المجلد  8االصدار ١٢

المجلــة التــي تحركــك !

 8نصائح لتطوير
العالقات اإليجابية
التحدث مقابل اإلصغاء

األبوة من القلب

عندما تجد إبنك نائم ًا

www.motivatedmagazine.com

1

المحتوى
3

النص الغامض

4

قصة معسكرين

٦

 8نصائح لتطوير العالقات
اإليجابية

8

التعلم من القلب

9

التحدث مقابل اإلصغاء

10
12

األبوة من القلب

عندما تجد إبنك نائم ًا

أقوال مأثورة
عالقات إيجابية

العدد
أسرة التحرير

المجلد  8االصدار 12
كريستينا الين

التصميم:

واثق زيدان

من المحرر
للعالقات أهمية وتأثري كبري عىل حياتنا وحياة أولئك
الذين نهتم بهم .مثل العائلة أو األصدقاء أو زمالء العمل
أو اآلخرين الذين نتفاعل معهم بشكل يومي.
لعالقاتنا القدرة عىل مساعدتنا أو إعاقتنا ،ليس فقط
يف التعامل مع اإلجهاد والشدائد ،ولكن أيضاً يف التعلم
والنمو واالستكشاف ،وتحقيق األهداف واستغالل
مواهبنا ،وإيجاد معنى الحياة.
كتب الكثريون عن جوانب عديدة تخص عملية بناء
العالقات اإليجابية مع اآلخرين ،وكيف نكون أكرث
سعادة ورضا ،وكيف نشعر بأننا مسنودين ومرتابطني.
أثناء البحث يف هذا املوضوع ،عرثت عىل العديد من
املقاالت والقصص التي تحمل نصائح رائعة من خرباء
ومن أشخاص عاديني ،وكان من الصعب إختيار البعض
منها فقط الستخدامه يف هذا العدد من املشوقة.
تغطي املادة التي اخرتتها أخريا ً عددا ً من الجوانب
ٍ
عالقات جيدة مع الناس .آمل أن
التي تساعد عىل بناء
تساهم هذه املقاالت يف اقامة روابط إيجابية يف األمور
العابرة يف حياتكم وتلك التي تتفاعل معها بشكل يومي.
ٍ
شخص آخر ،سيكون هذا
عندما نقيم عالقة إيجابية مع
ٍ
عالقات إيجابية مع
الشخص بدوره أكرث حامساً إلقامة
اآلخرين ،ويف النهاية تنشأ سلسلة أكرب من األحداث
التي ميكن أن تؤثر بشكلٍ إيجايب عىل املجتمع كله.
كريستينا لني
اىل املشوقة
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الرسالة
النصية
الغامضة
بقلم بريسيال ليبشيك ،بترصف

