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المقدمة 

يولــد اإلنســان جاهــًا بــكل يشء ،ثــم تصنعــه حاجتــه 
للتعلــم والتجربــة واالنســجام يف املرتبــة األوىل والكثــر مــن 
ــة. ــة الثاني ــة يف املرتب ــل الوراثي ــة والعوام ــارات احلياتي االعتب
ــرة  ــدل ووت ــارف بمع ــوم واملع ــه العل ــور في ــن تتط ويف زم
ــايش  ــري والت ــا جي ــة م ــن مواكب ــا م ــد لن ــدًا، ال ب ــة ج رسيع
والتأقلــم مــع كل املســتجدات كــا يســميها الكثــر مــن 
ــذا  ــزم األمر(وه ــد إن ل ــن جدي ــس م ــن)والدة النف املفكري
ــل  ــا فش ــذات ، واذا م ــر ال ــم وتطوي ــم الدائ ــم إال بالتعل ال يت
اإلنســان يف إدراك تلــك احلقيقــة، فرسعــان مــا ســيتخلف عن 
الركــب ويصبــح تائهــًا يف هــذا العــامل فاقــدًا ملعظــم أســباب 

ــاح. النج
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ولعــل اآللــة التــي حتملهــا بــني كتفيــك منــذ عــرات الســنني 
ــا  ــا وحتديثه ــت ترميمه ــان وق ــت وح ــت وتصدع ــد أهنك ق
بطريقــة صحيحــة وممتعــة ، فالعمــل عــى تطويــر آليــة العقــل 
ــرأس  ــتبدال ال ــبه باس ــو أش ــا ه ــة وإن ــتبدال قبع ــس كاس لي

ــة. ــر فاعلي ــد أكث ــرأس جدي ب
ويف هــذا الكتــاب حرصــت عــى أن يفهمــه متوســط الثقافــة  
ــراتيجيات  ــن اس ــر م ــدد كب ــح ع ــيط وتوضي ــت بتبس فقم
تطويــر الــذات ليســهل بذلــك  تداوهلــا ومــن ثــم  تطبيقهــا.
فتكــون هــي الطريقــة املثــى ملســاعدة األفــراد عــى مواجهــة 
ــني  ــوازن ب ــل الت ــكاهتم وحتصي ــخيص مش ــات وتش التحدي
مــا لدهيــم مــن مؤهــات ومــا يــردون مــن أهــداف إضافــة 
إىل أننــي قدمــت العديــد مــن الطــرق الســتخدام تلــك 

ــاة. ــات احلي ــن جمري ــراتيجيات ضم االس
أدعــوك تكرمــًا أهيــا القــارئ عــر هــذا الكتــاب لبــدأ  إعــادة 
ضبــط األمــور يف حياتــك وأعــدك بــأن األمل الــذي يعريــك 
اآلن ســوف يتوقــف يف إحــدى الصفحــات ، وســيبدأ اإلدراك 
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ــل  ــت حتم ــك وأن ــش حيات ــًا أن تعي ــف حق ــن املؤس ــه م بأن
ســاحًا فــارغ الذخــرة ثــم ختــرج مــن احليــاة بنفــس العقليــة 

التــي دخلــت هبــا.
الرحلــة،  بأنــك ســتكون وحــدك يف هــذه  وال أخفيــك 
ــًا ، وتتعثــر وتســقط ولــن تنجيــك إال  وســتفقد األمــل أحيان
ــه  ــررت ب ــا م ــيك م ــارًا تنس ــد ث ــوف حتص ــك س ــدك ، لكن ي

ــاء. ــتحق العن ــر يس ــل األم ولع
فــإذا كنــت جتــد يف نفســك حاجــة ملحــة لبــدأ التغيــر تــوازي  
ــاح  ــل مفت ــاب فتفض ــذا الكت ــرح ه ــادي يف ط ــايس واجته مح
ــه  ــع ب ــر ينتف ــن خ ــاب م ــذا الكت ــول، وإن كان يف ه الدخ
فأســأل اهلل أن يشــيعه بــني 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 الراهــني 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 مبالغــًا فيهــا ، مبنيــة عــى مشــاهدات حقيقيــة مــن 

واقــع املواقــف وخــرات البــر.
واحلقيقــة أن الكثريــن يســلمون للفشــل مــع مشــكات احليــاة اليوميــة ، ويقضون 
ــاة يف  أيامهــم كادحــني ليخيــم عليهــم شــعور البغضــاء نحــو كل مــا تضعــه احلي
طريقهــم مــن عقبــات ،  ناســني متامــًا أن تقويــة الــروح وتقويــم ســبل التفكــر مهــا 

اللــذان يتحكــان يف هــذه العقبــات وحيــددان مصرهــا.
ــح  ــف ويفس ــذه املواق ــل ه ــام مث ــة أم ــرد للهزيم ــلم الف ــف أن يستس ــن املؤس وم
املجــال لراكــم معضــات احليــاة فــوق بعضهــا مــع أنــه يف غنــى عــن ذلــك كلــه.
وليــس القصــد مــن الكتــاب فلســفيًا بحتــًا بحيــث يتبــادر لذهــن القــارئ بأننــي 
أحقــر مشــقات احليــاة اليوميــة وال أعطــي هلــا اعتبــارًا بــل إننــي أؤمــن يقينــًا بــأن 
ــن  ــد ، ولك ــة يف اجلس ــروح املتدفق ــا كال ــة فين ــا  ماضي ــة لرغباتن ــا املعاكس ظروفن
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القصــد هــو عــدم الســاح هلــا بــأن تســود وتتملــك عقلــك حتــى تأخــذ املكانــة 
األكــر يف حياتــك وتؤثــر عــى نمــط تفكــرك..

ــا يــرك  ــاء كل م ــارش إللق ــاب العــون املب ــذا الكت ــك ه ــر ل ــد أن يوف ــن اجلي وم
ــدًا عــن عقلــك ، ويســعى لتحســني حياتــك الشــخصية ويعينــك للحصــول  بعي
ــة  ــة ومضمون ــني يديــك الطــرق املجرب ــة تســتحقها ، ويضــع ب ــاة مرضي عــى حي
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 ويامــس الفــرق.
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الفصل األول
                            

 تعرف على نفسك 

هــل ســبق وقمــت بكتابــة اســمك يف حمــرك البحــث google لــرى هــل يعــرف 
املوقــع مــن أنــت؟

كان حريًا بك أن تسأل نفسك أوالً من أنت؟
ــاق  ــى اإلط ــاب ع ــذا الكت ــة يف ه ــر أمهي ــو األكث ــؤال ه ــذا الس ــون ه ــد يك وق
وبإمكانــك كتابــة إجابتــك عــى ورقــة والرجــوع إليهــا بعــد مــرور وقــت قصــر 

ــك. ــور يف ذات ــن التط ــس أماك وحتس
ألنــك حــني تعــرف نفســك وقناعاتــك جيــًدا تســتطيع أن تأخــذ قــرارات ذكيــة 

حتــت أي ضغــط.
حيث أن حتديد هويتك ومعرفة ما لديك يزيد ثقتك بنفسك 

ــاذا  ــدد م ــزال مل حي ــه ال ي ــول جتربت ــره وط ــدم عم ــم تق ــا رغ ــر من ــك أن الكث  ذل
ــت؟!.  ــن أن ــم: م ــؤال األه ــن الس ــك ع ــد؟ ناهي يري

ــه ألهنــم ال يعرفــون حقيقــة أنفســهم  ــون ب ــق مــا يرغب  يفشــل الكثــرون يف حتقي
ــق  ــك الدقي ــددت موقع ــا ح ــت« فكأن ــن أن ــرف »م ــا تع ــت حين ــم، فأن ورغباهت
عــى اخلارطــة، وتســتطيع بعــد ذلــك حتديــد اهلــدف األول عــى األقــل، وعندمــا 
ــع يف  ــن أن تق ــن املمك ــدف م ــد اهل ــا تفق ــك وعندم ــد هدف ــك تفق ــرف نفس ال تع



13

ــع املصائــب دفعــة واحــدة. مجي
يف سياق هذا الفصل من الكتاب سوف تتعرف إىل نفسك بطريقة خمتلفة.

لذلــك مبدئيــًا وقبــل الــروع بــأي يشء، تأكــد مــن أنــك اليــوم يف حالــة ســام 
وهــدوء فــإذا مل يتحقــق لــك ذلــك فيمكنــك إعــادة املحاولــة يف وقــت الحــق. 

ــا ال  ــدة ب ــة واح ــك دفع ــة حيات ــك قص ــِك لنفس ــًا واح ــًا عميق ــذ نفس واآلن خ
يقــل عــن نصــف ســاعة أو كتابــة عــى بعــض األوراق، ســجل األحــداث التــي 
ــا  ــتثني م ــة ال تس ــة وحيادي ــك بمصداقي ــرت يف تكوين ــخصيتك وأث ــكلت ش ش
هــو معيــب أو مضحــك، ففــي حيــاة كل منــا توجــد عثــرات ومحاقــات، ارسدهــا 
بــدون هتويــل أو تقليــل، فاملقصــود مــن هــذا ليــس النــدب والتباكــي بــل معرفــة 

ــام القادمــة جتــاه نفســك.  نفســك وتوضيــح مــا يمكنــك فعلــه يف األي
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.
ــاء ــى الغرب ــع ال يتبن ــة املحيطة)فاملجتم ــع والبيئ ــل املجتم ــن قب ــك م       تصنيف

      وينبذ الفقراء ويمجد اجلال (.
 ثم امسح  كل اعتقاد بأن للحظ يد بما حصل لك..

فأنت اآلن تقوم بتشخيص علمي لذاتك و ال مكان للتكهنات وإنا يقوم األمر عى 
احلقائق.

فالكثــر خيلقــون مــا يســمونه حظهــم الــيء، و يؤمنــون أن هلــم قــدرًا حمتومــًا مــن 
املعانــاة والفقــر والفشــل وعقلهــم الباطــن يلتقــط تلــك الذبذبــات التــي حيصــل 

عليهــا دائــا ثــم يصدقهــا.
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الِق نظرة أخيرة على أخطاء الماضي وامسحها دون تردد..

ألهنا ال تزيدك إال حتقرًا وجلدًا 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 عى نفســك وســجل إجاباتك، 
ــة  ــات متخصص ــل منظ ــن قب ــا م ــم وضعه ــد ت ــئلة ق ــات واألس ــذه العاج وه
ــل  ــوع ملث ــاق اآلالف للخض ــم إنف ــراد، ويت ــلوك األف ــم س ــل وتقوي ــادة التأهي بإع

هــذه اللقــاءات واحلــوارات العاجيــة : 
-    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 
اإلنســانية. واملســاعدات  اخلريــة  املشــاريع  بعــض  لتخيــل   احلــاس 

جتــد أيضــًا مــن توقــع أن توفــر املــال لديــه لــن يغــر أي تفصيــل يف حياتــه حيــث 
ــة  ــار أنــت قضــاء وقتــك يف الرســم أو الكتاب ــا ختت ــًا بالعمــل ورب ــه يعمــل حب أن
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
غر جدير بالثقة

ــذا  ــن ألن ه ــام اآلخري ــلبيًا أم ــًا س ــد مصطلح ــد يع ــا ق ــتخدام م ــَش اس ال خت
يثبــت أنــك إنســان فعــًا ولســت جمــرد جمموعــة مــن الصفــات املنتقــاة لتعجــب 
اآلخريــن، لــن يطلــع أحــد عــى هــذه اإلجابــات، أحيانــًا بعــض الصفــات الغــر 
حممــودة قــد تنفــع حــني الــرورة، كأن تكــون متســلطًا، فهــذا قــد يفيــد يف إمتــام 

الوظيفــة التــي تــود القيــام هبــا يف بيئــة معينــة.
وأن الدهــاء مثــًا هــو أعــى مرتبــة مــن الــذكاء رغــم أن الدهــاء مزيــج ال خيلــو 

مــن اخلديعــة والتاعــب. 
 

