
حاول �أن تتفهم
حاول �أن تتفهم من �أين ي�أتي النا�س الذين حولك،
وملاذا يفعلون الأمور التي تزعجك .كن ر�ؤوف ًا� .أحيان ًا
يكون من ال�صعب �أن تفهم مواقف الآخرين ،ولكن
حاول ذلك على كل حال لأنك عندما تفعل ذلك
ف�إنك لن تلج�أ للحكم عليهم.
تقبل النا�س على حالهم
ما من �إن�سان كامل ،مبا يف ذلك ال�شخ�ص الذي
ي�صدر الأحكام .ولكن يف مرحلة ما يتوجب عليك
قبول الآخرين كما هم بدون الرغبة يف تغيريهم.
هذه طريقة قوية لبناء العالقات .وهي �أي� ًضا طريقة
جيدة لكي تتقبل نف�سك يف النهاية.
حاول �أن حتب
حتى عندما يبدو الأمر غري واقعي ،حاول �أن
حتب �أولئك الذين ت�صدر الأحكام عليهم بد ًال
من �إنتقادهم .خالل الأ�سابيع القليلة التالية
حاول �أال تقول �شيء �سلبي عن النا�س من
حولك� .إن �إبعاد هذه ال�سلبية من حياتك �سوف
ت�ساعدك على الكف عن �إ�صدار الأحكام حتى
بعد هذين الأ�سبوعني.
امل�شوقة املجلد  6الإ�صدار 10

قانون
شاحنـة
النفايـات
مقتب�س ،من االنرتنت

�صعدت الى �سيارة �أجرة يف �أحد الأيام للذهاب الى
املطار .كنا ننطلق على اخلط ال�صحيح عندما قفزت
�سيارة �سوداء من موقفها فج�أة وا�ستقرت �أمامنا .دا�س
�سائق �سيارتي على الفرامل� ،إنزلقت ال�سيارة وكادت �أن
ت�صطدم بال�سيارات الأخرى� .إ�ستدار �سائق ال�سيارة
الأخرى نحونا وبد�أ بال�صراخ علينا .ابت�سم �سائق
�سيارتي فقط ولوح لذلك ال�شخ�ص .واق�صد ب�أنه كان
ودود ًا حق ًا.
�س�ألته «ملاذا فعلت ذلك؟ كاد ذلك ال�شخ�ص �أن يحطم
�سيارتك وير�سلنا الى امل�ست�شفى ،كان ذلك عندما
علمني �سائق ال�سيارة ما �أدعوه الآن «قانون �شاحنة
النفايات»
�شرح يل ب�أن الكثري من النا�س هم مثل �شاحنة
النفايات .ينطلقون وهم مليئون بالنفايات ،مليئون
بالإحباط ،مليئون بال�سخط ،مليئون بخيبات الأمل.
مع تراكم النفايات ف�إنهم يحتاجون ملكان لإلقائها فيه،
و�أحيان ًا يلقونها عليك .ال ت�أخذ الأمر ب�شكل �شخ�صي.
ابت�سم فقط ومتنى لهم اخلري وتابع �سريك .ال ت�أخذ
نفاياتهم وتن�شرها على الأخرين يف العمل �أو املنزل �أو
يف ال�شارع.
خال�صة القول هي �أال تدع �شاحنة النفايات تف�سد لك
يومك .احلياة ق�صرية جد ًا لكي ت�ستيقظ يف ال�صباح
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مع الكثري من الندم .لذا �أحب النا�س الذين يعاملونك
�صل من �أجل الذين ال يفعلون ذلك.
ب�شكل جيد .و ِ
احلياة هي ع�شرة باملائة ما ت�صنعه وت�سعون باملائة ما
ت ُاخذه.

�أفكار حول قبول الآخرين
قبول الآخر يعني �إحت�ضان ما هو قائم بد ًال من متني
ما هو غري موجود .عندما نتقبل الواقع ال�صعب نكون
قادرين على اكت�شاف امل�شاعر والتجارب الإيجابية
موقف ما� .إننا جند �أنف�سنا
التي ميكن �أن تتواجد يف ٍ
مرتاحي البال �أكرث وقادرين على جتربة احلياة
ب�شكل �أعمق .ومع ذلك ف�إن قبول الآخرين يجب
�أن يتم من خالل توجيهات الب�صرية ،ويجب علينا
�أن نتعلم كيفية معرفة الفرق بني ما ن�ستطيع وما ال
ن�ستطيع تغيريه.
�إن تقبل �أخطاءنا و�أخطاء الآخرين ي�ساعدنا يف �أن
نكون �صبورين و�أن نتجنب �أنواع النقد �أو الأحكام
امل�ؤملة .من خالل تقبل �أخطاءنا ن�صبح قادرين
�أكرث على الثقة مبواطن القوة لدينا والإحتفاء بها.
املفارقة هي �أن التقبل غالب ًا ما ي�ؤدي الى النمو لأنه
يخلق م�ساحة �آمنة للب�صرية والتفهم.
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كيف أعلم
األطفال القبول

