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من المحرر
تُتَ َخ ُذ القرارات يف كل األحوال واألوقات.
كل يوم ،نتخذ العديد من القرارات ،بشأن ما سنأكله
أو هل يجب أن منارس التامرين الرياضية أو كيف
نستغل وقتنا ،وما إىل ذلك .عىل مر السنني ،أصبحت
هذه القرارات مبثابة عادات ال نفكر فيها كثريا ً .إن كنا قد
اتخذنا القرار الصحيح من البداية فال يوجد داعي للقلق.
أما عندما ال نوفق باختياراتنا ،تتحول تلك القرارات
اىل عادات سيئة ينتج عنها عواقب طويلة األجل تؤثر
يف حياتنا وعالقاتنا.
ميكن أن يكون اتخاذ القرارات  -الكبرية منها
والصغرية عىل حد سواء  -مهمة شاقة .عندما يتوجب
يل اتخاذ القرارات التي تخص حيايت ،فإنني أحب
ع ّ
أن أجلس وأدون اإليجابيات والسلبيات .كام أنني
يل أن يساهموا بآرائهم وأن يبحثوا
أطلب من املقربني إ ّ
ويقرأوا املقاالت حول املوضوع الذي أحتاج إىل اتخاذ
قرار بشأنه.
بهذه الطريقة ،أشعر بالثقة بأنني أسري يف االتجاه
الصحيح ،وأن نتيجة قراري ستكون أفضل نتيجة ممكنة.
يف هذا العدد من املشوقة ،قمت بتضمني عدد من
القصص واملقاالت التي ساعدتني خالل أوقات صنع
القرار .آمل بأن تقدم لكم الدعم واالرشاد يف اتخاذ
خيارات حكيمة أيضاً .وبتوجيه من الله ،مهام كانت
التغيريات أو الخيارات التي نواجهها ،فسوف تنتهي
بالطريقة التي تتمنوها.
كريستينا لني
عن املشوقة
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املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٩

مواجهــة التغييــر
وتقليـم األشجـار
بقلم جويس سوتني

جاء مقلام األشجار أخريا ً .كنت أنتظرهام بعصبية،
كنت أنتظرهام بفارغ الصرب ليك يقلام أشجاري،
وكنت مرعوبة مام قد تكون عليه النتيجة .كنت أعلم
منذ فرتة طويلة أن األشجار بحاج ٍة اىل تقليم ،لكن
جزءا ً مني أحب منو الغابة عىل سجيتها ،وانتظرت
طويالً قبل االتصال بهام.
وصال هذا الصباح ،واضطررت إىل منع نفيس
من الركض باستمرار اىل الخارج وإخبارهام كيف
يقوما بعملهام .لقد رأيت مقليمن آخرين من قبل.
وقد شاهدت الدمار الكبري الذي أصاب األشجار
املقطوعة ،حيث كانوا يستخدمون املنشار ليقطعوا
الفروع الكبرية ومل يرتكوا سوى جذع يف الزاوية،
والذي سيستغرق سنوات الستعادة جامله.
لكن يف كل مرة نظرت فيها اىل الخارج هذا
الصباح فوجئت برسور .شاهدتهام يقطعان الفروع
الصغرية التي منت عىل حواف الشجرة .ثم استخدموا
املنشار لقطع بضع فروع أكرب ،ولكن فقط تلك التي
مل تعد نرضة .لقد عمال طوال الصباح عىل شجرة
واحدة ،مثل جراحني حريصني يعمالن عىل استئصال
ورمٍ رسطاين يضعف الجسم.
إن األمر يشبه إىل ٍ
حد كبري التعامل مع ما نحب
يف حياتنا .من املخيف اإلعرتاف بالخطأ ،أن تدرك بأن
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التغيريات العميقة يجب أن تحدث يف بعض األحيان.
يتطلب األمر شجاعة الستخدام املنشار عىل فروع
مشاكلنا الشخصية والبدء يف القطع .يتطلب األمر
اإلميان بقطع تلك األشياء التي يتعني علينا التخيل
عنها والتي تعرقل منونا وصحتنا وسعادتنا .إنها عملية
مؤملة ،أسمع ضجيج املنشار واآلالم تشتد يف قلبي.
يف أوقات الضعف هذه ،أوقات املكاشفة ومواجهة
نقاط الضعف لدينا ،علينا أن نتوخى الحذر حتى ال
نبدأ فقط يف إبعاد كل يشء عنا ،والتقطيع بعشوائية،
وتدمري حتى تلك األشياء الصحية والجميلة.
هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إىل أيدي الجراح
اللطيفة والذي يحرص عىل عدم تدمري األجزاء
الصحية من الجسم أثناء إجراءه للعملية .نحتاج إىل
أيدي قاطعي األشجار الحريصني ،متاماً مثل أولئك
الذين استأجرت خدماتهم اليوم ،حيث استغرقهام
األمر بعض الوقت لقص األغصان الضخمة أو امليتة
والخطرة ،وترك الفروع الكبرية والجميلة التي توفر
الظل يف الصيف .إن هذا التشذيب الدقيق سوف ميكن
الشجرة من العودة إىل الحياة يف الربيع وهي أقوى