أعد قراءة هذا الفصل من الكتاب مرة أخرى وتأكد بأنك الرابح األكبر في 

ذلك.

ومن اآلن فصاعدًا ترصف بناًء عى 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 
ــاز  ــا اهلل الجتي ــي اختاره ــك الت ــي أدوات ــوة ه ــف وق ــاط ضع ــن نق ــك م ــا في وم
االختبــار املخصــص لــك والــذي هــو ســبب وجــودك ومضمــون رحلــة حياتــك 
ــاز  ــتطيع اجتي ــاح لتس ــو مت ــا ه ــك ب ــاح نفس ــن إص ــف ع ــدم التوق ــك ع وعلي

ــر. ــأيت إال باخل ــر ال ي ــر أن رب اخل ــار وتذك ــك االختب ذل
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الفصل الثاني
                  

كيف تحصل على قوة دائمة؟
 

ُسِئل حكيم: كيف يرّد اإلنسان عى عدوه؟ فقال: بإصاح نفسه. 
هل جربت شقلبة األمور ؟

أن تعيش السيادة بدل اخلضوع؟
أن تشعر بأنك عظيم النفع؟

ــا  ــدث لن ــي ح ــف عاطف ــبب عن ــون بس ــد يك ــك  ق ــول دون ذل ــذي حي ــق ال العائ
ــا  ــا ، أو وقعن ــد يف حدوثه ــا ي ــن لن ــة مل يك ــروف معين ــة ظ ــة أو نتيج يف الطفول
ــق  ــو عائ ــك ه ــبق ، كل ذل ــا س ــع م ــنا أو مجي ــد أنفس ــا ض ــاٍء ارتكبناه ــا وأخط هب
ينهــض مــن املــايض ويســتقر يف مقدمــة غرفــة التحكــم لديــك  ويضفــي أثــره عــى 

ــور  ــام األم ــن إمت ــز ع ــعور بالعج ــك الش ــك ذل ــخصيتك ويعطي ش
فقــد يكــون أخــوك األصغــر منــك تلميــذًا نابغــًا لطاملا حصل عــى أعــى الدرجات 
ــر مــن ذلــك »  ، ومل حتصــل أنــت إال عــى الدرجــات املتوســطة  »ومل تطمــع بأكث
فثبــت لديــك أنــك لــن تســتطيع أن تشــق طريقــك يف احليــاة مثلــه ، وتتأمــل يف أنــه 
قــد فاتــك الكثــر.. متجاهــًا متامــًا أن كثريــن ممــن فشــلوا يف حتصيــل الدرجــات 
ــل الكثــر خارجهــا وأن الدرجــات  داخــل املــدارس كان هلــم النصيــب يف حتصي

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 
ــا  ــا وزيادهت ــتها  وتطويره ــاج اىل دراس ــارات حتت ــع امله ــارة كجمي ــان مه أن  اإلي
واالســتكثار منهــا، وقــد حتتــاج إىل أن تتشــعب جــذور ذلــك اإليــان فيــك حتــى 
ــات( ــض )التحدي ــوه اىل بع ــياق أود أن أن ــذا الس ــك ،ويف ه ــه إىل عقل ــد طريق جي

ــى  ــب ع ــة للتغل ــات عاجي ــا كجلس ــا واعتباره ــك تطبيقه ــل يمكن ــي مراح وه
ذلــك الشــعور بالضيــق مهــا كان عميقــًا ودفينــًا ويف نفــس الوقــت تعينــك عــى 

تنميــة إيانــك. 
 

التحدي األول:

 استبشر بالخير فيما يحدث حولك. 

فالنفــس البريــة متيــل إىل مــن يقــدم االهتــام هلــا فــاذا لــو تأملــت فيــا حولــك 
ــك  ــة ذل ــن أمثل ــرك، وم ــت دون غ ــك هبــا اهلل يف كل وق ــة اختص ــة إهلي ــن عناي م
ــزول  ــوالدة ون ــث ال ــل حدي ــة الطف ــال ورؤي ــة اهل ــرح برؤي ــار أن تف االستبش
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 دائــًا 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 جــزاًء وفاقــًا، ليــذوق وبــال إســاءة الظــن بالرمحــن الرحيــم 

احلكيــم اخلبــر جــل وعــا. 
ــرة  ــرة رشك، الط ــرة رشك، الط ــلم: »الط ــه وس ــل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس وق

رشك« )أخرجــه أبــو داوود والرتمــذي وابــن ماجــه( مكــررًا إياهــا ثــاث مــرات للتأكيــد.
ــا  ــائم فيحجبه ــا املتش ــل، أم ــا املتفائ ــع، فيبرصه ــام اجلمي ــرص أم ــع الف ــاهلل يض ف

ــه تشــاؤمه. عن
ضــع ورقــة أو ماحظــة عــى زجــاج الســيارة أو عــى مكتبــك أو خلفيــة اهلاتــف 

حتمــل إحــدى العبــارات املبــرة باخلــر. 
اليك عشرة امثلة لذلك:

ــن  ــأن اهلل ل ــني ب ــى يق ــا ع ــى اهلل وأن ــوكًا ع ــديف مت ــق ه ــدأ يف حتقي ــوف اب ١. س
ــه. ــي يف حتقيق خيذلن

٢. احلياة مليئة باألشياء اجلميلة التي ُخلقت من أجيل أنا.
٣. إن كلمة »ولكن« ليست موجودة يف قامويس.

٤. من املستحيل أن أفشل.
٥. النجاح جيذب النجاح.

م عى بلوغ اهلدف، فإّما أن أنجح... وإّما أن أنجح. ٦. أنا مصمِّ
٧. ما مل تبدأه اليوم لن يكتمل يف الغد.

ر. ٨. يف كل يوم من حيايت فرصة قد ال تتكرَّ
٩. العمل الشاق ال يذهب أبًدا بدون مكافأة.

١٠. أنا أسر ببطء، لكنني أبدًا ال أسر اىل اخللف. 
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التحدي الثاني: 

أطلق سراح قدراتك الفعلية.

ــا  ــون أفكارن ــر فتك ــان أو اخلط ــدأ األم ــى مب ــا ع ــاعرنا وحتركاتن ــي مش ــا نبن إنن
بذلــك منحــرصة يف توقــع أحــداث ســيئة  قــد تلحــق بنــا يف حــال االبتعــاد عــن 
ــق  ــرة وخيل ــادرة واملغام ــل املب ــذي يقت ــر ، ال ــعور باخلط ــو الش ــك ه ــوف وذل املأل

ــة.. ــات اخلاق ــع االجتاه ــق مجي ــة تغل ــة غريب ــة  اهنزامي ــس قناع ــل النف داخ
ــون  ــم ، فينكمش ــوف يف دواخله ــعرون باخل ــخاصًا يش ــرى أش ــكان ن ــي كل م فف
ــتقرار ، أي أهنــم يف أعــاق  ــدم االس ــًا مــن ع ــعورًا عميق ــون ش ــاة ويعان ــن احلي م
ــعور  ــا ش ــم دائ ــرص ويراوده ــاك الف ــى إمس ــم ع ــون يف قدرهت ــهم ال يثق أنفس
ــم ،  ــس توقعاهت ــة عك ــب الطاول ــة ويقل ــيحدث يف النهاي ــا س ــيئًا م ــأن ش رديء ب

ــه. ــر ممــا هــم أهــل ل لذلــك فهــم يكتفــون بــيء أقــل بكث
ــق  ــت ال تث ــاء الزل ــي والرج ــن التمن ــيء م ــات ب ــذه الكل ــرأ ه ــت اآلن تق أن
بيــدي وبمصداقيــة رغبتــي يف املســاعدة ، أنــا أعلــم بــأن صدمــات احليــاة وتراكــم 
الصعــاب وكثــرة العوائــق جعلتــك تقطــع احليــاة زاحفــًا 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 مهزومــًا 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( وغرهــا الكثــر مــن صفــات تعرفهــا أنت، 
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ــو أضفــت إىل تلــك العنــارص بعــض الثقــة أو حــررت بعــض القــدرة التــي يف  ل
ــدي  ــب والتص ــى التغل ــك ع ــتك قدرت ــق ألدهش ــا بالتدف ــمحت هل ــك وس داخل

لــكل الصعــاب.
 

التحدي الثالث:

اشعر وتيقن بأن اهلل موجود معك ويساندك..

ــر هــو  ــأن اهلل القدي ــة، أن تشــعر ب ــم الديني ــا تكــون هــذه هــي أبســط التعالي ورب
ــة  ــد طريق ــوط، وال يوج ــر الش ــك إىل آخ ــك ويعين ــف بجانب ــذي يق ــك ال رفيق
ــه  ــا متارس ــيط، حين ــان البس ــذا اإلي ــل ه ــك مث ــة بنفس ــة ثق ــى تقوي ــل ع تعم
بالطريقــة الصحيحــة.. ردد يف نفســك »اهلل معــي ، اهلل يف عــوين ، اهلل مرشــدي ».

ــم انــرصف إىل عملــك  ــة اهلل لــك ث ــوم متصــورًا معون ارصف بضــع دقائــق كل ي
وليكــن هــذا الفكــر يازمــك كحقيقــة ثابتــة 

أكد لنفسك هذا األمر ليتحقق عمليا يف مسار حياتك..
أنا وأنت وكل شخص نفكر بالعوامل التي تعمل ضدنا ،

ــي  ــل الت ــة بالعوام ــم قائم ــب يف احده ــمني واكت ــمها اىل قس ــة واقس ــذ ورق خ
ــم  ــدك اآلن  ث ــو ض ــا ه ــا كان وكل م ــجل كل م ــدًا ، س ــتثني أح ــادك ال تس تض

ــي"... ــة "اهلل مع ــن الورق ــر م ــم اآلخ ــجل يف القس س
ثــم ابتعــد قليــًا 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 خطــًا أمحــر حوهلــا واحفظهــا عــن ظهــر قلــب..

١. إن كان اهلل معنــا فمــن علينــا. )توقــف عــن القــراءة ورددهــا فعليــًا(...  آمــن 
بأنــك اآلن حتصــل عــى القــوة مــن لدنــه. 

٢. احلديث مع اهلل جيعلني أقوى.
٣.)وليغلَبنَّ لطفه خويف(عيل بن أيب طالب.

٤. اللهم ارفع عني محل التفكر والرتيب ودبر يل أمري أفضل مما أمتنى.
٥. ﴿يأِت هبا اهللُ إنَّ اهللَ لطيٌف خبر ﴾ }سورة لقان ، اآلية:١٦{

٦. فكم من صدر ضاق ثم بِرمحة اهلل اتسع.
٧. سيّمر كل ُمر.