الأبوة والأمومة
من القلب

بقلم ناتايل براون ،بت�صرف
القبول لي�س در�س ًا تتعلمة يف غرفة ال�صف .القبول لي�س
وقت لآخر� .إن القبول هو
جمرد مو�ضوع نناق�شه من ٍ
قيمة يومية وهي �صفة مهمة ملا نحن عليه� ،إنه قيمة
�أ�سا�سية وجوهرية.
قبول الآخرين وتعليم �أطفالك القبول يبد�أ معك لأنك
ك�أب يكون لديك �أقوى ت�أثري على حياة �أبنائك.
�إن ما تقوله وكيفية ت�صرفك و�شقلبة الأعني والأوقات
التي تعتقد فيها ب�أنهم ال ي�ستطيعون �سماعك ،كل
ذلك يدخل يف عقول �أبنائك ب�سرعة كبرية .ويف احلال
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يت�شكل لديهم ر�أي �سواء كان جيد �أو �سيء بكل �سهولة.
�إن الت�أثري الذي متتلكه ك�أب يف ت�شكيل تقبل �أبنائك
للآخرين كبري و جوهري .عليك �أن تزرع يف �أبنائك
القدرة على تقبل الب�شر الآخرين مهما كانت
�إختالفاتهم فريدة من نوعها .تعليم الأطفال تقبل
الآخرين وتقبل �أنف�سهم يخلق �إح�سا�س ًا بالعدالة،
إح�سا�س بالعدالة ف�إنك ت�صنع عامل ًا
وعندما يكون لديك �
ٌ
�أف�ضل و�ألطف.
من طالب عمره  12عام ًا « ،اليوم تعلمت در�س ًا يف غاية
الأهمية ي�سمى بالقبول� .إنه يعني قبول الآخرين -و�أال
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�أُ َك ّون �أفكار يف ر�أ�سي حول ما �أعتقده عنهم� .أال �أفرت�ض
�أ�شياء ب�سبب لون ب�شرتهم �أو الطريقة التي يتكلمون فيها
�أو ما يرتدونه �أو �أية �إختالفات �أو فروقات».
جعلتنا ال�سيدة براون نخلع جميع ًا �أحذيتنا هذا
ال�صباح ،جميع ال�صف �صبيان ًا وبنات .و�ضعتها جميعها
يف اخلارج وخلطتها يف �صفوف .بد�أت يف التفكري فيما
�ستفعله تالي ًا .ح�ص�صها لي�ست ح�ص�ص ًا تقليدية �أبد ًا،
فهي ممتعة و�أحيان ًا عميقة.

�شعرت بحزن داخلي لأنني عرفت كم كنت �شرير ًا مع
بع�ض الأطفال الآخرين يف املدر�سة ،والذين كنت �أعتقد
ب�أنه ال ب�أ�س من ال�ضحك عليهم� .أعرف الآن ال�شعور
حني كانت ال�صفوف الأخرى ت�ضحك علينا .الآن �أعلم
ب�أنني ال �أعي�ش حياتهم �أو �أرتدي �أحذيتهم.
يا رجل ،كنت �أعتقد ب�أن تبديل الأحذية كان �أمر ًا ممتع ًا،
ولكن يا لها من طريقة رائعة لكي جتعل ال�صف ب�أكمله
يرى ذلك .ال ميكنك �أن تعرف �أبد ًا ما هو �شعورك و�أنت
ترتدي حذاء �شخ�ص �آخر .هذه هي الق�صة التي علقت
يف ذهني للأبد.

قامت ب�إ�ستدعائنا ،وكان علينا �إلتقاط �أحذيتنا و�أعيننا
مغم�ضة .ح�صلت على فردة حذاء ل�صبي وفردة �أخرى
لفتاة .فعلنا الـ  22طالب ًا جميع ًا ال�شيء نف�سه .ومن ثم
طلبت منا �إرتداء زوج الأحذية طوال اليوم .مل يكن مهم ًا
�إذا ما ا�شتكينا وقلنا ب�أنها كانت �صغرية �أو كبرية .لذا
ق�ضينا اليوم ب�أكمله ب�أحذية غريبة .خالل الإ�سرتاحات
كانت ال�صفوف الأخرى ت�شري �إلينا وت�ضحك علينا ،وهو
الأمر الذي مل يعجبني لذا بقيت يف ال�صف .كان من
ال�صعب الرك�ض بحذاء غريب.

