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من المحرر
يعود الفضل إىل األخوين رايت يف اخرتاع أول طائر ٍة
يف العامل ،وأول رحلة طريان .كان التحليق يف الهواء
والطريان كالطيور حلم البرشية عىل مر السنني .وعىل
الرغم من استخدام املناطيد يف الطريان ،كان هناك
افرتاض عاملي أن طريان البرش أم ٌر مستحيل.
ويلبور وأورفيل رايت مل يعريا األصوات املشككة
أي اهتامم .راقبا الطيور عن كثب ،اكتسبا نظرة ثاقبة
يف أرسار الديناميكا الهوائية .قاما ببناء واختبار آالت
طريان خاصة بهم ،بعضها فشل ،ولكن مع كل فشل
اكتسبوا املزيد من املعرفة والخربة العملية .وبقي ويلبور
وأورفيل مثابرين ،ويف النهاية صمام وطورا أول طائرة
رص جديد يف مجال
يف تاريخ ،اخرتا ٌع َسطَّر بداية ع ٍ
الطريان ،وأحدث تغريا ً جذرياً يف العامل.
عىل مر التاريخ ،كانت هناك العديد من األمثلة
العظيمة ألُ ٍ
ناس ثابروا ليصلوا إىل أهدافهم وأحالمهم
رغم الصعاب الكثرية .كانوا ميلكون البصرية واإلميان
واملبادرة والشجاعة لتحقيق رؤيتهم.
إذا كان لديك حلم أو رؤية أو هدف تريد الوصول إليه،
لكنك واجهت عقبات ال ميكن التغلب عليها أو ظروفاً
غري مواتية ،اقرأ! من املؤكد أن املقاالت والقصص يف
هذا العدد من املشوقة ستشجعك وتحفزك عىل املثابرة
واالستمرار يف العمل حتى تتحقق أحالمك.
كريستينا لني
اىل املشوقة
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سر شجرة
الخيزران الصينية
أعيدت طباعته من اإلنرتنت ،بترصف

نحتاج جميعاً من يذكرنا بأن التقدم الخارجي
ال يعكس بالرضورة أو يقيس التقدم الداخيل.
يقص زيغ زيجالر قصة شجرة الخيزران
الصينية.
عندما تزرع بذور شجرة الخيزران الصينية
وترويها وتقوم برعايتها ،فإنها تنمو ظاهرياً
مبقدار بوص ٍة واحدة كل عدة سنوات .ما من
يشء يحدث يف السنة االوىل .ال توجد هناك
عالمة عىل النمو .اليشء نفسه يحدث  -أو ال
يحدث  -يف السنة الثانية .ثم يف السنة الثالثة.
يتم سقي الشجرة وتسميدها بعناية يف كل
عام ،ولكن ما من يشء يظهر .ال يوجد منو .ال
يشء! وهكذا ترشق وتغيب الشمس ملدة أربع
سنوات قاسية .ال ميلك املزارع وزوجته أي
يشء ملموس يُظهِر جهدهم أو كدهم .ومن ثم
تأيت السنة الخامسة .بعد مرور خمس سنوات
من التسميد والري ،تنبت شجرة الخيزران
فجأة وتنمو مثانني قدماً يف ستة أسابيع فقط!
هل بقيت الشجرة الصغرية نامئة ملدة
أربع سنوات لتنمو بشكل مضاعف يف
السنة الخامسة؟ أم هل كانت الشجرة تنمو
تحت األرض وتقوم بتطوير نظام جذور
قوي مبا يكفي لدعم منوها الخارجي يف
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السنة الخامسة وما بعدها؟ الجواب بالطبع
واضح .لو مل تكن الشجرة قد طورت أساساً
قوياً ملا استطاعت أن تحافظ عىل حياتها
بينام كانت تنمو».
أحالمك ليست أمرا ً عبثياً ،مهام كانت
كبرية .يجب أال تشعر بالضجر ملجرد أنك
ال ترى عالمات التقدم اآلن ،اعمل بجد وال
تيأس من االستمرار يف البناء .حتى عندما
يذكرك املنتقدون مبدى سهولة االستسالم،
أو يطلبون منك أن تكون واقعياً وعملياً
أكرث ،أو أن تجد شغفاً جديدا ً  ...اخرت
اإلميان بأن النمو يحدث تحت األرض.