وأكرث جامالً وحيوية من أي ٍ
وقت مىض.
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حياتي،
اختياري،
مستقبلي.
بقلم نتايل بروكس

رمبا سمعتم بعض هذه األقوال:

العامل هو قوقعتك التي تعيش فيها.

قلبي يف النهاية.

كلمة مستحيل ليست يف قامويس.

أكون قادر ًة عىل االستفادة من فرص الخدمة والعطاء

لو حلمت باألمر سوف تحققة.

فخورين يب.

حدودي السامء.
ال تيأس أبدا ً.

أفضل طريقة ملعرفة املستقبل هي باخرتاعه.
النجاح هو ٪ 1 :إلهام و  ٪ 99مجهود.
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قد تكون هذه نقاط جيدة ،لكن الشك يترسب اىل

اعتقد بأن لدي الكثري ألقدمه اىل العامل .ينبغي أن

العديدة التي حويل ،وتحقيق إنجاز يجعل أحبايئ
ملاذا إذا ً ال ميكن تطبيق ذلك عىل أرض الواقع يف

بعض األحيان؟ أحياناً أشعر بأنني صغرية أو منسية

أو تائهة ،أو كام لو كنت أتجول بال هدف .أعلم بأنني
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٩

أعيش يف نعمة ،وأمتلك املعرفة والفهم واإلميان
واملواهب القيمة .لكن يف بعض األحيان ال أستطيع أن
أجمعها معاً لجعل هذه العطايا تساعدين يف حيايت.
كلام شعرت أكرث بهذه الطريقة ،كلام ازداد األمر
سوءا ً .حتى بدأت أخريا ً اتساءل عام إذا كنت سأجد ذلك
املسار املؤدي اىل حيا ٍة أفضل وعالق ٍة أعمق وأسلوب
حيا ٍة أكرث صحة .عندما أشعر بالضيق أو حني أكون
غري متيقنة أو أشعر بعدم الرضا عن مكاين اليوم،
يصبح «اإلصالح» أمرا ً محريا ً أو محبطاً ،فال أدري
حتى من أين أبدأ.
ثم توصلت إىل استنتاج ممتاز :هذه حيايت ،وهذا ما
صنعته .أدركت أنه ال ميكن ألحد أن يعيش حيايت من
أجيل .يجب أن أتحمل مسؤولية قرارايت.
لقد وضعت قامئة ببعض العقبات التي تثقلني
وتبقيني عالقة:
الكسل .من األسهل االستمرار يف فعل ما اعتدت
عليه بدالً من التغيري .األمر يتطلب اإلميان والطاقة
والتضحية والحركة لتغيري مسار حيايت .أعلم بأنني
سأبقى عىل املسار الحايل إن مل أصمم وأسعى للتغيري.
الخوف .الخوف من الفشل ،الخوف من الحرج،
الخوف من النجاح ،الخوف من الخسارة ،الخوف
من العمل الشاق .كل هذا الخوف ميكن أن يجعلنا
مشلولني .أعتقد بأن الخوف يجعلنا نقنع أنفسنا بأن
ما لدينا اآلن ليس بهذا السوء؛ إنه من غري املجدي
الدخول يف مخاطرة التغيري.
املامطلة .تأجيل األمور حتى الغد هو وصف ٌة للركود.
توقعات اآلخرين .صوريت التي أعتقد أن الناس
يرونني عليها متنعني من إجراء تغيريات ،والخوض
يف املناطق املجهولة.
عدم الوضوح .عندما تشعر بأنك بحاج ٍة إىل تغيري
حياتك ،فإنك تشعر بالقلق أو عدم االرتياح ،لكنك
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لست متأكدا ً من االتجاه الذي يجب عليك الذهاب