التوجيهات الب�صرية ت�ساعد الأطفال على ا�ستيعاب
تلك الإختالفات ،مهما كانت ،لن تغريهم من الداخل.
فنحن جميع ًا ب�شر.

عدنا الى ال�صف بعد الغداء و�س�ألتنا ال�سيدة براون
كيف كنا ن�شعر يف �أحذيتنا املختلفة والغريبة .كانت
الإجابات�« :أنها م�ؤملة ،غريبة ،ال نحبها ،مل يكن لدينا
خيار».

نناق�ش ملاذا يكون بع�ض النا�س خمتلفني ج�سدي ًا وكيف
�أن �إختالفات بع�ض النا�س قد ال تكون ج�سدية� ،إال �أننا
جميع ًا مت�ساون لأننا منتلك قلب ًا وم�شاعر .قد يبدو
النا�س خمتلفني� ،إال �أننا جميع ًا ب�شر.

قالت ال�سيدة براون :يجب علينا �أال ُن َّكون �أفكار ًا يف
ر�ؤو�سنا عندما ال نعرف �شخ�ص ًا ما حق املعرفة ،يجب
�أن نرتدي �أحذيتهم لنعرف كل �شيء يجري يف حياتهم.
�أحيانا ال يكون لدى النا�س �أية خيارات (مل يكن لدينا
خيار نحن �أي�ض ًا) ويتوجب عليهم �إرتداء الأحذية
التي تعطى لهم� .إن الإختالفات هي جزء من الطبيعة
الب�شرية �إال �أن لدى كل �إن�سان قلب ًا بني �ضلوعه.

نتحدث حول التفكري قبل التكلم و�أن نعد للخم�سة
ونتخيل ما قد يبدو الأمر عليه �إذا كنت طف ًال �أو �شخ�ص ًا
�آخر ،وننتظر ب�ضعة دقائق لكي نفكر فيما �سنقوله.
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هذه هي الطريقة التي �أُع ِّلم فيها الأطفال القبول.
ا�شتهرت �أي� ًضا بطالء ال�صف مبجموعة من الألوان
وكنت �أجعلهم يرتدون مالب�س من �صندوق املالب�س.

التعاطف هو مفتاح القبول .الأطفال الذين ي�شعرون
بالطيبة ويقبلون �أنف�سهم كما هم ي�صبحون �أكرث
�إحرتام ًا للآخرين وال يكونون متنمرين .
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فن القبول
�إننا جميع ًا مثقلني بالتع�صب� ،ضد الفقري �أو الغني،
الذكي �أو البطيئ ،الهزيل �أو ال�سمني .من الطبيعي �أن
ن�شعر بالتع�صب� ،إال �أنه من النبيل �أن نرتفع فوقه -
القائل غري معروف
�إن �إختبار ال�شجاعة ينبع عندما نكون �ضمن الأقلية،
�إختبار الت�سامح ي�أتي عندما نكون �ضمن الأغلبية -
رالف �سوكمان
الأخالق هي بب�ساطة املواقف التي نتبناها جتاه
النا�س الذين نكرههم �شخ�صي ًا  -او�سكار وايلد
�إ�صدار الأحكام مينعنا من ر�ؤية اخلري الذي يكمن
خلف املظاهر  -وين داير
مل يفت الأوان بعد للتخلي عن تع�صبنا – هرني
ديفيد ثورو

�أقوال
م�أثورة

elbatoN
setouQ

�إذا حكمت على النا�س فلن يكون لديك وقت لكي
حتبهم  -االم ترييزا
�أعظم هدية ميكن �أن تقدمها للآخرين هي هدية
احلب والقبول غري امل�شروطني  -بريان تري�سي
لتكن لدينا رفاهية الب�شر ،ودعونا ن�ضع جانب ًا كل
�أنانية متعلقة باللغة �أو اجلن�سية �أو الدين  -جون
امو�س كومينيو�س
القبول والت�سامح واملغفرة كلها درو�س تغري احلياة -
جي�سيكا النغ
فن القبول هو الفن يف �أن جتعل �شخ�ص ًا قدم
لك معروف ًا �صغري ًا يتمنى لو �أنه قدم لك معروف ًا
كبري ًا  -مارتن لوثر كنغ

ال ت�صدر الأحكام ولن تكون خمطئ ًا �أبد ًا  -جان
جاك رو�سو
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