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من المحرر
كان التواصل موضوع العدد الثاين من املشوقة عام  .2002وكم
تغي العامل منذ ذلك الحني .ظهر اإلنرتنت يف عام  .2000كان
ّ
جديدا ً نسبياً ،فلم يكن بإمكان الجميع الوصول إليه .مل يكن هناك
فيسبوك بعد ،وال هواتف آي فون أو هواتف ذكية أو حتى كامريا
يف الهاتف .يف تلك األيام ،كنا نتواصل عرب الخطوط األرضية.
وعندما نسافر خارج البالد كان الكثري منا يستخدمون الهواتف
العمومية للتواصل مع أحبائهم يف الوطن.
كنا نعتقد أنه مع كل التكنولوجيا واألدوات املتاحة اليوم،
ستتحسن مهارات اإلتصال لدينا ،وعالقاتنا الشخصية بشكلٍ
كبريٍ جدا ً .لكن هل تحسنت فعالً؟
بالطبع .أصبح التواصل اآلن أكرث سهولة ،وميكننا رؤية
بعضنا البعض عرب استخدام الهواتف املزودة بكامريات ،وعرب
برامج اإلتصال مثل (سكايب ،واتساب) وغريها .ومع ذلك ،قد
يجادل البعض بأن األدوات نفسها التي من املفرتض أن تسهل
التواصل ،ميكن أن تشتت انتباهنا عن تواصلٍ حقيقي وعميق مع
املحيطني بنا.
يف املقال اإلفتتاحي عن هذه املسألة ،كتبت« :التواصل الجيد
هو أحد الحجارة األساسية والحيوية ألي عالقة .فإذا تم إزاحة
البناء عنه ،وكانت أولوياتنا مرتكزة عىل أمور أكرث تفاهة وضعف،
عندها يصبح املبنى غري مستقر ،وال يعود األساس قادرا ً عىل دعم
الهيكل بالشكل الصحيح».
ٍ
ينطبق ذلك عىل وضعنا اليوم .فنحن بحاجة لتواصل اآلن
أكرث من أي ٍ
وقت مىض .متى كانت آخر مرة تركت فيها هاتفك يف
جيبك أو يف حقيبتك عند زيارتك لصديق؟ متى أجريت محادثة
حول مائدة العشاء مع جميع أفراد العائلة ،دون أن يتشتت انتباهك
بصوت رنات الرسائل نصية أو إشارات الفيسبوك؟ متى استمعت
لطفلك وهو يخربك عن يومه يف املدرسة دون تفقد هاتفك؟
يف حني أن التقنية لها وقتها ومكانها وغايتها يف حياتنا
اليومية ،آمل أن يحفزك هذا العدد من املشوقة ،عىل إعادة تجربة
بعض مهارات التواصل القدمية املتضمنة يف املقاالت والقصص،
التي ستجدد وتنعش عالقاتك  -سواء يف املنزل أو يف العمل أو
مع األصدقاء.
تواصالً سعيدا ً!