إليه أو ما يجب عليك فعله ،لذا تقوم باالنتظار .لقد
فعلت األمر نفسه .لكن املفتاح هو القيام بيش ٍء أثناء
انتظارك .بينام منيض قدماً فيام نعرفه ستتوضح

األشياء التي ال نعرفها خالل الرحلة.

يتطلب األمر شجاعة لتحمل مسؤولية حياتك.

يتطلب األمر شجاعة للتغيري واتخاذ خيارات

مختلفة.

يتطلب األمر شجاعة من أجل املخاطرة.

يتطلب األمر شجاعة لنعيش حيا ًة تنسجم مع سعينا

لتحقيق أكرب طموحاتنا ،بدالً من الخضوع ملا هو عادي.

يتطلب األمر شجاعة للتعمق والتطور يف ما يجعلنا

األشخاص الذين نريد أن نكون ،بدالً من االختباء وراء

األعذار أو إلقاء اللوم عىل اآلخرين.

يتطلب األمر شجاعة لنعيش بواقعية ،ونكون

الصورة الحقيقية ملا نحن عليه.

يتطلب األمر شجاعة للبقاء عىل املسار ،والتغلب

عىل العواصف التي ستحدث مبجرد إجراء التغيري.

بعد أن نحشد الشجاعة لالعرتاف مبا يجب تغيريه ،فإن

الخطوة التالية هي التنفيذ .اليوم هو كل ما منلك ،واإلجراءات
الذي نتخذها اليوم هي ما ستشكل حياتنا وإرثنا.
إذا ً هذا هو التحدي:

 .1تحمل املسؤولية.

 .2التعرف عىل العقبات.
 .3التحيل بالشجاعة.

 .4اتخاذ اإلجراءات املطلوبة.

عندما نلقي نظرة فاحصة عىل اختيارات حياتنا

ومواجهة كل ما يعيقنا ونطلب من الله الشجاعة
التخاذ اإلجراءات الالزمة ميكننا أن نطمنئ إىل أن

األمور ستنجح يف النهاية.
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نهاية
دورها
بقلم السا سيكروفسيك

