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ً
الخاص تعلم جيدا أن
أنت على متن قاربك
ً
المياه لم تكن دوما هادئة.

المقدمة

يولــد اإلنســان جاهــ ً
ا بــكل يشء ،ثــم تصنعــه حاجتــه
للتعلــم والتجربــة واالنســجام يف املرتبــة األوىل والكثــر مــن
االعتبــارات احلياتيــة والعوامــل الوراثيــة يف املرتبــة الثانيــة.
ويف زمــن تتطــور فيــه العلــوم واملعــارف بمعــدل ووتــرة
رسيعــة جــد ًا ،ال بــد لنــا مــن مواكبــة مــا جيــري والتــايش
والتأقلــم مــع كل املســتجدات كــا يســميها الكثــر مــن
املفكريــن(والدة النفــس مــن جديــد إن لــزم األمر)وهــذا
ال يتــم إال بالتعلــم الدائــم وتطويــر الــذات  ،واذا مــا فشــل
اإلنســان يف إدراك تلــك احلقيقــة ،فرسعــان مــا ســيتخلف عن
الركــب ويصبــح تائه ـ ًا يف هــذا العــامل فاقــد ًا ملعظــم أســباب
النجــاح.
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ولعــل اآللــة التــي حتملهــا بــن كتفيــك منــذ عــرات الســنني
قــد أهنكــت وتصدعــت وحــان وقــت ترميمهــا وحتديثهــا
بطريقــة صحيحــة وممتعــة  ،فالعمــل عــى تطويــر آليــة العقــل
ليــس كاســتبدال قبعــة وإنــا هــو أشــبه باســتبدال الــرأس
بــرأس جديــد أكثــر فاعليــة.
ويف هــذا الكتــاب حرصــت عــى أن يفهمــه متوســط الثقافــة
فقمــت بتبســيط وتوضيــح عــدد كبــر مــن اســراتيجيات
تطويــر الــذات ليســهل بذلــك تداوهلــا ومــن ثــم تطبيقهــا.
فتكــون هــي الطريقــة املثــى ملســاعدة األفــراد عــى مواجهــة
التحديــات وتشــخيص مشــكالهتم وحتصيــل التــوازن بــن
مــا لدهيــم مــن مؤهــات ومــا يــردون مــن أهــداف إضافــة
إىل أننــي قدمــت العديــد مــن الطــرق الســتخدام تلــك
االســراتيجيات ضمــن جمريــات احليــاة.
أدعــوك تكرمـ ًا أهيــا القــارئ عــر هــذا الكتــاب لبــدأ إعــادة
ضبــط األمــور يف حياتــك وأعــدك بــأن األمل الــذي يعرتيــك
اآلن ســوف يتوقــف يف إحــدى الصفحــات  ،وســيبدأ اإلدراك
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بأنــه مــن املؤســف حقــ ًا أن تعيــش حياتــك وأنــت حتمــل
ســاح ًا فــارغ الذخــرة ثــم ختــرج مــن احليــاة بنفــس العقليــة
التــي دخلــت هبــا.
وال أخفيــك بأنــك ســتكون وحــدك يف هــذه الرحلــة،
وســتفقد األمــل أحيان ـ ًا  ،وتتعثــر وتســقط ولــن تنجيــك إال
يــدك  ،لكنــك ســوف حتصــد ثــار ًا تنســيك مــا مــررت بــه
ولعــل األمــر يســتحق العنــاء.
فــإذا كنــت جتــد يف نفســك حاجــة ملحــة لبــدأ التغيــر تــوازي
محــايس واجتهــادي يف طــرح هــذا الكتــاب فتفضــل مفتــاح
الدخــول ،وإن كان يف هــذا الكتــاب مــن خــر ينتفــع بــه
فأســأل اهلل أن يشــيعه بــن النــاس وإن كان يف غــر ذلــك فقــد
علــم ســبحانه كل حيلتــي وقــد علمــت بعــض العفــو الــذي
عنــده.

محد املتعاين
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أهمية الكتاب:

ما الذي يمكن أن يقدمه لك هذا الكتاب؟
ُوضــع هــذا الكتــاب ليعــرض لــك طــرق وأســاليب متكنــك مــن صنــع الفــرق يف
حياتــك الشــخصية ،ويعطيــك الرباهــن عــى أنــك لســت بحاجــة لتهــزم َقــط!
بــل بوســعك أن حتصــل عــى عقــل ســليم وجســم صحيــح وتتمتــع بالقــوة التــي
ال تنضــب..
وهــذه الوعــود التــي قــد تبــدو مبالغـ ًا فيهــا  ،مبنيــة عــى مشــاهدات حقيقيــة مــن
واقــع املواقــف وخــرات البــر.
واحلقيقــة أن الكثرييــن يســلمون للفشــل مــع مشــكالت احليــاة اليوميــة  ،ويقضون
أيامهــم كادحــن ليخيــم عليهــم شــعور البغضــاء نحــو كل مــا تضعــه احليــاة يف
طريقهــم مــن عقبــات  ،ناســن متامـ ًا أن تقويــة الــروح وتقويــم ســبل التفكــر مهــا
اللــذان يتحكــان يف هــذه العقبــات وحيــددان مصريهــا.
ومــن املؤســف أن يستســلم الفــرد للهزيمــة أمــام مثــل هــذه املواقــف ويفســح
املجــال لرتاكــم معضــات احليــاة فــوق بعضهــا مــع أنــه يف غنــى عــن ذلــك كلــه.
وليــس القصــد مــن الكتــاب فلســفي ًا بحت ـ ًا بحيــث يتبــادر لذهــن القــارئ بأننــي
أحقــر مشــقات احليــاة اليوميــة وال أعطــي هلــا اعتبــار ًا بــل إننــي أؤمــن يقينـ ًا بــأن
ظروفنــا املعاكســة لرغباتنــا ماضيــة فينــا كالــروح املتدفقــة يف اجلســد  ،ولكــن
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القصــد هــو عــدم الســاح هلــا بــأن تســود وتتملــك عقلــك حتــى تأخــذ املكانــة
األكــر يف حياتــك وتؤثــر عــى نمــط تفكــرك..
ومــن اجليــد أن يوفــر لــك هــذا الكتــاب العــون املبــارش إللقــاء كل مــا يــرك
بعيــد ًا عــن عقلــك  ،ويســعى لتحســن حياتــك الشــخصية ويعينــك للحصــول
عــى حيــاة مرضيــة تســتحقها  ،ويضــع بــن يديــك الطــرق املجربــة ومضمونــة
النتائــج التــي إذا طبقهــا الفــرد كانــت كــا لــو أنــه يبنــي لنفســه احليــاة التــي يتــوق
هلــا.
وتلــك الطــرق واألســاليب منطقيــة وســهلة ومفهومــة  ،حتــى يســتطيع القــارئ
تتويــج شــعوره باحلاجــة ومتكينــه مــن الوصــول إىل مــا يريــد ويالمــس الفــرق.
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الفصل األول
تعرف على نفسك
هــل ســبق وقمــت بكتابــة اســمك يف حمــرك البحــث  googleلــرى هــل يعــرف
املوقــع مــن أنــت؟
كان حري ًا بك أن تسأل نفسك أوالً من أنت؟
وقــد يكــون هــذا الســؤال هــو األكثــر أمهيــة يف هــذا الكتــاب عــى اإلطــاق
وبإمكانــك كتابــة إجابتــك عــى ورقــة والرجــوع إليهــا بعــد مــرور وقــت قصــر
وحتســس أماكــن التطــور يف ذاتــك.
ألنــك حــن تعــرف نفســك وقناعاتــك جيــدً ا تســتطيع أن تأخــذ قــرارات ذكيــة
حتــت أي ضغــط.
حيث أن حتديد هويتك ومعرفة ما لديك يزيد ثقتك بنفسك
ذلــك أن الكثــر منــا رغــم تقــدم عمــره وطــول جتربتــه ال يــزال مل حيــدد مــاذا
يريــد؟ ناهيــك عــن الســؤال األهــم :مــن أنــت؟!.
يفشــل الكثــرون يف حتقيــق مــا يرغبــون بــه ألهنــم ال يعرفــون حقيقــة أنفســهم
ورغباهتــم ،فأنــت حينــا تعــرف «مــن أنــت» فكأنــا حــددت موقعــك الدقيــق
عــى اخلارطــة ،وتســتطيع بعــد ذلــك حتديــد اهلــدف األول عــى األقــل ،وعندمــا
ال تعــرف نفســك تفقــد هدفــك وعندمــا تفقــد اهلــدف مــن املمكــن أن تقــع يف
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مجيــع املصائــب دفعــة واحــدة.
يف سياق هذا الفصل من الكتاب سوف تتعرف إىل نفسك بطريقة خمتلفة.
لذلــك مبدئي ـ ًا وقبــل الــروع بــأي يشء ،تأكــد مــن أنــك اليــوم يف حالــة ســام
وهــدوء فــإذا مل يتحقــق لــك ذلــك فيمكنــك إعــادة املحاولــة يف وقــت الحــق.
ِ
واحــك لنفســك قصــة حياتــك دفعــة واحــدة بــا ال
واآلن خــذ نفســ ًا عميقــ ًا
يقــل عــن نصــف ســاعة أو كتابــة عــى بعــض األوراق ،ســجل األحــداث التــي
شــكلت شــخصيتك وأثــرت يف تكوينــك بمصداقيــة وحياديــة ال تســتثني مــا
هــو معيــب أو مضحــك ،ففــي حيــاة كل منــا توجــد عثــرات ومحاقــات ،ارسدهــا
بــدون هتويــل أو تقليــل ،فاملقصــود مــن هــذا ليــس النــدب والتباكــي بــل معرفــة
نفســك وتوضيــح مــا يمكنــك فعلــه يف األيــام القادمــة جتــاه نفســك.
واآلن قم بمسح األحكام المسبقة والمتوارثة من تلك القصة مثل:

لــوم والديــك فيــا حصل(فكرهــم و والئهــم ،خضوعهــم أو تســلطهم،
ظرفهم املادي ،اعتقاداهتم ومستواهم الثقايف).
كل ما قيل لك عن شكلك.
تصنيفــك مــن قبــل املجتمــع والبيئــة املحيطة(فاملجتمــع ال يتبنــى الغربــاء
وينبذ الفقراء ويمجد اجلامل ).

ثم امسح كل اعتقاد بأن للحظ يد بما حصل لك..

فأنت اآلن تقوم بتشخيص علمي لذاتك و ال مكان للتكهنات وإنام يقوم األمر عىل
احلقائق.
فالكثــر خيلقــون مــا يســمونه حظهــم الــيء ،و يؤمنــون أن هلــم قــدر ًا حمتومـ ًا مــن
املعانــاة والفقــر والفشــل وعقلهــم الباطــن يلتقــط تلــك الذبذبــات التــي حيصــل
عليهــا دائــا ثــم يصدقهــا.
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الق نظرة أخيرة على أخطاء الماضي وامسحها دون تردد..
ِ

ألهنا ال تزيدك إال حتقري ًا وجلد ًا لذاتك.

اجمع ما تبقى من قصتك لتجد أنك أمام شخص بسيط أساء
الظن بنفسه لديه سجل طويل من المحاوالت الجيدة ورغبة في
التطوير(بدليل أنك تقرأ هذا النوع من الكتب).

اآلن اطــرح بعــض األســئلة الصعبــة وبعيدة املــدى عىل نفســك وســجل إجاباتك،
وهــذه العالجــات واألســئلة قــد تــم وضعهــا مــن قبــل منظــات متخصصــة
بإعــادة التأهيــل وتقويــم ســلوك األفــراد ،ويتــم إنفــاق اآلالف للخضــوع ملثــل
هــذه اللقــاءات واحلــوارات العالجيــة :
 -إن كنــت أمتلــك الكثيــر مــن المــال لدرجــة ال تجعلنــي فــي حاجــة

لكســب رزقــي ،مــا الــذي ســأريد فعلــه فــي حياتــي؟ ولمــاذا؟

هنــاك مــن قــام باختيــار املــرح واللهــو طيلــة الوقــت وهنــاك مــن دفعــه
احلــاس لتخيــل بعــض املشــاريع اخلرييــة واملســاعدات اإلنســانية.
جتــد أيضـ ًا مــن توقــع أن توفــر املــال لديــه لــن يغــر أي تفصيــل يف حياتــه حيــث
أنــه يعمــل حب ـ ًا بالعمــل وربــا ختتــار أنــت قضــاء وقتــك يف الرســم أو الكتابــة
والزراعــة ،أو حتــى اكتشــاف جزيــرة جديــدة يف مــكان مــا عــى هــذه اخلارطــة .ال
حتجــم خيالــك.
كيف أصف الشخص الذي أود أن أكونه في ثالث كلمات فقط؟

جريء
متفتح الذهن
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صادق
مرح
متفائل
غري جدير بالثقة
َ
ختــش اســتخدام مــا قــد يعــد مصطلحــ ًا ســلبي ًا أمــام اآلخريــن ألن هــذا
ال
يثبــت أنــك إنســان فع ـ ً
ا ولســت جمــرد جمموعــة مــن الصفــات املنتقــاة لتعجــب
اآلخريــن ،لــن يطلــع أحــد عــى هــذه اإلجابــات ،أحيانـ ًا بعــض الصفــات الغــر
حممــودة قــد تنفــع حــن الــرورة ،كأن تكــون متســلط ًا ،فهــذا قــد يفيــد يف إمتــام
الوظيفــة التــي تــود القيــام هبــا يف بيئــة معينــة.
وأن الدهــاء مث ـ ً
ا هــو أعــى مرتبــة مــن الــذكاء رغــم أن الدهــاء مزيــج ال خيلــو
مــن اخلديعــة والتالعــب.
أعد قراءة هذا الفصل من الكتاب مرة أخرى وتأكد بأنك الرابح األكبر في
ذلك.