حيث يتم ترسيخ جذور متينة لحياتك .نو ٌع
من الجذور التي ستقاوم العواصف عرب
العمل الجاد وااللتزام الذي سيساعدك عىل
الوقوف بثبات .جذو ٌر تعطيك القوة لإلميان
بيش ٍء ال ميكن إثباته بسهولة.
استمر يف رعاية وتنمية جذورك وأساساتك،
ألن كل خطوة أو دقيقة من الجهد تُ ْح ِدثُ
فرقاً ،وكل خطوة تتخذها لها تأثري .قد ال ترى
التغيري عىل الفور ،ولكن النمو يحدث.
بالصرب واملثابرة نصل اىل أهدافنا ،ومبساعدة
الله ميكننا بالتأكيد تحقيق أحالمنا.
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التركيز على الهدف

بقلم ستيف هارتس ،أعمى منذ الوالدة

ٍ
هدف معني أو
من املهم أن تحلم يف الوصول إىل
إنجاز يش ٍء ما .قد تكون الخطوة األوىل بالنسبة
للبعض هي يف السعي وراء ٍ
هدف جديد .وبالنسبة
لآلخرين ،اكتساب مهارة جديدة .وللبعض اآلخر،
4

إحداث تغري يف العادات أو أسلوب الحياة اليومية.
مهام كانت الحالة ،فإن الجهد واملثابرة والتضحية
هي أساس تحقيق أحالمنا .ومبجرد أن ندرك
ذلك نصبح مسؤولني عن مقدار ما نريد تقدميه
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من جهد وتصميم للوصول إىل الهدف وتحقيق
الحلم .وهنا تأيت أهمية الدافع.
كانت أمي ملتزمة للغاية بتعليمي لغة بريل،
والتي مل تكن لدي الرغبة والحافز لتعلمها ،اىل
أن سمعت عن األطفال املكفوفني اآلخرين يف
عمري والذين خاضوا هذا التحدي وأصبحوا اآلن
قادرين عىل قراءة كتبهم وقصصهم املفضلة
بأنفسهم .ومنذ ذلك الوقت قمت بتكريس كل
وقتي لتعلم لغة بريل ،والتي استغرقني تعلمها
أكرث من ثالثة أشهر بقليل .لشدة تركيزي عىل
الهدف ،بدت هذه األشهر الثالثة مجرد أسابيع.
ومبجرد أن كان مبقدوري قراءة لغة بريل
أصبح تعلم الكتابة أرسع.
عندما كنت يف السادسة من عمري ،سمعت
شقيقاي الكبار يعزفان عىل الغيتار .كنت أحلم
يوم من األيام.
بأن أمتكن من القيام بذلك يف ٍ
ولكن عندما قام أحدهم بتسليمي الغيتار وحاول
إعطايئ الدرس األول ،شعرت باإلحباط وقلت
له “انىس األمر!” .مل تكن أصابعي متأذية من
الضغط عىل األوتار فحسب ،بل بدا من املستحيل
أن أتذكر مواقع األصابع عليها أيضاً.
عندما بلغت الثانية عرشة من عمري اتخذت
قرارا ً جدياً بتعلم العزف عىل الغيتار ،بغض
النظر عن صعوبة األمر ،أوليت اهتامماً شديدا ً ملا
كنت أتعلمه وحرصت عىل مامرسته .من املؤكد
أنه كانت هناك لحظات من اإلحباط ،وكنت أتعب
أحياناً .لكنني ظللت أفكر يف الهدف الذي كنت
أسعى نحوه .حفزين ذلك وحافظ عىل إلهامي،
وبعد أكرث من عام بقليل كنت أعزف املوسيقى
مع أشقايئ .واليوم ال أزال أتعلم أشياء جديدة
يف العزف عىل الغيتار .وعندما أتذكر املايض،
أشعر بالسعادة ألنني وضعت هذا الهدف نصب
عيناي عندما كان عمري  12عاماً وقد رست
قُدماً نحو تحقيقه.
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قد تقولون أن هناك بعض األهداف التي يكون
ٍ
أهداف
السعي نحو تحقيقها أكرث متعة من
أخرى .هذا صحيح بالتأكيد .بالنسبة يل ،كان
تعلم العزف عىل اآلالت املوسيقية أكرث متعة من
محاولة إنقاص الوزن.