لوحت يل فانيسا عندما أغلقت األبواب ،وشاهدت
القطار يأخذ بعيدا ً صداقة ست سنوات .التقيت أنا
وفانيسا يف املدرسة الثانوية ،وقد أدى اهتاممنا
املشرتك يف كتابة القصص وذوقنا املشرتك يف
الروايات اىل انشاء عالقة غري قابلة لالنقطاع،
استمرت عرب مراحل حياتنا خالل سنوات املراهقة.
صلَت عىل منحة دراسية ،وكانت يف طريقها
ح َ
لقد َ
للسفر خارج البالد للدراسة ،مام تركني يف محاول ٍة
ملعرفة كيفية االستمرار يف حيايت بعد رحيلها .كنت
أعرف دامئاً أننا يف يومٍ من األيام سنغادر الديار
كل يف طريقٍ مختلفة ،ولكن اآلن وقد حدث
ونذهب ٌ
ذلك بالفعل فقد شعرت بالصدمة.
خالل األسابيع القليلة األوىل بعد مغادرتها،
انتبهت كم كنت أعتمد عىل فانيسا .بدالً من قضاء
الوقت مع أصدقاء مختلفني ،بقيت يف املنطقة اآلمنة
مع فانيسا وعدد قليل من أصدقائنا املشرتكني .كان
من األسهل تبني وجهات نظر شخص ما محبوب
وذيك مثل فانيسا بدالً من التوصل إىل وجهات
نظري الخاصة حول كل يشء .عىل سبيل املثال،
كنت أتابع دامئاً آراء فانيسا حول الكتب التي يجب
قراءتها أو األفالم التي يجب مشاهدتها.
مع أن إخاليص الشديد مل يكن أمرا ً سيئاً ،إال أنني
أدركت بأنني كنت أُحجم عن املخاطرة الشخصية
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املتمثلة يف اتخاذ رأيي ورسم املسار الخاص يب.
عىل الرغم من أنني أعجبت بشجاعة فانيسا لرتكها
محيطها املألوف ومتابعة حلمها ،إال أنني شعرت
بالرعب من فكرة االضطراب العاطفي الذي يأيت مع
بلوغ سن الرشد دون الحصول عىل الطأمنينة والدعم
العاطفي من أفضل صديقايت.
بقيت أنا وفانيسا عىل اتصال طوال السنة األوىل
أو نحو ذلك ،لكنني نضجت بشكل طبيعي مع مرور
الوقت .يف تلك الفرتة حني رأيت بأن آمايل يف الحفاظ
عىل صداقتنا كانت تتنهار انفطر قلبي .ولكن حني
أنظر إىل الوراء ،بدى واضحاً بأن خروج فانيسا من
حيايت أعطى زخامً لنضوجي الشخيص.
اضطررت للقاء أصدقاء جدد وارتكاب األخطاء،
ومن ثم ساعدت نفيس ليك أقف مرة اخرى عىل
قدمي .وعدم مقدريت عىل طلب نصيحتها حول
كل يشء جعلني أتفحص قلبي أكرث وأتأمل يف
القضايا بنفيس.
عىل الرغم من أنني شعرت بالوحدة والهجران يف
ذلك الوقت ،إال أنني أفهم اآلن ما كتبه فراز كازي حول
الصداقة« :بعض الناس سيغادرون ،لكن هذه ليست
نهاية قصتك .هذه هي نهاية دورهم يف قصتك».
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٩

التغيير أمر حتمي
كيف تَخرُج منه شخص ًا أفضل
بقلم ستيفاين ساركيز

اليشء الوحيد الثابت يف الحياة هو التغيري .لكن
من الصعب أن نعتاد عليه ونتقبله بسهولة .فيام ييل
بعض النصائح للتعامل مع التغيريات الكبرية يف
حياتك ،والخروج منها شخص أفضل.
عليك اإلقرار بأن األشياء تتغري .يف بعض
األحيان ننشغل يف محاربة التغيري بحيث نؤجل
التعامل معه .إن اإلنكار قوة كبرية ،تحمينا بعدة
طرق .لكن التخلص من ذلك الشعور واقناع نفسك
بأن األمور تتغري ،وال بأس يف ذلك ميكن أن يكون
أقل إرهاقاً من تأجيله.
أن ندرك بأن التوتر ميكن أن ينتج حتى من
التغيري الجيد .يف بعض األحيان مير الناس بتغيري
جيد يف حياتهم ،مثل التخرج ،فيشعرون بقد ٍر كبري
من التوتر وحتى الرهبة .ضع يف اعتبارك أن التغيري
اإليجايب ميكن أن يخلق التوتر متاماً مثل التغيري
السلبي .القلق هو طريق ُة جسمك يف التفاعل مع
التغيري .ال بأس أن تشعر بالتوتر حتى عندما يحدث
يشء جيد ،إنه أمر طبيعي.
حافظ عىل جدولك الزمني االعتيادي إىل
أقىص حد ممكن .كلام زاد التغيري الذي يحدث،
كلام كان من املهم التمسك بجدولك االعتيادي
بقدر اإلمكان .إن وجود بعض األشياء التي تبقى
كام هي يشعرنا باالستقرار .إنها وسيلة للتذكري
بأن بعض األشياء ال تزال ثابتة ،وذلك مينح عقلك
القليل من الراحة.
www.motivatedmagazine.com

حاول أن تأكل بشكل صحي قدر اإلمكان.