٨. كل أمرنا بني كاف ونون.
٩. ﴿ما يفتِح اهلل للناس من رمحة فا ممسك هلا﴾ }سورة فاطر ، اآلية:٢{

١٠. ما فتحت مغاليق األمور بمثل قول: )الحول وال قوة اال باهلل(. 
 

التحدي الرابع: 

أفرغ عقلك. 

ضع الفتة عى باب عقلك تقول ›مغلق للصيانة‹ 
ــًا طويــًا ، فلــم يعــد مرحبــا  اخــرج تلــك األفــكار التــي عاشــت يف عقلــك زمن
هًبــا بعــد اليــوم ، اشــغل نفســك بالتفكــر يف جمموعــة منتقــاة مــن األفــكار املليئــة 
ــل  ــك مث ــة يف ذهن ــارص الطبيع ــرك عن ــور وح ــل الص ــتحر أمج ــام ، اس بالس
ــل  ــور تعم ــذه الص ــل ه ــإن مث ــاه ف ــات املي ــى صفح ــر ع ــوء القم ــكاس ض انع

ــرات. ــدة م ــك ع ــا يف عقل ــال ملروره ــح املج ــك افس ــاف ، لذل ــدواء ش ك
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ربا جتدها أساليب قديمة لتفريغ العقل لكنها حتمل نتائج مضمونة.
ــارات الســام واالســتقرار وســتجد أن عقلــك  ردد بصــوت مســموع بعــض عب
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 التاريــن تعني عــى إجيــاد حالــة من الســكينة.
وكلــات كتــاب اهلل عــز وجــل عــى وجــه اخلصــوص هلــا قيمــة عاجيــة رهيبــة ، 

إذا استســلمت هلــا واعطيتهــا الفرصــة لتــذوب يف قلبــك.
ــا يف  ــا وحتفظه ــك ، أو تكتبه ــا يف عقل ــات وتردده ــض اآلي ــظ بع ــود أن حتف وتع

ــك. ــه بصرت ــكان تصل ــك أو يف كل م هاتف
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 ســعيدًا اآلن ألننــي مل أكــن ســعيدًا يف طفولتــي وبــا 
ــرة  ــل فك ــذا خل ــدًا( فه ــعيدًا أب ــون س ــن أك ــي فل ــر طفولت ــتطيع تغي ــي ال أس أنن
ــن  ــقاء الكثري ــببت يف ش ــع تس ــكار   ويف الواق ــن األف ــر م ــا الكث ــت فوقه تراكب

ــأرة!(. ــي الف ــك ه )تل
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ــك  ــة لدي ــكار املحفوظ ــك األف ــر اىل تل ــرق النظ ــة أن تس ــر بالتجرب ــن اجلدي وم
ــا. ــة احداه ــد صياغ وتعي

وتذكــر ان الوقائــع أو الذكريــات املعيقــة التــي حتــول بــني املــرء وتقدمــه وســعادته 
مــن املمكــن أن متحــى وتنفــى.

 
التحدي الخامس: 

واجه ذاتك بكل شيء..

ــى ال  ــا عــى مواطــن القصــور والتقصــر حت ــا نخشــى مــن أن نضــع أصابعن  إنن
ــون.. ــا مدان نشــعر بأنن

ــًا عــن  ــن ، لكنــك دون ــا يكــون مــن الســهل أن ختفــي احلقيقــة عــن اآلخري ورب
ســواك  عــى درايــة بــا تفكــر فيــه ومــا تشــعر بــه ..

ــه احلقيقــة كاملــة عــن مــا يــدور حولــك ومــا تــراه  أنــت الوحيــد الــذي بحوزت
ــه  ــًا ومــا تشــعر ب ــة مث ــه مــن أمل يف الرقب ــه ومــا حتــس ب ومــا تســمعه ومــا تذوق
ــال والذاكــرة واحلــزن وكل ذلــك  ــل وأنشــطة اخلي مــن وحــدة وســجات التخي

ــخصية(. ــمى)البصرة الش يس
ومجيعهــا شــديدة األمهيــة وتســتطيع مــن خاهلــا حتديــد نقــاط الضعــف والقــوة 
ــدة يف  ــة جدي ــوامل كامل ــق ع ــى خل ــان ع ــدرة اإلنس ــو ق ــًا ه ــال مث ــك  فاخلي لدي
رأســه ، ومــن املمكــن أن تشــكل هــذه القــدرة أمهيــة يف حــل املشــكات واإلبــداع 
يف املشــاريع احلــرة وكتابــة األعــال الفنيــة وزيــادة الوعــي بواســطة التدريــب عــى 
ــيس  ــع األحاس ــة ، ومجي ــداث املهم ــل األح ــال قب ــل وردود األفع ــل التفاع ختي
ــاس  ــعر باحل ــا تش ــك حين ــل أن ــا مث ــوم هب ــي تق ــلوكيات الت ــك والس ــة ب اخلاص
ــعر  ــا تش ــردًا ، وحين ــس منف ــاب جتل ــعر باالكتئ ــا تش ــاس  وحين ــن الن ــرب م تق
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بالتوتــر تتحــرك بعصبيــة وغرهــا 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 جمهــودًا الكتشــافها وحتفيزهــا وإخراجهــا  بشــكل دائــم..

ــدة  ــيل ع ــك الداخ ــتاعك إىل صوت ــة واس ــك الداخلي ــاء حوارات ــق إنش ــن طري ع
ــاء  ــجيع والثن ــارات التش ــد عب ــاء وتردي ــة األخط ــوم ومراجع ــال الي ــرات خ م
ــوم  ــد ي ــى بع ــدك اليمن ــرس بي ــك األي ــى كتف ــت ع ــررت ألن ترب ــو اضط ــى ل حت

ــاق.. ش
فمنــذ الرصخــة األوىل عنــد قدومــك إىل هــذا العــامل وأنــت تبنــي ذاتــك وجتمــع 
قطــع األحجيــة واحــدة تلــو األخــرى ومــن حقــك عــى نفســك أن جتلــس جلســة 
ــاح  ــاؤالت لرت ــى كل التس ــة ع ــة يف اإلجاب ــك العقلي ــذ رغبت ــة وتنف مصارح

ــا ممكــن.. ــة التناقضــات  وحتــدد املمكــن وال وتعــرف بجمل
 

التحدي السادس: 

انتقي مفرداتك..

ال يوجــد منــا شــخص ال يتفــوه بعبــارات رديئــة يف بعــض املواقــف فمثــًا أنــت 
حتتقــر االســتعار وتســخر منــه ، وربــا جتلــس لتشــاهد إحــدى املباريــات وتتطايــر 
مــن فمــك الشــتائم ، لكــن كقاعــدة عامــة للحصــول عــى قــوة دائمــة حــاول أن 

متــأ أحاديثــك الشــخصية واجلاعيــة بالتعبــرات االجيابيــة الســعيدة.
فالكلــات التــي نتفــوه هبــا هلــا تأثــر مبــارش عــى أفكارنــا ، وهــي وســيلة للتعبــر 
عــن اآلراء  ، فــإذا جعلنــا األحاديــث العابــرة مضبوطــة نوعــًا مــا فســتكون النتيجة 

أفــكار ســليمة وبالتــايل عقــل ميلء بالســام.
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وتقــول العــرب يف أمثاهلــا: »مقتــل الرجــل بــني فكيــه« أي أنَّ اإلنســان إذا أطلــق 
ــذب  ــك كالك ــه باملهال ــه وأوقع ــٍد قتل ــاٍط أو تقيي ــٍر دون انضب ــانه يف كلِّ أم لس
والنميمــة وإصابــة األعــراض وفقــدان القــدر بــني النــاس ،  ويقــول النبــيُّ  صــل 
ــُد  ــَم إالَّ َحصائ ــم يف َجهنَّ ــى َمناخِره ــاَس ع ــبُّ النَّ ــل َيُك ــلم: )وه ــه وس اهلل علي
ــن ماجــه( لذلــك حــثَّ اإلســام عــى حفــظ  ــنتِهم؟( )أخرجــه الرمــذي والنســائي واب ألِس
ــا  ــان، أو ب ــصُّ اإلنس ــا ال خي ــم في ــات، أو التكلُّ م ــوع يف املحرَّ ــن الوق ــان م اللس

ــدة. ــه فائ ليــس في
 

جاة  وقد أرشدنا النبيُّ  صل اهلل عليه وسلم  إلى أنَّه من أعظم سبل النَّ

نيا واآلخرة حفظ اللسان. في الدُّّ

وهناك طريقة أكثر فاعلية من هتذيب الكلات من وجهة نظر علاء النفس وهي 
ممارسة الصمت عن الكام والتفكر يوميًا، جرب أن تذهب إىل أهدأ مكان متوفر 
وجتلس أو تستلقي فيه ملدة ربع ساعة وتتفنن بالصمت، وال يعني ذلك أنك حتتاج 

إىل رشفة مطلة عى إحدى عجائب الدنيا بل يمكنك احلصول عى نفس النتائج عند 
جلوسك عى كريس مهرئ والنظر إىل الساء،)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 
ــم أن  ــة، رغ ــة امللكي ــكون واحليادي ــة الس ــي إىل مرحل ــتطاع لرتق ــدر املس ــًا ق قلي
ذلــك لــن يكــون ســهًا يف بــادئ األمــر، وربــا يكــون مؤملــًا للمــرة األوىل فقــد 
ــر  ــك األم ــرارًا ذل ــاول م ــوف حي ــوائية وس ــوىض والعش ــى الف ــك ع ــاد رأس اعت

ــز اقتحــام صمتــك بثــورة مــن األفــكار. املهــم وذلــك الشــخص العزي
لكنــك مــع املارســة 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 الركيــز لذلــك طلبــت منــك يف 

اجلــزء األول مــن الكتــاب أن تكــون بحالــة ســام قبــل البــدء بقراءتــه.
ومــن اجلميــل أن تنتــج أنــت الســام والســكون يف حــني 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 
ديــق أبــو بكــر ريض اهلل عنــه فقــد كان يضــع حصــاة يف فمــه حتــت لســانه، فإذا  الصِّ
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 شــخصًا ضعيفــًا 
ومســتباحًا وال أقصــد بذلــك أننــي أتــرك حقــي عــادة يف متنــاول الســفهاء، بــل إن 
آالف الــردود واألفعــال التــي ســوف أقــوم برسدهــا يف موضــع آخــر مــن الكتــاب 
ــد  ــن ق ــك كائ ــك بأن ــد إيان ــتائم، عن ــن الش ــرات م ــآالف امل ــوى ب ــون أق ــد تك ق
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.

ــًا  ــة ال يعنــي ذلــك قصــورًا جســديًا أو عقلي وعندمــا تقــول ليــس لــدي أي هواي
جيــرك عــى  العيــش حمــدود القــدرات ،بــل إنــك حتتــاج إىل إعــادة النظــر بروتــني 

حياتــك اليومــي والبحــث عــن مــا يناســب شــخصيتك.
جرب ذلك ابتداًء من اليوم ، وربا جتد أكثر من واحدة.