عندما كان عمري  ،20توفت والديت بعد
اصابتها مبرض الرسطان .كطريق ٍة لتحمل أملي
لجأتُ إىل اإلفراط يف تناول الطعام ومارست
ب َرا ً
القليل من التامرين .شعرت بأن ذلك كان ُم َ َ
نظرا ً إىل التوتر العاطفي الذي كنت أعاين منه،
لكنني بدأت يف اكتساب الكثري من الوزن.
أخربين طبيب عائلتي أنه عىل الرغم من أنني
مل أكن بديناً فإنني سأواجه خطر السمنة قريباً
إن مل أبدأ بتناول الطعام بشكلٍ أقل وأُمارس
املزيد من التامرين.
كان اتباع تعليامت الطبيب صعباً يف البداية.
ولكن عندما بدأت أُفكر يف املستقبل ،أدركت
أنني أعرف بعض املخاطر الصحية للسمنة ،ومل
أرغب يف تجربتها بنفيس .وأدركت أيضاً أنه إذا
اتبعت تعليامت الطبيب اآلن ميكنني تجنب إجراء
ٍ
وقت
تغيريات جذرية يف نظامي الغذايئ يف
الحق.
ٍ
كميات أقل من الطعام
بدأت العمل عىل تناول
ومامرسة املزيد من التامرين .يف غضون شهر
متكنت من خفض وزين إىل مستوى صحي،
ووجدت بأن حالتي العاطفية تحسنت كثريا ً أيضاً.
اليوم أنا أحب مامرسة الرياضة ومل أعد بحاجة
اىل مراقبة وزين.
ما رس الوصول بنجاح إىل األهداف التي
نقوم بوضعها؟ أعتقد أن الرس يف النظر
إىل ما هو أبعد من امللل والعمل والتضحية.
الرس يكمن يف الرتكيز عىل الوصول إىل خط
النهاية .تخ ُّيل الوصول إليه طريقة ممتازة
لبقاء الحافز لدينا.
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كيف تستخدم
التخيل البصري
لتحقيق أهدافك
بقلم فرانك نايلز  ،دكتورة بالفلسفة ،بترصف

يف الحياة والعمل ،يبدأ النجاح بوضع هدف.
ميكن أن يكون إنقاص الوزن أو طلب زيادة عىل
الراتب أو اإلقالع عن التدخني أو بدء أعامل تجارية
جديدة .األهداف الكبرية أو الصغرية تبقينا مثل
البوصلة ،يف االتجاه الصحيح .األمر يتطلب
بطبيعة الحال الكثري من العمل الجاد والتصميم
للوصول إىل وجهتك.
وصف أرسطو قبل أكرث من  2000سنة
العملية عىل هذا النحو“ :أوالً  ،يجب أن يكون
لديك مثال واضح ومحدد وعميل؛ هدف ،غاية.
ثانياً ،امتلك الوسائل الرضورية لتحقيق غاياتك:
الحكمة واملال واملواد والوسائل .ثالثاً ،كرس كل
إمكانياتك لتحقيق هذه الغاية“ .
لسوء الحظ ،ال يزال الكثري منا عالقني يف
مرحلة الهدف .نبدأ بنوايا حسنة ورمبا نبدأ
بخطة ،لكن ال ميكننا التقدم اىل أبعد من ذلك.
هناك أسباب ال حرص لها لذلك – اإلنشغال،
ونفاد الصرب ،والخوف ،والضغوط االجتامعية
السلبية هي بعض األسباب -فكيف إذا ً نستجيب
اىل هذه التحديات وننطلق يف اتجاه هدفنا؟
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يجب أن ترى ليك تصدق

ٍ
بهدف ما ،يجب أن يكون لدينا
قبل أن نؤمن
أوالً فكرة وتصور عن الهدف .تبعاً للمثل القديم:
يجب أن نراه قبل أن نصدقه.
يف هذه املرحلة تأيت استعادة الصور ،وهي
ببساطة تقنية لتشكيل صورة ذهنية لحدث
مستقبيل .عندما نتص ّور النتيجة املرجوة فإننا
نبدأ يف “رؤية” إمكانية تحقيقها .من خالل
التصور نتمكن من إلقاء نظرة عىل ما هو -عىل
حد تعبري أحد الكتاب“ -مستقبلنا املفضل” .عندما
يحدث هذا فإننا سنكون متحمسون ومستعدون
للوصول اىل هدفنا.
يجب عدم الخلط بني التصور والنصيحة.