عندما يحدث التغيري ،مييل الكثري منا ألكل
الكربوهيدرات  -الخبز ،الكعك ،الحلويات ،إلخ .قد
يكون السبب هو أن تناول الكربوهيدرات يزيد من

افراز السريوتونني  -وهي مادة كيميائية يف املخ
تُستَنذف إىل ٍ
حد ما عندما منر بالتغيري (اإلجهاد) .ال

بأس بأن تهدئ نفسك باألطعمة املريحة لكن باعتدال.
مامرسه الرياضه .قد تكون مواصلة مامرسة

التامرين الرياضية بانتظام جزءا ً من نصيحة «استمر

يف جدولك االعتيادي» .إذا مل يكن التمرين جزءا ً من

روتينك اليومي حاول إضافته .حتى مجرد امليش

حول الحي ميكن أن يساعدك عىل الشعور بشكلٍ
أفضل.

اطلب الدعم .ما من أحد يعيش الحياة مبفرده.

ال بأس بأن تطلب املساعدة  -إنها عالمة عىل أنك
تعرف نفسك مبا يكفي لتدرك أنك بحاج ٍة إىل بعض

املساعدة.

اكتب اإليجابيات التي جاءت من هذا التغيري.

رمبا يسبب هذا التغيري يف حياتك لقاء أشخاص
ٍ
عادات صحية .رمبا
جدد .رمبا بدأت مبامرسة

أصبحت أكرث حزماً .رمبا ساعدك التغيري يف إعطاء
األولوية ملا هو أكرث أهمية يف حياتك .إن التغيري يوفر

لنا فرص ًة للنضج  -ومن املهم أن ندرك كيف أصبحت

األمور أفضل نتيج ًة لذلك.
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مساعدة األطفال في التعامل مع التغيير
بقلم فيونا بيكر

