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 وعجلة احلياة.. الدنيا  الصفراءصفحات من أوراق جدي 

 2023مارس    26نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ  

 خنجي البقلم: الدكتور زكريا 
 

التي   الجميلة  المُتع  الحاوي  أ من  جدي  صندوق  إلى  العودة  بها  ستمتع 
العديد من القصص والحكايات    التي تحوي  لعديد من األوراق الصفراءل

والعظة في الكثير من األمور، ومن    ةعن أزمان لم أعشها، وتعطيني العبر
 تلك الحكايات هذه التي أنقلها لكم اليوم.. 

 يروي جدي ويقول؛ 

ألبيه قال  فتى  أن  جمالها    :يحكى  وأعجبني  رأيتها  فتاة  من  الزواج  أريد 
 . وسحر عيونها

ا  قال: أين هذه الفتاة حتى أخطبها لك يوهو فرح مسرور واألب  رد عليه  
 بني ؟

 ، بنيا  اسمع ي:  قال البنهف  ،بهاهو  البنت أعجب    تلكورأى األب  ،  فلما ذهبا
فمثل هذه الفتاة  ،  لها  تصلح   إن هذه الفتاة ليست من مستواك وأنت ال 

 . رجل له خبرة في الحياة وتعتمد عليه مثلييستحقها 

 . بل أنا وليس أنتيا أبي، ندهش الولد من كالم أبيه وقال له: كال أ

المشكلةإلى  وذهبا    ،تخاصماف لهم  ليحلوا  الشرطة  ا  وعندما قص  ،  مركز 
أحضروا الفتاة لكي نسألها من تريد األب أم  : قال لهم ،للضابط قصتهما

وفتنتهف  .الولد حسنها  من  انبهر  الضابط  رآها  لهم،  لما  ال    :اوقال  هذه 
 . بل تصلح لشخص مرموق في البلد مثلي ،تصلح لكما
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الوزير إلى  وذهبوا  الثالثة  ال  ،  وتخاصما  هذه  قال:  الوزير  رآها  وعندما 
 .يتزوجها إال الوزراء مثلي

وعندما حضروا  ،  ا تخاصموا عليها حتى وصل األمر إلى أمير البلدةوأيضً
بل هذه    : مير قالفلما رآها األ،  أحضروا الفتاة  ، أنا سأحل لكم المشكلة  :قال

 .ال يتزوجها إال أمير مثلي

جميعً ثم  اوتجادلوا  الحل،  عندي  أنا  الفتاة:  وأنتم    . قالت  أركض  سوف 
 .والذي يمسكني أوالً أنا من نصيبه ،تركضون خلفي

ال خلف  والجري  السباق  وبدء  وركض  و  ،فتاةفوافقوا  الفتاة  ركضت 
تركوا كل المتع    .واألمير  ،والضابط والوزير  ،واألب  ،الشاب،  الخمسة خلفها

 وكل طيبات الحياة وكان هدفهم هو الفتاة فقط.  التي يمرون عليها 

ثم نظرت  ،  وهم يركضون خلفها سقط الخمسة في حفرة عميقة،  وفجأة
أنا التي يجري  ،  أنا الدنيا  من أنا ؟  أدركتمهل  :  إليهم الفتاة من أعلى وقالت

الناس جميع  علي ويتساب  ،خلفي  للحصول  دينهم    ، قون  عن  ويلهون 
 . ز بي أحدويف  في القبر وال حتى يقعوا  ،اللحاق بيودنياهم من أجل 

وال أعتقد أن جدي كان يقصد أن يزهد الناس في الدنيا تمامًا، فما خُلقت  
خُلق  والدنيا   لالبشر  ما  ويبتكروا  إال  الدنيا  هذه  ويستعمروا  يعيشوا 

ي ما نعرفه في  ن لكن هذه القصة ذكرتلهم، وويستمتعوا بقدر ما يتاح  
توازن الحياة(، فما هذه العجلة ؟ ولماذا سميت    التنمية البشرية )بعجلة

 عجلة ؟ 
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ذهبت للبحث عن المصدر األصلي لهذه العجلة ومن ابتكرها، إال أني لم  
بهذه   التعريف  هنا  يهمني  الذي  ولكن  ومخترعها،  الفكرة  صاحب  أجد 

 طغيان الدنيا. العجلة وكيفية استخدامها أمام فكرة 

إلى ثمانية أقسام؛ وهي  العجلة، كاسمها، هي دائرة مقسمة من المركز  
 كالتالي:

القرب من اهلل،وم  الروحانيات .1 ؟    نامع معتقدات  ناتناغم  مدى  ما دى 
واجباتن هل   باستمرار  نامارس  منتظمة    الدينية  هل  وبصورة  ؟ 

 ؟ نالدي  انية شعر بوجود أي مشكلة روحن

؟ هل    تبعه بشكلٍ عامن  الذي  الغذائي  النظام   ما ،ية م الصحة الجس .2
تناول  نالدي طريقة  تعديل  في  رغبة  كيف    للطعام  ناأي  صف  ن؟ 

اليوم  ناشعور  هل    خالل  النومن؟  من  جيد  قدر  على  هل    حصل  ؟ 
 ؟ رياضية  مارس أي تمريناتن

أسرة أو أصدقاء مقربون؟   نالدي  هل ،والمجتمعية   األسرية  العالقات .3
قضي وقتًا ممتعًا عندما  ن؟ هل    لهم   نا خصص جزءًا من يومنهل  

اليوم في  الجزء  هذا  علي  يأتي  يسهل  هل  مع    نا؟  أفراد  التواصل 
العالقات التي  تلك  شعر بالرضا عن  ن ؟ هل  الصغيرة والكبيرة    نا أسرت

