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كيف أعرف هوايتى؟
خلق الله اإلنسان
وجعله خليفة في
األرض وأعطاه
كل مقومات
النجاح ّ
وميزه
بنعمة العقل لكى
يستطيع التحكم
في جميع أمور
حياته ويستطيع
التقدم والرقى،
وجعل الناس في
كل
الحياة درجات ٌ
حسب سعيه ومدى
طموحه ومدى
تطويع قدراته مع
طموحاته .واإلنسان
الناجح هو الذى
يكون لديه هدف
واضح في الحياة
يسعى باستمرار
للوصول اليه وال
يمل وال
يكل وال ّ
ّ
ييأس إذا واجه
الصعوبات والعقبات
ويكون لديه
املرونة لتعديل هذا
الهدف جزئيا حتى
يستطيع الوصول
إلى أفضل شيء
متاح له في هذا
الكون متسلحا بالعلم
والدين.

والشباب هم العنصر األهم لتقدم
األمم والشعوب ،فاملجتمع الذي يمتلك
هــذا العنصر ّ الثمني؛ يمتلك القوة
والحيوية والتقدم على سائر األمم،
فهم سبب نهضة األمــم ،وســر قوتها
 ،فهم األكــثــر ًتأثيرًا دون غيرهم،
وهم األكثر قابلية ُّ
والتجديد؛ ً ،
للتغير
ً
لذلك ُعني اإلسالم بهم عناية كبيرة،
الستغالل الطاقات املــوجــودة وعدم
هدرها.
وعــنــدمــا أجــلــس مــع الشباب
فدائما ما أحــب أن أوجــه لهم بعض
األسئلة ألستشف مــدى طموحاتهم
واســتــعــدادهــم للتفوق .وفــى جلسة
جمعتنى مع مجموعة من الشباب في
أحد النوادى االجتماعية دار حديث
عن أهمية شغل أوقات الفراغ باألنشطة
والهوايات ِّاملختلفة وعن أهمية الطموح
حياة اإلنسان وعن
كعامل محفز في ٌ
املهنة التى يرغب كل منهم أن يعمل
بها في املستقبل .وقد بادر أحد الشباب
بالسؤال قائال :
 يا دكتور ما هو الفرق بني الهوايةواملهنة ..وكيف أعرف هوايتى؟
 الكثير منا يملك هوايات مختلفةيعيشها أحــيــانــا لــلــحــظــات ،وق ــد ال
تسمح له الفرصة ملمارسة هوايته،
ولكن هناك هوايات ارتبطت باملهنة
وبــالــتــالــى أصبحت عمال وهــى فى
نفس ذات اللحظة هواية ،مثل الرسم
فيهواه الكثير ويمتهنه القليل ،واملهنة
عمل تقوم به ألجل كسب العيش ،أما
الهواية فهى شيء يهواه القلب ،وقد
ال تكون عملك أو مهنتك ولكنها شيء
تحبه وتعمله أو تتمنى عمله .والهواية
الخاصة في اإلنسان تنبع عن موهبة
داخلية فيه ،فعندما يكون الشخص
موهوبًا بشيء معني سيرى دائما نفسه
تجذبه إلى هذا العمل واإلبــداع فيه،
وهنا يحب أن يمارسه دائمًا ،ويعمل
على تخصيص وقت له ،فعندها يدرك
اإلنــســان هوايته التي يـ ّ
ـود املحافظة
ِّ
ويطورها في املستقبل وليكتشف
عليها
اإلنــســان الــهــوايــة الخاصة بــه عليه
تجربة عدة هوايات مختلفة ،وتحديد
درجة املتعة التي يشعر بها ،حتى يتمكن
من معرفة الهواية التي تجعله أكثر
استمتاعًا.
 ولكن يا دكتور أال يستطيع اإلنسانأن يجمع بني املهنة والهواية مثال أن
يكون العب كرة ويكسب منها؟