كريستينا لني
عن املشوقة
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٧

مزهرية
الجدة

املؤلف غري معروف ،بترصف

ذات يوم ،كنت مستلقية عىل رسيري ،أقرأ.
عندما دخلت أمي إىل الغرفة ،تحمل مزهرية
 قبيحة نوعاً ما – سألتني“ :هل ترغبني يفالحصول عىل هذه املزهرية؟”
أجبت برسعة“ ،ال ،ال أريد ذلك”.
وبينام التفت لتغادر الغرفة ،قلت لنفيس
“انتظري لحظة ،ليس بهذه الرسعة” .فسألتها:
“من أين حصلت عليها؟”
قالت“ :أوه ،لقد حصلت عليها عندما عبأت
منوذج طلبية؟” استغربت ،وسألتها“ :ماذا
تقصدين أنك عبأت منوذج طلبية؟”
قالت“ :حسناً ،عندما كنت فتاة صغرية،
أرسلت رشكة سميث كتالوجات للناس .كنت آخذ
الكتالوج وأدور عىل سكان الحي ،أطلب منهم أن
يشرتوا منه .عندما مألت طلباً وأرسلته ،أعطوين
جائزة .يف إحدى املرات ،حصلت عىل أرجوحة
الرشفة لعائلتي”.
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تبلغ أمي من العمر  81عاماً .وهي واحدة من
ستة أطفال ،هجرهم والدهم عندما كانت صغرية.
كان من الصعب الحصول عىل املال .إال أن جديت
متكنت من الحفاظ عىل األرسة طوال السنني،
وال أعرف كيف استطاعت فعل ذلك .بالنسبة
ألمي ،كان الحصول عىل أرجوحة الرشفة إنجازا ً
كبريا ً ورفاهية .وعىل الرغم من أنها مل تعد متلك
األرجوحة ،إال أن املزهرية التي قدمتها يل بقيت.
مزهرية مليئة باملعنى.
قلت بعفوية.
“أمي ،أنا أريد املزهرية”ُ ،
آالن ،للمزهرية مكانٌ بارز يف غرفة املعيشة.
فهي ترمز إىل لحظة مثينة شاركتها مع
والديت .تعلمت يف ذلك اليوم أنه ما مل نشعر
بالشخص املقابل ،ونأخذ بعض الوقت لسامع
املعنى فيام يقولوه لنا ،فسنفقد لحظة مثينة
من التواصل.
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أفضل  10طرق لتحسين
مهارات اتصالك

بقلم ميالين بينوال ،بترصف

يعد التواصل الف ّعال أحد أهم املهارات
الحياتية التي ميكننا تعلمها ،ولكننا ال
نبذل الكثري من الجهد لتعلمها .سواء كنت
ٍ
محادثات أفضل يف حياتك
ترغب يف إجراء
الشخصية أو اإلجتامعية ،أو كنت تسعى
اىل تجميع أفكارك بسهولة يف العمل ،إليك
بعض النصائح األساسية لتعلُم التواصل
بشكلٍ أكرث فاعلية.
 .1تعرف عىل لغة جسدك
ت ُخرب رشيكك بأنك جاهز للنقاش ،ولكنك
تكتف ذراعيك .تقول أنك تستمع ،ولكنك
مل تزح نظرك عن هاتفك لحظة .غالباً ما
تكشف لنا لغة الجسد أكرث مام نعتقد،
ٍ
اتصال بالعني ،أو
سواء كان ذلك من خالل
كيف تتاملك نفسك خالل مقابلة الفيديو .ال
تنس أنك تتواصل باستمرار ،حتى عندما ال
تقول كلمة.
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ٍ
بكلامت غري
 .2تخلص من حشو املحادثة
رضورية
الهمهامت خالل الحديث ال تساعد يف تحسني
الكالم أو املحادثات اليومية .اقطعها لتكون
أكرث إقناعاً ،ولتبدو أكرث ثقة .إحدى الطرق
التي قد تساعد هي أن تنتبه لنفسك عندما تقول
“أممم” أو “اااه” .ميكنك أيضاً محاولة إخراج
يديك من جيوبك ،أو مجرد االسرتخاء والتأين
قبل أن تتحدث .لحظات السكوت تلك تشعر بها
أنت أكرث من اآلخرين.
 .3حرض أحاديث صغرية تنفع يف جميع
املناسبات
األحاديث الصغرية ف ٌن ال يتقنه الكثري
من الناس .يف لحظات الصمت املربكة مع
أشخاص تكاد ال تعرفهم ،فإن تلك األحاديث
ستكون خطة بديلة .قد يساعدك الحديث
عن املواضيع التالية (العائلة ،املهنة ،الرتفيه،
األحالم) يف خلق نقاش ،وميكنك أيضاً تحويل
الحديث الصغري إىل محادثة من خالل مشاركة
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املعلومات التي ميكن أن تساعدك أنت والشخص مراعاة منظور الشخص اآلخر عند محاولة
إيصال فكرتك.
اآلخر يف العثور عىل أرضية مشرتكة.
 .4إروي قصة
القصص قوية .فهي تنشط عقولنا وتجعلنا
أكرث إقناعاً ،وتجعل اإلجتامعات أقل ملالً،
وتساعدنا يف املقابالت .تعلم أرسار أن تصبح
حكوايت جيد من خالل البحث عن املوضوع.
لدى كل شخص قصة واحدة رائعة عىل األقل.
 .5إطرح األسئلة وكرر ما يقوله الشخص
اآلخر
دعونا نواجه األمر ،تتشتت أفكارنا أحياناً
ٍ
شخص آخر ،أو ال ننتبه ملا
بينام نستمع لحديث
يقوله بالضبط .إن طرح األسئلة وتكرار الكلامت
األخرية للشخص اآلخر يُظْ ِه ْر بأنك مهتم مبا
يقوله ،ويبقيك متحرضا ً ،ويساعد يف توضيح
النقاط التي ميكن أن يساء فهمها (عىل سبيل
املثال“ ،إذن بالنهاية ،سوف تشرتي التذاكر
ليوم السبت؟”).