“فكر فيه وسيتحقق” جملة يقولها معلمو
التنمية البرشية املشهورون .لكنها ليست
طريقة سحرية ،وال تتعلق بتمني مستقبلٍ
أفضل .هي تصور وطريقة متطورة لتحسني
تطوير األداء ،مدعوم ٌة بطرق علمية وعملية
يستخدمها األشخاص الناجحون يف مجموعة
من املجاالت.
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خذ الرياضيني ،عىل سبيل املثال .تظهر
الدراسات أن التصور يزيد من األداء الريايض من
خالل تحسني التحفيز والتنسيق والرتكيز .كام أنه
يساعد يف االسرتخاء ويساعد عىل تقليل الخوف
والقلق .عىل حد تعبري أحد الباحثني“ ،يساعد
التصور الشخص الريايض عىل القيام مبا عليه،
والقيام بذلك بثقة واتزان وكامل”.
ملاذا ينجح التخ ّيل

ووفقًا لألبحاث التي تستخدم التصوير
الدماغي ،ينشأ التخيّل نتيجة عمل خاليا
العصبية يف أدمغتنا ،تلك الخاليا التي ترسل
إشارات كهربائية تنقل عربها املعلومات،
ٍ
كحدث جرى عىل أرض الواقع.
فتفرس التصور
عندما نتخيل ،يُ َولِّد الدماغ دافعاً يخرب خاليانا
العصبية “بأداء” الحركة .وهذا يخلق مسارا ً
عصبياً جديدا ً .تعمل مجموعات من الخاليا يف
دماغنا عىل خلق الذكريات أو السلوكيات التي
تدفع جسدنا ليك يترصف بطريقة تتسق مع
ما نتخيله .كل هذا يحدث دون أي نشاط بدين،
لكنه يُفرس بطريقة مشابهة.
ضع كل األمور معاً
تذكر بأنه ليس من الرضوري أن تكون رياضياً
محرتف لإلستفادة من التصور .سواء كنت طالباً
أو رجل أعامل أو ويل أمر أو زوجاً فإن التصور
سوف يبقي عىل تركيزك لتحقيق هدفك ،ويزيد
من فرصك يف الوصول اليه .قوة التصور متاحة
لجميع الناس.
هناك نوعان من التخيّل ،يخدم كل منهام
غرضاً مميزا ً  ،ولكن لتحقيق أكرب تأثري يجب
استخدامهام معاً .الطريقة األوىل هي تصور
النتائج .وتتطلب أن تتصور نفسك وأنت
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تحقق هدفك .للقيام بذلك قم بتشكيل صورة
ذهنية مفصلة للنتيجة املطلوبة باستخدام كل
حواسك.
عىل سبيل املثال  ،إذا كان هدفك هو املشاركة
يف سباق املاراثون ألول مرة يجب أن تتخ ّيل
نفسك وأنت تعرب خط النهاية يف الوقت الذي
ترغب فيه .احتفظ بتلك الصورة الذهنية ألطول
فرتة ممكنة .ما الذي تشعر به وأنت تصل اىل
خط النهاية ،وتنظر إىل ساعتك وتشعر بالهواء
البارد عىل جسمك الساخن؟ من سيكون
هناك الستقبالك عند خط النهاية؟ عائلتك؟
اصحابك؟ املتسابقني اآلخرين؟ تخيل اإلثارة
والرضا واملتعة التي ستواجهها وأنت متيش
نحوهم وتعانقهم.
النوع الثاين من التخيّل هو عملية التصور.
ويشمل ذلك تصور كل األفعال الالزمة لتحقيق
النتيجة التي تريدها .ركز عىل إكامل كل خطوة
من الخطوات التي تحتاجها لتحقيق هدفك ،ولكن
ليس عىل الهدف اإلجاميل ككل.
عودة إىل مثال سباق املاراثون :قبل السباق،
تصور نفسك تسري بشكل جيد  -ساقني
تنطلقان برسعة ،الذراعني مسرتخيتان ،وانت
تتحكم يف تنفسك .يف ذهنك ،ميكنك تقسيم
مسار السباق إىل أجزاء وتتصور كيفية قطع
كل جزء  ،مع التفكري يف وترية املشية والوقت
املنقسم .تخيل ما ستشعر به عندما تصل لتلك
النقطة يف السباق الذي يريد جسمك فيها أن
يتوقف ،واألهم من ذلك ،ما يجب عليك فعله
لتخطيها .