األبوة واألمومة
من القلب

األطفال يحبون الروتني .فهم يحبون
معرفة ما الذي يحدث ومتى يحدث .لكن
الحياة ال تبقى كام هي  -فالناس يغريون
منازلهم ،ويغري األطفال املدارس ،أو
يتحول األصدقاء عنهم ويتوقفوا عن
كونوهم أصدقاء ،أو ينفصل اآلباء يف
بعض األحيان ،ويف كل عام تقريباً
سيتعني عليهم مواجهة ُمدرِس جديد.
ميكن لآلباء القيام بدو ٍر حيوي
يف مساعدة أطفالهم عىل تعلم كيفية
التعامل مع التغيري ،وتسليحهم مبهارات
الحياة القيمة عىل طول الخط.
اسرتاتيجيات مواجهة التغيري
وفقاً ملجموعة متزايدة من األبحاث،
يتعلم األطفال كيفية التعامل مع التغيري
والنجاحات واإلخفاقات يف الحياة من
خالل تطوير املرونة.
لسنوات ،كانت تلك تعترب إحدى
السامت املوروثة التي تولد معنا،
لكن علامء النفس اليوم يعرفون
أنها واحدة من أهم الصفات التي
ميكن لألبوين تعليمها ألطفالهم (إىل
جانب التعاطف).
وكيف يتعلمون ذلك؟ انهم يتعلمونها
من خالل مراقبتنا .أظهرت الدراسات أن
األطفال الذين ال تتجاوز أعامرهم عامني
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ينسخون أساليب التأقلم والتعامل مع الضغوطات
وأمناط التفكري من البالغني من حولهم .وميكن أن
يشعروا إذا كان اآلباء متوترين أو قلقني ،وسوف
مييلون إىل تقليد ذلك.
وجدت دراسات أخرى أن هناك أدلة قوية عىل أن
العالقات املبكرة الجيدة مع مقدمي الرعاية ميكن أن
تساعد يف جعل األطفال أكرث مرونة .وكلام بدأ بناء
القدرة عىل الصمود يف ٍ
وقت مبكر كان ذلك أفضل.
تعزيزا ً لرسالة «كل يشء يبدأ من املنزل» يقول أندرو
فولر ،استشاري علم النفس ملؤسسة »«Resilience
ومؤلف كتاب األوالد املخادعني « ،»Tricky Kidsإن
اآلباء املرنني يقومون برتبية أطفال مرنني.
يقول« :عندما يحتاج طفلك إىل فهم التغيريات
التي قد تحدث ،فهذا ليس هو الوقت املناسب ملواجهة
شياطينك الداخلية».
«إنها مهارة مفيدة لآلباء واألمهات لتعلم كيفية
السيطرة عىل مخاوفهم الخاصة».
يصف فولر املرونة بأنها «املوهبة السعيدة املتمثلة
يف القدرة عىل القفز بالحبال من خالل مطبات
الحياة».
نصائح بسيطة من أجل مساعدة األطفال عىل
التكيف مع التغيري:
D Dامنحهم شعورا ً باالنتامء ،وبأنهم محبوبني من
قبل أرسهم.
D Dشجع التعرف عىل مجموعة متنوعة من األصدقاء
 سواء بالنسبة لهم أو للعائلة ككل.D Dاستمتع بالطقوس العائلية  -مثل عشاء ليلة األحد
أو رحلة عطلة نهاية األسبوع.
D Dعود األطفال عىل التغيري منذ سن مبكرة من
خالل تقديم تغيريات صغرية يف الروتني اليومي،
وإدخال وتجربة أطعمة جديدة ،وتغيري عادات أو
طقوس عائلية من خالل بدء أخرى جديدة.
www.motivatedmagazine.com

أهم  5مهارات من اجل التكيف العميل
جيل سافاج ،مؤلفة العديد من كتب األبوة واألمومة،
واملديرة التنفيذية ملؤسسة «قلوب يف املنزل»  -وهي
منظمة أمريكية مصممة ملساعدة األمهات -لديها هذه
النصيحة لآلباء الذين يرغبون يف مساعدة أطفالهم
عىل التعامل مع التغيري:
1 .1كن مستعداً لإلجابة عىل عدد ال يحىص من
األسئلة  -واخلق بيئة يشعرون فيها باألمان عند
طرح أي سؤال حول التغيريات التي يواجهونها.
إن طرح األسئلة يساعدهم عىل التعامل مع
التغيري .وستساعدهم اإلجابات التي يتلقونها من
األشخاص الذين يثقون بهم أكرث  -أي األب واألم-
يف عملية االنتقال.
2 .2وجه لهم تحذيرات  -مثل البالغني ،لن يتأقلم
أي طفل مع التغيري الذي يفاجئه .إذا استطعت،
ابدأ الحديث حول التغيريات مبكرا ً  ،بحيث ينجذب
انتباههم لها ،وكذلك صياغة كل هذه األسئلة
املذكورة أعاله.
3 .3التزم بالروتني بقدر اإلمكان  -حاول أال تغري
كل يشء يف ٍ
وقت واحد .إذا كانت لديك عادات
روتينية مثل طقوس وقت النوم أو الكتب التي
تقرأها أو الربامج التليفزيونية التي تشاهدها،
حاول أن تبقيها كام هي قدر اإلمكان.
4 .4اسمح لهم بالحزن  -عندما يغري أي منا منزله
أو يغري املدرسة ،أو يحدث له أي نوع من التغيري
يف الحياة ،فإننا نرتك شيئاً خلفنا .اسمح ألطفالك
بالتحدث عام يشتاقون إليه ،وال تحاول اإلشارة
إىل كل األشياء الرائعة يف املنزل الجديد أو
املدرسة أو غرفة النوم أو أي يشء آخر .اسمح لهم
بالحزن عىل ما فقدوه.
5 .5كن مستعداً للتغلب عىل التغيري  -الكثري
من األطفال ال يتكيفون عىل الفور ،وقد تكون
هناك دموع ونوبات غضب ،يليها شعور كبري
بالذنب .توقع أن يستغرق األمر بعض الوقت
ليك يتأقلموا.
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أبدو حمقاء