يف أحد األيام املضغوطة باملهامت والواجبات،
كنت أحاول إيصال أوالدي إىل درس الكمبيوتر
ألكتشف يف الطريق أن أحد الكتب كان مفقودا ً،
ومل أمتكن من العثور عىل مفتاح املنزل مام أدى
اىل حالة من الضياع والتوتر الشديد .يف خضم
كل ذلك سمعت صفري هاتفي .كانت رسالة نصية
من رقمٍ ال أعرفه ،وقد فوجئت مبا قرأته:
«ال ميكنني تغيري ماضيك ،وال ميكنني أن أعدك
باملستقبل ،ولكن ميكنني أن أؤكد لك حبي ودعمي
لك يف كل ما قد تسعني إليه .أمتنى لك يوماً رائعاً
«بدون اسم».
مل يسعني سوى اإلبتسام .بدا األمر وكأنه واح ٌد
من تلك «األخطاء» العشوائية إلبعاد ذهني عن
مشاكيل.
«أشكرك عىل تشجيعك» ،أجبت« .ومع ذلك،
يجب أن أخربك بأنك أرسلت الرسالة اىل الرقم
الخطأ .من فضلك ال تشعر باإلنزعاج حيال ذلك -
لقد جعلت يومي سعيدا ً.
صفر هاتفي مرة أخرى« .أوه ،لقد كانت
الرسالة يف الواقع موجهة لك .هذا رقمي الجديد،
وأردت فقط التأكد من أنك تعرفني شعوري
تجاهك ».لقد كانت إحدى صديقايت .هي أم ألحد
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طاليب يف صف اللغة اإلنجليزية .مبجرد أن أنزلت
أوالدي من السيارة كان عيل االتصال بها ألشكرها
عىل اهتاممها وتفكريها يب.
مر اليوم كاملعتاد ،ولكني بالتأكيد شعرت
بالسعادة يف كل خطوة كنت أخطوها .جعلني
هذا األمر الصغري أفكر :منذ أن تويف زوجي وترك
سعيت جاهد ًة
يل تربية أطفالنا األربعة مبفردي،
ُ
أناس يحبون أن
أال أثقل عىل أحد ،لكن هناك دامئاً ٌ
يكونوا حويل ويفرحون بتقديم املساعدة عندما
أحتاج إليها .ملاذا مل أفكر ولو للحظة أن رسالة
اإلمتنان تلك كانت موجهة يل يف املقام األول؟
درس كهذا ال يجب أن مير مرور الكرام ،لذلك
ٌ
حرصت عىل تركه يغوص يف أعامقي .وهذا ما
كان عيل فعله.
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قصة معسكرين
بقلم مار هودلر ،بترصف