ومن اآلن فصاعد ًا ترصف بنا ًء عىل ما عرفته عن نفسك
فسؤال(من أنت)يستحق أن تسأله أكثر من مرة ضمن رحلة حياتك.
وبعد أن تتعرف إىل نفسك جيب أن تتقبلها ألهنا اختيار اهلل
ومــا فيــك مــن نقــاط ضعــف وقــوة هــي أدواتــك التــي اختارهــا اهلل الجتيــاز
االختبــار املخصــص لــك والــذي هــو ســبب وجــودك ومضمــون رحلــة حياتــك
وعليــك عــدم التوقــف عــن إصــاح نفســك بــا هــو متــاح لتســتطيع اجتيــاز
ذلــك االختبــار وتذكــر أن رب اخلــر ال يــأيت إال باخلــر.
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الفصل الثاني
كيف تحصل على قوة دائمة؟
ُس ِئل حكيم :كيف ير ّد اإلنسان عىل عدوه؟ فقال :بإصالح نفسه.
هل جربت شقلبة األمور ؟
أن تعيش السيادة بدل اخلضوع؟
أن تشعر بأنك عظيم النفع؟
العائــق الــذي حيــول دون ذلــك قــد يكــون بســبب عنــف عاطفــي حــدث لنــا
يف الطفولــة أو نتيجــة ظــروف معينــة مل يكــن لنــا يــد يف حدوثهــا  ،أو وقعنــا
ٍ
وأخطــاء ارتكبناهــا ضــد أنفســنا أو مجيــع مــا ســبق  ،كل ذلــك هــو عائــق
هبــا
ينهــض مــن املــايض ويســتقر يف مقدمــة غرفــة التحكــم لديــك ويضفــي أثــره عــى
شــخصيتك ويعطيــك ذلــك الشــعور بالعجــز عــن إمتــام األمــور
فقــد يكــون أخــوك األصغــر منــك تلميــذ ًا نابغـ ًا لطاملا حصل عــى أعــى الدرجات
 ،ومل حتصــل أنــت إال عــى الدرجــات املتوســطة «ومل تطمــع بأكثــر مــن ذلــك «
فثبــت لديــك أنــك لــن تســتطيع أن تشــق طريقــك يف احليــاة مثلــه  ،وتتأمــل يف أنــه
قــد فاتــك الكثــر ..متجاهـ ً
ا متامـ ًا أن كثرييــن ممــن فشــلوا يف حتصيــل الدرجــات
داخــل املــدارس كان هلــم النصيــب يف حتصيــل الكثــر خارجهــا وأن الدرجــات
احلقيقيــة تــأيت يف اختبــارات احليــاة العمليــة.
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وأن أفضــل طريقــة للتعــايف مــن هــذا الشــك العميــق بقــدرة الــذات هــو أن متــأ
عقلــك باإليــان لدرجــة الفيضــان  ،ليكــون بمثابــة قــوة دائمــة ،وعليــك معرفــة
أن اإليــان مهــارة كجميــع املهــارات حتتــاج اىل دراســتها وتطويرهــا وزيادهتــا
واالســتكثار منهــا ،وقــد حتتــاج إىل أن تتشــعب جــذور ذلــك اإليــان فيــك حتــى
جيــد طريقــه إىل عقلــك ،ويف هــذا الســياق أود أن أنــوه اىل بعــض (التحديــات)
وهــي مراحــل يمكنــك تطبيقهــا واعتبارهــا كجلســات عالجيــة للتغلــب عــى
ذلــك الشــعور بالضيــق مهــا كان عميق ـ ًا ودفين ـ ًا ويف نفــس الوقــت تعينــك عــى
تنميــة إيامنــك.
التحدي األول:
استبشر بالخير فيما يحدث حولك.

فالنفــس البرشيــة متيــل إىل مــن يقــدم االهتــام هلــا فــاذا لــو تأملــت فيــا حولــك
مــن عنايــة إهليــة اختصــك هبــا اهلل يف كل وقــت دون غــرك ،ومــن أمثلــة ذلــك
االستبشــار أن تفــرح برؤيــة اهلــال ورؤيــة الطفــل حديــث الــوالدة ونــزول
الغيــث وتيســر الدعــاء باخلــر ،ففــي مســند اإلمــام أمحــد وغــره عــن أيب هريــرة
قــال :كان رســول اهلل صــل اهلل عليــه وســلم حيــب الفــأل احلســن ،ويكــره الطــرة.
«والطــرة تعنــي التشــاؤم».
وعــى اإلنســان دائـ ًا أن يتوقــع اخلــر والتوفيــق يف أمــوره ،وأن يلزم التفــاؤل ،فهذا
بــاب مــن أبــواب التــوكل عــى اهلل ســبحانه وإحســان الظــن بــه ،كــا أن التشــاؤم
مــن أخــاق اجلاهليــة ،وفيــه مــا فيــه مــن إســاءة الظــن بــاهلل جــل وعــا..
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مــن يتفــاءل باخلــر جيــده والعكــس صحيــح  ،إضافــة إىل أن مــن يعتــاد التشــاؤم
والــر قــد يبتــى بــه جــزا ًء وفاقـ ًا ،ليــذوق وبــال إســاءة الظــن بالرمحــن الرحيــم
احلكيــم اخلبــر جــل وعــا.
وقــال رســول اهلل صــل اهلل عليــه وســلم« :الطــرة رشك ،الطــرة رشك ،الطــرة
رشك» (أخرجــه أبــو داوود والرتمــذي وابــن ماجــه) مكــرر ًا إياهــا ثــاث مــرات للتأكيــد.
فــاهلل يضــع الفــرص أمــام اجلميــع ،فيبرصهــا املتفائــل ،أمــا املتشــائم فيحجبهــا
عنــه تشــاؤمه.
ضــع ورقــة أو مالحظــة عــى زجــاج الســيارة أو عــى مكتبــك أو خلفيــة اهلاتــف
حتمــل إحــدى العبــارات املبــرة باخلــر.
اليك عشرة امثلة لذلك:
 .١ســوف ابــدأ يف حتقيــق هــديف متــوك ً
ال عــى اهلل وأنــا عــى يقــن بــأن اهلل لــن
خيذلنــي يف حتقيقــه.
 .٢احلياة مليئة باألشياء اجلميلة التي ُخلقت من أجيل أنا.
 .٣إن كلمة «ولكن» ليست موجودة يف قامويس.
 .٤من املستحيل أن أفشل.
 .٥النجاح جيذب النجاح.
مصمم عىل بلوغ اهلدف ،فإ ّما أن أنجح ...وإ ّما أن أنجح.
 .٦أنا
ِّ
 .٧ما مل تبدأه اليوم لن يكتمل يف الغد.
تتكرر.
 .٨يف كل يوم من حيايت فرصة قد ال َّ
 .٩العمل الشاق ال يذهب أبدً ا بدون مكافأة.
 .١٠أنا أسري ببطء ،لكنني أبد ًا ال أسري اىل اخللف.
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التحدي الثاني:
أطلق سراح قدراتك الفعلية.

إننــا نبنــي مشــاعرنا وحتركاتنــا عــى مبــدأ األمــان أو اخلطــر فتكــون أفكارنــا
بذلــك منحــرة يف توقــع أحــداث ســيئة قــد تلحــق بنــا يف حــال االبتعــاد عــن
املألــوف وذلــك هــو الشــعور باخلطــر  ،الــذي يقتــل املبــادرة واملغامــرة وخيلــق
داخــل النفــس قناعــة اهنزاميــة غريبــة تغلــق مجيــع االجتاهــات اخلالقــة..
ففــي كل مــكان نــرى أشــخاص ًا يشــعرون باخلــوف يف دواخلهــم  ،فينكمشــون
مــن احليــاة ويعانــون شــعور ًا عميق ـ ًا مــن عــدم االســتقرار  ،أي أهنــم يف أعــاق
أنفســهم ال يثقــون يف قدرهتــم عــى إمســاك الفــرص ويراودهــم دائــا شــعور
رديء بــأن شــيئ ًا مــا ســيحدث يف النهايــة ويقلــب الطاولــة عكــس توقعاهتــم ،
لذلــك فهــم يكتفــون بــيء أقــل بكثــر ممــا هــم أهــل لــه.
أنــت اآلن تقــرأ هــذه الكلــات بــيء مــن التمنــي والرجــاء الزلــت ال تثــق
بيــدي وبمصداقيــة رغبتــي يف املســاعدة  ،أنــا أعلــم بــأن صدمــات احليــاة وتراكــم
الصعــاب وكثــرة العوائــق جعلتــك تقطــع احليــاة زاحف ـ ًا عــى يديــك وركبتيــك
مهــزوم األرجــل  ،مكبــل القــدرات  ،لكــن كل ذلــك هــو (الوهــن) جمــرد شــعور
ال حيمــل حقائــق  ،جمــرد أصفــاد غــر مرئيــة تقيــدك  ،حــاول ولــو مــرة أن تعيــد
تقييــم نفســك ومــا لديــك مــن إمكانيــات فــإذا قمــت بذلــك بالطريقــة الصحيحة
فإنــك ستكتشــف أنــك لســت مهزوم ـ ًا للدرجــة التــي كنــت تظنهــا.
خذ قصاصة من الورق وسجل عليها ما تبقى بداخلك من أشياء قيمة:
(صديــق قديــم ،ابنــاء مدهشــون ،زوجــة رائعــة ،ضمير مســتريح ،صحــة جيدة،

ســيرة طيبــة ،نســب مشــرف ،انتمــاء دينــي ،رصيــد ثقافــي ،رصيــد تربــوي،

تعيــش فــي أرض الفــرص الطيبــة) وغريهــا الكثــر مــن صفــات تعرفهــا أنت،
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لــو أضفــت إىل تلــك العنــارص بعــض الثقــة أو حــررت بعــض القــدرة التــي يف
داخلــك وســمحت هلــا بالتدفــق ألدهشــتك قدرتــك عــى التغلــب والتصــدي
لــكل الصعــاب.
التحدي الثالث:
اشعر وتيقن بأن اهلل موجود معك ويساندك..

وربــا تكــون هــذه هــي أبســط التعاليــم الدينيــة ،أن تشــعر بــأن اهلل القديــر هــو
رفيقــك الــذي يقــف بجانبــك ويعينــك إىل آخــر الشــوط ،وال يوجــد طريقــة
تعمــل عــى تقويــة ثقــة بنفســك مثــل هــذا اإليــان البســيط ،حينــا متارســه
بالطريقــة الصحيحــة ..ردد يف نفســك «اهلل معــي  ،اهلل يف عــوين  ،اهلل مرشــدي «.
ارصف بضــع دقائــق كل يــوم متصــور ًا معونــة اهلل لــك ثــم انــرف إىل عملــك
وليكــن هــذا الفكــر يالزمــك كحقيقــة ثابتــة
أكد لنفسك هذا األمر ليتحقق عمليا يف مسار حياتك..
أنا وأنت وكل شخص نفكر بالعوامل التي تعمل ضدنا ،
خــذ ورقــة واقســمها اىل قســمني واكتــب يف احدهــم قائمــة بالعوامــل التــي
تضــادك ال تســتثني أحــد ًا  ،ســجل كل مــا كان وكل مــا هــو ضــدك اآلن ثــم
ســجل يف القســم اآلخــر مــن الورقــة "اهلل معــي"...
ثــم ابتعــد قليـ ً
ا والــق نظــرة إىل تلــك الورقــة فــإن كنــت التــزال تشــعر باهلزيمــة
فقــد اســتوحيت املشــورة مــن خماوفــك مــرة أخــرى..
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اليــك حيلــة ثانيــة ،حتــى بالشــجاعة والثقــة وأنــت تقــرأ هــذه العبــارات واخــر
واحــدة وضــع خط ـ ًا أمحــر حوهلــا واحفظهــا عــن ظهــر قلــب..
 .١إن كان اهلل معنــا فمــن علينــا( .توقــف عــن القــراءة ورددهــا فعلي ـ ًا) ...آمــن
بأنــك اآلن حتصــل عــى القــوة مــن لدنــه.
 .٢احلديث مع اهلل جيعلني أقوى.
(.٣وليغل َب َّن لطفه خويف)عيل بن أيب طالب.
 .٤اللهم ارفع عني محل التفكري والرتتيب ودبر يل أمري أفضل مما أمتنى.
ِ
﴿يأت هبا اهللُ َّ
لطيف خبري ﴾ {سورة لقامن  ،اآلية}16:
إن اهللَ
.٥
ٌ
 .٦فكم من صدر ضاق ثم بِرمحة اهلل اتسع.
سيمر كل ُمر.
ّ .٧
 .٨كل أمرنا بني كاف ونون.
﴿ .٩ما ِ
يفتح اهلل للناس من رمحة فال ممسك هلا﴾ {سورة فاطر  ،اآلية}2:
 .١٠ما فتحت مغاليق األمور بمثل قول( :الحول وال قوة اال باهلل).
التحدي الرابع:
أفرغ عقلك.