 .8كن مخترصاً ،ومحدداً
العنارص التي تعطينا موضوعاً “مخترصا ً”
جيد وقوي هي :الخلفية ،السبب ،املعلومات،
النهاية واملتابعة .تلك العنارص تساعد يف
كتابة رسائل قصرية ،مخترصة ووافية .وهي
طريقة مفيدة يف التواصل الكتايب والشفوي.
أما العوامل التي تخلق تواصالً ناجحاً هي:
الوضوح ،اإليجاز ،التحديد ،الصحة ،التامسك،
التكامل واللطف.

 .9التعاطف
طريق ذو اتجاهني .إن كنت تضع
التواصل
ٌ
نفسك مكان الشخص اآلخر؛ فذلك سيساعدك
عىل التخفيف من نسبة الصعوبة والقلق،
اللذان يحدثان أحياناً عند محاولة التواصل مع
اآلخرين .عىل سبيل املثال ،أن تعرف ما يعنيه
رشيك حياتك عندما يقول أنه متعب وال يرغب
بالحديث .يساعدك التعاطف عىل إدراك املعنى
الخفي للحديث عند التواصل مع اآلخرين،
 .6إبتعد عام يُلهيك
ِ
حديث ويساعدك عىل االستجابة بشكلٍ أكرث فعالية.
من غري الالئق استخدام هاتفك أثناء
ٍ
ٍ
شخص
شخص ما معك ،أو أثناء تواجدك مع
من املفرتض أن تقيض الوقت معه .رمبا ال  .10اإلستامع ،إستمع جيداً
وأخريا ً ،ومع مراعاة كل ما ذُكر سابقاً ،فإن
ميكننا التخلص من جميع امل ُلهيات من حولنا،
ولكن مجرد توجيه تركيزنا بعيدا ً عنها ميكن أن أفضل ما ميكنك القيام به لتحسني مهاراتك
يف التواصل هو تعلُم اإلستامع ،والرتكيز عىل
يحسن من تواصلنا مع بعضنا البعض.
ِّ
التحدث مع اآلخرين دون مقاطعتهم .إنه أم ٌر
صعب ،ولكن “املحادثة الجيدة هي مجموعة
 .7إجعل حديثك يناسب من تتحدث معه
أفضل املتواصلني هم من يُعدلون طريقة الكلامت التي ترتبط بأناقة مع اإلستامع”.
حديثهم استنادا ً إىل من يتحدثون إليه .من حتى إن مل تتطابق أمناط اإلتصال لديك مع
املحتمل أن أسلوب التواصل مع زمالء العمل أو الشخص املقابل ،فعىل األقل ستنطلقان من
املدير يختلف عن حديثك مع رشيك حياتك ،أو نفس القاعدة .عىل أمل أن يستمع الشخص
مع األطفال أو الشباب أو الشيوخ .حاول دامئاً اآلخر إليك بنفس اإلهتامم.
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هويات مفترضة
املؤلف غري معروف ،بترصف