أخربتني صديقتي أنها عندما كانت صغرية،
كان اإلنصاف دامئاً قضية مهمة يف بيتها.
فعىل الرغم من أن افراد عائلتها كانوا مرتابطني
ومتحابني كثريا ً ،إال أنها وشقيقتها كانتا تتقاتالن
دوماً عند تحضري أمها للحلوى أو اآليس كريم
عىل من يحصل عىل القطعة األكرب .كان النزاع
عىل حصص الحلوى مرهقاً جدا ً عىل أمها لدرجة
أنها كانت تحتفظ مبيزان قرب مائدة الطعام
وكانت توزن كل طبق من أطباق الحلوى للتأكد
من أنها كانت متساوية .تلك كانت سياسة عائلتها
لسنوات.
هذا جعلني أرى الحياة من خالل منوذج
“هناك الكثري من الفطرية” .وهو يعني ما ييل،
إذا كان أخوك سيحصل عىل قطعة كبرية من
الفطرية فسيكون هناك القليل لك ،أليس كذلك؟
هذا صحيح عندما يتعلق األمر بالفطرية ،لكن
األمر مختلف يف األشياء األخرى.
ومع ذلك  ،هناك ميل ليك نكون تابعني ألحد
إتجاهني ،القلة أو الوفرة.
إذا كنت من أتباع معسكر القلة ،فأنك سوف
ترى أشياء مثل الحب واألفكار والفرص والخيال
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واملال واملوارد عىل شكل فطرية يتم تقطيعها.
شخص ما عىل قطعة،
يف كل مرة يحصل فيها
ٌ
يتبقى لك القليل .كام ميكنك أن تتخيل ،هناك
القليل من النوايا الحسنة يف مخيم القلة .يهتم
الناس مبصلحتهم فقط ،وال يخشون انتزاع
ٍ
شخص آخر ،ألنك إذا مل تقاتل من
الفطرية من
أجل قطعتك فقد ال تحصل عىل أي يشء .وإذا
كنت محظوظاً مبا يكفي ليك تنتزع قطع ًة أكرب
وقت ٍ
كاف لالستمتاع
من الفطرية لن يكون لديك ٌ
بها .يتوجب عليك حاميتها العتقادك بأن هناك
من يخطط النتزاعها.
مختلف متاماً .فهناك
أما معسكر الوفرة فهو
ٌ
يعتقد الجميع بأن الحب واألفكار والفرص
والخيال واملال واملوارد ال حدود لها .يف هذا
املخيم ،يتم اإلحتفال مبختلف األشياء باستمرار.
حيث يستمتع الناس بالفطرية يف كل مكان .عندما
شخص ما متجرا ً كبريا ً للفطائر فإنه ينصح
يجد
ٌ
الجميع به ،بدالً من محاولة ابقاءه رسا ً .يتم تبادل
وصفات الطعام وتحسينها وتخصيصها .هناك
يشء مؤكد يف معسكر الوفرة وهو أنه ما من
أحد سوف تنفد منه الفطائر .يف الواقع ،يشرتك
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معظم الناس يف اإلعتقاد بأن أفضل الفطائر
سوف تصنع فيام بعد وسوف يتم االستمتاع بها
وتقاسمها.
والغريب أنه يف معسكر القلة يبدو عدد
الفطائر أقل .الجميع يخافون اليوم الذي ستؤكل
فيه آخر قطعة من الفطرية .ماذا بعد؟ عليك تدبر
أمرك لوحدك ،وعندما يتعلق األمر بالحصول عىل
فطرية ،فإنه من األفضل الحصول عليها عندما
تكون متوفرة.
ولكن يف معسكر الوفرة ما من أحد يخىش
نفاذ الفطائر .فهم يأتون باستمرار مبكونات
جديدة لصنع فطائر بأشكال جديدة ومختلفة،
طرق جديدة لنقل الفطائر ،وطرق أفضل لصنع
املزيد منها .ما من أحد يشعر بالقلق من فكرة
يوم من األيام.
نفاذ الفطائر يف ٍ
عندما عرفت هذين املعسكرين ألول مرة،
رسعان ما توصلت إىل نتيج ٍة مؤسفة ،وهي
بأنني قضيت يف معسكر القلة أكرث مام قضيت
يف معسكر الوفرة .نادرا ً ما كنت أفكر أن األفضل
مل يأت بعد .كنت أشعر دامئاً أن الكارثة تلوح يف
األفق .عندما كنت أرى اآلخرين سعداء كنت أشعر
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يف الكثري من األحيان بأن هناك “خري” أقل يل.
كنت بالتأكيد يف عداد املفقودين من معسكر
الوفرة.
عندما أدركت ذلك ،حزمت أمتعتي وبدلت
املعسكر .لقد وجدت حسن اإلستقبال يف معسكر
الوفرة .كانوا بالتأكيد “أكرث مرحاً”  .بدأت أؤمن
بأن األفضل مل يأت بعد  -بالنسبة يل وألصدقايئ
وللجميع من حويل .فجأة ،كان لدي الكثري
ألشاركه .مل تنفذ مني األفكار أو املوارد املالية أو
الفرص أو الحب .كان من السهل أن أكون كرمية
عندما أدركت أنه ال توجد حاج ٌة للتخزين .كان من
السهل اإلحتفال مبكاسب اآلخرين وانتصاراتهم.
كان اإلنتقال إىل معسكر الوفرة قرارا ً رائعاً.
هل تفضلون اإلنضامم إىل معسك ٍر حيث
تكونون دامئاً عىل حافة املجاعة ،مع تضاؤل
الحب واألفكار والتمويل واملوارد والفرص؟ أم
تفضلون معسكرا ً تجد فيه أروع الفرص وأفضل
األفكار وأغنى املوارد ،والحب العميق الذي مل يأت
ٍ
واحد منا
بعد ،وبالقدر الذي يكفي للجميع؟ كل
لديه القدرة عىل اختيار موقفه ،وتحديد املعسكر
الذي يريد العيش فيه.
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 8نصائح لتطوير
العالقات اإليجابية
بقلم ليجي ويب ،بترصف