التخ ّيل ال يضمن النجاح .كام ال يحل محل
العمل الشاق واملامرسة .ولكن عندما يقرتن ذلك
ٍ
بجهد دؤوب  -أضف إىل ذلك شبكة دعم قوية-
فإنه طريقة ممتازة لتحقيق التغيري السلويك
اإليجايب وصنع الحياة التي تريدها.
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الناجحون هم الذين
يستخدمون قوة التخيّل البصري
بقلم آنا ويليامز  ،مقتطفات بترصف

جيم كاري
يف أوائل التسعينيات ،كان كا ّري ممثالً مغمورا ً
يكافح من أجل الوصول والنجاح .وليك يظل
متحفزا ً قرر أن يكتب لنفسه شيكاً مببلغ 10
ماليني دوالر مقابل “خدمات التمثيل املقدمة”
ووضع تاريخ الشيك عام  1994وحمله يف
محفظته لإللهام اليومي .يف عام  1994حصل
كاري عىل أجر  10مليون دوالر مقابل دوره
يف فيلم “الغبي واألغبى” .واليوم يعترب كاري
واحدا ً من أفضل نجوم األفالم يف أمريكا .تصوره
للمستقبل يساعده عىل الوصول والنجاح.
أرنولد شوارزينجر
أثنى شوارزينجر عىل استخدام قوة التصور
ومساعدتها له يف الوصول إىل أهدافه يف كامل
األجسام“ .كان هديف أن أبني جسمي مثل ريغ
بارك ،كان النموذج موجودا ً يف ذهني .كلام
ركزت أكرث عىل هذه الصورة وعملت وكربت
ٍ
وقت
كلام رأيت بأنها حقيقية وممكنة” .يف
الحق ،انتقل إىل مهنة التمثيل والسياسة ،قال
شوارزينجر أنه استخدم حيل ذهنية مامثلة:
“إنها نفس العملية التي استخدمتها يف كامل
األجسام :إن ما تفعله هو خلق رؤية عن الشخص
الذي تريد أن تكونه ثم ِع ْش تلك الصورة كام لو
كانت صحيحة بالفعل”.
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أوبرا وينفري
قطب اإلعالم والتي رفعت نفسها من الفقر
لتصبح من أغنى النساء يف العامل ،من أكرب
املشاهري املؤيدة لقوة التصور .بدأ التزامها
وهي يف سن صغرية ،عندما كانت طفلة
تشاهد جدتها تنوء تحت الكد والتعب ،تقول
وينفري بإنها كانت تقول لنفسها مرارا ً
وتكرارا ً“ :لن تكون حيايت هكذا ،لن تكون
حيايت هكذا ،سوف تكون أفضل” .تخاطب
ٍ
بكلامت حكيمة فتقول“ :قم بصنع
معجبيها
أعىل وأروع رؤية ممكنة لحياتك ،ألنك سوف
تصبح ما تؤمن به”.
ويل سميث
انه أحد كبار املدافعني عن قانون الجذب،
املمثل الحائز عىل جائزة األوسكار يقول بأن
تفكريه اإليجايب ساعده عىل تحقيق السعادة.
قال سميث عن تقنيات التصور التي ساعدته
طوال حياته “كنت أرى نفيس أحد نجوم
الدرجة األوىل يف هوليوود ،إال أنكم مل تعلموا
ٍ
باقتباس لكونفوشيوس
ذلك بعد” ..هو مغرم
كطريقة لرشح نجاحه الكبري“ :من يقول بأنه
يستطيع ومن يقول بأنه ال يستطيع كالهام
صادقان يف العادة”.
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المحافظة
على
الشرارة

بقلم آنا بريليني  ،بترصف
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عندما كنت طفلة أتذكر بأنني كنت أنفجر يف البكاء عندما أفكر يف أن
والدي سوف يتقدم بهام العمر .لقد أحببتهام كثريا ً  ،وفكرة أنهم سوف
ّ
يفقدوا بعض الشعر يوماً وستكسوا وجهيهام التجاعيد كانت صعب ًة للغاية!
وحني أفكر يف األمر اآلن فإن شيئاً بداخيل يخىش مرحلة الشيخوخة.
شعرت بقوة بأن كل يشء جميل يجب أال ينتهي أو يخرس رشارته.