بقلم ماري ستوري

قررت صديقة مقربة يل تَ َعلُ َم التنس .اشرتت جميع
األدوات ،حددت موعد الدرس األول لها وتوجهت إىل
ملعب التنس.
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عندما وصلَت هناك ،أدركَت عىل الفور بأن
هناك أشخاص آخرين حولها .كان هناك أطفال يف
امللعب والناس يتمشون مع كالبهم ومجموعة أخرى
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يشاهدون لعبة بيسبول تجري يف الجوار .عىل الرغم
من أن أياً منهم مل يكن يراقبها ،إال أن وجود أشخاص
من حولها جعلها مرتبكة للغاية.
بدأ درسها ،لكنها بالكاد كانت ترضب الكرة بسبب
التوتر .بقيت تنظر من حولها ملعرفة ما إذا كان أي
شخص يراقبها .شعرت بأنها سخيفة وخرقاء ،وحتى
غبية لو أنها حاولت اللعب.
وأخريا ً ،طلب منها املدرب الجلوس وقال لها:
«ال أحد ينجح أبدا ً يف أي يشء ما مل يكن مستعدا ً
للمخاطرة يف أن يبدو سخيفاً يف البداية».
أوضح لها بأنه عليها أن تتوقف عن التفكري يف
كيف كانت تبدو يف امللعب ،وأن تبقى مستعدة
لتبدو سخيفة ،وإال فإنها لن تحقق أي تقدم يف
تعلم اللعب.
حني أخربتني صديقتي بهذه القصة ،جعلتني
أفكر يف عدد املرات التي فعلت فيها نفس اليشء
خالل حيايت ،وليس فقط يف تعلم رياضة التنس.
لقد عشت يف املكسيك منذ ما يقارب الثامين
سنوات ،لكنني مل أتعلم اإلسبانية أكرث من مستوى
املبتدئني .ويف الوقت نفسه ،كانت أختي قادرة
عىل التحدث بطالقة بعد بضع سنوات قصرية .ما
الذي صنع الفرق؟ التفوق يف الذكاء؟ االستعداد
األكرث لتعلم اللغات؟ املزيد من الساعات التي
تقضيها يف الدراسة؟ رمبا كانت تلك عوامل
ُمسا ِعدة .ولكن السبب األهم كان أبسط بكثري.
كانت مستعدة للمحاولة.
عندما كنت أتراجع ألنني مل أكن متأكدة من قول
يشء ما ،كانت هي تتقدم وتحاول .عندما كانت هناك
فرصة للخروج مع أشخاص يتحدثون اإلسبانية فقط،
كنت أحاول التهرب من ذلك .أما شقيقتي فقد قفزت
نحو «فرص التدريب».
لقد ارتكبَت الكثري من األخطاء ،وبَ َدت سخيفة يف
بعض األحيان .يف الحقيقة ،يف البداية كنت ال أزال
قادرة عىل مضايقتها بسبب األشياء التي كانت تقولها
www.motivatedmagazine.com

