طـــالل أبوغــــــزاله يقـــــول

التفاؤل يجلب الحظ ،فكن متفائال يأتك الحظ
بقلم :د .مشيرة عنيزات
ال يمكـــن ألحــد أن يغيـّر اتجـــاه
الريـــاح فـــي وســـط البحــــــر
ولكـــن بإمكــان أي منا تعديـــــل
أشرعتــه ليصـل إلى وجهتــــه،
وفي ظــل األوجـــاع والمآســي
التـــي يعانــــي منهــــا العالــــم،
ويرهقنـا مجــــرد النظــــر إليهــا
أو السمـاع عنهــــا ،نجــــــــد أن
كرم هللا كثير ،وأكثر ممـــا نتخيل
وهنا يأتي التفـاؤل ليكون ُم َسكنًا
مريحًا ليرفـــع مـن المعنــــويات
ويجلب الحظ الحسن ،فيخفف من
المخاوف ويحاصرها ،ويخرجنا
من النظــرة السوداوية ويضــيء
أمام أعيننا سراجًا وهاجًا لنهتدي
به في طريق الظلمة ،ولكن يجب
أن نحاول التمــرد على المآســـي
واألوجاع وعدم الخضوع إليها
بالبحث عن األمل والتفاؤل.

فعندما يجتمع الحظ مع التفــاؤل
تأتي الفرصـــة التي من خاللهـــا
نرى جميـع الحلـــول موجــــودة
أمامنا ،والتي كانت مش ّوهة مــن
التشاؤم فلم نكن نبصرها.

يقول طالل أبوغـزاله :ال يمكـــن
ارتقاء سلم النجــاح دون جهــد
الصعود .إن اإلحباط هو الطريق
إلى الفشل .لن تستطيع أن تتقدم
خطوات إلى األمام ،وأنت قابع
في كهف اإلحباط .فاقد الثقة في
قدراتك ،كما ال يمكن ألي وطن
أن يزدهر وأن يلحق بقطار التقدم
إذا ظل البعض مــن أهله ينثرون
فيــه بذور اإلحبـاط ،وال يـــرون
ســوى السلبيات ،وال يتحدثـــون
إال عــن اإلخفاقــات متجاهليـــن
إيجابيات عديدة تحققت في فتــرة
قصيـــرة .ال يحقــق النجـــاح إال
ليس صحيحًا بأن الحــــظ السيء المتفائلون .مــن يؤمن بالمستقبل،
يحيط بنا ،بل إن قلة األمل وندرة يصنع المستقبل.
االبتسامــة هي من تجلب الحــــظ
السيء وإن التفــــاؤل هــو مـــن المتفائلـون هــم أكثــر مــن تـذوق
يستدعي السعادة ويجلب األمـلُ ،مر الحيــاة وهم أكثــر مــن يسعى

إلى البحث عن حالوتهـــا .وإن
المتفائلين هم أشخاص ناجحون
بال شك وهم غالبًا ما يحصلون
على ما يريــدون ويحققــون مــا
يفكـــرون به ،ألنهم وصلوا في
أعماق أنفسهم بأنهم ال يتصنعون
وال يدعون التفاؤل فهو يخرج من
أعماق أنفسهم ،ألنهم يدركون أن
التشاؤم والسلبية سبب في تعكير
مزاجهم وسبب في فشلهم.
يقول جيفارا :تحتاج إلى خمسة
أمور في حياتك كي تنجح :الثقــة
فـي نفســــك ،واإلصــــرار على
التنفيذ ،والتفاؤل كل يوم ،وعــدم
مقارنة ذاتك مع أحــــد وتجاهل
المحبطين.
فدعونا نتحدث ألنفسنا بإيجابية
ونكــــرر على أسمــاعنـــا وفــي
أحشائنا باستمرار ،أنه يمكننا فعل
ذلك لتختفي وتتالشى المخاوف
وتذوب األفكـــار السلبيــة ،وقال
اإلمام علــي رضـي هللا عنه :كل
متوقع آت فتوقع ما تتمنى.