كريس مريح أمام الكومبيوتر،
س عىل
ٍ
كنت أجلِ ُ
وأبحث عن غرفة دردشة محلية .وجدت واحدة
بسهولة ،ودخلت عىل قسم الصداقة .كنت أحتاج
أن أشعر باإلهتامم والرعاية يف تلك اللحظة،
حتى لو كانت زائفة .عندما طُلب مني إدخال
اسم تسجيل الدخول ،كتبت “القلب الوحيد”،
وهذا ما كنت عليه فعالً .مل يكن باإلمكان
استخدام اسمي الحقيقي عىل شبكة اإلنرتنت،
لوجود الكثري من الناس املجانني هناك.
“مرحبا وحيد ،ما الذي أىت بك إىل هنا
اليوم؟” ظهرت رسالة عىل شاشتي.
نظرت السم الشخص ،كان “الشعور
بالوحدة”“ .حسناً ،أرى أن لدينا شيئاً مشرتكاً.
أنا هنا ألجد شخصاً أتحدث معه”.
“وأنا كذلك” كان رده رسيعاً“ .عن ماذا
تريد أن نتحدث؟”
من إنفعايل قلت له كل األشياء السيئة
عن يومي وحيايت .خرجت الكلامت بحرية،
ومل أتوقع منه أن يفهم مشاعري .الرجال ال
يفهمون.
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“أعرف كيف تشعرين” ظهرت عىل الشاشة
بعد ثوان قليلة .مل أصدق ذلك “ .أشعر نفس
اليشء .ليس لدي أصدقاء .زوجتي ماتت منذ
عدة سنوات ،وأوالدي ،ال يفهمون حقاً كم
أحبهم” ،كتب برسعة.
“ملاذا ال تخربهم ؟” سألت.
“ال أستطيع”.
قررت عدم دفعه إىل أبعد من ذلك .لقد
تحدثنا عن مشاعرنا وما كنا نريده من الحياة.
“أنا أحترض يا وحيد”.
مل أفهم متاماً“ .ماذا تعني؟” سألت.
“ما قلته .أنا أموت وأنا خائف ”.مل تكن
هناك كلامت متبادلة ملدة دقيقة أو اثنتني .كنت
أعرف ما كان يقوله .أنا فقط ال أريد أن أصدق
ذلك.
“كيف ذلك؟” أجبت بعد فرتة.
“ذهبت إىل الطبيب قبل بضعة أشهر .أنا
مصاب بالرسطان .وقال أنني قد أعيش ملدة
ثالثني يوماً أو ثالثني عاماً .ال ميكننا أن نعرف
بالضبط”.
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٧

شعرت بحزنٍ كبري .شعرت أنني أعرف
الرجل .كأنه صديق قديم .ال ميكن أن ميوت.
هذا ليس عادالً.
“ال أعرف ماذا أقول” أجبت بأمانة.
“ال تقويل أي يشء .مل أخرب أحدا ً بعد .أنا
خائف جدا ً وقلق عىل عائلتي .أحبهم كثريا ً”.
صمت آخر“ .وهم ال يعرفون ذلك”.
يل أن أفعل .يجب أن أقابل
فجأة عرفت ما ع ّ
هذا الرجل شخصياً ،ليعلم أن هناك من يهتم
به“ .الشعور بالوحدة؟” كَتَ ْبت.
“نعم؟”
“رسرت مبعرفتك ،لألسف سأغادر بعد
قليل .أشعر أنني سخيفة لطلب هذا ،لكن هل
هناك طريقة ميكن أن نلتقي بها شخصياً يف
ٍ
وقت الحق اليوم أو هذا األسبوع؟”
مل يكن هناك تردد هذه املرة“ .أود ذلك
كثريا ً .رمبا ميكننا أن نلتقي يف املقهى يف
وسط املدينة؟”
“بالتأكيد .الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم إن
كان مناسباً لك”.
“حسناً ،سأراك حينها” .جاء الرد منه.
“ال أستطيع اإلنتظار!” كتبت وقلت لنفيس
ٍ
يل املغادرة اآلن .قابلني عىل
بصوت عال“ .ع ّ
الطاولة الصغرية ،القريبة من النافذة األمامية.
أراك الحقاً!” .وقفت ،وكانت أول مرة أتحرك
منذ بدأ املحادثة .مررت بغرفة والدي ورأيت
الضوء يترسب من تحت بابه .لكنني مل أتوقف
ألقول وداعاً قبل أن أغادر.
انقىض اليوم برسعة .كنت سأقابل ألطف
رجلٍ عرفته بعد بضع ساعات .كتبت له رسالة
خالل اسرتاحة دراستي ألخربه أن شخصاً ما
www.motivatedmagazine.com