ومع مرور الوقت ،اختفى هذا الخوف .ال أستطيع أن أقول بأنني
متحمسة حيال التقدم يف العمر ،ولكنني اآلن اصبحت أقوى مام كنت
عليه عندما كنت يف العرشينات من عمري ،نظرا ً لكوين أكرث نشاطاً بدنياً
واحافظ عىل نظام غذايئ أفضل ،فقد بدأت أدرك بأن أكرث ما أخشاه هو أن
أصبح أكرث شيخوخة من الداخل ،وأن افقد حامستي ُو ُمثيل العليا والرغبة
يف مواصلة التعلم وامليض قُ ُدما .بطريقة ما أبدأ من جديد وأبقى شابة من
الداخل .أنا مثالية بشكلٍ ميئوس منه ،هذا كل ما يف األمر.
قبل بضعة سنوات ذهبت للمشاركة يف اجتامع زماليئ القدامى من
املدرسة .شاهدت العديد من أصدقايئ الذين مل أشاهدهم منذ أكرث من
 30عاماً .كنت وقتها شابة مجتهدة ،وناشطة يف القضايا السياسية
واإلجتامعية .ثم قررت أن أكرس حيايت لقضايا إنسانية .قضيت السنوات
ٍ
ظروف صعبة للغاية ،ودون أن
الثامين والثالثني التالية أقوم بذلك ،تحت
أدخر الكثري لنفيس من حيث السلع املادية .يف املقابل ،كان العديد من
ٍ
مجاالت ناجحة  -أطباء ،محامون
أصدقايئ يف هذا التجمع يعملون يف
ورجال أعامل.
ويف مرحل ٍة ما ،تجرأ شخص ما وطرح عيل السؤال“ :لكن  ...هل
تندمني عىل يشء؟ ك ِ
ُنت طالبة المعة .كنا جميعاً معجبني بك ،واعتقدنا
بأنك ستصبحني طبيبة أو كاتب ًة عظيمة”.
أجبت ببساطة“ :ال ،ليس لدي ما أندم عليه .كنت أعلم بأنني وجدت
ضالتي يف الحياة ،وهذا هو أعىل شكل من أشكال املكافأة” .تنفس
الجميع الصعداء واكتفوا قائلني باإلجامع “ :اننا سعداء لسامع ذلك.
وألنك ال زلت تناضلني من أجل املثل العليا التي قدمت الكثري من أجلها!
ِ
مازلت قدوة لنا”.
أدركت بعد ذلك أنني لست الوحيدة التي تكره االستسالم .ال يتعلق
األمر باملظهر القوي ،وال يف عدم ارتكاب األخطاء أبدا .هذا مستحيل
عىل أية حال .هناك العديد من اإلخفاقات عىل طول الطريق .ما أقصده
هو أنه علينا أال نتخىل عن فعل الخري ،وأن نستمر يف اإلميان والعطاء
والتقدم والتغيري.
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أحلك ساعات الليل هي ساعة ما قبل الفجر
بقلم واشنطن واتشريا ،بترصف

التقيت بحب حيايت إيرين عندما كنا يف الجامعة
يف نريويب ،كينيا .درست هي إدارة األعامل فيام
اخرتت أنا الهندسة .كانت وال تزال سيدة رائعة.
مل ميض وقت طويل حتى وقعنا يف حب بعضنا
بعضاً .كالنا أحب التمثيل ،وكنا جزءا ً من فريق
التمثيل .بعد أربع سنوات من عالقتنا طلبت يدها
وقبلت .يف ذلك الوقت تقريباً كنا نعمل وكانت
األمور تسري بشكل رائع .خطط زفافنا كانت
جيدة للغاية بفضل مجموعة داعمة من األصدقاء
والعائلة .كان حفل الزفاف نفسه إحتفاالً جميالً.
كنا سعداء للغاية ومل يكن من املمكن أن تكون
األمور أفضل من ذلك.
بعد شهر العسل  ،انتقلنا إىل منزلنا الجديد
وبدأنا حياتنا معاً كزوج وزوجة .كان لدينا
بعض املشاكل أثناء محاولتنا التاقلم مع أدوارنا
الجديدة ،لكنها مل تكن خطرية .يف معظم
األوقات  ،كنا نبيل بال ًء حسناً وكانت األمور
تسري بشكلٍ رائع .إال أن ذلك مل يستمر طويالً،
ألنني فقدت وظيفتي .مرت أربعة أو خمسة
أشهر فقط منذ أن تزوجنا ،وأصبحت عاطالً
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عن العمل .كان الزفاف قد استنفذ كل األموال
التي أدخرتها .ت َوقّفي عن العمل كان آخر يش ٍء
أحتاجه يف بداية حياتنا الزوجية.