ضع الفتة عىل باب عقلك تقول ‹مغلق للصيانة›
اخــرج تلــك األفــكار التــي عاشــت يف عقلــك زمن ـ ًا طوي ـ ً
ا  ،فلــم يعــد مرحبــا
ًهبــا بعــد اليــوم  ،اشــغل نفســك بالتفكــر يف جمموعــة منتقــاة مــن األفــكار املليئــة
بالســام  ،اســتحرض أمجــل الصــور وحــرك عنــارص الطبيعــة يف ذهنــك مثــل
انعــكاس ضــوء القمــر عــى صفحــات امليــاه فــإن مثــل هــذه الصــور تعمــل
كــدواء شــاف  ،لذلــك افســح املجــال ملرورهــا يف عقلــك عــدة مــرات.
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ربام جتدها أساليب قديمة لتفريغ العقل لكنها حتمل نتائج مضمونة.
ردد بصــوت مســموع بعــض عبــارات الســام واالســتقرار وســتجد أن عقلــك
يتجــاوب معهــا مثــل أن تــردد كلمــة «االطمئنــان» وهــي مــن أمجــل كلــات اللغــة
العربيــة..
وكلمــة «اهلــدوء» و «الصفــاء» و ســتكون النتائــج أفضــل لــو رتلت بعــض اآليات
بصــوت جهــور ومثــل هــذه التامريــن تعني عــى إجيــاد حالــة من الســكينة.
وكلــات كتــاب اهلل عــز وجــل عــى وجــه اخلصــوص هلــا قيمــة عالجيــة رهيبــة ،
إذا استســلمت هلــا واعطيتهــا الفرصــة لتــذوب يف قلبــك.
وتعــود أن حتفــظ بعــض اآليــات وترددهــا يف عقلــك  ،أو تكتبهــا وحتفظهــا يف
هاتفــك أو يف كل مــكان تصلــه بصريتــك.
وال تشــعر باخلجــل مــن القيــام بذلــك وال تــردد باقــراح مثــل هــذه الوصفــات
أمــام اآلخريــن فقــد جربــت ذلــك ونجــح معــي وأعتقــد أنــه سيســاعدك أنــت
فلــاذا ال جتربــه ؟
بعد الحصول على ذلك االستقرار ستكون جاهزًا لعملية:
(استئصال الفأرة من الدماغ البشرية).

قــد تكــون التعاســة نامجــة عــن خلــل فكــرة معينــة تراكمــت فوقهــا األفــكار عــر
الزمــن مثــل فكرة(أنــا لســت ســعيد ًا اآلن ألننــي مل أكــن ســعيد ًا يف طفولتــي وبــا
أننــي ال أســتطيع تغيــر طفولتــي فلــن أكــون ســعيد ًا أبــد ًا) فهــذا خلــل فكــرة
تراكبــت فوقهــا الكثــر مــن األفــكار ويف الواقــع تســببت يف شــقاء الكثرييــن
(تلــك هــي الفــأرة!).
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ومــن اجلديــر بالتجربــة أن تســرق النظــر اىل تلــك األفــكار املحفوظــة لديــك
وتعيــد صياغــة احداهــا.
وتذكــر ان الوقائــع أو الذكريــات املعيقــة التــي حتــول بــن املــرء وتقدمــه وســعادته
مــن املمكــن أن متحــى وتنفــى.
التحدي الخامس:
واجه ذاتك بكل شيء..

إننــا نخشــى مــن أن نضــع أصابعنــا عــى مواطــن القصــور والتقصــر حتــى ال
نشــعر بأننــا مدانــون..
وربــا يكــون مــن الســهل أن ختفــي احلقيقــة عــن اآلخريــن  ،لكنــك دون ـ ًا عــن
ســواك عــى درايــة بــا تفكــر فيــه ومــا تشــعر بــه ..
أنــت الوحيــد الــذي بحوزتــه احلقيقــة كاملــة عــن مــا يــدور حولــك ومــا تــراه
ومــا تســمعه ومــا تذوقــه ومــا حتــس بــه مــن أمل يف الرقبــة مث ـ ً
ا ومــا تشــعر بــه
مــن وحــدة وســجالت التخيــل وأنشــطة اخليــال والذاكــرة واحلــزن وكل ذلــك
يســمى(البصرية الشــخصية).
ومجيعهــا شــديدة األمهيــة وتســتطيع مــن خالهلــا حتديــد نقــاط الضعــف والقــوة
لديــك فاخليــال مث ـ ً
ا هــو قــدرة اإلنســان عــى خلــق عــوامل كاملــة جديــدة يف
رأســه  ،ومــن املمكــن أن تشــكل هــذه القــدرة أمهيــة يف حــل املشــكالت واإلبــداع
يف املشــاريع احلــرة وكتابــة األعــال الفنيــة وزيــادة الوعــي بواســطة التدريــب عــى
ختيــل التفاعــل وردود األفعــال قبــل األحــداث املهمــة  ،ومجيــع األحاســيس
اخلاصــة بــك والســلوكيات التــي تقــوم هبــا مثــل أنــك حينــا تشــعر باحلــاس
تقــرب مــن النــاس وحينــا تشــعر باالكتئــاب جتلــس منفــرد ًا  ،وحينــا تشــعر
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بالتوتــر تتحــرك بعصبيــة وغريهــا مــن املشــاعر التــي تعــرف عنــك وتعطــي ذاتــك
الشــكل النهائــي الــذي تــراه أنــت دون غــرك.
أي أنــك الغــاف اخلارجــي لشــخص يعيــش يف داخلــك ويمتلــك طاقــة جبــارة
عليــك أن تبــذل جمهــود ًا الكتشــافها وحتفيزهــا وإخراجهــا بشــكل دائــم..
عــن طريــق إنشــاء حواراتــك الداخليــة واســتامعك إىل صوتــك الداخــي عــدة
مــرات خــال اليــوم ومراجعــة األخطــاء وترديــد عبــارات التشــجيع والثنــاء
حتــى لــو اضطــررت ألن تربــت عــى كتفــك األيــر بيــدك اليمنــى بعــد يــوم
شــاق..
فمنــذ الرصخــة األوىل عنــد قدومــك إىل هــذا العــامل وأنــت تبنــي ذاتــك وجتمــع
قطــع األحجيــة واحــدة تلــو األخــرى ومــن حقــك عــى نفســك أن جتلــس جلســة
مصارحــة وتنفــذ رغبتــك العقليــة يف اإلجابــة عــى كل التســاؤالت لرتتــاح
وتعــرف بجملــة التناقضــات وحتــدد املمكــن والــا ممكــن..
التحدي السادس:
انتقي مفرداتك..

ال يوجــد منــا شــخص ال يتفــوه بعبــارات رديئــة يف بعــض املواقــف فمث ـ ً
ا أنــت
حتتقــر االســتعامر وتســخر منــه  ،وربــا جتلــس لتشــاهد إحــدى املباريــات وتتطايــر
مــن فمــك الشــتائم  ،لكــن كقاعــدة عامــة للحصــول عــى قــوة دائمــة حــاول أن
متــأ أحاديثــك الشــخصية واجلامعيــة بالتعبــرات االجيابيــة الســعيدة.
فالكلــات التــي نتفــوه هبــا هلــا تأثــر مبــارش عــى أفكارنــا  ،وهــي وســيلة للتعبــر
عــن اآلراء  ،فــإذا جعلنــا األحاديــث العابــرة مضبوطــة نوعـ ًا مــا فســتكون النتيجة
أفــكار ســليمة وبالتــايل عقــل ميلء بالســام.
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وتقــول العــرب يف أمثاهلــا« :مقتــل الرجــل بــن فكيــه» أي َّ
أن اإلنســان إذا أطلــق
ٍ
ٍ
كل ٍ
لســانه يف ِّ
تقييــد قتلــه وأوقعــه باملهالــك كالكــذب
انضبــاط أو
أمــر دون
ـي صــل
والنميمــة وإصابــة األعــراض وفقــدان القــدر بــن النــاس  ،ويقــول النبـ ُّ
َّــاس عــى َم ِ
َّــم إلَّ َحصائــدُ
ُــب الن َ
اهلل عليــه وســلم( :وهــل َيك ُّ
ناخرهــم يف َجهن َ
ِ
ألســنتِهم؟) (أخرجــه الرتمــذي والنســائي وابــن ماجــه) لذلــك حـ َّ
ـث اإلســام عــى حفــظ
خيــص اإلنســان ،أو بــا
املحرمــات ،أو التك ُّلــم فيــا ال
ُّ
اللســان مــن الوقــوع يف َّ
ليــس فيــه فائــدة.
النبي صل اهلل عليه وسلم إلى أ َّنه من أعظم سبل ال َّنجاة
وقد أرشدنا
ُّ
الدنيا واآلخرة حفظ اللسان.
في ُّّ

وهناك طريقة أكثر فاعلية من هتذيب الكلامت من وجهة نظر علامء النفس وهي
ممارسة الصمت عن الكالم والتفكري يومي ًا ،جرب أن تذهب إىل أهدأ مكان متوفر
وجتلس أو تستلقي فيه ملدة ربع ساعة وتتفنن بالصمت ،وال يعني ذلك أنك حتتاج
إىل رشفة مطلة عىل إحدى عجائب الدنيا بل يمكنك احلصول عىل نفس النتائج عند
جلوسك عىل كريس مهرتئ والنظر إىل السامء(،وقد استوحيت هذه المقولة
من كتاب للمؤلف فهد العودة "ما معني أن تكون وحيدًا" حيث خصص

ما يقارب نصف الكتاب لتوضيح أهمية الصمت لتحقيق السكون وأهمية
العمل لتحقيق النجاح).
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خــال أوقــات صمتــك ال تتكلــم إىل أحــد وال تكتــب وال تقــرأ وليكــن تفكــرك
قلي ـ ً
ا قــدر املســتطاع لرتتقــي إىل مرحلــة الســكون واحلياديــة امللكيــة ،رغــم أن
ذلــك لــن يكــون ســه ً
ال يف بــادئ األمــر ،وربــا يكــون مؤمل ـ ًا للمــرة األوىل فقــد
اعتــاد رأســك عــى الفــوىض والعشــوائية وســوف حيــاول مــرار ًا ذلــك األمــر
املهــم وذلــك الشــخص العزيــز اقتحــام صمتــك بثــورة مــن األفــكار.
لكنــك مــع املامرســة ســتتخطى كل عائــق وتســتمتع بدقائق ســام رائعــة ،يمكنك
تطبيــق ذلــك قبــل الــروع بإجــراء مقابلــة عمــل أو مناقشــة قضيــة مهمــة أو قبــل
البــدء بتجربــة جديــدة حتتــاج إىل قــدر عــايل مــن الرتكيــز لذلــك طلبــت منــك يف
اجلــزء األول مــن الكتــاب أن تكــون بحالــة ســام قبــل البــدء بقراءتــه.
ومــن اجلميــل أن تنتــج أنــت الســام والســكون يف حــن أن كل مــا حولــك ينتــج
الضوضــاء والصخــب حتــت تأثــر احليــاة العرصيــة وتذكــر بــأن العقــل كاإلبــن
البــار يســتجيب للتعليــم وحيــب النظــام.
بعــد انقضــاء تلــك الدقائــق بــارش عملــك واحــرص عــى تطهــر لســانك قــدر
املســتطاع وبكافــة الطــرق املمكنــة ويف ســياق ذلــك البــد مــن ذكــر اســراتيجية
الصديــق أبــو بكــر ريض اهلل عنــه فقــد كان يضــع حصــاة يف فمــه حتــت لســانه ،فإذا
ِّ
أراد أن يتكلــم يمســكها بيــده ثــم يتكلــم ،وقــد قــال يف ذلــك أنــا أضــع حصــاة يف
فمــي مــن أجــل أن يثقــل لســاين ،فــإذا أردت أن أتكلــم أخــرج احلصــاة فأكــون
قــد فكــرت يف الكلمــة هــل هــي صحيحــة أم هــي خطــأ؟
فإن كانت صحيحة قلتها ،وإن كانت خطأ ال أقوهلا.
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وعنــد إمســاكك للســانك ال يعنــي أننــي أدفعــك لتكــون شــخص ًا ضعيفــ ًا
ومســتباح ًا وال أقصــد بذلــك أننــي أتــرك حقــي عــادة يف متنــاول الســفهاء ،بــل إن
آالف الــردود واألفعــال التــي ســوف أقــوم برسدهــا يف موضــع آخــر مــن الكتــاب
قــد تكــون أقــوى بــآالف املــرات مــن الشــتائم ،عنــد إيامنــك بأنــك كائــن قــد
صنــع يف أحســن تقويــم متتلــك جمــرة مــن ردود األفعــال وتســتطيع إيصــال رأيــك
بنظــرة واحــدة ،إضافــة إىل أن اللغــة العربيــة وتنــوع اللهجــات املتفرعــة منهــا تتيح
لــك الكثــر مــن اخليــارات للــرد ولــو الحظــت أن كلمــة حــارض تعني(اخــرس)
يف بعــض احلــوارات العربيــة.
التحدي السابع:
رفه عن نفسك وأوجد لها هواية.