د .محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

 لعب الكرة من املمكن أن يكونهواية تستمتع بها بعض الوقت ،ولكن
أن تكون حرفتك لعب الكرة يستدعى
ذلــك أن يعمل اإلنــســان بها ويتدرب
أغلب الوقت.
واآلن أحب أن ٌأعرف منكم ما هى
املهنة التى يرغب كل منكم أن يعمل بها
في املستقبل؟
تحدث أحد الشباب وكان يبدو عليه
االتزان في التفكير والتصرف قائال :
 أعتقد أن األم ــر اآلن مرتبطباملجموع الذى سوف أحصل عليه في
امتحان الثانوية العامة واملجموع الكلى
هو الذى سوف يحدد الكلية التى سوف
أدرس بها واملهنة التى سوف أعمل بها
في املستقبل.
 ولــكــن هــل لــك طــمــوح شخصىمعني؟
 ال ..أنا ال أحب أن أضع لنفسى هدفامــحــددا ال أستطيع تحقيقه فأصاب
باإلحباط ،ولذلك أترك كل شيء حسب
ما تأتى به األقدار.
ِّ  -ولكن طموح اإلنــســان دائــمــا ما
يحفزه للتقدم والتفوق وبدون الطموح
سوف يكون سعى اإلنسان ضعيفا وأغلب
املشاهير في الحياة حققوا نجاحاتهم
بسبب وجود طموح أو فكرة عظيمة سعوا
إلى تحقيقها.
وتدخل أحد الشباب حديث في السن
في الحوار قائال :
 يا دكتور أنا أتمنى أن أدخل كليةالشرطة حتى أصبح ضابطا.
 ه ــدف عظيم لــخــدمــة املجتمعوتحقيق األمن واألمان للناس.
 ال ..أنا أريد أن أصبح ضابط شرطةحتى أستطيع أن أقود السيارة بدون نمر
مرورية والناس كلها تعجب بى وتتكلم
عنى.
 ولكن الناس سوف تعجب بك أكثروسوف تكون مرموقا إذا كنت متفوقا في
عملك وترقيت فيه وقدمت أعماال جليلة
للبالد وقدمت أعماال بطولية في تحقيق
األمن.
وتدخلت إحدى البنات في املناقشة
قائلة :
 أغلب الشباب اآلن يوجه طموحهإلى دخول الكليات التى تؤهل إلى وظيفة
مجز بعد التخرج ،
محترمة ذات عائد
ٍ
والطموح خرج من الحسبان.
 ولكن بدون طموح اإلنسان لن يكونهناك تقدم في الحياة وســوف يكون

الجميع موظفني عاملني بدون تفوق ونبوغ.
<<<
عزيزى القارئ ( :هل لديك هدف
في الحياة) إن كان جوابك بنعم فأنت
ضمن  % 3من الذين لديهم أهــداف
وإن كان جوابك ال فأنت ضمن %97من
الذين ليس لديهم أهداف ،هكذا كانت
إحصائيات جامعة هارفارد من خالل
دراسة أجرتها أخيرا.
وكلنا نعلم بأنه ال يوجد هدف من
دون عوائق أو مواجهات من الحياة
ولكن الفروق تبقى بني فئات الناس،
فمنهم مــن ينهار ويتحطم عندما
يواجه أصغر املشاكل ،ومنهم من يبقى
صامدًا راسخًا في موقعه يكافح من
أجل الوصول إلى الهدف الذي رسم له
على مدار العمر.
ويأتي الخوف في املرتبة األولى من
العوائق التي تواجه اإلنسان في حياته،
فخوف اإلنسان من عدم تحديد هدفه
مبررًا موقفه بأنه يخاف من املجهول أو
خوفه من انتقادات الناس التي سوف
تنهال عليه عندما يعلمون بهدفه أو
خوفه من النجاح نفسه كمن يكون لديه
مشروع وقــام بعمل دراســة اقتصادية
وجــدول زمني لكن خوفه من املبادرة
ُيبقي املشروع ضمن كلمة خطة ال أكثر
وهذه الخطة تبقى فكرة في الرأس وال
تخرج إلى الواقع لتدخل مرحلة التنفيذ.
أما العائق الثاني الذى يعيق اإلنسان
عن تحقيق طموحاته فهو كيفية نظرة
الشخص إلى ذاته ،فإذا كانت نظرتك
إلى نفسك سلبية فإنك سوف تعاني
العديد من املشاكل ألن الثقة بالنفس
أمر ضــروري في الحياة وفي تحقيق
األهداف على حد سواء.
والعائق الثالث هو التأجيل فالكثير
من الناس يميلون إلى التأجيل ملزيد من
التفكير والدراسة .ولذلك ابدأ بعملك
وثق بخطوتك وتقدم وال تتراجع وتأكد
بأنك سوف تنهي ما تفكر به وتصل إلى
ما تهدف إليه.
أما العائق الرابع فهو عدم تنمية
القدرات ،وليكن بعلمك عزيزي القارئ
بأن اإلنسان لديه كم هائل من الطاقات
والقدرات في داخله ولكنه ال يستخدم
إال  %5منها .فلنفجر هــذه الطاقات
التي في داخلنا ونستغلها للوصول إلى
أهدافنا ،فداخلنا كنز من الطاقات
ولنتفاءل برسم أهدافنا ونثق بأنفسنا
لنخطو دومًا نحو النجاح.