يف البداية ،كنت مثقالً باألمل والثقة أن
الوظيفة ستأيت قريباً .لكن مع تحول األسابيع
إىل شهور ،أدركت أن ذلك لن يكون سهالً .كانت
الفواتري ترتاكم وكذلك تراكمت الديون برسعة.
كانت وظيفة إيرين كموظفة استقبال يف الفندق
مصدر دخلنا الوحيد .رسعان ما ازداد ضجرها من
اإلضطرار إىل دفع مثن كل يشء ،وبدأ ذلك يؤثر
عىل عالقتنا.
رسعان ما ازداد اإلستياء ،وبدأنا يف تبادل
الشتائم القبيحة .بعد عد ٍد من املعارك املؤملة
متعلقة بحياتنا وشؤوننا املالية ،دخلت إىل منزلنا
يف إحدى األمسيات ألجد زوجتي قد غادرت .مل
يعد بإمكانها تحمل املزيد من النزاعات والديون.
كنت أود أن أقول بأن هذه كانت نقطة التحول
بالنسبة لنا ،لكن األمور ازدادت سوءا ً بالفعل.
كنت أفتقدها حقاً ،وكان الجميع من حويل قلقني
للغاية .كام يقولون ،فإن أحلك ساعات الليل هي
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ساعة ما قبل الفجر ،وعندما بدا بأنه مل يكن هناك
أي أمل ،بدأت بداية جديدة يف حيايت.
كنت يف املنزل أشاهد فيلامً عندما زارين صديقي.
كان ذاهباًملقابلة عمل ،ولسبب ما إعتقد بأنني سأكون
الشخص املثايل لهذه الوظيفة التي مل يحصل
عليها .سألته عن الوظيفة ،وللمرة األوىل يف حيايت،
سمعت عام يسمى مراكز االتصال .لقد كان مفهوماً
ملفتاً مثريا ً لإلهتامم .كان مركز اإلتصال يتطلع إىل
ٍ
أشخاص يتحدثون اإلنجليزية بشكلٍ ممتاز،
توظيف
وميكنهم العمل مع اللهجات الربيطانية واألمريكية.
يف اليوم التايل ذهبت للمقابلة ،وبنهاية األمر
كنت أحد املرشحني العرشين الذين تم اختيارهم
للتدريبات .كان أفضل يشء حدث يل منذ شهور،
وأدركت أن لدي فرصة لتغيري حيايت.
كانت تلك فرص ٌة رائعة ،حيث كان بإمكاين
الحصول عىل دخلٍ ثابت إذا نجحت يف التدريب.
كانت املشكلة الوحيدة هي أنني مل أملك أجرة
الحافلة ليك أذهب اىل التدريب ،ناهيك عن الكم
الهائل من الفواتري التي تراكمت عىل مدى أشهر.
كان وضعاً صعباً للغاية ومل تكن لدي أي فكرة
عن كيفية الخروج منه.
بعد الكثري من البحث ،أدركت بأن هناك شخصأً
واحدا ً فقط ميكنه مساعديت .ذهبت وتحدثت إىل
إيرين .مل يكن األمر سهالً .عندما كنا نتحدث،
أدركت كم كنت أنانياً وغري مبايل .يف النهاية
وافقت عىل العودة وبدأنا يف اتخاذ خطوات
جديدة إلعادة بناء عالقتنا.
كام يقولون “عندما متطر فإنها تغرق” .معظم
الناس يستخدمون هذا املثل لوصف املشاكل فقط،
لكنني رأيت هذا صحيحاً أيضاً عندما يتعلق األمر
باألشياء الجيدة يف الحياة .بعد أن عملت يف مركز
اإلتصال ملدة أربعة أشهر فقط ،حصلت عىل ترقية
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إىل منصب محلل جودة .بعد ذلك بفرتة وجيزة،
أصبحت قائد فريق .كان ذلك مذهالً.