هنــاك تعريــف للهوايــات ، يقــال بأهنــا ممارســة فعــل معــني حتبــه النفــس وحماولــة  
ــة  ــة عفوي ــة برغب ــة اهلواي ــى ممارس ــدم ع ــرض أن تق ــه، واملف ــن في ــه والتفن إتقان
وذاتيــة، وقــد تكــون إمــا عــادة فطريــة أو مكتســبة ، ولــكل شــخص قــدرة فــوق 
ــك   ــك ال متتل ــن أن ــزال تظ ــت الت ــإن كن ــًا، ف ــا قطع ــاز يشء م ــى إنج ــة ع العادي
ــخصية  ــات الش ــة اهلواي ــر ، وممارس ــن الصف ــا م ــك تكوينه ــدرة فيمكن ــذه الق ه
بشــكل منتظــم، يمكنــك مــن قضــاء وقــت الفــراغ يف أمــر مفيــد، يعــود بنفــع كبر 
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ــرر  ــك ب ــة، تصيب ــرى خاطئ ــرق أخ ــر يف ط ــن الس ــك م ــذا يمنع ــك، وه علي
كبــر يف النهايــة، ولكــي أثبــت لــك فعــًا أننــي أحتــرى لــك املســاعدة عــر هــذا 

الكتــاب تعــال نبحــث معــًا عــن هوايــة 
جتول يف شوارع املدينة بحثًا عن هواية

تأمــل فيــا كنــت تفعلــه يف طفولتــك وإذا مل تكــن العــودة إىل مواهــب واهتامــات 
الطفولــة مفيــدة ، عندهــا يتوجــب  عليــك أن تتبــع واحــدة مــن أفضــل 
التجــّول يف  االســراتيجيات للبحــث عــن اهلوايــات واالهتامــات، وهــي 
ــات،  ــات واإلعان ــّات والافت ــات املح ــر إىل واجه ــوارع، النظ ــواق والش األس
ــعرك  ــاط يش ــن نش ــًا ع ــي،  بحث ــل االجتاع ــع التواص ــد ومواق ــح اجلرائ وتصف
بالرغبــة والشــغف ملارســته ، جــرب كل يشء فاجلــرأة عى جتربــة األشــياء اجلديدة 
هــي القاعــدة الذهبيــة الكتشــاف اهلوايــات الشــخصية املناســبة وقــد مجعــت لــك 

ــدة  ــات جدي ــكار هلواي ــن األف ــد م العدي
عــى رأس القائمــة ســوف أقــرح الكتابــة ملــا فيهــا مــن فوائــد المســتها شــخصيًا  
فالعاقــة بــني الكاتــب والقلــم عاقــة رشاهــة دائمــة وليســت اعتيــادًا أو روتينــًا 

واعترهــا مــن اهلوايــات التــي تلتهــم الوقــت.
ومــع االســتمرار يف الكتابــة  يعيــش العقــل يف بحــث دائــم عــن حجــة لاندمــاج 
ــي وال  ــكار تنته ــا األف ــر ف ــًا دون تذم ــداء دوم ــر الن ــي األخ ــم ، ويلب ــع القل م

القلــم يمــل.
ــك  ــلوٍب جيذب ــا بأس ــت صياغته ــب مت ــض الكت ــراءة ،بع ــة الق ــا هواي ــك أيض الي
لقراءهتــا أكثــر مــن مــرة يف مراحــل خمتلفــة مــن حياتــك أي أنــك ســتدرك يف كل 
ــن  ــاب م ــذا الكت ــون ه ــى أن يك ــطوره ، وأمتن ــدة يف س ــاٍن جدي ــادًا ومع ــرة أبع م

ــم. ضمنه
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جــرب املــي ملســافات طويلــة وقد وضعــت مئــات الدراســات واالســراتيجيات 
لتفســر هوايــة املــي وحدها!

ويقول ابقراط املي هو أفضل دواء لإلنسان.
فيمكنك إتباع نظرية من املي إىل اهلرولة إىل الركض 

ــة تنقســم إىل حتديــات ومراحــل كثــرة ومــع تطــور األجهــزة  ــة عاملي وهــي نظري
ــن  ــا م ــوات واألداء وغره ــب اخلط ــي حتس ــة الت ــاعات الذكي ــة كالس اإللكروني

ــي. ــت للم ــص وق ــع ختصي ــن الرائ ــه م ــن أن ــتاع اظ ــيقى واالس ــزة املوس أجه
وهنــاك عــاج صينــي قــرأت عنــه مــرًة 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 حفات 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 وغرها 
   تعلم لغة جديدة.

   حفظ معلومات عامة مثل العواصم وأساء املدن واألعام وغرها.
   العزف.
   الرسم.

   التشكيل أو إعادة تدوير املخلفات بشكل فني.
   التصوير الفوتوغرايف

   األعال التطوعية 
   الطهي 

   زراعة بعض النباتات
   تربية حيوان أليف 
   االهتام بالديكور

   كا تعتر اليوغا من أفضل املارسات بمواجهة التوتر.
    التأمــل احلــر ويعنــي النظــر إىل أبعــد التفاصيــل مثــل حركــة النجــوم والغيــوم

   غروب الشمس 
   التارين الرياضية املنزلية.
   مجع قصاصات الصحف.

   مجع العمات النقدية.
   احلياكة
   الرقص

   صنع املجوهرات.
   فن طي الورق 
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   صناعة الشمع 
   متابعة األندية العاملية وحتليل نتائج املباريات 

 وأضيــف هنــا هوايــًة كان يارســها الرســول واملعلــم األعظــم ألمتنــا حممــد صــى 
اهلل عليــه وســلم فقــد كان جيلــس يف الغــار ويتأمــل لســاعات طويلــة والتأمــل هــو 

الدخــول إىل الــذات والتنقــل بســام بــني العقــل والــروح والفكــر واجلســم 
وقــد تأمــل النبــي إبراهيــم عليــه الســام بالكواكــب والشــمس والنجــوم ، كــا 
ــات ومنهــا  ــد مــن املهــارات واهلواي ــاء العدي ــم األبن ــم بتعلي وىص رســولنا الكري

الســباحة والرمــي ملــا فيهــا مــن فائــدة للجســم والعقــل.
وال يعنــي اختيــارك ألحــد هــذه اهلوايات هــو الوصــول لاحرافيــة يف تطبيقها)إنه 
ليــس عمــل(وال يفــرض أن تكــون بارعــًا 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 
خبــزًا، بمعنــى أنــك لســت جمرًا عــى حتويــل مجيــع اهلوايــات إىل وارد مــادي وقتها 
ســتكون قــد أجهــدت نفســك بــدل ترفيههــا، نعــم أتفــق معــك يف الــرأي الــذي 
ــتطاعوا  ــن اس ــخاص الذي ــض األش ــتعرض بع ــت تس ــك اآلن وأن ــدور يف ذهن ي

حتويــل هواياهتــم إىل مصــدر رزق.
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ــا  ــك لكنه ــوت يوم ــا ق ــب منه ــة تكتس ــون مهن ــًا لتك ــة أحيان ــي اهلواي ــا ترتق فرب
ــر  ــح التعب ــًا إن ص ــًا حمبب ــح عم ــوف تصب ــمى الوظيفي)هواية(وس ــتفقد املس س

ــك.  ــة(يف عقل ــاغر الوظيفي)هواي ــئ الش ــة ملل ــتكون بحاج ــا س ووقته

التحدي الثامن:

 ال يصح إال الصحيح. 

قد يبدأ اإلنسان باإلتيان بأمر ما.
ثــم يــرى أنــه غــر ســليم، فيبــدأ بإقنــاع نفســه مــرارًا وتكــرارًا أنــه ال يفعــل شــيئًا 
خطــًأ، 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 التريرية.. 

حتى يصبح مألوفًا لديه وال جيد حرجًا من إتيانه..
قــال رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الحــال بيِّــٌن، وإنَّ الحــرام بيِّــٌن، وبينهما أمور ُمشــتبهات 
ــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه،  ال يعلمهــنَّ كثيــٌر مــن النــاس، فَمــن اتَّقــى الشُّ
ــبهات وقــع فــي الحــرام، كالراعــي يرعــى حــول الحمــى،  ــن وقــع فــي الشُّ وَم
ُيوشــك أن يرتــع فيــه، أال وإنَّ لــكل ملــٍك حمــى، أال وإنَّ حمــى اللــه محارمــه، 
أال وإنَّ فــي الجســد ُمضغــة إذا صلحــت صلــح الجســُد كلــه، وإذا فســدت فســد 

الجســُد كلــه، أال وهــي القلــب.« )رواه البخــاري ومســلم(
ومهــا طــال الباطــل البــد أن يدمغــه احلــق، ولنــا يف ســيدنا يوســف عليــه الســام 
مثــل عظيــم لذلــك حــني 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 واملارســة ملتغرات 
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 فعــًا 
مــع الكثريــن وغــاب عنهــم املنطــق ، لكنــه جمــرد وقــت وســوف يعــود املنطــق 
ــُع  ــا َينَف ــا َم ــُب ُجَفآًء*َوَأمَّ ــُد َفَيْذَه َب ــا الزَّ ــال اهلل تعاىل﴿َفَأمَّ ــم املشــهد كــا ق ليحك

ــة: ١٧{ ــد، اآلي ــورة الرع ــُث يف اأْلَْرِض﴾ }س ــاَس َفَيْمُك النَّ

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 
املحتاجــني بــل قــدم اهلدايــا ملــن أســاء إليــك، كــا يقــول الشــيخ عــيل الطنطــاوي: 
»ال تعامــل النــاس يف أمــور العواطــف واهلبــات واهلدايــا بمقيــاس البيــع والــراء، 
وال بميــزان الربــح واخلســارة بــل عاملهــم بالكــرم واجلــود. ومــن منعــك شــيئًا 

فأعطــه أنــت، ســتعيش مــرة واحــدة عــى هــذه األرض«.
ــوف  ــعور س ــذا الش ــم ه ــة أحده ــد حاج ــبًبا لس ــا أو س ــون طريًق ــاول أن تك ح
يتخلــل إىل أعمــق نقطــة يف ذاتــك ليشــعرها بقيمتهــا احلقيقــة وبأهنــا قــادرة عــى 
ــم أو  ــاعدة أحده ــا للمس ــد يده ــى م ــادرة ع ــل ق ــارق، ب ــداث الف ــر وإح التغي

ــاة. ــا للنج ــون طوًق تك
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ــًدا، تأمــل يف أن اهلل يضــع أمامــك الفرصــة لتطهــر  أدرك أمهيــة هــذا الشــعور جي
نفســك وتزكيهــا، وهنــاك حاجــات لــكل فــرد منهــا بالطبــع ليــس أكثرهــا باملاديــة 

بــل باملعنويــة.
ــعر  ــك تش ــا فإن ــى هب ــم وحتظ ــة دع ــاع كلم ــة لس ــون يف حاج ــا تك ــًا عندم أيض
بقوتــك وجتــد يف نفســك رغبــة إلمتــام املزيــد مــن املهــات، فكــن أنــت مــن يســد 
ــك  ــارشة ألن ــة مب ــت بطريق ــه أن ــا ل ــرب أن تعطيه ــك وج ــن لذل ــة اآلخري حاج