يهتم به ،وأن هناك من يحبه .ذلك أم ٌر جيد،
ٍ
غريب متاماً.
شخص
حتى لو كان من
ٍ
إنتهى يومي الدرايس .وكانت الساعة
يل السري ملدة
الثالثة واربعني دقيقة .كان ع ّ
خمسة عرش دقيقة إىل مقهى وسط املدينة.
شعرت بالتوتر فجأة .ماذا لو مل يعجبني هذا
الرجل؟ ماذا لو كان مجرد شخص مريض
يريد أن يؤذيني؟ ماذا لو كان عمره  12سنة
أو مثانني سنة؟ أعتقد أن ذلك ال يهم .كنا
سنلتقي يف مكانٍ عام ،وقلت أنني سأحرض.
كام أنني كنت أعلم أنه يقول الحقيقة .إنه
يحترض .إنه يحتاجني.
كان املقهى فارغاً تقريباً عندما دخلت.
أخربت الرجل الذي كان وراء املنضدة أنني
أنتظر صديقاً .ابتسم وأومأ برأسه قليالً.
جلست عىل أحد املقاعد عند النافذة األمامية
وظهري إىل الباب .وبعد الرابعة بدقيقتني .مل
يحرض صديقي الجديد .شعرتُ بخيبة أمل،
والقليل من الراحة.
ثم سمعت الجرس الصغري فوق الباب
األمامي .كانت هناك يد قوية عىل كتفي.
ناداين باإلسم الذي عرفني به بهدوء ،كأنه كان
يبيك“ .القلب الوحيد”.
تشجعت ونظرت إليه .كان يبيك .كانت يده
اليمنى تغطي جبينه كأنه كان ضائعاً.
ثم بكيت معه .تعانقنا وجلسنا هناك
لساعات ،نتحدث ونستمتع بصحبة بعضنا
البعض .مل يكن هناك لحظة واحدة دون
الدموع.
ذلك الرجل كان مثالياً .ذلك الرجل ،كان
والدي.
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أيض ًا ،أيض ًا ،أيض ًا ...