وعندمــا تقــول ليــس لــدي أي هوايــة ال يعنــي ذلــك قصــور ًا جســدي ًا أو عقلي ـ ًا
جيــرك عــى العيــش حمــدود القــدرات ،بــل إنــك حتتــاج إىل إعــادة النظــر بروتــن
حياتــك اليومــي والبحــث عــن مــا يناســب شــخصيتك.
جرب ذلك ابتدا ًء من اليوم  ،وربام جتد أكثر من واحدة.
هنــاك تعريــف للهوايــات  ،يقــال بأهنــا ممارســة فعــل معــن حتبــه النفــس وحماولــة
إتقانــه والتفنــن فيــه ،واملفــرض أن تقــدم عــى ممارســة اهلوايــة برغبــة عفويــة
وذاتيــة ،وقــد تكــون إمــا عــادة فطريــة أو مكتســبة  ،ولــكل شــخص قــدرة فــوق
العاديــة عــى إنجــاز يشء مــا قطعــ ًا ،فــإن كنــت التــزال تظــن أنــك ال متتلــك
هــذه القــدرة فيمكنــك تكوينهــا مــن الصفــر  ،وممارســة اهلوايــات الشــخصية
بشــكل منتظــم ،يمكنــك مــن قضــاء وقــت الفــراغ يف أمــر مفيــد ،يعــود بنفــع كبري
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عليــك ،وهــذا يمنعــك مــن الســر يف طــرق أخــرى خاطئــة ،تصيبــك بــرر
كبــر يف النهايــة ،ولكــي أثبــت لــك فع ـ ً
ا أننــي أحتــرى لــك املســاعدة عــر هــذا
الكتــاب تعــال نبحــث مع ـ ًا عــن هوايــة
جتول يف شوارع املدينة بحث ًا عن هواية
تأمــل فيــا كنــت تفعلــه يف طفولتــك وإذا مل تكــن العــودة إىل مواهــب واهتاممــات
الطفولــة مفيــدة  ،عندهــا يتوجــب عليــك أن تتبــع واحــدة مــن أفضــل
التجــول يف
االســراتيجيات للبحــث عــن اهلوايــات واالهتاممــات ،وهــي
ّ
ّ
املحــات والالفتــات واإلعالنــات،
األســواق والشــوارع ،النظــر إىل واجهــات
وتصفــح اجلرائــد ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،بحثــ ًا عــن نشــاط يشــعرك
بالرغبــة والشــغف ملامرســته  ،جــرب كل يشء فاجلــرأة عىل جتربــة األشــياء اجلديدة
هــي القاعــدة الذهبيــة الكتشــاف اهلوايــات الشــخصية املناســبة وقــد مجعــت لــك
العديــد مــن األفــكار هلوايــات جديــدة
عــى رأس القائمــة ســوف أقــرح الكتابــة ملــا فيهــا مــن فوائــد المســتها شــخصي ًا
فالعالقــة بــن الكاتــب والقلــم عالقــة رشاهــة دائمــة وليســت اعتيــاد ًا أو روتينـ ًا
واعتربهــا مــن اهلوايــات التــي تلتهــم الوقــت.
ومــع االســتمرار يف الكتابــة يعيــش العقــل يف بحــث دائــم عــن حجــة لالندمــاج
مــع القلــم  ،ويلبــي األخــر النــداء دومــ ًا دون تذمــر فــا األفــكار تنتهــي وال
القلــم يمــل.
ٍ
بأســلوب جيذبــك
اليــك أيضــا هوايــة القــراءة ،بعــض الكتــب متــت صياغتهــا
لقراءهتــا أكثــر مــن مــرة يف مراحــل خمتلفــة مــن حياتــك أي أنــك ســتدرك يف كل
ٍ
ومعــان جديــدة يف ســطوره  ،وأمتنــى أن يكــون هــذا الكتــاب مــن
مــرة أبعــاد ًا
ضمنهــم.
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جــرب املــي ملســافات طويلــة وقد وضعــت مئــات الدراســات واالســراتيجيات
لتفســر هوايــة املــي وحدها!
ويقول ابقراط امليش هو أفضل دواء لإلنسان.
فيمكنك إتباع نظرية من امليش إىل اهلرولة إىل الركض
وهــي نظريــة عامليــة تنقســم إىل حتديــات ومراحــل كثــرة ومــع تطــور األجهــزة
اإللكرتونيــة كالســاعات الذكيــة التــي حتســب اخلطــوات واألداء وغريهــا مــن
أجهــزة املوســيقى واالســتامع اظــن أنــه مــن الرائــع ختصيــص وقــت للمــي.
وهنــاك عــاج صينــي قــرأت عنــه مــر ًة يصــف نتائــج التبســم عنــد املــي لكنــك
لــن تفضــل جتربــة ذلــك يف الشــارع وإال ســيصفك النــاس باجلنــون  ،لذلــك اخــر
إحــدى اســراتيجيات هوايــة املــي األخــرى مثــل حتــدى أشــخاص آخريــن يف
ذلــك  ،وال تنســى أن الرســول الكريــم كان يتســابق مــع زوجته فتســبقه ويســبقها.
إليــك بعــض األفــكار األخــرى هلوايــات ممكنــة ومتاحــة يف وقتنــا احلــايل حيث
أننــي لــن أضيــع وقتــك وأقــرح عليــك مجــع الطوابــع وتعلــم املبــارزة بالســيف
وإنــا ســأذكر لــك مــا جيــدي وينفــع لكيــا تكــون لــك حجــة بعــد اليــوم:
إقامة حفالت الشواء مع األصدقاء بشكل دوري
مراقبة الطيور وتربية نوع مميز وتعلم املزيد عنه.
مجع املقتنيات النادرة.
مجع األحجار واحلىص املميزة.
التصوير يف الطبيعة.
األلعــاب الذهنيــة مثــل الشــطرنج والكلــات املتقاطعــة واأللعــاب والنشــاطات
احلسابية مثل سودوكو وعامل سوق املال.
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األلغاز واألحاجي مثل البازل وغريها
تعلم لغة جديدة.
حفظ معلومات عامة مثل العواصم وأسامء املدن واألعالم وغريها.
العزف.
الرسم.
التشكيل أو إعادة تدوير املخلفات بشكل فني.
التصوير الفوتوغرايف
األعامل التطوعية
الطهي
زراعة بعض النباتات
تربية حيوان أليف
االهتامم بالديكور
كام تعترب اليوغا من أفضل املامرسات بمواجهة التوتر.
التأمــل احلــر ويعنــي النظــر إىل أبعــد التفاصيــل مثــل حركــة النجــوم والغيــوم
غروب الشمس
التامرين الرياضية املنزلية.
مجع قصاصات الصحف.
مجع العمالت النقدية.
احلياكة
الرقص
صنع املجوهرات.
فن طي الورق
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صناعة الشمع
متابعة األندية العاملية وحتليل نتائج املباريات
وأضيــف هنــا هوايـ ًة كان يامرســها الرســول واملعلــم األعظــم ألمتنــا حممــد صــى
اهلل عليــه وســلم فقــد كان جيلــس يف الغــار ويتأمــل لســاعات طويلــة والتأمــل هــو
الدخــول إىل الــذات والتنقــل بســام بــن العقــل والــروح والفكــر واجلســم
وقــد تأمــل النبــي إبراهيــم عليــه الســام بالكواكــب والشــمس والنجــوم  ،كــا
وىص رســولنا الكريــم بتعليــم األبنــاء العديــد مــن املهــارات واهلوايــات ومنهــا
الســباحة والرمــي ملــا فيهــا مــن فائــدة للجســم والعقــل.
وال يعنــي اختيــارك ألحــد هــذه اهلوايات هــو الوصــول لالحرتافيــة يف تطبيقها(إنه
ليــس عمــل)وال يفــرض أن تكــون بارعـ ًا بالفطــرة ومــن املــرة األوىل أو العــارشة
وإنــا يكفــي أن تستشــعر املتعــة بالقيــام هبــا حتــى لــو تطلبــت منــك بــذل جهــد أو
وقــت فأنــت مســتعد لتقديــم ذلــك بنفــس راضيــة  ،حتــى لــو قابلتــك انتقــادات
اآلخريــن جتــد يف نفســك رغبــة للتحــدي و ابعــاد هــذه اهلوايــة عــن القيــل والقــال
والســخرية واآلراء العقيمــة ومــا جيــب ومــا يناســب ألنــك تعلــم أنــك لــو فعلــت
ذلــك ســتقتل تلــك اهلوايــة ولــن جتنــي ســوى خيبــات األمــل.
ولــو نظــرت إىل هــذا املقطــع وقرأتــه مــن جديــد لوجــدت أننــي قمــت بتعريــف
الشــغف بشــكل غــر مبــارش ،وليــس مــن الــرورة أن يطعمــك هــذا الشــغف
خبــز ًا ،بمعنــى أنــك لســت جمرب ًا عــى حتويــل مجيــع اهلوايــات إىل وارد مــادي وقتها
ســتكون قــد أجهــدت نفســك بــدل ترفيههــا ،نعــم أتفــق معــك يف الــرأي الــذي
يــدور يف ذهنــك اآلن وأنــت تســتعرض بعــض األشــخاص الذيــن اســتطاعوا
حتويــل هواياهتــم إىل مصــدر رزق.
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فربــا ترتقــي اهلوايــة أحيان ـ ًا لتكــون مهنــة تكتســب منهــا قــوت يومــك لكنهــا
ســتفقد املســمى الوظيفي(هواية)وســوف تصبــح عمــ ً
ا حمببــ ًا إن صــح التعبــر
ووقتهــا ســتكون بحاجــة مللــئ الشــاغر الوظيفي(هوايــة)يف عقلــك.
التحدي الثامن:
ال يصح إال الصحيح.

قد يبدأ اإلنسان باإلتيان بأمر ما.
ثــم يــرى أنــه غــر ســليم ،فيبــدأ بإقنــاع نفســه مــرار ًا وتكــرار ًا أنــه ال يفعــل شــيئ ًا
خطـ ًـأ ،وأن هــذا األمــر مــا هــو إال خمالفــة رضوريــة لبعــض الشــكليات ،والتــي
جيــب غــض الطــرف عنهــا مــن أجــل الصالــح العــام.
وهكذا يستمر اإلنسان يف النظر إىل األمر من الناحية التربيرية..
حتى يصبح مألوف ًا لديه وال جيد حرج ًا من إتيانه..
«إن الحــال ب ِّيـ ٌنَّ ،
قــال رســول اهللﷺَّ :
وإن الحــرام ب ِّيـ ٌن ،وبينهما أمور ُمشــتبهات
فمــن اتَّقــى ُّ
الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه،
ال يعلمهـ َّن كثيـ ٌـر مــن النــاسَ ،
و َمــن وقــع فــي ُّ
الشــبهات وقــع فــي الحــرام ،كالراعــي يرعــى حــول الحمــى،
وإن لــكل ملـ ٍ
ـك حمــى ،أال َّ
ُيوشــك أن يرتــع فيــه ،أال َّ
وإن حمــى اللــه محارمــه،
أال َّ
وإن فــي الجســد ُمضغــة إذا صلحــت صلــح الجســدُ كلــه ،وإذا فســدت فســد
ـب( ».رواه البخــاري ومســلم)
الجســدُ كلــه ،أال وهــي القلـ
ومهــا طــال الباطــل البــد أن يدمغــه احلــق ،ولنــا يف ســيدنا يوســف عليــه الســام
مثــل عظيــم لذلــك حــن تعــرض للظلــم وتــم ســجنه  ،ثــم أظهــر اهلل تعــاىل براءته
وأعــى شــأنه ألنــه ال يصــح إال الصحيــح.
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ويف ســيدنا إبراهيــم عليــه الصــاة والســام عندمــا تعــرض لــأذى ووضــع عــى
النــار فأنقــذه اهلل تعــاىل.
والكثــر مــن األمثلــة التــي متــت صياغتهــا مــن واقــع التجربــة واملامرســة ملتغريات
احليــاة وتنطبــق عــى كل عمــل ينفــذه اإلنســان وهو يعنــي أنــه ال يثبت وال يســتمر
اال العمــل املبنــي عــى املصداقية.
ربــا يتبــادر لذهنــك أن اخلطــأ قــد يصــح يف بعــض األحيــان ،وقــد نجــح فع ـ ً
ا
مــع الكثرييــن وغــاب عنهــم املنطــق  ،لكنــه جمــرد وقــت وســوف يعــود املنطــق
ـع
ليحكــم املشــهد كــا قــال اهلل تعاىل﴿ َف َأ َّمــا َّ
*و َأ َّمــا َمــا َين َفـ ُ
ـب ُج َفآ ًء َ
الز َبــدُ َف َي ْذ َهـ ُ
ُــث يف ْالَ ْر ِ
َّــاس َف َي ْمك ُ
ض﴾ {ســورة الرعــد ،اآليــة}17 :
الن َ
التحدي التاسع:
قدم الهدايا لعابري الطريق

تبســمك يف وجــوه العابريــن صدقــة ،ودعائــك للنــاس باخلــر مرجوع إليــك ،وما
وضعــت يف يــد أحــد إال ووضــع اهلل يف يديــك أضعــاف ذلــك ،وتكتفــي بإعطــاء
املحتاجــن بــل قــدم اهلدايــا ملــن أســاء إليــك ،كــا يقــول الشــيخ عــي الطنطــاوي:
«ال تعامــل النــاس يف أمــور العواطــف واهلبــات واهلدايــا بمقيــاس البيــع والــراء،
وال بميــزان الربــح واخلســارة بــل عاملهــم بالكــرم واجلــود .ومــن منعــك شــيئ ًا
فأعطــه أنــت ،ســتعيش مــرة واحــدة عــى هــذه األرض».
حــاول أن تكــون طري ًقــا أو ســب ًبا لســد حاجــة أحدهــم هــذا الشــعور ســوف
يتخلــل إىل أعمــق نقطــة يف ذاتــك ليشــعرها بقيمتهــا احلقيقــة وبأهنــا قــادرة عــى
التغيــر وإحــداث الفــارق ،بــل قــادرة عــى مــد يدهــا للمســاعدة أحدهــم أو
تكــون طو ًقــا للنجــاة.
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أدرك أمهيــة هــذا الشــعور جيــدً ا ،تأمــل يف أن اهلل يضــع أمامــك الفرصــة لتطهــر
نفســك وتزكيهــا ،وهنــاك حاجــات لــكل فــرد منهــا بالطبــع ليــس أكثرهــا باملاديــة
بــل باملعنويــة.
أيضــ ًا عندمــا تكــون يف حاجــة لســاع كلمــة دعــم وحتظــى هبــا فإنــك تشــعر
بقوتــك وجتــد يف نفســك رغبــة إلمتــام املزيــد مــن املهــات ،فكــن أنــت مــن يســد
حاجــة اآلخريــن لذلــك وجــرب أن تعطيهــا لــه أنــت بطريقــة مبــارشة ألنــك
بذلــك تعطيهــا لنفســك.
ومــن الطبيعــي جــد ًا أن ينصــح اإلنســان شــخص ًا آخــر بســلوك أو بفعــل يشء
قــد ال يكــون نفســه الشــخص يفعــل هــذا الســلوك ،وهــذا جائــز وواقعــي،
فكثــر مــن األشــخاص لدهيــم مــن احلكمــة التــي قــد تســاعد اآلخريــن وحتــل
هلــم مشــكلة مــا ،ولكــن جتدهــم يعانــون مــن مشــاكل وال يســتطيعون مســاعدة
أنفســهم ،كذلــك فلربــا قــد تقــع النصيحــة يف موضــع يســتطيع متلقيهــا أن يأخــذ
هبــا وينفذهــا ويســتفيد منهــا ،بطريقــة ال يســتطيع الناصــح فعلهــا .هلــذا أينــا رأينــا
موضــع نصــح نعرفــه ال بــد وأن ننصــح اآلخريــن كهديــة ربــا تعــود إلينــا ونكون
يف أمــس احلاجــة هلــا..
التحدي العاشر
صدق أنك تستحق األفضل:

لعلــك ال تعلــم أص ـ ً
ا ماهــي األشــياء التــي جتعلــك ســعيد ًا ،حيــث أنــك تظــن
أن الســعادة مرتبطــة فقــط بتحقيــق اإلنجــازات واحلصــول عــى احلاجــات
األساســية ،لكــن تلــك الســعادة رسعــان مــا تتالشــى بمجــرد اعتيــادك عــى مــا
حصلــت عليــه ،ثــم مــاذا بعــد؟
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حتــى يف حياتــك اليوميــة عندمــا تشــعر ببعــض الضيــق تلجــأ لتصفــح مواقــع
التواصــل االجتامعــي ظنـ ًا منــك أهنــا ســتجعل يومــك أفضــل ،ثــم ال جتــد يف ذلك
ســوى املزيــد مــن الضيــق ،حيــث أنــك قمــت بربجمــة شــعورك بالســعادة فقــط
عنــد حتقيــق اإلنجــازات وقــد يــدل ذلــك بشــكل غــر مبــارش عــى أنــك كنــت
تتوقــع عــدم اســتحقاقك احلصــول عــى ذلــك ،أليســت طريقــة جمحفــة يف حقنــا
خاصــة أننــا بذلنــا أقــى مــا لدينــا ،أن نذهــب ونتوقــع األســوأ ،فهــذا يســمى
حتيــز ًا للتشــاؤم ،وهــو حتيــز معــريف يدفعنــا إىل املبالغــة يف تقديــر احتامليــة األشــياء
الســلبية ،مثلــا أتوقــع أن أفشــل باالمتحــان رغــم أننــي ذاكــرت واجتهــدت،
وهــذا مــع الوقــت يؤثــر عــى مــدى فاعليــة قراراتنــا ويؤثــر عــى صحتنــا العقليــة
أيضــا ،وعنــد ظهــور النتائــج تشــعر بســعادة غــر مــررة حيــث أهنــا صــادرة عــن
ســوء تقييمــك لنفســك.
أنــت تســتحق كل تكريــم يقــدم إليــك وكل إنجــاز حققتــه ،دون أدنــى شــك،
فمحاوالتــك التــي مل يرهــا أحــد رأيتهــا أنــت فكيــف تكــون الشــاهد والظــامل يف
آن مع ـ ًا.
التحدي الحادي عشر
أشغل نفسك عن التفكير:

جيــب أن تؤمــن بفكــرة أن االنشــغال وفعــل أشــياء كثــرة نمــأ هبــا يومنــا هلــي
وســيلة فعالــة لنمنــع احلــزن واإلحبــاط مــن التســلل إىل دواخلنــا ،حيــث لــن
يكــون هنــاك وقــت يتيــح لعقولنــا أن تتــادى يف التفكــر بكثــر مــن التســاؤالت
واملعضــات التــي ال فائــدة منهــا ســوى زيــادة نســب التوتــر لدينــا والضغــوط
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التــي نتعــرض هلــا ،ولعلــك مــررت بأيــام كنــت فيهــا منشــغ ً
ال لدرجــة جعلتــك
تغفــو رسعــان مــا وضعــت رأســك عــى وســادتك ،رغــم الكثــر مــن اإلرهــاق
اجلســدي يومهــا إال أن رأســك مل يكــن مزدمحــ ًا ،وهــذا مــا قصــده فيلــم (اثنــا
عــر رجـ ً
ا غاضبـ ًا) الــذي محــل شــعار احليــاة يف أيديكــم واملــوت يف عقولكــم،
ويتحــدث الفيلــم عــن تطبيــق العدالــة ولكنــه يقصــد أن أفــكار اإلنســان هــي مــن
تســبب لــه املتاعــب أو املــوت.
لذلــك جيــب عليــك بــن فــرة وأخــرى أن تشــغلك نفســك بــأي عمــل ميكانيكي
ال يتطلــب التفكــر العميق.
التحدي الثاني عشر
ال تناقش الجدران:

إن الفــرد ال يمكــن أن ينفصــل متا ًمــا عــن بيئتــه التــي عــاش فيهــا ،وتربــى فيهــا،
ألهنــا تصــوره األول عــن العــامل ،وهــي نافذتــه األوىل التــي منهــا خــرج إىل املحيط
املختلــف عنــه ،ولــذا فــإن تأثــر البيئــة ومعتقــدات العائلــة أو القبيلــة تــرك أثرهــا
عليــه ،وهــذا مــا يــرر وجــود الكثــر مــن األشــخاص يصــل تأثــر هــذا األمــر
هبــم إىل الظــن أن معتقــدات عائلتــه أو عاداهتــا هــي املعتقــدات الوحيــدة الصاحلة،
وأن أي شــخص خمتلــف عــى خطــأ بالــرورة ،وال شــك أن ذلــك يعــود لضيــق
األفــق لديــه ،فكــا ذكــرت البــد أن يبقــى أثــر البيئــة التــي نشــأ فيهــا ،ولكــن
املــرء صاحــب الفكــر احلــر يمحــص األمــور واملعتقــدات ويقــوم بأخــذ مــا ينفعــه
ويعتقــد بصالحــه ويــرك كل عــادة أو تقليــد غــر مناســب ،فأنــت ال يمكنــك أن
تتفــق أو أن تصــل حلــل مشــكلة أو حــل يــريض كافــة األطــراف إذا كنــت تتعامــل
مــع شــخص يعتقــد أن عــادات قبيلتــه هــي قوانــن ال يمكــن خرقهــا.
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الفصل الثالث
تعلم الغفران لنفسك ولآلخرين
ربــا تعينــك بعــض األفــكار واألمثلــة عــى البقــاء إجيابي ـ ًا ومتفائ ـ ً
ا أطــول فــرة
ممكنــة خــال يومــك  ،لكــن مالمــح النــدم عــى مــا فــات والشــعور بالذنــب
رسعــان مــا يعــود إليــك بمجــرد تفكــرك بتلــك األفعــال املشــؤومة التــي
اقرتفتهــا ذات يــوم ،حتــى أصبــح مرورهــا يف خميلتــك بشــكل دائــم جيهــد نفســك
ويوقعــك فريســة للعــذاب والتشــتت واالنكســار ،وربــا مل يعــد يفــي بالغــرض أن
أقــول لــك مجيعنــا كذلــك وأنــت لســت وحــدك ،فالشــخص املبتــى بإدمــان الندم
وتوبيــخ النفــس يــرى أنــه ال يســتحق أن يقــارن مــع غــره ويظــن بــأن أخطــاؤه
فريــدة مــن نوعهــا مل يســمع عنهــا أحــد قــط وال يمكــن غفراهنــا  ،رغــم أن معرفــة
أنــك لســت وحــدك حقـ ًا قــد خيفــف عنــك ،فعندمــا تــدرك بــأن اقــراف األخطاء
مــن طبيعــة البــر التــي فطــروا عليهــا ،وأن وجــود عثــرات وندبــات يف املــايض
ال حيولــك إىل شــخص يسء باملطلــق  ،وربــا تكــون عــى قــدر مــن العلــم والرتبيــة
وااللتــزام ولكنــك وقعــت ذات مــرة فــا يعنــي ذلــك الوقــوع أنــك شــخص غــر
صالــح للبقــاء بــل إهنــا مــن أكثــر الصفــات التــي متيــزك ككائــن بــري يصيــب
وخيطــئ ويتعلــم ،وإن كنــت يف فــرة مــن الفــرات اقرتفــت بعــض األخطــاء
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والزال الشــعور باألســف ينغــص حياتــك  ،مــع أنــك لطاملــا طلبــت الغفــران
بإخــاص  ،إال أن شــعور ًا دائ ـ ًا يتملــكك بأنــك عــى موعــد مــع وقــوع الســوء
نتيجــة أخطائــك القديمــة.
عليــك معرفــة أنــه كان مــن الــروري أن ختفــق يف إحــدى مراحــل حياتــك،
وعليــك اآلن اســتعادة ســامك الداخــي مــن خــال املســاحمة.
وإليقــاف كل تلــك املعانــاة واســتعادة هــذا الســام عليــك يقين ـ ًا تطبيــق إحــدى
هــذه األفــكار:
ال تكثــر مــن الغــوص فــي الماضــي بحجــة التعلم من األخطــاء ،فاللعب
يف جــرح قديــم قــد يزيــد األمــر ســوء ًا ،فالتع ّلــم مــن أخطــاء املــايض أمــر جيــد،
إال أن تأنيــب النفــس عليهــا قــد خياطــر بمســاحمة الــذات  ،فقــد يمنعــك ذلــك
مــن إدراك الوقائــع احلاليــة ،وقــد تصبــح حياتــك راكــدة إن أصبــت هبــوس حــول
عوضــا عــن ذلــك عــى احلــارض
األشــياء التــي فعلتهــا أو مل تفعلهــا ،لــذا ر ّكــز ً
وعــى مــا ســتفعله يف املســتقبل لتوفــر حيــاة أفضــل لنفســك ال ختــف مــن البــدء
بصفحــة نظيمــة مــن اآلن ال أحــد يملــك حــق منعــك مــن ذلــك شــقلب كتابــك
وابــدأ مــن صفحــة بيضــاء يف منتصفــه ،ال أحــد يســتطيع إيقافــك إن أردت حق ـ ًا
البــدء بشــكل نظيــف هــذه املــرة وال ختــف مــن أن تبــدأ مــن الصفــر إن لــزم األمــر
لتتمكــن مــن مســاحمة نفســك بحــق.
ّ
تذكــر أن الماضــي ال يع ّرفــك! وأن المســتقبل بــريء ممــا حصــل فــي

الماضــي واحليــاة ماضيــة ومســتمرة بكافــة األحــوال ،فســامح نفســك وامــض
قد ًمــا!
ّ
فكــر فــي مســامحتك لآلخريــن أيضــً ،ليــس ألن أحــد منهــم يســتحق ذلك،
ولكنــك لــو تأملــت اجلانــب املطمئــن يف قدرتــك عــى املســاحمة وحاجتــك لتوجيه
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املســاحمة يف االجتــاه الصحيــح فحســب  ،فســتتخلص مــن حرقــة الفــؤاد تلــك التي
تشــبه متامـ ًا حرقــة املعــدة ولكنهــا يف مــكان بعيــد عــن متنــاول األطباء.
أخطــاء الماضــي هــي مــا شـ ّ
ـكلت شــخص ّيتك اآلن ،لــذا ال تعتــر أهنــا
أخطــاء واعتربهــا دالئــل إرشــادية ،جعلتــك كــا أنــت اآلن شــخص ًا لين ـ ًا ،وقــد
فإنــم ّ
أرق
قــال عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه يف ذلــك :جالســوا ّ
التوابــن ّ
أفئــدة.
الشــخص الــذي تكــون عليــه اآلن هــو نتيجــة األشــياء الجيــدة والســيئة

التــي حدثــت فــي حياتــك ،وكذلــك األشــياء اجليــدة والســيئة التــي فعلتهــا،
وطريقــة اســتجابتك لألحــداث الســلبية بنفــس أمهيــة اســتجابتك لألحــداث
اإلجيابيــة.
ســامح اآلخريــن ممــن أســاؤوا إليــك ،وســيعلم أولئــك األشــخاص عــى
ترصفاهتــم كانــت خاطئــة ،وإن مل يعلمــوا فيكفيــك
األرجــح مــع مــرور الوقــت أن ّ
أنــك مــن الكاظمــن الغيــظ والعافــن عــن النــاس.
مســاعدة اآلخريــن طريقــة رائعــة أخــرى لمســامحة النفــس ،ســخر نفســك
ملســاعدة اجلميــع واستشــعر العظمــة يف كونــك أحــد األســباب واألدوات التــي
اســتخدمها اهلل لتحقيــق أمــر معــن يف حيــاة أحدهــم ،ستكســب بذلــك تعاطــف
اآلخريــن وســيفوق حــس التعاطــف حــس الذنــب.
تذكــر أنــك حيــن تحــاول الســعي الزائــد للتصــرف بشــكل صحيــح تمامــً

وعندمــا تقــدم كل مــا يمكنــك علــى أكمــل وجــه فــإن المجتمع قــد ينبذك

ويلفظــك خــارج الركــب ،ألنــك ســتقع يف رصاعــات املثاليــة والرتقــب والتوتــر
وهــو مــا يعيــق تقدمــك ويزعــج اآلخريــن.
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بعــض المشــكالت يكــون حلهــا بعــدم حلهــا أص ـ ً
ا أي تركهــا دون أي

تعقيــب ،ومــن ضمــن هــذه املشــكالت هــو مــا قــد حصــل يف املــايض ومل يعــد
متاحـ ًا تغيــره ،واســتمرارك يف النــدم عــى خيــارات أفضــل كانــت بحوزتــك ومل
تغتنمهــا يشــبه الســقوط مــن مســافة عاليــة دون وجــود أي ســبيل إليقافــه وال
أقصــد بذلــك الســقوط مــن رشفــة أو حافــة قريبــة مــن األرض بــل كــا لــو أنــك
قــد ســقطت منــذ عــرات الســنني ومازلــت إىل اآلن تتلــوى يف اهلــواء برسعــة إىل
األســفل ،ومل ترتطــم بــيء بعــد ،جــل مــا جتنيــه مــن هــذا الســقوط هــو إهنــاك
قوتــك وازديــاد خماوفــك دون فائــدة تذكــر.
اســتمتع بالمرحلــة التــي تعيشــها اآلن ،أتــدري مــا الــذي هيــون علينــا
الطريــق؟ ٌ
وقريــب ورفيــق.
أخ
ٌ
ولعلــك قــد ضيعــت الكثــر مــن وقتــك يف احلــرة وآن األوان الســتثامر كل مــا
هــو آت ،انظــر حولــك وتأمــل حالــك بشــكل إجيــايب ،أحــرق مــا حصــل ومــا
جــرى وأرســل دخانــه للســاء ليشــكل ســحاب ًة متطــر إنســان ًا جديــد ًا.
تأمــل فــي مكتســباتك الجديــدة التــي لــم تكــن لتحصــل عليهــا لــوال