ــك. ــا لنفس ــك تعطيه بذل
ــل يشء  ــلوك أو بفع ــر بس ــخصًا آخ ــان ش ــح اإلنس ــدًا أن ينص ــي ج ــن الطبيع وم
ــي،  ــز وواقع ــذا جائ ــلوك، وه ــذا الس ــل ه ــخص يفع ــه الش ــون نفس ــد ال يك ق
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 أصــًا ماهــي األشــياء التــي جتعلــك ســعيدًا، حيــث أنــك تظــن 
أن الســعادة مرتبطــة فقــط بتحقيــق اإلنجــازات واحلصــول عــى احلاجــات 
األساســية، لكــن تلــك الســعادة رسعــان مــا تتاشــى بمجــرد اعتيــادك عــى مــا 

ــاذا بعــد؟ ــم م ــه، ث حصلــت علي
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ــع  ــح مواق ــأ لتصف ــق تلج ــض الضي ــعر ببع ــا تش ــة عندم ــك اليومي ــى يف حيات حت
التواصــل االجتاعــي ظنــًا منــك أهنــا ســتجعل يومــك أفضــل، ثــم ال جتــد يف ذلك 
ســوى املزيــد مــن الضيــق، حيــث أنــك قمــت برجمــة 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 
ــع األســوأ، فهــذا يســمى  ــا، أن نذهــب ونتوق ــا لدين ــا أقــىص م ــا بذلن خاصــة أنن
حتيــزًا للتشــاؤم، وهــو حتيــز معــريف يدفعنــا إىل املبالغــة يف تقديــر احتاليــة األشــياء 
ــدت،  ــرت واجته ــي ذاك ــم أنن ــان رغ ــل باالمتح ــع أن أفش ــا أتوق ــلبية، مثل الس
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.
ــك،  ــى ش ــه، دون أدن ــاز حققت ــك وكل إنج ــدم إلي ــم يق ــتحق كل تكري ــت تس أن
فمحاوالتــك التــي مل يرهــا أحــد رأيتهــا أنــت فكيــف تكــون الشــاهد والظــامل يف 

آن معــًا.

التحدي الحادي عشر

أشغل نفسك عن التفكير:

ــا هلــي  جيــب أن تؤمــن بفكــرة أن االنشــغال وفعــل أشــياء كثــرة نمــأ هبــا يومن
ــن  ــث ل ــا، حي ــلل إىل دواخلن ــن التس ــاط م ــزن واإلحب ــع احل ــة لنمن ــيلة فعال وس
يكــون هنــاك وقــت يتيــح لعقولنــا أن تتــادى يف التفكــر بكثــر مــن التســاؤالت 
ــا والضغــوط  ــر لدين ــادة نســب التوت ــدة منهــا ســوى زي واملعضــات التــي ال فائ
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التــي نتعــرض هلــا، ولعلــك مــررت بأيــام كنــت فيهــا منشــغًا لدرجــة جعلتــك 
تغفــو رسعــان مــا وضعــت رأســك عــى وســادتك، رغــم الكثــر مــن اإلرهــاق 
ــا  ــم )اثن ــده فيل ــا قص ــذا م ــًا، وه ــن مزدمح ــك مل يك ــا إال أن رأس ــدي يومه اجلس
عــر رجــًا غاضبــًا( 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 بــني فــرة وأخــرى أن تشــغلك نفســك بــأي عمــل ميكانيكي 

ال يتطلــب التفكــر العميق.

التحدي الثاني عشر

ال تناقش الجدران:

إن الفــرد ال يمكــن أن ينفصــل متاًمــا 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 
ــن  ــا، ولك ــأ فيه ــي نش ــة الت ــر البيئ ــى أث ــد أن يبق ــرت الب ــا ذك ــه، فك ــق لدي األف
املــرء صاحــب الفكــر احلــر يمحــص األمــور واملعتقــدات ويقــوم بأخــذ مــا ينفعــه 
ويعتقــد بصاحــه 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 قوانــني ال يمكــن خرقهــا.
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                                                                                     الفصل الثالث
               

  تعلم الغفران لنفسك ولآلخرين 

ربــا تعينــك بعــض األفــكار واألمثلــة عــى البقــاء إجيابيــًا ومتفائــًا أطــول فــرة 
ــب  ــعور بالذن ــات والش ــا ف ــى م ــدم ع ــح الن ــن مام ــك ، لك ــال يوم ــة خ ممكن
ــي  ــؤومة الت ــال املش ــك األفع ــرك  بتل ــرد تفك ــك بمج ــود إلي ــا يع ــان م رسع
اقرفتهــا 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 حقــًا 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 والربيــة 
وااللتــزام ولكنــك وقعــت ذات مــرة فــا يعنــي ذلــك الوقــوع أنــك شــخص غــر 
صالــح للبقــاء بــل إهنــا مــن أكثــر الصفــات التــي متيــزك ككائــن بــري يصيــب 
ــاء  ــض األخط ــت بع ــرات اقرف ــن الف ــرة م ــت يف ف ــم، وإن كن ــئ ويتعل وخيط
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ــران  ــت الغف ــا طلب ــك لطامل ــع أن ــك ، م ــص حيات ــف ينغ ــعور باألس والزال الش
بإخــاص ، إال أن شــعورًا دائــًا يتملــكك بأنــك عــى موعــد مــع وقــوع الســوء 

نتيجــة أخطائــك القديمــة.
ــك،  ــل حيات ــدى مراح ــق يف إح ــروري أن ختف ــن ال ــه كان م ــة أن ــك معرف علي

ــاحمة. ــال املس ــن خ ــيل م ــامك الداخ ــتعادة س ــك اآلن اس وعلي
وإليقــاف كل تلــك املعانــاة واســتعادة هــذا الســام عليــك يقينــًا تطبيــق إحــدى 

هــذه األفــكار:
       ال تكثــر مــن الغــوص فــي الماضــي بحجــة التعلم من األخطــاء، فاللعب 
يف جــرح قديــم قــد يزيــد األمــر ســوءًا، فالتعّلــم مــن أخطــاء املــايض أمــر جيــد، 
ــك  ــك ذل ــد يمنع ــذات ، فق ــاحمة ال ــر بمس ــد خياط ــا ق ــس عليه ــب النف إال أن تأني
مــن إدراك الوقائــع احلاليــة، وقــد تصبــح حياتــك راكــدة إن أصبــت هبــوس حــول 
ــارض  ــى احل ــك ع ــن ذل ــا ع ــز عوًض ــذا رّك ــا، ل ــا أو مل تفعله ــي فعلته ــياء الت األش
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 حقــًا 
البــدء بشــكل نظيــف هــذه املــرة وال ختــف مــن أن تبــدأ مــن الصفــر إن لــزم األمــر  

لتتمكــن مــن مســاحمة نفســك بحــق. 
ــر أن الماضــي ال يعّرفــك! وأن المســتقبل بــريء ممــا حصــل فــي        تذّك
الماضــي واحليــاة ماضيــة ومســتمرة بكافــة األحــوال، فســامح نفســك وامــض 

قدًمــا! 
 فّكــر 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 متامــًا حرقــة املعــدة ولكنهــا يف مــكان بعيــد عــن متنــاول األطباء. 

ــا  ــر أهن ــذا ال تعت        أخطــاء الماضــي هــي مــا شــّكلت شــخصّيتك اآلن، ل
أخطــاء واعترهــا دالئــل إرشــادية، جعلتــك كــا أنــت اآلن شــخصًا لينــًا، وقــد 
ــم أرّق  ــني فإهّن ــوا التّواب ــك: جالس ــه يف ذل ــاب ريض اهلل عن ــن اخلط ــر ب ــال عم ق

ــدة.  أفئ
       الشــخص الــذي تكــون عليــه اآلن هــو نتيجــة األشــياء الجيــدة والســيئة 
ــا،  ــي فعلته ــيئة الت ــدة والس ــياء اجلي ــك األش التــي حدثــت فــي حياتــك، وكذل

ــداث  ــتجابتك لأح ــة اس ــس أمهي ــلبية بنف ــداث الس ــتجابتك لأح ــة اس وطريق
ــة.  اإلجيابي

ــى  ــخاص ع ــك األش ــيعلم أولئ ــن ممــن أســاؤوا إليــك، وس       ســامح اآلخري
األرجــح مــع مــرور الوقــت أن ترّصفاهتــم كانــت خاطئــة، وإن مل يعلمــوا فيكفيــك 

أنــك مــن الكاظمــني الغيــظ والعافــني عــن النــاس. 
      مســاعدة اآلخريــن طريقــة رائعــة أخــرى لمســامحة النفــس، ســخر نفســك 
ــي  ــع واستشــعر العظمــة يف كونــك أحــد األســباب واألدوات الت ملســاعدة اجلمي
اســتخدمها اهلل لتحقيــق أمــر معــني 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 والرقــب والتوتــر 

وهــو مــا يعيــق تقدمــك ويزعــج اآلخريــن. 
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       بعــض المشــكالت يكــون حلهــا بعــدم حلهــا أصــاًل أي تركهــا دون أي 
تعقيــب، ومــن ضمــن هــذه املشــكات هــو مــا قــد حصــل يف املــايض ومل يعــد 

متاحــًا تغيــره، واســتمرارك يف النــدم عــى خيــارات أفضــل كانــت بحوزتــك ومل 
ــه وال  ــبيل إليقاف ــود أي س ــة دون وج ــافة عالي ــن مس ــقوط م ــبه الس ــا يش تغتنمه
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. 
ــا  ــون علين ــذي هي ــا ال ــدري م ــها اآلن، أت ــي تعيش ــة الت ــتمتع بالمرحل       اس

ــق. ــٌب ورفي ــق؟ أٌخ وقري الطري
ولعلــك قــد ضيعــت الكثــر مــن وقتــك يف احلــرسة وآن األوان الســتثار كل مــا 
هــو آت، انظــر حولــك وتأمــل حالــك بشــكل إجيــايب، أحــرق مــا حصــل ومــا 

جــرى وأرســل دخانــه للســاء ليشــكل ســحابًة متطــر إنســانًا جديــدًا. 
      تأمــل فــي مكتســباتك الجديــدة التــي لــم تكــن لتحصــل عليهــا لــوال 
تلــك العثــرات كالصبــر والرفــق والتحمــل واألمــل والرضــا والقناعــة، كلهــا 

ــة  ــدة طيل ــروف جي ــتقرار وظ ــت باس ــك عش ــو أن ــبها ل ــن لتكتس ــات مل تك صف
ــت.  الوق

ــني  ــرآن ح ــأهنا يف الق ــن ش ــم اهلل م ــا عظَّ ــة مل ــأن وقيم ــاحمة ش ــن للمس ــو مل يك ول
ــال: ق

ــبُّ  ــُه اَل حُيِ ــَى اهللَِّ إِنَّ ــُرُه َع ــَح َفَأْج ــا َوَأْصَل ــْن َعَف ــا َفَم ْثُلَه ــيَِّئٌة مِّ ــيَِّئٍة َس ــَزاُء َس ﴿َوَج
ــة: ٤٠{ ــورى، اآلي ــورة الش ــنَي﴾   }س الظَّاملِِ
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وقوله تعاىل:
﴿أال حتبــون أن يغفــر اهلل لكــم﴾ }ســورة النــور، اآليــة: ٢٢{ وهــي آيــة نزلــت يف أبــو بكــر 
ــة  ــه يف حادث ــبب خوض ــه بس ــد أقربائ ــى أح ــاق ع ــض اإلنف ــا رف ــق عندم الصدي
اإلفــك وقــال أبــو بكــر حــني 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 احلــرسة.
       أخبــر نفســك بــأن المعــارك والمواقــف الصعبــة لألقويــاء أمثالــك وال 
ــى  ــق لتبق ــا مل ختل ــة ولكنه ــئ آمن ــى املراف ــفن ع معركــة مــن غيــر خســائر، فالس