األبوة واألمومة
من القلب

بقلم روبن ل .سيلفرمان  ،بترصف

أنظُ ُر اىل تلك املالحظة املعلقة
عىل زاوية مكتبي ،تتأرجح
ببطء وتنحني مع الزمن.
إنها بطاق ٌة من أمي ،تحتوي
فقط عىل أربع جمل ،والكثري
من القوة لتغيري حيايت إىل
األبد .تشيد فيها أمي بقدرايت
كل
ككاتب دون مؤهل .متتلئ ُ
جمل ٍة بالحب ،وتفتخر بالجهد
سعي لتحقيق
الذي أبذله يف
ّ
األفضل.
لن تجد كلمة “لكن” أبدا ً عىل
البطاقة .وستجد كلمة “أيضاً”
تظهر هناك ست مرات.
يوم
يف كل مرة أقرأها ُ -
كل ٍ
تقريباً  -أتذكر أن أسأل نفيس
إذا كنت أفعل اليشء نفسه
لبنايت .سألت نفيس كم مرة
قلت لهم ويل كلمة “لكن” .أكره
أن أعرتف بأنني قلتها كثريا ً
جدا ً.
وعىل الرغم من أن إبنتي
الكربى تحصل عاد ًة عىل
تقدير ممتاز ،إال أن أساتذتها
كانوا يقولون أنها ترثثر كثريا ً
يف الصف .ويفوتني دامئاً أن
أسألهم عام إذا كانت تحقق
تحسناً يف التحكم بسلوكها،
8
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أو إذا كانت مشاركاتها مفيدة يف النقاش
الصفي ،أو إن كانت قد شجعت طفالً خجوالً
ّ
عىل التحدث .بدالً من ذلك ،كنت أعود إىل
املنزل وأقول لها “تهانينا! والدك وأنا فخوران
للغاية بإنجازك ،ولكن هل ميكنك أن تكوين
أكرث انضباطاً يف الصف؟”
وينطبق اليشء نفسه عىل ابنتنا األصغر.
وهي مثل أختها ،طفلة جميلة ومرشقة
وودودة .لكنها تستعمل أرضية غرفتها
وحاممها كخزانة ،مام يدفعني للقول يف
الكثري من األحيان“ :نعم ،ذلك املرشوع رائع،
لكن رتبي غرفتك!”
وقد الحظت أن اآلباء اآلخرين يفعلون
نفس اليشء“ .كانت عائلتنا بأكملها مجتمعة
يف عيد امليالد ،ولكن “كايل” انسحب مبكرا ً
ليلعب لعبة الكومبيوتر الجديدة”“ .فاز فريق
الهويك ،لكن كان عىل مايك أن يحقق الهدف
األخري”“ .آمي نالت لقب ملكة الجامل ،لكنها
اآلن تريد  200دوالر لرشاء فستان وحذاء
جديدين ”.لكن ،لكن ،لكن.
ما تعلمته من والديت هو أنه إذا كنت
تريد حقاً أن يتدفق الحب ألطفالك ،إبدأ يف
استخدام “أيضاً ،أيضاً ،أيضاً” بدالً من ذلك.
عىل سبيل املثال“ :كانت عائلتنا بأكملها
مجتمعة يف عيد امليالد ،وأتقن كايل اللعب
بلعبة الكومبيوتر الجديدة قبل مرور الليل
أيضاً“ ”.فاز فريق الهويك ،وبذل مايك
قصارى جهده طوال املباراة أيضاً”“ .اما
إميي فقد نالت لقب ملكة الجامل ،وتبدو
رائعة أيضاً!”
الحقيقة هي أن “لكن” تعطي شعورا ً
سيئاً“ .أيضاً” تعطي شعورا ً جيدا ً .عندما
يتعلق األمر بأطفالنا ،فإن الشعور الجيد هو
www.motivatedmagazine.com