من أكرث التجارب العميقة التي ميكن أن منر بها
يف حياتنا هي التواصل مع اآلخرين .تلك العالقات
إن كانت إيجابية وداعمة تساهم يف تعزيز
الشعور بالصحة والسعادة .إليكم بعض النصائح
التي ميكن أن تساعدنا يف تطوير عالقات أكرث
إيجابية يف جميع مجاالت الحياة:
 .1اقبل واحتفي باالختالفات .إن أحد
أكرب التحديات التي نواجهها يف عالقاتنا هي
أننا مختلفون يف طريقة تصورنا وتعاطينا
مع العامل .إن إنشاء العالقات مع من يشبهوننا
ويفكرون مثلنا سهل .فنحن نشعر براحة أكرب
عندما “يفهمنا” الناس ،ويرون وجهة نظرنا.
لكن الحياة ستكون مملة للغاية إذا كنا جميعاً
متشابهني ،قد نجد األمر سهالً يف البداية ،إال أن
بهجة التجانس ستتالىش قريباً .تقبلنا لالختالف
واإلحتفال به هو بداية رائعة لعالقات مميزة.
 .2استمع بفعالية .اإلستامع مهارة مهمة
لتعزيز احرتام الذات .هذا شكل من أشكال
اإلطراء الصامت الذي يجعل الناس يشعرون
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أنهم مسنودين وينالون التقدير .فاالستامع
الفعال أو التأميل هو أكرث أنواع اإلستامع فائدة.
فهو يظهر إهتاممنا الصادق لفهم ما يفكر أو
يشعر به الشخص اآلخر .كام أنه يساعدنا عىل
التأكد من فهمنا قبل الرد ،وإعادة صياغة جمل
املتحدث وعكسها إليه للتحقق منها .إن عملية
التحقق أو التغذية الراجعة هذه هي ما يجعل
االستامع ف ّعاالً.
 .3امنح الناس وقتك .إعطاء الوقت لآلخرين
مل نتسابق فيه مع الزمن
هدية ضخمة .يف عا ٍ
إلنجاز مهامتنا ،ال وقت ٍ
كاف لدينا نقدمه ألحبائنا
وأصدقائنا وزمالء العمل .لقد اعاقت التكنولوجيا
قدرتنا عىل بناء عالق ٍة حقيقية اىل ٍ
حد ما ،وكثريا ً
ما نحاول القيام مبهام متعددة عرب ارسال رسائل
نصية والتحدث يف نفس الوقت .من املهم أحياناً
أن تتواجد مع اآلخرين حقاً عندما مننحهم من
وقتنا .تكريس الوقت والطاقة والجهد لتطوير
وبناء العالقات هي واحدة من مهارات الحياة
األكرث قيمة.
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 .4قم بتطوير مهارات االتصال لديك.
أحد أكرب األخطار يف التواصل هي افرتاض
أن الشخص اآلخر قد فهم الرسالة التي نحاول
إيصالها إليه .ميكن أن يؤدي ضعف التواصل
يف مكان العمل إىل ثقافة الطعن من الخلف
وإلقاء اللوم ،وهذا بدوره ميكن أن يؤثر عىل
مستويات اإلجهاد لدينا ،خاصة عندما ال
نفهم شيئاً أو نشعر بأننا قد ضللنا الطريق.
ري إيجايب عىل الروح
للتواصل الجيد تأث ٌ
املعنوية ،كام أنه يحفز األفراد عىل القيام
بالعمل عىل اتم وجه.
 .5تعلم تقنية استخدام الهاتف النقال.
يف الوقت الحارض ميتلك الجميع هاتفاً نقاالً،
وآخرين ميتلكون هاتفني أو أكرث .ويف الوقت
الذي يعترب فيه الهاتف النقال أداة فعالة
للتواصل وإنقاذ األرواح يف حاالت الطوارئ،
ميكن أن يكون مصدر إلهاء وعائق خطري
للعالقات اإليجابية عندما يستخدم بطريقة ال
تحرتم اللياقة .حاول أن تضع ذلك يف اعتبارك
عند استخدام هاتفك النقال.
 .6قدم وتلقى التغذية الراجعة .التغذية
الراجعة هي وقود التقدم .عىل الرغم من
أنها ليست ايجابية دامئاً ،إال أنها قد تكون
جيدة جد ا ً بالنسبة لك .إن القدرة عىل تقديم
التغذية الراجعة البناءة لآلخرين تساعد عىل
تعزيز إمكاناتهم الشخصية ،والتي ميكن
أن تساعد يف إقامة عالقات إيجابية ذات
منفعة متبادلة .إن أي تعليقات تتلقاها ما
هي إال معلومات مجانية ،ميكن أن تساعدك
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يف إنارة الطريق والحصول عىل منظو ٍر
مختلف .
 .7تعلم أن تثق أكرث .قبل مد ٍة طويلة دار
بيني وبني شقيقي نقاش فلسفي حول ما هو
األمر األكرث أهمية يف أي عالقة – هل هو الحب
أم الثقة أم العاطفة .كنت أصغر سناً وأكرث
سذاجة حينها ،وكنت عالقة يف البحث عن
اإلحساس .إال أنني نضجت وفهمت أن الثقة
مهمة للغاية يف أي عالقة .بعد سنوات ،اشرتيت
ألخي صورة فتا ٍة صغرية ،كانت تبتسم وتحدق
بثقة اىل الكامريا مع قدم فيل فوق رأسها.
كان التعليق عىل الصورة يقول“ :الثقة أكرث
أهمية من الحب” .الحب ال يدوم بدون مقادير
متساوية من اإلحرتام والثقة.
 .8قم بتطوير التعاطف .هناك تعبري عظيم
تعلمته منذ زمن بعيد“ :سوف ينىس الناس ما
قلته ،سوف ينسون ما فعلته ،لكن لن ينسوا أبدا ً
كيف جعلتهم يشعرون” .إن التعاطف والتفاهم
يبني العالقات بني الناس .إنها حالة إدراك
ٍ
شخص آخر دون إلقاء اللوم
ملشاعر واحتياجات
أو تقديم النصيحة أو محاولة إصالح املوقف.
ٍ
لشخص
التعاطف هو “قراءة” الحالة الداخلية
آخر وتفسريها بطريق ٍة تساعده عىل التقدم
وتطور والثقة املتبادلة.
كل عالق ٍة نقيمها ميكن أن تعلمنا شيئاً .كل
عالقة نقيمها ميكن أن تعلمنا شيئاً مختلفاً،
ٍ
عالقات إيجابية مع اآلخرين ،سنصبح أكرث
وببناء
سعادة رضا .وسنشعر بأننا مدعومون ،وداعمون
وعىل تواصل.
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التعلم من القلب
بقلم آن بريليني