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 
نادمــًا 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 
ــت يف  ــن الوق ــت م ــا قضي ــت م ــك قضي ــو أن ــًا فل ــٌح أيض ــس صحي ــإن العك ، ف
استبشــار اخلــر وتأمــل املســتقبل وترقــب الفــرج لكنــت أكثــر شــبابًا وحيويــة ممــا 
أنــت عليــه اآلن، لكــن األوان مل يفــت بعــد للحصــول عــى شــباب دائــم كا ســبق 
ورسدت لــك طرقــًا للحصــول عــى قــوة دائمــة يف جزئيــة ســابقة مــن الكتــاب ، 
وأريــدك أن تعلــم أننــي لســت شــديد التفــاؤل بغــر فائــدة  بــل تعرينــي املواقــف 
ــة  ــي أقــرر النهــوض دفعــة واحــدة مــن حال ــات مــن وقــت آلخــر ولكنن واخليب
النهايــة إىل حالــة احلاجــة الســتئناف احليــاة، وأحــاول مــرارًا عــر هــذا الكتــاب 
انتشــال كل مــن يريــد جتربــة ذلــك النهــوض، فمــن غــر املجــدي العيــش يف خيار 
ثالــث بــني احليــاة واملــوت واالستســام لراكــم األوهــام وتكــدس املصائــب ظنــًا 

منــك أنــك بذلــك تثــر الشــفقة.
ثم ملاذا تريد إثارة الشفقة ؟

وملــاذا حتــاول مــرارًا عــرض معاناتــك أمــام اآلخريــن، باحثــًا عــن من يطربه ســاع 
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ــل  ــن جيبهال،وه ــة م ــواب املغلق ــح األب ــك مفاتي ــن يعطي ــن م ــك أم ع ــك عن ذل
تظــن أن تلــك املفاتيــح تقــدم باملجــان؟

ــه ســوى أنــك  تأمــل يف كل مــن ســمع أنينــك ورأى شــحوبك، مــاذا جنيــت من
فقــدت أمامــه أجــزاًء منــك دون أن جيــرك عــى فعــل ذلــك، جــرب التوقــف عــن 
الشــكوى قبــل أن ختــرس نفســك بالكامــل، وقــم بكبــح تلــك الرغبــة بالتذمــر مها 
اشــتدت بــك املعانــاة، فجميعنــا دون اســتثناء نمتــص كــّاً هائــًا مــن الصدمــات 
هبــدوء تــام، وليــس لعجزنــا عــن البــوح بــل إنــا حفاظــًا عى مــا تبقــى مــن أجزاء 

ســليمة يف دواخلنــا، ولربــا لعــدم اجلــدوى مــن البــوح يف غالــب األحيــان.
وألن الكتــان نقيــض البــوح وكامهــا يمضغــان قدرتك عــى التحمــل، دون فائدة 
ــني يديــك بعــض الســبل للتنفيــث عــن شــعورك  ترجتــى منهــا فقــد وضعــت ب

الزائــد بطــرق صحيــة تســاعدك عــى البقــاء ثابتــًا ريثــا متــر غيمتــك الرماديــة. 
 

أوال: اضحك يا أخي:

هــل تذكــر عندمــا كنــت صغــرًا وبــدأت جتهــش بالبــكاء ألمــر كنــت تظــن حينها 
ــاة حتــى امتــأت عينــاك بالدمــوع وبــدأت تشــعر هبــا جتــري  ــه يســتحق املعان أن
عــى خــدك ثــم توقفــت فجــأة لتقــوم بتذوقهــا ،هــذا مــا أقصــده متامــًا حيــث أنك 
مهــا بلغــت مــن احلــزن فــإن جــزءًا 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 وبــني نفســك.
ثــم علِّــق هــذه العنــارص داخــل منزلــك أو مكتبــك أو امجعهــا يف ملــف أو يف دفــر 

ماحظات.
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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 اإلنرنــت عــن مواقــع الويــب اخلاصــة بالنــكات أو مقاطــع الفيديــو 

الفكاهيــة. اســتمع إىل بــث صــويت فكاهــي. 
ثانيً : ال تصدق كل ما تشعر به:

ــًا بالســلبيات،  ــرى واقعــك مليئ ــإذا كنــت تصنــف نفسك)كمشــتكي مزمن(وت ف
وأســباب الشــكوى مــن ظروفــك ال حــرص هلــا، وتظــن بأنــك حاولــت مــرارًا أن 
ــدو أهنــا خارجــة عــن  ــًا مؤســفة، ويب ــق ولكــن ال يشء يطــاق وقصتــك دائ تطي
ــرك  ــراتيجية تفك ــي أن اس ــة ه ــًا، واحلقيق ــس صحيح ــذا لي ــإن ه ــيطرتك. ف س

حتتــاج إىل تغيــر، ألنــك صنعــت واقعــًا متطابقــًا 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 أيضــًا 
فمثــًا نشــكو كثــرًا ألننــا نفتقــر إىل التعاطــف مــع اآلخريــن دون التطلــع إىل إجياد 

حــل ولكــن مــن أجــل تلقــي االهتــام والتعاطــف فقــط. 

ثالثً: كن واقعيً:

ــب  ــك يف غال ــل إن ــه، ب ــل إلي ــك ومل تص ــت نفس ــد مزق ــل بعي ــك أم ــس هنال  لي
ــل  ــًا، ب ــن كافي ــك مل يك ــن ذل ــرارًا لك ــت م ــا حاول ــايل، رب ــر مب ــت غ ــرك كن أم
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 
ــاس. ــتكي للن ــدل أن تش ــن كل يشء ب ــك خزائ ــذي يمل ــن اهلل ال ــي م وترجت

ــر  ــة قــدر المســتطاع مــن خــالل تغيي ــة الجوانــب اإليجابي رابعــً: قــم بتغذي

ــرك: ــة تفكي طريق

ــة  ــد زراع ــهًا عن ــح س ــه يصب ــه، ولكن ــن تطبيق ــر م ــهل بكث ــه أس ــر قول ــو أم ه
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 متامــًا، ولــن تكــون هنــاك مشــكلة 

مــن األســاس.

خامسً: غير األسطوانة:

راقــب نفســك وغــر تلــك العبــارات التــي ترددهــا مــرارًا حتــى أصبــح اجلميــع 
يعرفهــا، حــاول ترديــد عبــارات خمتلفــة فيهــا نــوع مــن االستبشــار والرضــا طيلــة 

الوقــت، لتحــل حمــل األســطوانة القديمــة.

سادسً:اعلم بأنه قريب:

ــي مل  ــك الت ــى أوجاع ــل، حت ــك أدق التفاصي ــم عن ــراك ويعل ــرك وي ــمع تذم  يس
ــه،  ــروج من ــت للخ ــق حارب ــك إىل ضي ــن يرجع ــا، ول ــد يعلمه ــا أح ــع عليه تطل

ــا أراد اهلل. ــأيت ك ــا ت ــم اتركه ــة، ث ــة متاح ــكل طريق ــروج ب ــارب للخ فح
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الفصل الخامس
               

  تعايش مع واقعك 

ــة  ــر يف مدين ــتاء القص ــم الش ــة، رغ ــات الضبابي ــن الصباح ــر م ــي الكث تصادفن
الطائــف، إال أننــي أرتعــد  يف كل مــرة أقــف فيهــا بمواجهــة مــع هــام الضبــاب 
ــن كل  ــط يب م ــي حتي ــاء الت ــة البيض ــك الطبق ــق، تل ــف الطري ــف يف منتص الكثي
ــعر  ــدودة أش ــات مع ــويل، للحظ ــو ح ــا ه ــة كل م ــي رؤي ــب عن ــب حتج جان
باقــراب النهايــة، حيــث ال يفصلنــي عنهــا ســوى خطوتــني وربــا أقــل، وكالعادة 
تنقــذين عنايــة اهلل، وتتعــاون مــن أجــيل مصابيــح الســيارة، لتظهــر مامــح الطريــق 
يف اللحظــة األخــرة ، ثــم يتبــادر لذهنــي التســاؤل ذاتــه يف كل مــرة، أننــا مجيعــًا 
دون اســتثناء نعشــق الغمــوض ونحــارب مــا اســتطعنا للخــوض بــكل يشء ثــم 
عنــد أول موقــف جيمعنــا باملجهــول نرتعــد خوفــًا، جياهبنــا املــوت مــرارًا يف حياتنــا 
وخيــرق أجســادنا ويــرج قلوبنــا ليوقظهــا ثــم يذهــب، ونعلــم يقينــًا أن لنــا موعدًا 
أخــرًا 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 أصــًا.
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ــتعد  ــت مس ــل أن ــمة، ه ــات احلاس ــق واللحظ ــاب والطري ــودة إىل الضب وبالع
ــن  ــوم م ــك كل ي ــن بقلب ــل أن تراه ــة، ختي ــاة ضبابي ــم يف حي ــكل دائ ــش بش للعي
ــل  ــت حتم ــك وأن ــي يف حيات ــي، مت ــىص وال تنته ــد وال حت ــف ال تع ــل مواق أج
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 

ــة!! ــورة الامع الص
ــًا بالعلــل،  ــًا مليئ ــاس ملوث ــني الن ــة حــرب دائمــة، متــي ب تضــع نفســك يف حال
ــة  ــول إىل كل يشء دفع ــى الوص ــم تتمن ــارضك ث ــب ح ــك وتعي ــض ماضي ترف

ــش. ــدأ بالتعاي ــًا وتب ــك قلي ــح قلب ــاذا ال تري ــدة، مل واح
 ستقول يل ماذا يدفعنا للتكيف مع كل هذه املتناقضات يف آن واحد؟

وســأجيبك بعــدة تســاؤالت: ملــاذا دائــًا مــا نرتــدي ثــوب الفضيلــة الكاملــة رغم 
ــوب فينا؟ ــام العي ازدح

 ملــاذا نتفنــن يف انتقــاء العبــارات التــي نحــاول هبــا جاهديــن الرهنــة عــى أصالــة 
مــا نقــول، رغــم أننــا أشــخاص عاديــون جــدًا؟

 
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 

اســتحقاقًا عــى كل مــا أقحمنــا أنفســنا بــه مــن رصاعــات.
أنــت لســت جمــرًا عــى التكيــف مــع التناقضــات، وإنــا أقصــد بالتعايــش تــرك 
املثاليــة الزائفــة، وعــدم توقعهــا مــن اآلخريــن والرفــع عــن اخلــوض يف أمــور ال 

جــدوى مــن تغيرهــا فاحليــاة ال تســتحق كل هــذا الكــم مــن التعقيــد. 
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وعــى افــراض أن مجيــع األماكــن ال تناســبك، وأن الظــروف قصقصــت ريشــك 
وقلمــت أحامــك وأنــك مل جتــد أي صديــق عنــد وقوعــك يف أول ضيــق، إذًا إىل 

