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الفقي]]]: »النجاح  إبراهيم  الدكتور  يقول 
يكون من نصيب أشخاص حتّلوا بالشجاعة، 
للفشل«  الوحيد  السبب  هو  والهروب 
هي  »الشجاعة  روسنت]]]:  ليو  ويؤّكد 

القدرة على مواجهة كل ما يمكن ختّيله«.

أن  الواقع  الطائرة؟  اإلنسان  اخرتع  كيف 
ا دفع صاحَبه ملحاولة  الدافع كان خيااًل فرديًّ
الوثب�ة  ووثب  الشجاعة  امتلك  الطريان. 

َوثب�اٌت أوصلت البشرية إىل  األوىل، فتِبَعتها 
الفضاء!  البشر  اخرتق  لقد  إليه.  وصلت  ما 
وال  تتخيَله  أن  يمكن  يشء  هناك  فهل 

فعَله؟ تستطيع 

 كلمٌة واحدٌة إليك فتلّقفها: »افعل كّل ما 
لو  حىت  فعِله.  على  قادًرا  لسَت  بأّنك  تظّن 
األوىل  بالتجُربة  قم  األلف،  التجربة  فِشَلت 

العصبي�ة،  اللغوية  والربمجة  البشرية  التنمية  خبري  الفقي:  ابراهيم    -[

ف العصيب ونظرية قوة الطاقة البشرية. وواضع نظرية دين�اميكية التكيُّ

]-  ليو روسنت: مؤّلف وصحايف أمريكي.

بعد األلف«. وكّل دقيقة هي فرصة للتغيري.

إذا هبت أمًرا فقع فيه

حياِتك  زمام  لتمتلك  الوقت  حان  لقد 
تريُدها.  اليت  الوجهة  إىل  سفينَتك  وتوّجه 
وعصف  الضغوط  تكاُلب  عند  أنن�ا  الواقع 
مرفأ  أّول  إىل  نلجأ  أن  البديهّي  من  الظروف، 
يمنُحنا النجاة من الغرق. لكن ثّمة من يبقى 
من  مّتصلٍة  سلسلٍة  يف  حياته  طوال  ا 

ً
غارق

التعامل  املواقف واألحداث اليت تضّطره إىل 
معها، فقط بسبب افتقاده اجلرأة بأن يقول 
اإلمام  قوَل  تأّمل  السياق،  هذا  ويف  »ال«. 

علّي بن أيب طالب عليه السالم حني قال يف 
فإن  فيه،  فقع  أمًرا  هبت  »إذا  البالغة:  نهج 

يه أشّد من الوقوع فيه«.
ّ

شدة توق

عّدد ما خسرت

وإن سألت نفَسك، ما الذي سأحققه من 
ارجع  فعندها  مقداًما؟  مبادًرا  شجاًعا  كوين 
لعدم  خسرُت  ماذا  وخاطبها:  نفسك  إىل 
خساراِتك  عّدد  ثم  ومقداًما؟  شجاًعا  كوين 
دراسة  يف  عمِرك  فرصة  عن  ختّليت  حني 

الذي حتبه مثاًل، فقّدمت رغبة  االختصاص 
نفسك  خسرت  وحني  رغبتك!  أمام  أهلك 
إىل  ترتقي  ال  وظيفٍة  يف  استعبدتها  عندما 
وحني  وحني  ومواهبك!  إمكاناتك  مستوى 

حىت تكرث األحايني اليت أورثتن�ا الندم...

كنت  لو  ستكسبه  كنت  ما  عّدد  ثم 
القرارات  أكرث  وتّتخذ  وسُتب�ادر  شجاًعا، 

شجاعًة يف حياتك. 

 في
ً

 مباِدرة
ً

كيف   تصبح شخصية
سبع خطوات؟

خضر فرحات
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ذلك  على  نفسك  تعني  ولكي 
الشخص  هو  هذا  »هل  وقل:  خاطبها 
انظر  ثم  أكونه؟«،  أن  أردت  الذي 
حولك وقل: »هل هذه هي احلياة اليت 
فال  نعم،  جوابك  كان  إذا  أردُتها؟«، 
وإن  ناطبك.  ال  فنحن  القراءة  تكمل 

كان جوابك »ال«، فسر معي قلياًل.

كيف تصبح شخصيًة 
مبادرًة يف سبع خطوات:

ما  بمقدار  وبصريًا  واعيًا  ُكن 
مجاالت  من  مجاٍل  أي  يف  وتت�ابُعه  تعِرفه 
وتتضح  فيه،  الفرص  ستكتشف  احلياة، 
شرٍط  أول  وذلك  ضمنه،  اإلمكانّي�ات  لك 
باألوضاع  فاجلاهل  املبادرة.  شروط  من 
حركتها  يت�ابع  ال  ومن  مثاًل،  االقتصادية 
االستثمار،  حول  أفكاًرا  يب�دع  لن  وتطوراتها، 
وحىت  والرحب،  االستفادة  مواقع  يدرك  ولن 
إىل  يلتفت  ال  لكنه  والرثوة،  المال  امتلك  لو 

أفضل سبل تنميتها وتفعيلها.

القرارات:  باختاذ  يب�دأ  الشجاعة  طريق 
من اليوم ابدأ باختاذ القرارات يف كل يشء. 