إنها السنة العرشين التي أقضيها يف
يوغسالفيا “سابقاً” .عشت وعملت فيها بعد وفاة
الرئيس تيتو مبارشة عام  .1980كانت صوره
ال تزال معلقة يف كل مكان ،وعىل الرغم من أن
البالد كانت متر بأزمة اقتصادية صعبة ،مل يكن
أحد يشكك يف الوحدة اليوغسالفية .بعد أن عشت
هنا “قبل” و “بعد” التقسيم ،مازلت محتارة
كيف أدت سلسلة من الحروب األهلية الوحشية
والدموية إىل تكوين سبعة بلدان مختلفة.
لكنني اكتشفت أن العديد من األشخاص
الذين عاشوا يف تلك الفرتة كانوا يواجهون
صعوبة يف فهم ذلك .يبدو األمر كام لو أنه
كابوس من الكراهية واألمل.
لقد سمعت الكثري من التعليقات عىل غرار “ال
ميكننا معرفة ما حدث ،وال كيف أصبحنا أعداءا ً
لجرياننا وأقاربنا”.
عىل الرغم من أن الجميع مل يغفر وينىس،
أعتقد أنهم سيفكرون مرتني أو أكرث قبل الدخول
حرب أخرى .لقد دفعوا الثمن ،وبطرقٍ عديدة،
يف ٍ
ال يزالون يدفعونه.
عىل مر السنني قامت منظمة بري اون موندو
ميغليور اإلنسانية* ببناء جسور املصالحة،
ومن خالل هذه العملية ،أُتيحت يل الفرصة
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إللقاء نظرة خاطفة عىل مسألة الحرب املعقدة
مقابل السالم.
رأيت جنون الحرب واألمل ،والندبات التي ترتك
عىل مر السنني.
لقد ملست أمل التقسيم.
أصبحت مقتنعة برضورة الوحدة وجاملها،
فهي يش ٌء قوي ال يقدر بثمن .وأدركت الحالة
املؤسفة التي نقع فيها عندما ال نقدرها ونفقدها
يف النهاية.
تعلمت أن األشياء الصغرية ،إن مل يتم التصدي
لها ،ميكن أن تصبح قضايا كبرية.
أدركت خطر اعتبار األشياء الجيدة التي منتلكها
أمرا ً مفروغاً منه ،واستسهال مقايضتها ببعض
الوعود املزيفة.
وشهدتُ ما ميكن للغفران أن يحققة ،وأهمية
اإلميان والثقة مقابل اليأس.
لقد دهشت من الشجاعة والبسالة وعدم
األنانية التي ميكن لبعض الناس إظهارها يف
الظروف القاسية.
تذكرت مقولة األم ترييزا“ :ما الذي ميكنك
القيام به لتعزيز السالم العاملي؟ اذهب إىل البيت
واحبب أرستك” .إذا مل يكن هناك سالم ،فذلك ألننا
نسينا أننا ننتمي إىل بعضنا البعض.