بينام كنت أعمل يف مركز االتصال ،قابلت
سيدة أدخلتني عامل العمل الحر .لطاملا رغبت أن
يكون لدي نشاط تجاري خاص يب ،وكانت هذه
فرصة رائعة بالنسبة يل ،خاص ًة بعد أن حصلت
عىل خربة يف مركز اإلتصال .لقد بدأت يف األعامل
الحرة بدوام جزيئ حيث كنت أعمل عىل مشاريع
إدخال البيانات .كنت أعمل يف مركز اإلتصال
ملدة مثاين ساعات ومن ثم أُركز عىل العمل الحر
بعد العمل .البداية مل تكن سهلة ،لكني كنت
قادرا ً عىل تحمل األمر ،حيث مل أكن أعتمد عليه
كمصدر للدخل .بعد مرور بعض الوقت ،جربت
الكتابة وكنت مندهشاً الكتشاف موهب ٍة لدي مل
أكن أعرفها .بعد عدة أشهر من العمل عىل مختلف
املشاريع مثل الكتابة وإدخال البيانات ،كنت قد
ادخرت ما يكفي من املال لرتك العمل يف مركز
بدوام كامل.
اإلتصال واإلعتناء بأعاميل الحرة
ٍ
كانت فرصة لكسب املزيد من املال والقيام بعملٍ
أستمتع به حقاً.
أتاح يل العمل الحر الوقت ليك أعمل عىل
تحسني عالقتي بزوجتي .اليوم لدينا عالقة
زوجية أفضل وكل يوم نتعلم كيفية جعل عالقتنا
ذات معنى أكرث وأكرث.
لقد تعلمت بعض دروس الحياة الهامة من هذه
التجربة ،وكثريا ً ما أشارك هذه القصة مع اآلخرين
لتشجيعهم عندما ميرون بأوقات عصيبة .السبب
يف فشل معظم الناس هو أنه من السهل حقاً أن
تنطوي وتستسلم عندما تكون األوقات صعبة.
اما النجاح فإنه يتطلب الكفاح واملجازفة واختبار
نفسك مرارا ً وتكرارا ً  -حتى عندما تبدو األمور
ميئوس منها.
ٌ
11

مواجهة المخاوف
مواجهة مخاوفك تسلبهم قوتهم - .مارك برينيت
تطوير الشجاعة هو مجرد شكل آخر من أشكال
التسويف .أكرث الناس نجاحاً يترصفون وهم
خائفون!  -غري معروف
عدم الترصف يولد الشك والخوف .الترصف
يولد الثقة والشجاعة .إذا كنت تريد التغلب عىل
الخوف ،ال تجلس يف املنزل وتفكر يف ذلك .اخرج
وانشَ ِغل - .ديل كارنيجي
الفائزون هم أولئك األشخاص الذين ميارسون
عادة القيام باألشياء التي يفعلها غريهم وهم غري
مرتاحني  -إد فورمان
وقت مناسب أبدا ً.
ال تنتظر ،لن يكون هناك
ٌ
نابليون هيللقد اخطأت  ٪100من الطلقات التي مل تسددها.
 وين جريتزيكميكنك اكتساب القوة والشجاعة والثقة من خالل
كل تجربة تتوقّف فيها وتحملق يف وجه الخوف،
يجب أن تفعل اليشء الذي تعتقد أنك ال تستطيع
فعله - .إليانور روزفلت
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أقوال
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Notable
Quotes

افعل اليشء الذي تخشاه واستمر يف القيام به،
هذه هي الطريقة األرسع واألكرث أمناً التي تم
اكتشافها للتغلب عىل الخوف - .ديل كارنيجي
ٍ
واحد منا أن يواجه مخاوفه ،يجب
يجب عىل كل
أن يقف أمامها وجهاً لوجه .كيفية تعاملنا مع
مخاوفنا سوف تحدد أين منيض بقية حياتنا .أن
نقوم باملغامرة أو نكون مقيدين بسبب الخوف
منها - .جودي بلوم
أكرب فشل هو الفشل يف املحاولة .عندما أموت
أريد أربع كلامت مكتوبة عىل شاهد قربي“ :لقد
حاول عىل األقل ”.عليك أن تجازف .هذا ما يجلب
الوفرة .هذا ما يجلب النجاح يف الحياة .ال تخىش
من املغامرة  ،هناك تكون الثامر - .ريك وارن
األشياء التي يتعني علينا القيام بها للوصول إىل
أهدافنا قد تكون أشياء غري مريحة يف البداية.
وماذا يف ذلك! افعل ذلك عىل أي حال! إحدى
الطرق للتغلب عىل عدم اإلرتياح هي ببساطة
القيام باليشء الذي ال تشعر باإلرتياح تجاهه
 -جاك كانفيلد ومارك فيكتور هانسن
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