بالتأكيد الطريق الذي يتعني علينا سلوكه.
عندما يشعرون بالرضا عن أنفسهم وعام
يفعلون ،فإنهم سيبذلون جهدا ً أكرب ،ويبنون
الثقة بأنفسهم ،وتصبح أحكامهم متناغمة
مع اآلخرين.
هذا ال يعني أن األطفال ال يحتاجون
أو ال يستجيبون لتوقعات والديهم .هم
يحتاجونها ،بغض النظر عام إذا كانت هذه
التوقعات جيدة أو سيئة .عندما تكون هذه
التوقعات مرشقة وإيجابية ثم يتم تدريسها
والتعبري عنها ،تحدث أشياء مذهلة“ .أرى أن
ذلك مل يكن عىل ما يرام .ما رأيك بإمكانية
فعله بشكلٍ مختلف يف املرة القادمة؟”
ٍ
ساعات طويلة عىل هذا
َضيت
أو “لقد ق َ
املرشوع ،أحب أن ترشح يل عنه” .أو “أنت
تعلم أننا نعمل بجد للحصول عىل املال،
لذلك ميكنك املساعدة يف إيجاد طريقة توفر
املال لرشاء ما تريد”.
ال يكفي أن نقول إننا نحب أطفالنا .سيأيت
وقت تسوء فيه األحوال ،ونشعر بإحباط شديد،
يصعب معه التعبري عن الحب والعاطفة .إن
أردنا التخفيف من حدة العنف يف مجتمعنا،
يجب أن نزيد من املالحظة والثناء واإلرشاد
يف األمور التي يفعلها أطفالنا.
(ال للمزيد من كلمة “لكن”!) هذه دعوة
رصيحة للفرح .وهي ٍ
تحد وفرصة جديدة
أمامنا كل يوم ،للفت انتباهنا إىل ما هو
جيد وواعد من أجل أطفالنا .ولنؤمن بأنهم
سيكونون قادرين عىل رؤية اليشء نفسه
فينا .يف نهاية املطاف ،يتعني علينا أن
نعيش ونعمل معاً.
وإن نسيت ،فإن مالحظة أمي معي
لتذكرين.
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األشجار المتساقطة
بقلم روبرت فولْغم ،بترصف

تروي القصة أنه يف جزر سليامن يف جنوب املحيط
الهادئ ،ميارس بعض القرويني طريقة فريدة يف
قطع األشجار .إذا كانت إحدى األشجار كبرية جدا ً
بحيث ال ميكن قطعها باستخدام الفأس ،يقوم السكان
ٍ
بقدرات
األصليني بقطعها بالرصاخ عليها .حطابون
خاصة يتسللون اىل الشجرة عند الفجر ،ويرصخون
عليها فجأة بأعىل اصواتهم .ويستمرون يف ذلك ملدة
ثالثني يوماً .وحينئذ متوت الشجرة وتسقط.
النظرية هي أن الرصاخ يقتل روح الشجرة .وفقاً
للقرويني ،وذلك يحصل دامئاً.
ٍ
عادات غريبة.
آه ،هؤالء السذج .يا لها من
يئ كثريا ً .ليس
الرصاخ عىل األشجار .أم ٌر بدا ٌ
لديهم املزايا التي توفرها التكنولوجيا الحديثة،
والعقل العلمي.
أنا أرصخ عىل زوجتي .أرصخ عىل الهاتف وعىل
جزازة العشب .وارصخ عىل جهاز التلفزيون وعىل
أطفايل .أحياناً أهز قبضة يدي وأرصخ يف السامء.
جاري أيضاً يرصخ يف سيارته كثريا ً .سمعته
هذا الصيف يرصخ عىل السلم معظم فرتة ما بعد
الظهر .نحن أناس عرصيون ،حضاريون ومتعلمون،
يرصخون يف زحمة السري ،وعىل الفواتري والبنوك
واآلالت  -خصوصاً اآلالت .اآلالت واألقارب ينالون أكرب
حصة من الرصاخ.
ال أعرف ما نفع ذلك .اآلالت واألشياء موجودة
هناك بسكون .حتى الركل ال يساعد دامئاً .أما بالنسبة
للناس ،فقد يكون لسكان جزر سليامن وجهة نظر
هنا .الرصاخ عىل الكائنات الحية يعمل عىل قتل
الروح فيها.
العيص والحجارة قد تكرس عظامنا ،لكن الكلامت
تكرس قلوبنا.
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فقط استمع