*انا بريليني هي أحد مؤسسني “بري اون موندو ميغليور” ( )www.perunmondomigliore.orgوهي منظمة إنسانية
ناشطة يف البلقان منذ عام .1995
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التحدث مقابل االصغاء
بقلم آيريس ريتشارد

كانت الكافترييا الصغرية يف مكان عميل تغص
ٍ
مجموعات يتحدثون
بالرثثرة .كان الزمالء يجلسون يف
فتعج الغرفة باألصوات .مل أشعر برغب ٍة يف الحديث
ذلك اليوم فاختارت الجلوس مبفردي .اخذت احملق
يف النافذة منهمك ًة يف التفكري يف العديد من األمور.
عالقات مضطربة يف العمل ،وحالة صحية سيئة.
تساءلت متى سأصل إىل نهاية النفق حيث ترشق
الشمس مرة أخرى.
عندما كنت أرتشف القهوة نظرت يف أرجاء الغرفة
والحظت أن كل شخص لديه قصة يرويها .الجميع قاموا
برسد قصصهم ،إال أن عددا ً قليالً منهم كان منهمكاً يف
االستامع الفعال .ظننت أنني أحتاج حقاً لصديقٍ ميلك
مهارات استام ٍع جيدة ،ميكنه أن يساعدين يف تفكيك
أفكاري املضطربة .عندها بدأت الفكرة تتشكل يف ذهني.
وبدالً من انتظار ذلك الصديق ،كان عيل أن أكون أنا
صديق ًة لآلخرين.
يل تعلمه الكتساب هذه املهارة.
هناك الكثري مام كان ع ّ
الخطوة األوىل هي اتخاذ قرار أن أكون مستمعة جيدة
لآلخرين .بعد تلك الخطوة الصغرية ،الحظت أن عالقتي
مع زمالء العمل واألصدقاء قد تحسنت بالفعل.
وباملناسبة ،وجدتُ “مستمعاً جيدا ً” ،شخصاً
يفهمني ويساعدين اهتاممه عىل تفكيك أفكاري
واعادة تنظيمها.
www.motivatedmagazine.com