أيــن تفكــر أن تذهــب؟ 
ــعر  ــل، إن مل تش ــكل أفض ــرى بش ــن األخ ــتعيش يف األماك ــك س ــن أن ــل تظ وه
ــن  ــع األماك ــتجد مجي ــك س ــش فإن ــرب التعاي ــك وجت ــك وواقع ــل لظروف بالتقب

ــًا؟ ــب أص ــاذا تذه ــك فل ــع واقع ــش م ــًا أن تتعاي ــررت حق ــاهبة، وإن ق متش
فإذا كنت تريد أن تتعلم كيف تتعايش مع الواقع:

       تجاهــل الجاهــل وال تدخــل معــه بــأي بنقــاش »وملــا رأيــت اجلهــل يف الناس 
فاشــيًا.. جتاهلــت حتــى ُظــّن إين جاهــل«، عندمــا قــال أبــو العــاء املعــري هــذه 
األبيــات كان يعيــش يف القــرن العــارش امليــادي، ال القــرن العريــن أو احلــادي 
ــري  ــار املع ــك اخت ــم ذل ــه ورغ ــا كان يف ذروت ــل حينه ــن، أي أن اجله والعري
ــرص أن  ــذا الع ــت يف ه ــك وأن ــري ب ــني، فح ــة اجلاهل ــن مناقش ــه ع ــع بنفس الرف

ترتقــي بنفســك عــن مناقشــة مــن ال جييــد النقــاش.
      ينبغــي أن يختــار اإلنســان لنفســه مكاًنــا 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 
ــن  ــف ول ــأكل الضعي ــن ي ــوي ل ــة والق ــلة الغذائي ــن السلس ــان ضم اإلنس

يمنــع أحدهــم القــدر مــن الوصــول إليــك، فــال تأخــذ الحيــاة علــى محمــل 

ــة. ــة واألبدي الجدي



49

      مــن المؤكــد أن هنالــك شــيئً يســتوجب الســعادة فــي حياتــك الواقعية 
فعندمــا يتأمــل المــرء حالــه، جيــد بنفســه كثــرًا مــن االمــور مل يكــن يلقــي هلــا 

بــاالً مــن قبــل، ونجــد أننــا كنــا غــر منصفــني بحــق أنفســنا بكثــر مــن االحــداث 
التــي تواجهنــا، فقبــل ان ينــزل بنــا ظلــم الغــر ظلمنــا أنفســنا..

ــًا  ــرورًا خفيف ــعادة م ــات الس ــى حلظ ــر ع ــنا، نم ــق أنفس ــًا بح ــل احيان ــن نبخ نح
ــا. ــا فيه ــتهلك طاقتن ــزن ونس ــات احل ــرق بلحظ ونغ

       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 الَبيض..

وهو يستعد للذهاب للسوق لبيعها.. وضعها عى األرض وجلس يتخيل:
_سأبيعه وباملال سأبدأ مروع دواجن: سأشري املزيد من الدجاج.

_عندما يكر الدجاج سأبيعه وأشري بط وإَوز.
_باملال الذي سأحصل عليه سأكر من مروعي وأشري أغنام.

_بعد األغنام سأشري عجول وأبقار.
_عندهــا ســيكون طفــيل قــد صــار رجــًا، وســأبيع إحــدى األبقــار كــي أقيــم لــه 

زفاًفــا عظيــًا ووليمــة يتحاكــى اجلميــع هبــا..
_لكن ربا يعايرين أحدهم ألين ال أستطيع الرقص؟

ــا يتــدرب عــى الرقــص وأخــذ يف يــده عصاتــه حيــاول أن يقلــد هبــا  قــام صاحبن
ــة فلتــت مــن يــده ووقعــت عــى الَبيــض وكــرسه. احلــركات املعروفــة، يف النهاي

ــا  ــد وم ــاذا تري ــك وم ــرف نفس ــيء، اع ــة أي ش ــعى لمعرف ــل أن تس        قب
ــيكون  ــا س ــة. بعده ــة التعاس ــك بخان ــذي يضع ــا ال ــعيدًا، وم ــك س ــذي جيعل ال

ــة. ــر دق ــدف أكث ــر لله ــيصبح الس ــًا، وس ــق واضح الطري
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      »كن لنفسك حياة« قبل أن تبدأ بخوض الحياة..

ــى  ــة حت ــوة عظيم ــك ق ــب من ــك، وتتطل ــر ببال ــد خيط ــا ق ــكل م ــة ب ــي حمفوف  فه
تتقبــل، وتبتعــد، وتنتشــل نفســك مــن مســاوئها ومتيــز بــني مــا هيمــك وينهــض 

بــك، وبــني هيبــط بــك.
ــاة  ــف احلي ــع األس ــن م ــيء، لك ــى كل ش ــول عل ــتحق الحص ــت تس        أن
ــا،  ــل الســعادة لرغباتن ــه، ال متتث ــا كل يشء نرغــب يف احلصــول علي ــن ُتعطين مل ول
وليــس للجميــع القــدرة عــى ختطــي احلــزن عنــد وقوعــه، وقــد يكــون للبعــض 
ــن  ــاة م ــرى احلي ــى كل يشء ت ــًا ع ــر مرغ ــك تس ــني أن ــا، يف ح ــار أحياًن االختي
ــى  ــاعدك ع ــي تس ــوارد الت ــك امل ــة وال متتل ــواع الرفاهي ــتى أن ــة بش ــك ممتلئ حلول
حتقيقهــا، هنــا يكــون التأقلــم ميــزة يمتلكهــا الشــخص كونــه يســتطيع التعايــش 

ــه ال يملــك بديــل هلــا! ــا أن مــع الظــروف التــي يمــر هبــا طامل
ــه وال  ــًا لظروف ــًا بدي ــك ح ــخص ال يمل ــأن الش ــم ب ــن التأقل ــدث ع ــا أحت وهن
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، 
ــر  ــت الكث ــة خض ــة رائع ــت رحل ــه، كان ــررت ب ــا م ــل يف كل م ــاول أن تتأم ح
ــن  ــرى، مل يك ــل أخ ــارب ومراح ــاز جت ــل اجتي ــن أج ــل م ــارب واملراح ــن التج م
ــدة  ــة مطلقــًا، حتــى أوقــات فراغــك وذبولــك كانــت مفي يف حياتــك أمــور عبثي

ــكال.  ــن األش ــكل م بش
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ــه،  ــع لقوانين ــوف تخض ــك س ــي أن ــل يعن ــع كام ــي مجتم ــش ف       أن تعي
ــه، فــإذا كانــت هــذه العــادات ال تامــس عقيدتــك وقناعاتــك  ــه، وثقافت وعادات
فليــس هنالــك مــن داٍع 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 داِع 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، امــِض يف طريقــك رغــم ختلــف مــن 
كنــت تعــرف بأهنــم األفضــل امــِض وال تســأل.

       الحيــاة ليســت قصــة مثاليــة، وأنــت لســت مثاليــًا فحــاول جتــاوز الكثــر 
خــال اليــوم الواحــد.

ليــك هــذا االقتبــاس الــذي قالــه املهامتــا غانــدي :ومــع أن جتــاريب كانــت تشــد 
مــن أزري وتبعــث يف نفــي رسورًا عظيــًا فــإين أعلــم مــع ذلــك علــم اليقــني أن 
الطريــق أمامــي ال يــزال طويــًا ووعــرًا، وأن عــيل أن أنقــص مــن قــدر نفــي وأن 
أتضــاءل حتــى أكــون صفــرًا، فإنــه ال ســبيل إىل خــاص املــرء إال إذا اختــذ مكانــه 
طائعــًا خمتــارًا يف هنايــة الصــف بــني زمائــه يف البريــة. 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 
ــك  ــوان واجتاحت ــة األل ــا زاهي ــرح وجدته ــعر بالف ــت تش ــاة وإذا كن والمعان

ــدًا يف  ــان متناق ــون اإلنس ــى ك ــال ع ــط مث ــذا أبس ــة، وه ــاس والطاق ــاعر احل مش
ــا. ــر عليه ــي فط ــه الت طبيعت

      هنــاك هــدف مــن وجــودك، حيــث أن لــكل انســان دور فــي حياتــه خلــق 
ليقضيــه وهــو دور عظيــم يســتحق الحيــاة

ــن هلل  ــاجدين وعابدي ــوا س ــوا ليكون ــم خلق ــال وغره ــن واجلب ــة واجل كاملائك
ــبيحه: ــه وتس ــًا لعبادت ــن أيض ــا نح ــا خلقن ــاىل، ك ــبحانه وتع س

ــِه َوُيَســبُِّحوَنُه َوَلــُه َيْســُجُدون﴾  وَن َعــْن ِعَباَدتِ ــَك اَل َيْســَتْكِرُ ــَد َربِّ ِذيــَن ِعنْ ﴿ِإنَّ الَّ
ــة: ٢٠٦{ ــراف، اآلي }األع

ــن  ــك ل ــط، لكن ــا ق ــم تتوقعه ــي ل ــة الت ــوض بالطريق ــي الع ــا يأت       ربم
ــتجد أن  ــرىض س ــش وت ــني تتعاي ــرة، ح ــدرك ذلــك إلــى فــي اللحظــة األخي ت

ــك. ــك دون علم ــط ب ــر كان حيي اخل
      يجــب أن يكــون الشــخص منطقيــً مــع نفســه وصادقــً فــي توقعاتــه 
ــك  ــه، وكذل ــن واقع ــدة ع ــاين بعي ــه بأم ــم نفس ــل ويوه الشــخصية، ال أن يتخي

ــًا  ــى دائ ــا نتمن ــن ك ــد ال يكون ــن ق ــرة أن اآلخري ــني لفك ــون متقبل ــا أن نك فعلين
ــا إال  ــد ال يعــود علين ــا هبــم ق ــد خييــب الظــن هبــم، وأن رفــع ســقف توقعاتن وق

ــة!. باخليب
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ــا  ــن تفهمه ــك ل ــاس.. ألن ــلوكيات الن ــي س ــرًا ف ــر كثي ــاول التفكي      ال تح
يومــً.. النــاس تطلــق أحكامهــا وفقــًا لتجارهبــا.. صدقنــي أغلبهــم يضعــون فينــا 

أمــورًا ويظنــون فينــا أشــياًء هــي يف احلقيقــة تعبــر عنهــم وعــن جتارهبــم، لكنهــم 
ــا ألن  ــا، ورب ــة رب ــعور باملثالي ــة للش ــرى كطريق ــاالت األخ ــى احل ــقطوهنا ع ُيس
البعــض أحيانــًا 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 يوًما هذه العبارة بتقييدك؟
 أو أخرتــك داخلًيــا أن عليــك أن تكــون راضًيــا بشــكل مــا بــكل مــا يأتيــك مــن 

احليــاة؟ 
أو باألحرى أن تشعر أنك جمر عى الرضا؟ دون فهم حقيقي لأمور؟

هــل شــعرت يوًمــا بحالــة رضــا مزيــف يف داخلــك؟ ومــن أعاق نفســك تتســاءل 
ملــاذا حيــدث هــذا، بالرغــم مــن أن لســانك يــردد احلمــد هلل عــى كل حال؟

ــل  ــا متكاس ــا، أحدمه ــك أحياًن ــخصني يف داخل ــد ش ــه يوج ــت أن ــل أحسس ه
ــه، وإن مل  ــد من ــه كل يشء دون أي جه ــأيت إلي ــروف وأن ي ــوده الظ ــر أن تق منتظ
يكــن متكاســًا قــد يكــون متشــائًا، ال يريــد شــيًئا مــادام ســرىض عــى كل حــال 

ــه أم ال؟ ــه أعجب ــا يأتي ب
 واآلخر مشوش يريد الرىض وال جيد سبيًا إليه؟
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سأجيبك بالتدريج:
ــان،  ــى النقص ــة ع ــي قائم ــال، وه ــدم الك ــى ع ــا ع ــا وجبله ــق اهلل الدني - خل
وكذلــك البــر والظــروف كلهــا يعرهيــا 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.