ترتدد  ال  القرارات  باختاذ  ابدأ 
ستنجح  وختطئ.  ستصيب  نعم،  وتهزت. 
وتفشل. إال أنك ستب�دأ يف اكتشاف أخطائك 
وستعرُف  الالحقة،  قراراِتك  يف  لتتجنبها 

الناجحة.  الصحيحة  القرارات  إىل  السبي�َل 
واآلمن  املستقّر  الوضَع  أن  تدرك  أن  ويجب 
حياتك،  يف  يشٍء  أي  تغيري  بعدم  سُيغريك 
الوظيفة نفِسها ملدة ثالثني سنة.  فتبقى يف 
ما  هو  اجلديدة  األمور  جتربة  أن  إىل  فالتفت 
تفشل  قد  جديدة.  نت�اجئ  على  حتصل  جيعلك 
الفشل  حاالت  أن  اعلم  لكن  األمر،  بداية  يف 
املؤكد.  للنجاح  مقدماٌت  هي  واإلخفاق 
هي  احلياة  هذه  يف  احلقيقية  فاملخاطرة 

احلياة بال مخاطرة. 

تنفيذ  تستطيع  لن  إرادتك:  قوِّ 
إرادة. ستوسوس لك نفسك  أي يشٍء دون 
تنجح...  ال  قد  ارجع...  عزيمتك..  وتثبط 
سيستغرق  مجنون!..  يا  تقدم  ماذا  على 
فيه  تفكر  ما  طوياًل..  وقًتا  العمل  هذا 
حباجة  وليس  جيٌد  الوضع  مستحيل.. 
مع  بك  املحيطون  وسيتعاون  تغيري...  إىل 
لتفعل  أنت  من  ويقولون:  عليك  نفسك 
أنت!  أستنجح  ينجح،  لم  غريك  كذا؟ 

لتقوى  لثقة  با تتحلى  أن  جيب  لذلك 
كيف؟ إرادتك. 

الثقة  لكسب  بالتدّرب  عليك 
كلما  بإجيابي�ة  نفَسك  حّدث  بنفسك. 
اجلميع:  فيه  خالفك  أمٍر  يف  جنحَت 
أنا مصيب«. أو: »نعم أخفقت  »كم 
اإلخفاق  هذا  من  استفدُت  لكين 
لتحسني خطويت اآلتي�ة حنو النجاح«. 

ممارسة  على  تدريٌب  إال  الثقة  وهل 
ثق  لذلك،  وإجيابي�ة؟  بتفاؤٍل  احلياة 
تفكريك  وطريقة  وقدراتك  بإمكاني�اتك 

تكن أكرث املحظوظني يف احلياة.

وفق  العمل  إىل  بادر  مبادًرا:  كن 
خطٍة وهدٍف لتكون زمام أمورك بي�ديك، وال 
تدع الفرصة تدفُعك إىل العمل وفًقا ألهداف 
ما  الظروف  اقهر  واسرتاتيجّياتهم.  اآلخرين 
أن  ا  قطعيًّ فليس  سبي�اًل.  ذلك  إىل  استطعت 
من وصل وارتفع هو أذكى منك أو أقدر. لكّنه 
آخرون  تث�اقل  حني  وواظب،  وعِمل  سعى 

وركنوا إىل األرض.

قد  مخاوفك:  على  تغلب 
وال  احلياة  يف  فاشلٍة  سابقٍة  بتجارب  تمر 
اثنني  مسارين  ثّمة  جديد.  من  الفشل  تريد 

حببكتني مختلفتني:

فتدع  املنتظرين.  مع  تنتظر  أن  األول 

شارة  رافعني  أمامك  من  يمرون  اآلخرين 
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احلجج  إبداء  يف  تستمر  ثم  إليهم.  بالنظر  وتتمتع  النصر. 

واألعذار حىت يدركَك املوت. 

والثاين أن تكون شجاًعا فتقَف يف الصفوف األمامّية وتتغّلب 
املتضّخمة  املخاوف  نفسك  من  فتزنع  المايض.  ترّسبات  على 
وليس  حادة،  وأني�ابه  قاٍس  فالوهم  فيها.  أحالمك  تسجن  اليت 
عيًب�ا أن تستعني باستشارٍة أو طبيٍب نفيس. كلنا لديه صراعاٌت 
نفسيٌة وإن كانت حّدُتها متفاوتًة بني شخص وآخر. واألهم، أن 
تتخّلص من أسر المايض، وتقاوم التفكري فيه، بزنع ُصَوِره من 

ذهنك باملجاهدة واإلرادة. وإىل األمام.

بالوقت  والزتم  املوضوعة:   باخلطة  الزتم 
املحّدد لكّل عمل. ولتكن أهداُفك واضحًة ومحّددًة ال فضفاضًة 
هدوئك  على  وحافظ  االضطراب،  يغلبّنك  ال  وعشوائّي�ة. 

وتفكرِيك العميق. استثمر اإلمكانّي�ات املتاحة بأقىص طاقة.

لتصبح  بعد  األوان  يفت  لم  الدعم:  لني�ل  اسَع 
الشخص الذي أردَته طوال حياِتك. طالب باحلياة اليت تريُدها 
وترغُبها وتستحّقها. طالب حبقك يف احلياة. حبقك يف أن تنقل 
طالب  والعمل.  الواقع  عالم  إىل  اخليال  عالم  من  أحالمك 
ممن  الدعم  ني�ل  إىل  اسَع  حتقيقه.  تريد  بما  بااللزتام  نفسك 
حولك واستعن بهم. أصدقاؤك، زوجتك، أوالدك. أو على األقل 
امنعهم من أن يكونوا عرثًة يف طريقك. واألهّم: امتلك قلًبا أشّد 

من الشدائد اليت ستواجهها.

خضر فرحات
ماجستري يف علم االجتماع السيايس- لبن�ان