نصائح سريعة
تأكد أن العالقتك بنفسك عالقة
إيجابية.
اقبل واحتفي بحقيقة أننا جميعاً
مختلفني.
اصغي باهتامم ملا يقوله اآلخرون.
امنح الناس الوقت و “كن حارضا ً
“ عندما تكون معهم.
طور مهارات اإلتصال الخاصة
بك.
تعلم التقنيات الخاصة بالهاتف
النقال ،وكن مطلع عىل مخاطرها.
تعلم إعطاء وتلقي التغذية
الراجعة البناءة.
افتح قلبك وتجرأ عىل وضع الثقة
يف اآلخرين.
تعلم أن تكون أكرث تفهامً
وتعاطفاً.
عامل الناس كام تريد أن يعاملوك.
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عندما
تجد إبنك
نائم ًا

األبوة واألمومة
من القلب

بقلم جويل روك

يف الطريق إىل املنزل بعد أمسية مع بعض
األصدقاء ،سألت أصغر أبنايئ إن كان قد أمىض
وقتاً ممتعاً.
أجاب“ :نوعاً ما”“ .لكن األطفال يف امللعب
كانوا يضايقونني”.
“ملاذا؟” سألت .أحياناً تكون ردة فعل طفيل
قوية اتجاه بعض التعليقات ،لذا افرتضت بأن
األمر مل يكن ذو أهمية.
“قال إريك بأنه رأى صور ًة يل وأنا نائم
أثناء القيام بالواجبات املنزلية ،ثم قالت
ليزيل إنها شاهدتها أيضاً ،وبدأ جميع
األطفال يضحكون”.
مل أكن أعرف ماذا أقول له .كنت قد نرشت
صورة عىل الفيسبوك إلبني نامئاً عىل مكتبه
وواجبه املنزيل بجانبه .كنت أظن أنه أم ٌر لطيف.
يضع إبني كل جهده يف انجاز دروسه ،ولكن
عندما يكون متعباً فإنه يخلد للنوم.
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هذا األمر شائع يف عائلتي ،حدث يل وألشقايئ
أيضاً .مبجرد وصولنا إىل نقطة معينة من التعب
ال ميكننا مقاومته ،فيكون النوم هو الحل الوحيد.
ابني اكتسب ذلك يف ٍ
وقت مبكر .عندما يكون
متعباً ينام ،حتى لو كنا عىل وشك غناء أغنية عيد
ميالده أو عندما يفرتض به أن ينهي واجبه املنزيل.
زوجي وأنا نفهم ذلك ونتعامل مع األمر .كان
مدرسوا ابننا ،يدركون أنه قد ينام عىل مكتبه يف
بعض األحيان .أحاول جعله ينام مبكرا ً عندما
يكون عليه االستيقاظ يف الصباح الباكر أو
عندما يكون أمامه يوم طويل.
اآلباء واملعلمني عموماً يفهمون هذه األشياء .إال
أن األطفال اآلخرين ال يفهمون ذلك.
عندما نرشت الصورة “الطريفة” ،مل أفكر
يف إمكانية قيام اآلباء بإبرازها لرياها أطفالهم،
والتي قد ال تكون “طريفة “ بل “سخيفة” أو
“مضحكة” أو “محرجة”.
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أم ٌر فعلته دون تفكري تسبب يف إيذاء
إبني .ويف تكوين صورة سلبية عنه يف أذهان
أصدقائه .قد ينىس األطفال األمر بعد دقيقة
ويعاودون اللعب مرة أخرى .لكن يف تلك
اللحظة ،كان عيل أن أعرتف لولدي بأنه مل يكن
خطأهم .بل كان خطأي أنا.
سحبت صورة الفيسبوك وأريتها ألبني
قائلة“ :لقد نرشت هذه الصورة لك قبل أيام.
مل أكن أظن أن أي شخص سوف يضايقك
حول هذا املوضوع .ثم وعدته بأنني لن أنرش
أي يشء عنه إال إذا سألته أوالً .كنت قد أبرمت
هذا اإلتفاق مع عدد من أفراد عائلتي ،لكن
مل يخطر ببايل أن األمر سيكون مهامً إلبني
األصغر .كنت مخطئة.
من الغريب إرتكاب خطأ من هذا القبيل.
وبالعودة إىل طفولتي ،كانت أقوى مشاعري
ناتجة عن املضايقات .أستطيع أن أتذكر
www.motivatedmagazine.com