» ويقــول ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب؛ اخلــر كلــه يف الرضــا فإن اســتطعت فــارَض، 
ــتطع فاصر.. وان مل تس

ــع  ــتطاعة اجلمي ــس باس ــهل، ولي ــر الس ــس باألم ــا لي ــى أن الرض ــك ع ــدل ذل وي
ــه. تطبيق

ــرّس  ــو ك ــدت، ل ــا فق ــدت م ــو فق ــي.. ل ــران » صّدقن ــل ج ــران خلي ــال ج وق
احلرمــان أضاعــك، ســتجتاز هــذه احليــاة كــا جيتازهــا كل أحــد، فاخــر الرضــا 

ــور«. ــك العب ــن علي هُي
لكنــك عندمــا تتعــرض خلســارة كبــرة يف حياتــك مل تكــن تتوقعهــا هيتــز شــعورك 
ــى،  ــرارة واألس ــكك امل ــث تتمل ــرق، حي ــرق ط ــام مف ــك أم ــد نفس ــا وجت بالرض

ومــن جانــب آخــر تريــد أن تتــرصف بحكمــة وتســليم
ــا جــرى وكأن شــيئًا مل حيــدث وتكمــل   لكــن هــذا التســليم ال يعنــي أن تقبــل ب

ــاة، ال أحــد يفعــل ذلــك! ــارات أخــرى يف احلي ــًا عــى خي مقب
ــدر  ــض بق ــخط والرف ــة للس ــة مقاوم ــو حماول ــارات ه ــد اخلس ــا عن ــا الرض إن
اســتطاعتك، أنــت لســت كائــن حديــدي وقلبــك غــر حمــاط بقــرة مــن الفــوالذ 
ولــن يكــون الكــون حليفــك، إنــا هــي معركتــك اخلاصــة بــني نفســك الراضيــة 

ــًا .. ــًا بالفــوز دائ ــا الســاخطة، ولســت مطالب واألن
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ــا  ــك، وهن ــد يف نفس ــي اجلدي ــيرق الوع ــا فس ــم الرض ــع عل ــتطعت رف ــإذا اس ف
ــاعدتك.  ــني مس ــاس حماول ــروف والن ــرى الظ س

ــا  ــإن الرض ــض، ف ــن البع ــا يظ ــوح ك ــًا للطم ــا مغاق ــون الرض ــن ك ــا ع أم
والطمــوح ال يندرجــان حتــت نفــس التصنيــف، فالطمــوح اعتقــاٌد مــادي، حيفــز 
ــل،  ــن األفض ــا ع ــا باحًث ــا وغرًب ــوب األرض رشًق ــعى وجي ــان ليس ــرك اإلنس وحي
ــدار  ــا ألق ــا راضًي ــان ُمطمئنً ــب اإلنس ــل قل ، جيع ــيٌّ ــٌل قلب ــو عم ــا فه ــا الرض أم
اهلل -مهــا كانــت- األقــدار التــي ســياقيها يف طريــق ســعيه ذاك، وهــو اهلــدف 
األول واألخــر لــكل أفعالنــا ومشــاعرنا، ونظــن بــأن اهلــدف هــو الســعادة لكــن 

ــا. ــي الرض ــا ه ــد ذاته ــعادة بح الس

ــاح  ــو مت ــا ه ــل ب ــا العم ــة، وإن ــة عبثي ــور بطريق ــرك األم ــس يف ت ــا لي إذًا فالرض
ــه. ــم إدراك ــا مل يت ــا ب والرض

وفيــا يــيل بعــض العبــارات عــن الرضــا وقــد غــرت هــذه العبــارات مــن وجهــة 
نظــر الكثريــن نحــو بعــض األمــور:

    القناعة توّفر لصاحبها الوقت الكايف ليتمتع باحلياة.
    يكفيــك مــن الدنيــا مــا قنعــت بــه، ولــو كــفَّ متــٍر، ورشبــة مــاٍء، وظــلَّ  خبــاٍء، 

وكلــا انفتــح عليــك مــن الدنيــا يشٌء ازدادت نفســك بــه تعبــًا.
    رس الرضا هو االقتناع أن احلياة هبة وليست حقًا.

    القناعة هي حجر الفاسفة الذي حيول كل ما يمسه ذهبًا.
    أحياًنــا جيــب عليــك التخطــي مهــا كلفــك ذلــك، ومهــا كان األمــر صعًبا: جيب 
عليــك أن متــي قدًمــا، وإال ســتبقى عالًقــا يف حزنــك حتــى وإن مــّرت عقــود.... 
توّقــف عــن تدمــر مــا تبّقــى مــن قلبــك بالتفكــر، ســتنضج حــني َتســتوعب أن 
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ســعادتك تكُمــن يف التخــيل، واالكتفــاء ال احلصــول عــى املزيــد، ســتصل ملرحلــة 
ــك  ــا ش ــر... ب ــُتصبح بخ ــا، َس ــاًما داخلًي ــُتحقق س ــذات وس ــع ال ــح م التَصاُل

أفضــل ممــا أنــت عليــه اآلن.
 

       ســتجد دائمــً ســببً للســعادة... فقــط تأمــل حياتــك، واقنــع بمــا ُرزقــت، 
واشــعر باالمتنــان، واعــرف أن مــن حــق نفســك عليــك: أن تشــعرها بالرضــا...

      يقول اإلمام الشافعي:
اَم َتْفَعل َما َتَشاُء  َدِع األَيَّ

                              وطب نفسًا إذا حكَم القضاُء 
َزْع لنازلة الليايل  َوال جَتْ

                               فا حلوادِث الدنيا بقاُء 
وكْن رجًا عى األهواِل جلدًا 

                                وشيمتَك الساحة ُ والوفاُء 
وإْن كثرْت عيوبَك يف الرايا 

                                 ورَسَك َأْن َيُكوَن هَلا ِغَطاُء 
َخاء َفُكلُّ َعْيب ي ْ بِالسَّ َتَسرَّ

خاُء                                     غطيه كا قيَل السَّ
وال تر لأعادي قط ذال 

                                     فإن شاتة األعداء باء 
وال ترُج الساحة من بخيٍل

                                      َفا يِف النَّاِر لِلْظمآِن َماُء 
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َوِرْزُقَك َلْيَس ُينِْقُصُه الَتَأينِّ 
                                   وليَس يزيُد يف الرزِق العناُء 

َوال ُحْزٌن َيُدوُم َوال رُسوٌر 
                                   وال بؤٌس عليَك وال رخاُء 

َوَمْن َنَزَلْت بَِساَحتِِه امْلَنَاَيا 
                                    فا أرٌض تقيِه وال ساُء 

وأرُض اهلل واسعة ًولكن
                                    إذا نزَل القضا ضاَق الفضاُء 

اَم َتْغِدُر ُكلَّ ِحنٍي  َدِع األَيَّ
                                   فا يغني عن املوت الدواُء 

 
ــة  ــب لعب ــأن نلع ــك ب ــا رأي ــر، م ــب آخ ــن جان ــا م ــوع الرض ــاول موض  ولنتن

االحتــاالت:
ــاال  ــر احت ــيكون، اخ ــاذا س ــك ف ــاب حيات ــوان لكت ــع عن ــك وض ــح ل ــو أتي ل

ــا؟ ــن الرض ــرًا ع ــم تعب ــرى أكثره ــاول أن تتح وح
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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

 ألنــه لــن حُيســن أحــٌد اختيــار عنــواٍن حلياٍة ال يــزال يعيشــها، طفــًا كان، أو شــاًبا، 
أو يف ُمنتهــى كــره. ذلــك أن العناويــن تتغــر وفــق كل مرحلــٍة يعيشــها املرء.

رحلة بناء الذات 

يــوم بعــد يــوم نحــن نفهــم ونكتشــف أنفســنا أكثــر فأكثــر؛ فيكتشــف كل شــخص 
ــه  ــه وقدرات ــف مواهب ــا يكتش ــّزه. ك ــه، حيف ــه، ُيغضب ــعده، حُيزن ــذي ُيس ــا ال م

ــاة أســهل كــا أعتقــد. ــه، وهــو مــا جيعــل احلي وإمكانات
يوميات إنسان بائس:

فأنــا دائــم التأخــر يف مواعيــدي.. وقــد تفوقــت يف دراســتي متأخــرًا.. وتفوقــت 
يف العمــل متأخــرًا.. 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:

قصة ال هتّم صاحبها

متاهة:

حيــايت عبــارة عــن متاهــة ال أحــد يعلــم إىل أيــن تقودنــا الطــرق أعيشــها بتجارهبــا 
ــد كثــرا.. ال يمكــن أن أعيــش بنفــس  ــام، أحــب التجدي احللــوة واملــرة برضــًا ت
الروتــني أو بنفــس األرحيية...أحــب املغامــرات كثرًا...أحــب هــذه املتاهــة التــي 

أختبــط فيهــا...
ــا  ــا، وأن م ــل حلياتن ــبيه األمث ــي التش ــة ه ــت أن املتاه ــك الحظ ــد أن ــن املؤك م
ــا مــن مشــاعر متناقضــة نحــاول مقاومــة بعضهــا وتقبــل بعضهــا اآلخــر  يتملكن

ــود. ــا املنش ــو الرض ه
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رسالة الختام:
ربــا تذكــر بعــض الكتــب التــي قرأهتــا منــذ نعومــة أظافــرك، بســبب هنايــة مؤثــرة 
وداميــة قــام الكاتــب بصياغتهــا خصيصــًا لكيــا ينســاها القــارئ، أمــا أنــا فأمتنــى 
أن أكــون قــد قدمــت إليــك مــا يعيــد صياغتــك مــن الداخــل، لتعيــش جتربــة لــن 

تنســاها.
ــتجد  ــك س ــك أن ــد ل ــك، أؤك ــن حيات ــة م ــرات متفرق ــاب يف ف ــراءة الكت اول ق
ــن  ــك م ــع يف قلب ــا وق ــث ع ــة وتبح ــن جه ــتقرأ م ــرة، س ــدًا يف كل م ــرًا، جدي أم

ــرى. ــة أخ ــن جه ــات م ــذه الكل ه
ــت  ــإن كن ــك، ف ــا وعدت ــات ك ــدى الصفح ــاة يف إح ــوق النج ــق ط ــت بتعلي قم
ــأن  ــر ب ــات، وتذك ــذه الصفح ــراءة ه ــه ق ــح ل ــه فرش ــا بحاجت ــدًا م ــن أن أح تظ
كل كتــاب تقــرءه هــو رحلــة داخــل عقــل الكاتــب، فحــاول ان ختــرج مــن هــذا 

ــًا.  ــاب غان الكت

تأليف: أ. محد املتعاين
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