من راشيل نعومي رمين ،بترصف

أظن أن أحد أهم الطرق األساسية والقوية
ٍ
بشخص آخر هي اإلستامع .فقط
لالتصال
استمع.
لعل أهم يشء نعطيه لبعضنا البعض هو
اهتاممنا ،خاصة إذا أُعطى من القلب .عندما
يتحدث الناس ،ليس هناك حاجة لفعل أي
يشء سوى احتوائهم .استمع إىل ما يقولونه،
واهتم بهم .يف معظم األحيان ،يكون اإلهتامم
أكرث أهمية من الفهم .لقد استغرق األمر مني
وقتاً طويالً ألفهم قوة قول “أنا آسف جدا ً”
ٍ
شخص متأمل ،يعنيها حقاً.
عندما تصدر من
أخربتني إحدى مرضاي أنها كلام حاولت
أن تروي قصتها ،كان الناس يقاطعونها
ليخربونها أنهم قد مروا بأحداث مشابهة.
حتى أصبح أملها فرصة يروي فيها اآلخرون
قصتهم .يف النهاية توقفَت عن الحديث مع
معظم الناس .كانت وحيدة جدا ً .نحن نتواصل
من خالل اإلستامع .وعندما نقاطع حديث
ٍ
شخص ما لنخربه أننا نفهمه ،فإننا بذلك نحول
الرتكيز إىل أنفسنا .عندما نستمع ،يعرفون أننا
نهتم .ميكن للكثري من املصابني بالرسطان
www.motivatedmagazine.com

التحدث عن الراحة التي يشعرون بها لوجود
ٍ
شخص ما يستمع لهم فقط.
ٍ
شخص يبيك
لقد تعلمت التواصل مع
مبجرد اإلنصات له .يف املايض ،كنت أعطيه
منديالً ورقياً ليمسح دموعه ،إىل أن أدركت
أن تلك كانت طريقة غري مبارشة إلسكاتهم،
وإخراجهم من تجربة الحزن .اآلن أنا فقط
استمع .عندما يبكون يكون كل ما يحتاجونه
هو البكاء ،فقط كونوا بجانبهم.
مل يكن من السهل تعلم ذلك .فهو مختلف عن
كل يشء كنت قد تعلمته يف ِ
الصغر .كنت
اعتقدت أن الناس يستمعون فقط إن كانوا
خجولني ،أو إن مل يعرفوا اإلجابة .غالباً ما
يتمتع الصمت املحب بقدر ٍة أكرب عىل الشفاء
واالتصال ،أكرث من الكلامت.
ملزيد من القصص والنصوص حول التواصل،
قم بزيارة
http://www.inspirationalstories.
com/communication-4.html
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Quotes

التواصل هو الوقود الذي يحافظ عىل نار
العالقة مشتعلة ،بدونها ،تصبح عالقتك باردة.
 -وليام بيسيل

أذكر نفيس كل صباح :لن أتعلم من األشياء
يل أن أستمع.
التي أقولها .إن كنت أريد التعلُم ع ّ
 -الري كينغ

قبل أن تتحدث ،فكر :هل هذا رضوري؟ هل
هذا صحيح؟ هل هو لطيف؟ هل سيؤذي
أحدا ً؟ هل الصمت أفضل؟  -ساي بابا

التواصل مهارة ميكنك تعلمها .مثل ركوب
الدراجة أو الطباعة .إن عملت عىل تحسينها
ومامرستها ،سرتتفع جود ُة كل جز ٍء من حياتك
برسعة - .بريان ترييس

بدون التواصل ال توجد عالقة .بدون احرتام
ال يوجد حب .بدون الثقة ال يوجد سبب
لإلستمرار - .غري معروف
اليشء األكرث أهمية يف التواصل هو سامع ما
ال يقال .فن القراءة بني السطور هو البحث عن
الحكمة مدى الحياة - .شانون إل أدلر

انا أتحدث مع الجميع بنفس الطريقة ،سواء
كان عامل القاممة أو رئيس الجامعة - .ألربت
أينشتاين
قد تكون الكلامت الطيبة قصرية وسهلة ،لكن
ري جدا ً - .األم ترييزا
أثرها كب ٌ

العالقة القامئة عىل إرضاء الناس؛ عالقة غري
متوازنة وتضحية غري رضورية للنزاهة ،والتي
ستنهار يف نهاية املطاف - .بيرت شيبارد
ال يشكل مونولوجني حوارا ً - .جيف دايل
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