تلــك العثــرات كالصبــر والرفــق والتحمــل واألمــل والرضــا والقناعــة ،كلهــا
صفــات مل تكــن لتكتســبها لــو أنــك عشــت باســتقرار وظــروف جيــدة طيلــة
الوقــت.
ولــو مل يكــن للمســاحمة شــأن وقيمــة ملــا ع َّظــم اهلل مــن شــأهنا يف القــرآن حــن
قــال:
ِ
ٍ
ــر ُه َع َ
ــب
﴿و َج َ
ــى اللَِّ إِنَّــ ُه َل ُي ُّ
ــزا ُء َســ ِّي َئة َســ ِّي َئ ٌة ِّم ْث ُل َهــا َف َمــ ْن َع َفــا َو َأ ْص َل َ
َ
ــح َف َأ ْج ُ
ــن﴾ {ســورة الشــورى ،اآليــة}40 :
ال َّظالِ َ
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وقوله تعاىل:
﴿أال حتبــون أن يغفــر اهلل لكــم﴾ {ســورة النــور ،اآليــة }22 :وهــي آيــة نزلــت يف أبــو بكــر
الصديــق عندمــا رفــض اإلنفــاق عــى أحــد أقربائــه بســبب خوضــه يف حادثــة
اإلفــك وقــال أبــو بكــر حــن نزلــت اآليــة :بــى واهلل إين ألحــب أن يغفــر اهلل يل
فرجــع النفقــة إىل قريبــه ..
حــرر نفســك مــن هــذه القيــود فأنــت غيــر مكلــف بــرد المظالــم ،ووضــع
األحــكام عــى نفســك واآلخريــن ،ولتبــدأ مرحلــة املعافــاة حتــى تصــل إىل يــوم
تذكــر فيــه مــا مــى دون أي شــعور بالغضــب أو احلــرة.
أخبــر نفســك بــأن المعــارك والمواقــف الصعبــة لألقويــاء أمثالــك وال

معركــة مــن غيــر خســائر ،فالســفن عــى املرافــئ آمنــة ولكنهــا مل ختلــق لتبقــى
هنــاك.

فــي حــال وقعــت بالمســتقبل مجــددًا فــي مصيــدة المعانــاة فحــاول

تكذيــب ذلــك قــدر المســتطاع ،حتــى ال تبــدأ معاناتــك بالتصاعــد ،ال تســمح
بتهشــم يقينــك بعــد اآلن أعــط دفــة القيــادة لغريــزة النجــاة يف كل مــرة تقــع فيهــا
نادمـ ًا عــى مــا مــى.
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الفصل الرابع
التوقف عن الشكوى
بــا أن العقــل هــو اجلــزء الوحيــد يف جســم اإلنســان الــذي يســتطيع الســفر والقفز
عــر الزمــن باعتبــار أنــك تســتطيع الوصــول إىل الشــيخوخة خــال ســاعة تفكــر
ســلبية واحــدة ،وبضعــة دقائــق مــن اليــأس وربــا أســبوع مــن الكتــان أو التذمــر
صحيــح أيضــ ًا فلــو أنــك قضيــت مــا قضيــت مــن الوقــت يف
 ،فــإن العكــس
ٌ
استبشــار اخلــر وتأمــل املســتقبل وترقــب الفــرج لكنــت أكثــر شــباب ًا وحيويــة ممــا
أنــت عليــه اآلن ،لكــن األوان مل يفــت بعــد للحصــول عــى شــباب دائــم كام ســبق
ورسدت لــك طرق ـ ًا للحصــول عــى قــوة دائمــة يف جزئيــة ســابقة مــن الكتــاب ،
وأريــدك أن تعلــم أننــي لســت شــديد التفــاؤل بغــر فائــدة بــل تعرتينــي املواقــف
واخليبــات مــن وقــت آلخــر ولكننــي أقــرر النهــوض دفعــة واحــدة مــن حالــة
النهايــة إىل حالــة احلاجــة الســتئناف احليــاة ،وأحــاول مــرار ًا عــر هــذا الكتــاب
انتشــال كل مــن يريــد جتربــة ذلــك النهــوض ،فمــن غــر املجــدي العيــش يف خيار
ثالــث بــن احليــاة واملــوت واالستســام لرتاكــم األوهــام وتكــدس املصائــب ظنـ ًا
منــك أنــك بذلــك تثــر الشــفقة.
ثم ملاذا تريد إثارة الشفقة ؟
وملــاذا حتــاول مــرار ًا عــرض معاناتــك أمــام اآلخريــن ،باحثـ ًا عــن من يطربه ســاع
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ذلــك عنــك أم عــن مــن يعطيــك مفاتيــح األبــواب املغلقــة مــن جيبهال،وهــل
تظــن أن تلــك املفاتيــح تقــدم باملجــان؟
تأمــل يف كل مــن ســمع أنينــك ورأى شــحوبك ،مــاذا جنيــت منــه ســوى أنــك
فقــدت أمامــه أجــزا ًء منــك دون أن جيــرك عــى فعــل ذلــك ،جــرب التوقــف عــن
الشــكوى قبــل أن ختــر نفســك بالكامــل ،وقــم بكبــح تلــك الرغبــة بالتذمــر مهام
اشــتدت بــك املعانــاة ،فجميعنــا دون اســتثناء نمتــص كـ ّ ً
ـا هائـ ً
ا مــن الصدمــات
هبــدوء تــام ،وليــس لعجزنــا عــن البــوح بــل إنــا حفاظـ ًا عىل مــا تبقــى مــن أجزاء
ســليمة يف دواخلنــا ،ولربــا لعــدم اجلــدوى مــن البــوح يف غالــب األحيــان.
وألن الكتــان نقيــض البــوح وكالمهــا يمضغــان قدرتك عــى التحمــل ،دون فائدة
ترجتــى منهــا فقــد وضعــت بــن يديــك بعــض الســبل للتنفيــث عــن شــعورك
الزائــد بطــرق صحيــة تســاعدك عــى البقــاء ثابت ـ ًا ريثــا متــر غيمتــك الرماديــة.
أوال :اضحك يا أخي:

هــل تذكــر عندمــا كنــت صغــر ًا وبــدأت جتهــش بالبــكاء ألمــر كنــت تظــن حينها
أنــه يســتحق املعانــاة حتــى امتــأت عينــاك بالدمــوع وبــدأت تشــعر هبــا جتــري
عــى خــدك ثــم توقفــت فجــأة لتقــوم بتذوقهــا ،هــذا مــا أقصــده متامـ ًا حيــث أنك
مهــا بلغــت مــن احلــزن فــإن جــزء ًا منــك ال يكــرث لذلــك ،ويســتمر بافتعــال
ردود فعــل غريبــة وضحــكات إجيابيــة ملقاطعتــك يف منتصــف مشــهد حزيــن.
اعثــر عــى القليــل مــن العنــارص البســيطة مثــل الصــور أو الرســوم اهلزليــة التــي
جتعلــك تضحــك بينــك وبــن نفســك.
ثــم ع ِّلــق هــذه العنــارص داخــل منزلــك أو مكتبــك أو امجعهــا يف ملــف أو يف دفــر
مالحظات.
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اجعــل األفــام أو العــروض التليفزيونيــة أو الكتــب أو املجــات أو الفيديوهــات
الكوميديــة يف متنــاول يــدك عندمــا تكــون بحاجــة للحصــول عــى دفعــة فكاهيــة.
ابحــث عــر اإلنرتنــت عــن مواقــع الويــب اخلاصــة بالنــكات أو مقاطــع الفيديــو
الفكاهيــة .اســتمع إىل بــث صــويت فكاهــي.
ثانيًا  :ال تصدق كل ما تشعر به:

فــإذا كنــت تصنــف نفسك(كمشــتكي مزمن)وتــرى واقعــك مليئ ـ ًا بالســلبيات،
وأســباب الشــكوى مــن ظروفــك ال حــر هلــا ،وتظــن بأنــك حاولــت مــرار ًا أن
تطيــق ولكــن ال يشء يطــاق وقصتــك دائ ـ ًا مؤســفة ،ويبــدو أهنــا خارجــة عــن
ســيطرتك .فــإن هــذا ليــس صحيحــ ًا ،واحلقيقــة هــي أن اســراتيجية تفكــرك
حتتــاج إىل تغيــر ،ألنــك صنعــت واقع ـ ًا متطابق ـ ًا مــع أفــكارك.
وإن بعــض األشــخاص يميلــون بطبيعتهــم إىل الشــكوى بشــكل متكــرر أي أهنــا
عــادة أو لغــوة غــر مبنيــة عــى حقائــق ويمكــن التوقــف عنهــا واســتبداهلا بعــادة
أخــرى ببســاطة.
وقــد تســتطيع تشــخيص الســبب الــذي يدفعــك للشــكوى والتخلــص منــه أيضـ ًا
فمثـ ً
ا نشــكو كثــر ًا ألننــا نفتقــر إىل التعاطــف مــع اآلخريــن دون التطلــع إىل إجياد
حــل ولكــن مــن أجــل تلقــي االهتــام والتعاطــف فقــط.
ثالثًا :كن واقعيًا:

ليــس هنالــك أمــل بعيــد مزقــت نفســك ومل تصــل إليــه ،بــل إنــك يف غالــب
أمــرك كنــت غــر مبــايل ،ربــا حاولــت مــرار ًا لكــن ذلــك مل يكــن كافيــ ًا ،بــل
كان جيــب عليــك عــدم التوقــف عــن املحاولــة بــدل التشــكي والنحيــب ،فبعــض
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األمنيــات تســتوجب اإلخــاص يف الطلــب ،هــل جربــت أن جتثــو عــى ركبتيــك
وترجتــي مــن اهلل الــذي يملــك خزائــن كل يشء بــدل أن تشــتكي للنــاس.
رابعــً :قــم بتغذيــة الجوانــب اإليجابيــة قــدر المســتطاع مــن خــال تغييــر
طريقــة تفكيــرك:

هــو أمــر قولــه أســهل بكثــر مــن تطبيقــه ،ولكنــه يصبــح ســه ً
ال عنــد زراعــة
فكــرة إمكانيــة حدوثــه عــى أرض الواقــع ،فمــن املمكــن أن نفعــل مشــكلة مــن
ال يشء ،وذلــك بســبب كيفيــة إدراكنــا هلــا ،حيــث أهنــا قــد تكــون جمــرد فكــرة،
نغذهيــا بطريقــة ســلبية فتنتــج لدينــا مشــكلة ،ولكــن إن واجهنــا األمــر مــن منظور
إجيــايب ،فــإن إدراكنــا هلــذه الفكــرة ســيتخلف متام ـ ًا ،ولــن تكــون هنــاك مشــكلة
مــن األســاس.
خامسًا :غير األسطوانة:

راقــب نفســك وغــر تلــك العبــارات التــي ترددهــا مــرار ًا حتــى أصبــح اجلميــع
يعرفهــا ،حــاول ترديــد عبــارات خمتلفــة فيهــا نــوع مــن االستبشــار والرضــا طيلــة
الوقــت ،لتحــل حمــل األســطوانة القديمــة.

سادسًا:اعلم بأنه قريب:

يســمع تذمــرك ويــراك ويعلــم عنــك أدق التفاصيــل ،حتــى أوجاعــك التــي مل
تطلــع عليهــا أحــد يعلمهــا ،ولــن يرجعــك إىل ضيــق حاربــت للخــروج منــه،
فحــارب للخــروج بــكل طريقــة متاحــة ،ثــم اتركهــا تــأيت كــا أراد اهلل.
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الفصل الخامس
تعايش مع واقعك
تصادفنــي الكثــر مــن الصباحــات الضبابيــة ،رغــم الشــتاء القصــر يف مدينــة
الطائــف ،إال أننــي أرتعــد يف كل مــرة أقــف فيهــا بمواجهــة مــع هــام الضبــاب
الكثيــف يف منتصــف الطريــق ،تلــك الطبقــة البيضــاء التــي حتيــط يب مــن كل
جانــب حتجــب عنــي رؤيــة كل مــا هــو حــويل ،للحظــات معــدودة أشــعر
باقــراب النهايــة ،حيــث ال يفصلنــي عنهــا ســوى خطوتــن وربــا أقــل ،وكالعادة
تنقــذين عنايــة اهلل ،وتتعــاون مــن أجــي مصابيــح الســيارة ،لتظهــر مالمــح الطريــق
يف اللحظــة األخــرة  ،ثــم يتبــادر لذهنــي التســاؤل ذاتــه يف كل مــرة ،أننــا مجيع ـ ًا
دون اســتثناء نعشــق الغمــوض ونحــارب مــا اســتطعنا للخــوض بــكل يشء ثــم
عنــد أول موقــف جيمعنــا باملجهــول نرتعــد خوفـ ًا ،جياهبنــا املــوت مــرار ًا يف حياتنــا
وخيــرق أجســادنا ويــرج قلوبنــا ليوقظهــا ثــم يذهــب ،ونعلــم يقينـ ًا أن لنــا موعد ًا
أخــر ًا معــه لكــن ذلــك مل يقلــل مــن عنادنــا  ،أي أننــا النمــل نصــارع مــن أجــل
احلصــول عــى كل يشء يف املســتقبل ،رغــم عــدم حيازتنــا عــى أي ضــان لوجودنا
يف ذلــك املســتقبل أص ـاً.
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وبالعــودة إىل الضبــاب والطريــق واللحظــات احلاســمة ،هــل أنــت مســتعد
للعيــش بشــكل دائــم يف حيــاة ضبابيــة ،ختيــل أن تراهــن بقلبــك كل يــوم مــن
أجــل مواقــف ال تعــد وال حتــى وال تنتهــي ،متــي يف حياتــك وأنــت حتمــل
عــى ظهــرك عبــئ القــال والقيــل ورصاعــات مــا هــو لــك وليــس يل ،ومــا أخــذوا
منــك ومــا جنيــت منهــم ،تلعــب دور الضحيــة أو دور الشــخص املثــايل صاحــب
الصــورة الالمعــة!!
تضــع نفســك يف حالــة حــرب دائمــة ،متــي بــن النــاس ملوث ـ ًا مليئ ـ ًا بالعلــل،
ترفــض ماضيــك وتعيــب حــارضك ثــم تتمنــى الوصــول إىل كل يشء دفعــة
واحــدة ،ملــاذا ال تريــح قلبــك قليــ ً
ا وتبــدأ بالتعايــش.
ستقول يل ماذا يدفعنا للتكيف مع كل هذه املتناقضات يف آن واحد؟
وســأجيبك بعــدة تســاؤالت :ملــاذا دائـ ًا مــا نرتــدي ثــوب الفضيلــة الكاملــة رغم
ازدحــام العيــوب فينا؟
ملــاذا نتفنــن يف انتقــاء العبــارات التــي نحــاول هبــا جاهديــن الربهنــة عــى أصالــة
مــا نقــول ،رغــم أننــا أشــخاص عاديــون جــد ًا؟
ولعلنــا بدأنــا بتصديــق تلــك الصفــات املزيفــة رغم أهنــا يف احلقيقــة أعبــاء نحملها
دون جــدوى ،جمموعــة أكاذيــب مزمنــة نتداوهلــا طيلــة اليــوم فقــط لعــدم رغبتنــا
بالتعايــش وتقبــل الواقــع كــا هــو ،ويف الوقــت نفســه نحلــم بنتائــج ســليمة نقيــة
اســتحقاق ًا عــى كل مــا أقحمنــا أنفســنا بــه مــن رصاعــات.
أنــت لســت جمــر ًا عــى التكيــف مــع التناقضــات ،وإنــا أقصــد بالتعايــش تــرك
املثاليــة الزائفــة ،وعــدم توقعهــا مــن اآلخريــن والرتفــع عــن اخلــوض يف أمــور ال
جــدوى مــن تغيريهــا فاحليــاة ال تســتحق كل هــذا الكــم مــن التعقيــد.
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وعــى افــراض أن مجيــع األماكــن ال تناســبك ،وأن الظــروف قصقصــت ريشــك
وقلمــت أحالمــك وأنــك مل جتــد أي صديــق عنــد وقوعــك يف أول ضيــق ،إذ ًا إىل
أيــن تفكــر أن تذهــب؟
وهــل تظــن أنــك ســتعيش يف األماكــن األخــرى بشــكل أفضــل ،إن مل تشــعر
بالتقبــل لظروفــك وواقعــك وجتــرب التعايــش فإنــك ســتجد مجيــع األماكــن
متشــاهبة ،وإن قــررت حقــ ًا أن تتعايــش مــع واقعــك فلــاذا تذهــب أصــاً؟
فإذا كنت تريد أن تتعلم كيف تتعايش مع الواقع:
تجاهــل الجاهــل وال تدخــل معــه بــأي بنقــاش «وملــا رأيــت اجلهــل يف الناس
فاشــي ًا ..جتاهلــت حتــى ُظـ ّن إين جاهــل» ،عندمــا قــال أبــو العــاء املعــري هــذه
األبيــات كان يعيــش يف القــرن العــارش امليــادي ،ال القــرن العرشيــن أو احلــادي
والعرشيــن ،أي أن اجلهــل حينهــا كان يف ذروتــه ورغــم ذلــك اختــار املعــري
الرتفــع بنفســه عــن مناقشــة اجلاهلــن ،فحــري بــك وأنــت يف هــذا العــر أن
ترتقــي بنفســك عــن مناقشــة مــن ال جييــد النقــاش.
ينبغــي أن يختــار اإلنســان لنفســه مكا ًنــا يهــرع إليــه ،اهــرب إىل دخيلتــك،
ألن كل مــا حيــدث حولــك هــو يف الواقــع حيــدث يف ذهنــك وليــس يف اخلــارج،
فعليــك أن تتجــه إىل املصــدر نفســه ،وتصلــح مــن شــأنه ،ثــم تكــون األشــياء يف
اخلــارج عــى مــا يــرام.
الحيــاة ليســت معركــة بقــاء وأنــت ال تعيــش فــي غابــة ولــم يصنــف

اإلنســان ضمــن السلســلة الغذائيــة والقــوي لــن يــأكل الضعيــف ولــن
يمنــع أحدهــم القــدر مــن الوصــول إليــك ،فــا تأخــذ الحيــاة علــى محمــل
الجديــة واألبديــة.
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مــن المؤكــد أن هنالــك شــيئًا يســتوجب الســعادة فــي حياتــك الواقعية

فعندمــا يتأمــل المــرء حالــه ،جيــد بنفســه كثــر ًا مــن االمــور مل يكــن يلقــي هلــا
بــاالً مــن قبــل ،ونجــد أننــا كنــا غــر منصفــن بحــق أنفســنا بكثــر مــن االحــداث
التــي تواجهنــا ،فقبــل ان ينــزل بنــا ظلــم الغــر ظلمنــا أنفســنا..
نحــن نبخــل احيان ـ ًا بحــق أنفســنا ،نمــر عــى حلظــات الســعادة مــرور ًا خفيف ـ ًا
ونغــرق بلحظــات احلــزن ونســتهلك طاقتنــا فيهــا.
ال تفكــر فــي ردود أفعــال اآلخريــن عنــك بشــكل مبالــغ فيــه وإليــك هــذه

القصــة رغــم عــدم واقعيتهــا إال أنهــا إحــدى الحكايــات المعبــرة عــن مــدى
انغمــاس بعــض األشــخاص بتحليــل وتوقــع ردود فعــل اآلخريــن :

رجل مبتدئ يف تربية الدجاج بعدما مجع أول دفعة من ال َبيض..
وهو يستعد للذهاب للسوق لبيعها ..وضعها عىل األرض وجلس يتخيل:
_سأبيعه وباملال سأبدأ مرشوع دواجن :سأشرتي املزيد من الدجاج.
وإوز.
_عندما يكرب الدجاج سأبيعه وأشرتي بط َ
_باملال الذي سأحصل عليه سأكرب من مرشوعي وأشرتي أغنام.
_بعد األغنام سأشرتي عجول وأبقار.
_عندهــا ســيكون طفــي قــد صــار رجـ ً
ـا ،وســأبيع إحــدى األبقــار كــي أقيــم لــه
زفا ًفــا عظيـ ًـا ووليمــة يتحاكــى اجلميــع هبــا..
_لكن ربام يعايرين أحدهم ألين ال أستطيع الرقص؟
قــام صاحبنــا يتــدرب عــى الرقــص وأخــذ يف يــده عصاتــه حيــاول أن يقلــد هبــا
احلــركات املعروفــة ،يف النهايــة فلتــت مــن يــده ووقعــت عــى ال َبيــض وكــره.
قبــل أن تســعى لمعرفــة أي شــيء ،اعــرف نفســك ومــاذا تريــد ومــا
الــذي جيعلــك ســعيد ًا ،ومــا الــذي يضعــك بخانــة التعاســة .بعدهــا ســيكون
الطريــق واضحــ ًا ،وســيصبح الســر للهــدف أكثــر دقــة.
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«كن لنفسك حياة» قبل أن تبدأ بخوض الحياة..

فهــي حمفوفــة بــكل مــا قــد خيطــر ببالــك ،وتتطلــب منــك قــوة عظيمــة حتــى
تتقبــل ،وتبتعــد ،وتنتشــل نفســك مــن مســاوئها ومتيــز بــن مــا هيمــك وينهــض
بــك ،وبــن هيبــط بــك.
أنــت تســتحق الحصــول علــى كل شــيء ،لكــن مــع األســف احليــاة
مل ولــن تُعطينــا كل يشء نرغــب يف احلصــول عليــه ،ال متتثــل الســعادة لرغباتنــا،
وليــس للجميــع القــدرة عــى ختطــي احلــزن عنــد وقوعــه ،وقــد يكــون للبعــض
االختيــار أحيانًــا ،يف حــن أنــك تســر مرغــ ًا عــى كل يشء تــرى احليــاة مــن
حلولــك ممتلئــة بشــتى أنــواع الرفاهيــة وال متتلــك املــوارد التــي تســاعدك عــى
حتقيقهــا ،هنــا يكــون التأقلــم ميــزة يمتلكهــا الشــخص كونــه يســتطيع التعايــش
مــع الظــروف التــي يمــر هبــا طاملــا أنــه ال يملــك بديــل هلــا!
ا بديــ ً
وهنــا أحتــدث عــن التأقلــم بــأن الشــخص ال يملــك حــ ً
ا لظروفــه وال
يوجــد يشء بيــده ،وليــس التنــازل عــن حقوقــه ،فالتأقلــم هــو حماولــة للبحــث عن
اإلجيابيــات مــن أجــل التعايــش مــع الظــروف لعــدم وجــود حلــول بديلــة هلــا،
أمــا التنــازل فهــو الصمــت أمــام احللــول ألســباب متنــع الشــخص مــن احلصــول
عــى حقوقــه.
يغســل نفوســنا التأمــل ،يغذيهــا وأحيانــً يخفــف عنــا مــا أصابنــا،

حــاول أن تتأمــل يف كل مــا مــررت بــه ،كانــت رحلــة رائعــة خضــت الكثــر
مــن التجــارب واملراحــل مــن أجــل اجتيــاز جتــارب ومراحــل أخــرى ،مل يكــن
يف حياتــك أمــور عبثيــة مطلق ـ ًا ،حتــى أوقــات فراغــك وذبولــك كانــت مفيــدة
بشــكل مــن األشــكال.
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أن تعيــش فــي مجتمــع كامــل يعنــي أنــك ســوف تخضــع لقوانينــه،

وعاداتــه ،وثقافتــه ،فــإذا كانــت هــذه العــادات ال تالمــس عقيدتــك وقناعاتــك
فليــس هنالــك مــن دا ٍع للتمــرد ورفــض البيئــة والتنكــر منهــا ،مجيعنــا مــن بــاد
عربيــة خاضــت احلــروب وتعرضــت للظلــم وأصابــت وأخفقــت وهتشــمت حتى
النخــاع ،وجــديت وجدتــك مل تتذوقــن طعــم الســويش فــا دا ِع لتغيــر أســلوبك يف
احلديــث وارتــداء قالــب ال يشــبه فطرتــك األصليــة ،أنــت مميــز بحــد ذاتــك.
ال تعلــق مــا مــررت علــى شــماعة الظــروف ،كل الطــرق وعــرة وخميفــة ،مل
يكــن الســوء والشــقاء مــن نصيبــك لوحــدك.
عنــد عودتــك للمنــزل اتــرك مشــاكل العمــل باخلــارج ال تســمح هلــا بالدخــول
معك .
أنــت أفضــل دون بعــض األشــخاص ،امـ ِ
ـض يف طريقــك رغــم ختلــف مــن
كنــت تعــرف بأهنــم األفضــل امـ ِ
ـض وال تســأل.
الحيــاة ليســت قصــة مثاليــة ،وأنــت لســت مثالي ـ ًا فحــاول جتــاوز الكثــر
خــال اليــوم الواحــد.
ليــك هــذا االقتبــاس الــذي قالــه املهامتــا غانــدي :ومــع أن جتــاريب كانــت تشــد
مــن أزري وتبعــث يف نفــي رسور ًا عظيـ ًا فــإين أعلــم مــع ذلــك علــم اليقــن أن
الطريــق أمامــي ال يــزال طويـ ً
ا ووعــر ًا ،وأن عــي أن أنقــص مــن قــدر نفــي وأن
أتضــاءل حتــى أكــون صفــر ًا ،فإنــه ال ســبيل إىل خــاص املــرء إال إذا اختــذ مكانــه
طائعـ ًا خمتــار ًا يف هنايــة الصــف بــن زمالئــه يف البرشيــة .ذلــك أن املحبــة والتعفــف
عــن العنــف والكراهيــة مهــا أعــى مراتــب التواضــع.
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إذا كنــت تشــعر بالضيــق ،ســترى الحيــاة ســوداء ال تســتحق الصبــر

والمعانــاة وإذا كنــت تشــعر بالفــرح وجدتهــا زاهيــة األلــوان واجتاحتــك
مشــاعر احلــاس والطاقــة ،وهــذا أبســط مثــال عــى كــون اإلنســان متناقــد ًا يف
طبيعتــه التــي فطــر عليهــا.
هنــاك هــدف مــن وجــودك ،حيــث أن لــكل انســان دور فــي حياتــه خلــق

ليقضيــه وهــو دور عظيــم يســتحق الحيــاة

كاملالئكــة واجلــن واجلبــال وغريهــم خلقــوا ليكونــوا ســاجدين وعابديــن هلل
ســبحانه وتعــاىل ،كــا خلقنــا نحــن أيضــ ًا لعبادتــه وتســبيحه:
ِ ِ ِ
ْب َ
﴿ َّ
ِإن ا َّل ِذي ـ َن ِعنْــدَ َر ِّبـ َ
ـجدُ ون﴾
ون َع ـ ْن ع َبا َدتــه َو ُي َس ـ ِّب ُحو َن ُه َو َل ـ ُه َي ْسـ ُ
ـك َل َي ْس ـ َتك ِ ُ
{األعــراف ،اآليــة}206 :

ربمــا يأتــي العــوض بالطريقــة التــي لــم تتوقعهــا قــط ،لكنــك لــن

تــدرك ذلــك إلــى فــي اللحظــة األخيــرة ،حــن تتعايــش وتــرىض ســتجد أن
اخلــر كان حييــط بــك دون علمــك.