بشكلٍ خاطئ ،لكنها مل تدع ذلك يوقفها .لقد كانت
تكتشف ما كانت تقوله بشكل خاطئ وكيف تقوله
بشكلٍ صحيح ،وكانت تحاول مرة أخرى.
أتساءل عن عدد األشياء التي فاتتني ألنني كنت
ببساطة خائف ًة من الفشل ،أو من أن أبدو حمقاء .األهم
من ذلك هو الفرص الكبرية التي فاتتني للسبب نفسه؟
رمبا ال تبدو هذه مشكلة كبرية مبجرد أن يحقق
الشخص أهدافه ،لكن ما من أحد يبدأ بطل .لقد
اضطروا جميعاً إىل املخاطرة بأن يبدو سخفاء من
أجل تحقيق يشء رائع.
كانت الرواية األوىل األكرث مبيعاً للمؤلف جون
جريشام «وقت للقتل» يف البداية غري ناجحة .تم
رفض الكتاب من قبل  16وكيالً والعرشات من دور
النرش .أخريا ً قامت دار نرش صغرية بطباعة 5000
نسخة ،اشرتى جريشام  1000منها ليك يبيعها
بشكلٍ شخيص .قام بجول ٍة مع كتابه الصغري ،وقام
برتويج كتابه يف مكتبة يف مسقط رأسه ،ومن
ثم يف مكتبات مختلفة يف جميع أنحاء الوالية.
واستغرق األمر بضعة أشهر قبل أن يبيع كل هذه
الكتب .أتخيل بأنه شعر بالتوتر ورمبا كان يبدو
سخيفاً وهو يبيع كتابه للغرباء .أتساءل عام إذا كان
قد فكر يف االستسالم والتوقف .خالل هذا الوقت ،مل
يتوقف جريشام عن الكتابة ،حيث عمل عىل رواية
ثانية «الرشكة» ،والتي حققت نجاحاً فورياً .لقد جنى
مثار تصميمه.
يتطلب األمر قوة كبرية للمخاطرة يف أن تبدو
أحمقاً .يتطلب األمر الشجاعة ليك تفشل وتستمر يف
املحاولة .يتطلب األمر الشجاعة ليك تجرب شيئاً يبدو
مجنوناً أو غري واقعي.
هل هناك يشء تجنبته ألنك كنت خائفاً من الفشل؟
هل تتهرب من بعض التحديات يف حياتك ألنك ال
تريد أن تبدو غبياً يف حالة الفشل؟ إذا كنت تفعل
ذلك ،توقف! قم بالدوران وواجه هذا التحدي ،تحىل
بالجرأة ليك تبدو أخرق وحقق النجاح.
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الخيارات
الخيارات هي مفاصل القدر - .إدوين ماركهام
يف بعض األحيان ميكن ألصغر القرارات أن تغري
حياتك اىل األبد - .كريي راسيل
نحن القوة اإلبداعية يف حياتنا .ومن خالل قراراتنا ال
ظروفنا ،نتعلم القيام بأشياء معينة متكننا من تحقيق
أهدافنا - .ستيفن كويف
إن حياتك تتغري يف اللحظة التي تقوم فيها باتخاذ
قرا ٍر جديد ،مدروس وحاسم - .توين روبنز
الحياة تتطلب الكثري من القرارات .وهي يف الكثري
من األحيان أمامك مبارشة ،وصعبة للغاية ،لكن يجب
علينا أن نتخذها - .بريتاين مرييف
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أقوال
مأثورة

Notable
Quotes

ال يهم من أي جانب تنطلق .املهم أن تنطلق .ال ميكنك
إحراز اي تقدم دون اتخاذ القرارات  -جيم رون
الحياة مسألة خيارات ،وكل خيار تختاره يصنعك- .
جون يس ماكسويل
كلام زاد عدد القرارات التي عليك اتخاذها
مبفردك ،كلام زاد إدراكك لحريتك يف االختيار- .
ثورنتون وايلدر
الحياة تتعلق بالخيارات .بعضها نندم التخاذه،
وبعضها نكون فخورين به .والبعض يطاردنا إىل األبد.
الرسالة هي  :نحن ما نختار أن نكونه  -جراهام براون
القرارات هي النسيج املتكرر لتصميمنا اليومي- .
دون ياغر
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