مناسبات مختلفة قبل أن أبلغ الخامسة
من العمر ،حيث كنت أذرف الدموع بسبب
املضايقات .متيل اللحظات املؤملة إىل البقاء
يف العقل والقلب لفرتة طويلة بعد أن يتالىش
صدى الكلامت الفعلية.
كم مرة يكون لكلاميت أو تعليقايت الجانبية
نفس تأثري تعليقات هؤالء األطفال يف امللعب؟
عندما أحاول الرتكيز عىل العمل ،وبعد عدة
مقاطعات ،أرصخ عىل األطفال وأخربهم أن
يرتكوين وحدي حتى أمتكن من إنجاز يشء ما.
أو عندما يتجادلون وال أستطيع تحمل ذلك أقول
لهم ال يهمني من قال ماذا وما هي املشكلة  -أريد
الهدوء فقط.
بعد تفكري عميق ،تعهدت بأن أرى األشياء من
خالل عيون طفيل .هذا ليس أمرا ً سهالً ميكنني
القيام به ،وال حتى الحفاظ عليه ،ولكنه يشء
ميكنني عىل األقل تجربته.
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العالقات اإليجابية

أقوال
مأثورة

Notable
Quotes

العنرص األكرث أهمية لبلوغ النجاح هو التوافق مع
الناس - .ثيودور روزفلت

عندما تتوقف عن توقع املثالية من الناس ،ستتمكن
من أن تحبهم كام هم - .دونالد ميلر

ان عالقة الحب األمثل هي تلك التي يكون فيها
املحبوب حرا ً  -أن يضحك معي ،ولكن ليس عيل؛
أن يبيك معي ،لكن ليس بسببي؛ أن يحب الحياة
و يحب نفسه و يحب أن يكون محبوباً .ترتكز
هذه العالقة عىل الحرية وال ميكن أن تنمو أبدا ً يف
قلب غيور - .ليو بوشاغليا
ٍ

قد ينسوا ما قلته ،لكنهم لن ينسوا أبدا ً كيف
جعلتهم يشعرون - .كارل دبليو

إن اجتامع شخصني يشبه التالمس بني مادتني
كيميائيتني :إذا كان هناك أي رد فعل ،فإن كليهام
يتحوالن - .كارل يونغ
ٍ
شخص ما ،هناك
عندما تكون يف نزاع مع
عامل واحد ميكن أن يحدث الفرق بني اإلرضار
بعالقتك وتعميقها .هذا العامل هو موقفك.
 -وليام جيمس

اللطف املستمر ميكن أن يحقق الكثري .كام تقوم
الشمس بإذابة الجليد ،يتسبب اللطف يف تبخر
سوء الفهم وعدم الثقة والعداء  - .ألربت شويتزر
ميكنك كسب العديد من األصدقاء خالل شهرين
إذا أظهرت اإلهتامم بهم ،أكرث مام قد تكتسبه
خالل عامني بإنتظار جعلهم يهتمون بك.
 ديل كارنيجيميكننا تحسني عالقاتنا مع اآلخرين برسعة
فائقة إذا أصبحنا مشجعني بدالً من أن نكون
نقاد - .جويس ماير
الحب يزيل األقنعة التي نخىش
أن نعيش بدونها ونعرف أننا
ال نستطيع العيش داخلها.
 -جيمس بالدوين
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