يجــب أن يكــون الشــخص منطقيــً مــع نفســه وصادقــً فــي توقعاتــه

الشــخصية ،ال أن يتخيــل ويوهــم نفســه بأمــاين بعيــدة عــن واقعــه ،وكذلــك
فعلينــا أن نكــون متقبلــن لفكــرة أن اآلخريــن قــد ال يكونــن كــا نتمنــى دائــ ًا
وقــد خييــب الظــن هبــم ،وأن رفــع ســقف توقعاتنــا هبــم قــد ال يعــود علينــا إال
باخليبــة!.
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ال تحــاول التفكيــر كثيــرًا فــي ســلوكيات النــاس ..ألنــك لــن تفهمهــا

يومــً ..النــاس تطلــق أحكامهــا وفقـ ًا لتجارهبــا ..صدقنــي أغلبهــم يضعــون فينــا
أمــور ًا ويظنــون فينــا أشــيا ًء هــي يف احلقيقــة تعبــر عنهــم وعــن جتارهبــم ،لكنهــم
ُيســقطوهنا عــى احلــاالت األخــرى كطريقــة للشــعور باملثاليــة ربــا ،وربــا ألن
البعــض أحيانـ ًا خيشــى اكتشــاف ضعفــه ..لذلــك دع عنــك التفكــر هبــذا األمــر..
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الفصل السادس
الرضا
بالتأكيــد مــرت عليــك عبــارة (ارض بــا قســمه اهلل لــك تكــن أغنــى النــاس) مهــا
كانــت ثقافتــك فقــد ســمعتها أو قرأهتا.
هل قامت يو ًما هذه العبارة بتقييدك؟
أو أخربتــك داخل ًيــا أن عليــك أن تكــون راض ًيــا بشــكل مــا بــكل مــا يأتيــك مــن
احليــاة؟
أو باألحرى أن تشعر أنك جمرب عىل الرضا؟ دون فهم حقيقي لألمور؟
هــل شــعرت يو ًمــا بحالــة رضــا مزيــف يف داخلــك؟ ومــن أعامق نفســك تتســاءل
ملــاذا حيــدث هــذا ،بالرغــم مــن أن لســانك يــردد احلمــد هلل عــى كل حال؟
هــل أحسســت أنــه يوجــد شــخصني يف داخلــك أحيانًــا ،أحدمهــا متكاســل
منتظــر أن تقــوده الظــروف وأن يــأيت إليــه كل يشء دون أي جهــد منــه ،وإن مل
يكــن متكاسـ ً
ـائم ،ال يريــد شــي ًئا مــادام ســرىض عــى كل حــال
ـا قــد يكــون متشـ ً
بــا يأتيــه أعجبــه أم ال؟
واآلخر مشوش يريد الرىض وال جيد سبي ً
ال إليه؟
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سأجيبك بالتدريج:
 خلــق اهلل الدنيــا وجبلهــا عــى عــدم الكــال ،وهــي قائمــة عــى النقصــان،وكذلــك البــر والظــروف كلهــا يعرتهيــا النقــص وال يتفــرد بصفــة الكــال ســوى
اهلل.
ممــا يعنــي أنــك مهــا تعاظمــت حماوالتــك فلــن تأخــذ كل يشء ،وإنــا ســتحصل
عــى أجــزاء وقطــع وتكملهــا بالرضــا كــا قــال الشــيخ حممــد متــويل الشــعراوي.
ـارض،
« ويقــول ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب؛ اخلــر كلــه يف الرضــا فٕان اســتطعت فـ َ
وان مل تســتطع فاصرب..
ويــدل ذلــك عــى أن الرضــا ليــس باألمــر الســهل ،وليــس باســتطاعة اجلميــع
تطبيقــه.
كــر
وقــال جــران خليــل جــران « صدّ قنــي ..لــو فقــدت مــا فقــدت ،لــو ّ
احلرمــان أضالعــك ،ســتجتاز هــذه احليــاة كــا جيتازهــا كل أحــد ،فاخــر الرضــا
ُهيــن عليــك العبــور».
لكنــك عندمــا تتعــرض خلســارة كبــرة يف حياتــك مل تكــن تتوقعهــا هيتــز شــعورك
بالرضــا وجتــد نفســك أمــام مفــرق طــرق ،حيــث تتملــكك املــرارة واألســى،
ومــن جانــب آخــر تريــد أن تتــرف بحكمــة وتســليم
لكــن هــذا التســليم ال يعنــي أن تقبــل بــا جــرى وكأن شــيئ ًا مل حيــدث وتكمــل
مقب ـ ً
ا عــى خيــارات أخــرى يف احليــاة ،ال أحــد يفعــل ذلــك!
إنــا الرضــا عنــد اخلســارات هــو حماولــة مقاومــة للســخط والرفــض بقــدر
اســتطاعتك ،أنــت لســت كائــن حديــدي وقلبــك غــر حمــاط بقــرة مــن الفــوالذ
ولــن يكــون الكــون حليفــك ،إنــا هــي معركتــك اخلاصــة بــن نفســك الراضيــة
واألنــا الســاخطة ،ولســت مطالب ـ ًا بالفــوز دائ ـ ًا ..
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فــإذا اســتطعت رفــع علــم الرضــا فســيرشق الوعــي اجلديــد يف نفســك ،وهنــا
ســرى الظــروف والنــاس حماولــن مســاعدتك.
أمــا عــن كــون الرضــا مغالقــ ًا للطمــوح كــا يظــن البعــض ،فــإن الرضــا
والطمــوح ال يندرجــان حتــت نفــس التصنيــف ،فالطمــوح اعتقــا ٌد مــادي ،حيفــز
وحيــرك اإلنســان ليســعى وجيــوب األرض رش ًقــا وغر ًبــا باح ًثــا عــن األفضــل،
ٌ
قلبــي ،جيعــل قلــب اإلنســان ُمطمئنًــا راض ًيــا ألقــدار
عمــل
أمــا الرضــا فهــو
ٌّ
اهلل -مهــا كانــت -األقــدار التــي ســيالقيها يف طريــق ســعيه ذاك ،وهــو اهلــدف
األول واألخــر لــكل أفعالنــا ومشــاعرنا ،ونظــن بــأن اهلــدف هــو الســعادة لكــن
الســعادة بحــد ذاتهــا هــي الرضــا.

إذ ًا فالرضــا ليــس يف تــرك األمــور بطريقــة عبثيــة ،وإنــا العمــل بــا هــو متــاح
والرضــا بــا مل يتــم إدراكــه.
وفيــا يــي بعــض العبــارات عــن الرضــا وقــد غــرت هــذه العبــارات مــن وجهــة
نظــر الكثرييــن نحــو بعــض األمــور:
القناعة تو ّفر لصاحبها الوقت الكايف ليتمتع باحلياة.
ـاء ،وظـ َّـل خبـ ٍ
ـر ،ورشبــة مـ ٍ
ـف متـ ٍ
ـاء،
يكفيــك مــن الدنيــا مــا قنعــت بــه ،ولــو كـ َّ
وكلــا انفتــح عليــك مــن الدنيــا يش ٌء ازدادت نفســك بــه تعبـ ًا.
رس الرضا هو االقتناع أن احلياة هبة وليست حق ًا.
القناعة هي حجر الفالسفة الذي حيول كل ما يمسه ذهب ًا.
أحيا ًنــا جيــب عليــك التخطــي مهــا كلفــك ذلــك ،ومهــا كان األمــر صع ًبا :جيب
عليــك أن متــي قد ًمــا ،وإال ســتبقى عال ًقــا يف حزنــك حتــى وإن مـ ّـرت عقــود....
تو ّقــف عــن تدمــر مــا تب ّقــى مــن قلبــك بالتفكــر ،ســتنضج حــن تَســتوعب أن
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تكمــن يف التخــي ،واالكتفــاء ال احلصــول عــى املزيــد ،ســتصل ملرحلــة
ســعادتك ُ
التصا ُلــح مــع الــذات وس ـتُحقق ســا ًما داخل ًيــاَ ،س ـتُصبح بخــر ...بــا شــك
َ
أفضــل ممــا أنــت عليــه اآلن.
ســتجد دائمــً ســببًا للســعادة ...فقــط تأمــل حياتــك ،واقنــع بمــا ُرزقــت،

واشــعر باالمتنــان ،واعــرف أن مــن حــق نفســك عليــك :أن تشــعرها بالرضــا...
يقول اإلمام الشافعي:

َد ِع األَ َّيا َم َت ْف َعل َما ت ََشا ُء
حكم القضا ُء
وطب نفس ًا إذا
َ
َوال َ ْت َز ْع لنازلة الليايل
ِ
حلوادث الدنيا بقا ُء
فام
ِ
وك ْن رج ً
األهوال جلد ًا
ال عىل
َ
وشيمتك السامحة ُ والوفا ُء
ْ
َ
عيوبك يف الربايا
كثرت
وإن
ْ
وس َك َأ ْن َيك َ
ُون َلا ِغ َطا ُء
َ
الس َخاء َفك ُُّل َع ْيب ي
ت ََستَّ ْ بِ َّ
غطيه كام َ
السخا ُء
قيل َّ
وال تر لألعادي قط ذال
فإن شامتة األعداء بالء
ٍ
بخيل
ترج السامحة من
وال ُ
َفام ِف الن َِّار لِل ْظ ِ
مآن َما ُء
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َو ِر ْز ُق َك َل ْي َس ُين ِْق ُص ُه الت ََأنِّ
ِ
الرزق العنا ُء
وليس يزيدُ يف
َ
ور
َوال ُح ْز ٌن َيدُ و ُم َوال ُس ٌ
َ
عليك وال رخا ُء
بؤس
وال ٌ
احتِ ِه ا َْلنَا َيا
َو َم ْن ن ََز َل ْت بِ َس َ
أرض ِ
تقيه وال سام ُء
فال ٌ
وأرض اهلل واسعة ًولكن
ُ
إذا َ
نزل القضا َ
ضاق الفضا ُء
َد ِع األَ َّيا َم َت ْغ ِد ُر ك َُّل ِح ٍ
ني
فام يغني عن املوت الدوا ُء
ولنتنــاول موضــوع الرضــا مــن جانــب آخــر ،مــا رأيــك بــأن نلعــب لعبــة
االحتــاالت:
لــو أتيــح لــك وضــع عنــوان لكتــاب حياتــك فــاذا ســيكون ،اخــر احتــاال
وحــاول أن تتحــرى أكثرهــم تعبــر ًا عــن الرضــا؟
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ال تقرأني
رحلة البحث عن الذات
يوميات إنسان بائس
كتاب حياتي يا عين
متاهة

واآلن انظر لتوضيح كل من تلك اخليارات:
ال تقرأني

ـوان ٍ
ألنــه لــن ُيســن أحــدٌ اختيــار عنـ ٍ
حلياة ال يــزال يعيشــها ،طفـ ً
ـا كان ،أو شــا ًبا،
أو يف منتهــى كــره .ذلــك أن العناويــن تتغــر وفــق كل مرحلـ ٍ
ـة يعيشــها املرء.
ُ
رحلة بناء الذات

يــوم بعــد يــوم نحــن نفهــم ونكتشــف أنفســنا أكثــر فأكثــر؛ فيكتشــف كل شــخص
حيفــزه .كــا يكتشــف مواهبــه وقدراتــه
مــا الــذي ُيســعدهُ ،يزنــهُ ،يغضبــه،
ّ
وإمكاناتــه ،وهــو مــا جيعــل احليــاة أســهل كــا أعتقــد.
يوميات إنسان بائس:
فأنــا دائــم التأخــر يف مواعيــدي ..وقــد تفوقــت يف دراســتي متأخــر ًا ..وتفوقــت
يف العمــل متأخــر ًا ..وجاءتنــي املصائــب واالبتــاءات متأخــرة ..احلقيقــة
أن حيــايت كتــاب يسء كلــا قلبــت صفحــة مــن صفحاتــه وجدهتــا اســوأ مــن التــي
تسبقها .
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كتاب حياتي ياعين:

هتم صاحبها
قصة ال ّ
متاهة:

حيــايت عبــارة عــن متاهــة ال أحــد يعلــم إىل أيــن تقودنــا الطــرق أعيشــها بتجارهبــا
احللــوة واملــرة برض ـ ًا تــام ،أحــب التجديــد كثــرا ..ال يمكــن أن أعيــش بنفــس
الروتــن أو بنفــس األرحيية...أحــب املغامــرات كثري ًا...أحــب هــذه املتاهــة التــي
أختبــط فيهــا...
مــن املؤكــد أنــك الحظــت أن املتاهــة هــي التشــبيه األمثــل حلياتنــا ،وأن مــا
يتملكنــا مــن مشــاعر متناقضــة نحــاول مقاومــة بعضهــا وتقبــل بعضهــا اآلخــر
هــو الرضــا املنشــود.
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رسالة الختام:

ربــا تذكــر بعــض الكتــب التــي قرأهتــا منــذ نعومــة أظافــرك ،بســبب هنايــة مؤثــرة
وداميــة قــام الكاتــب بصياغتهــا خصيصـ ًا لكيــا ينســاها القــارئ ،أمــا أنــا فأمتنــى
أن أكــون قــد قدمــت إليــك مــا يعيــد صياغتــك مــن الداخــل ،لتعيــش جتربــة لــن
تنســاها.
اول قــراءة الكتــاب يف فــرات متفرقــة مــن حياتــك ،أؤكــد لــك أنــك ســتجد
أمــر ًا ،جديــد ًا يف كل مــرة ،ســتقرأ مــن جهــة وتبحــث عــا وقــع يف قلبــك مــن
هــذه الكلــات مــن جهــة أخــرى.
قمــت بتعليــق طــوق النجــاة يف إحــدى الصفحــات كــا وعدتــك ،فــإن كنــت
تظــن أن أحــد ًا مــا بحاجتــه فرشــح لــه قــراءة هــذه الصفحــات ،وتذكــر بــأن
كل كتــاب تقــرءه هــو رحلــة داخــل عقــل الكاتــب ،فحــاول ان ختــرج مــن هــذا
الكتــاب غان ـ ًا.

تأليف :أ .محد املتعاين
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