 ؟  نا ملكها في حياتن
العقلية،  اإلبداع .4 عننطريقة    نا لدي  هل والجوانب  بها  ؟    اإلبداع  عب ر 

رضا عن    نا؟ هل لدي  ناستخدم هذه الطريقة بقدرٍ جيد في حياتن هل  
المقدرة على حل المشكالت باستخدام    نا هل لدي  ؟  اإلبداعية   ناقدرات

 أساليب التفكير اإلبداعي ؟ 
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الذات  .5 التي  ن  هل ،تطوير  األشياء  لدينعرف  ؟    نا رغب في تطويرها 
هل    ؟  بالفعل  الشخصي  التطور على  نامارس أنشطة تساعد ن هل  
 ؟  شعر بالرضا عن التطور الشخصي في الفترة األخيرةن

المهني اآلن؟    ناشعر بالرضا عن وضعن  هل ،األمور المهنية والمالية  .6
؟    نارغب في تبديل مسارنحلم بها أم  ن هل هذه هي الوظيفة التي  

 ؟  باألمان المالي ناملك وضعًا ماليًا جيدًا يشعرن هل 
للحياة  .7 الشاملة  الذي    ناسعادت  مقدار  ما ،الرؤية  به  نباالتجاه  سير 

لمستقبلن ؟ هل    اآلن  نافي حيات واضحة  رؤية  هل    ناملك  شعر  ن ؟ 
 ؟ قوم بها للوصول لهذه الرؤية نبالرضا عن الخطوات التي 

؟    نا شعر بالتوازن العاطفي في حياتن  هل ،الحالة العاطفية الجيدة  .8
مر  نفهم األشياء التي  ن؟ وكيف    نا التعامل مع مشاعر  ناكيف يمكن

 ؟  نابها المتعلقة بعواطف

أنها   إال  واألدبيات،  المراجع  النقاط حسب  وربما تختلف بعض من تلك 
الناس  يقوم بعض  في بعض األحيان    في العموم تقسم بهذا الشكل. 

المجاالت بسهولة في    6بتحديد   مجاالت فقط، وذلك لصعوبة تحديد 
في   فقط.  الجوانب  هذه  على  التركيز  في  رغبتهم  جانب  إلى  البداية، 

، لكن األساس هو ثمانية،  الشخص نفسه  النهاية يعود األمر إلى اختيار
أهمية في حياتتركيزً   المرء  لمنح األكثر  الجوانب  أكبر قدر من  ال  ها على   ،

 .  نااالختيار لكتابة العجلة الخاصة بمجرد فقط 

الخاصة  يتحد ن  فإبالطبع  و المجاالت  حسب  باإلنسان  د  يتم  نفسه 
ل في مرحلة الدراسة، أيًا  ا ز إذا كنت ما  مثالً  الوضع الذي يعيشه، فالطالب

أو دراسات عليا، س أو جامعة  الدراسة، ثانوية  إلى  ييكن مستوى  حتاج 
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جزء خاص    همتزوجًا فسيكون لديوإن كان المرء    ،تخصيص جزء للتعليم
للوضع   وفقًا  األشياء  هذه  تغيير  يمكنك  الوقت  ومع  وهكذا.  بالعائلة، 

 . الحالي

العجلة،   لنواصل في شرح  ،  الذي يبدو وكأنه مثلثإن كل قسم  عمومًا، 
 درجات، متراصة على بعضها البعض.  10يقسم إلى 

بحاجة    نانإف،  نابالنسبة ل   األكثر أهميةبعد تحديد مجاالت الحياة  و  ،اآلنو
رضا درجة  تحديد  منها  نا إلى  مجال  كل  وفي  ف  ،في  دائرة،  لديك  أنت 

مركز العجلة يعني  و  ،نهاية كل حافة خارجية هناك اسم مجال في الحياة
 .%100، والحافة الخارجية هي %0درجة رضاك هي 

أن تذك ر    ،الحقيقيةخذ وقتك للتفكير جيدًا، وحد د بعد ذلك درجة رضاك  
هذه العجلة الخاصة بك، فلن يراها أحد، وبالتالي ليس المطلوب هو إقناع  

الوضع  بذاتك   إلى  الوصول  حاول  لكن  يرام،  ما  على  كل شيء يسير  أن  
للواقع  حقًا  في  .  األقرب  نقطة  كل  النقاط،  تسجيل  من  االنتهاء  بعد 

بينهم   الوصل  لدرجة رضاك، يمكنك  وفقًا  دائرة.  موضعها  جميعًا في 
ربما   بالطبع  الخاصة بك،  العجلة  الذي يظهر لك يمثل  النهائي  الشكل 

 وعلى  بالفعل،  أنت  حياتك  واقع  عن  يعب ر  لكن ه  عشوائي، تشعر أن ه شكل 
  في   فرد  كل   تساعد   أن ها  ميزتها،   وهذه  أحد،  مع  عجلتك   تتشابه  لن   األغلب 
 . لحياته مغزى  ذات  أهداف  تحديد

صعوبة في تحديد درجة الرضا عن كل مجال، فمن  أن تجد من المحتمل و
المجاالت  ال المتوقع   تقدير  في  لذإما  مبالغة  بالسوء.  وإما  ،  لكاإليجاب 

األ من  ترتبط  فإنه  أسئلة  وضع  في  تبدأ  أن  هو  الحالة،  هذه  في  فضل 
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بالمجاالت التي حددتها، لإلجابة عنها حتى تساعدك في تكوين الصورة  
 . النهائية

متركزة في مجال إذ قد يبلغ رضاك عنها    وفي النهاية سوف تجد عجلتك
لذلك    ، وهكذا  %40تصل درجة الرضا  ، بينما في مجال آخر قد  %80حوالي  

ستكون عجلتك عرجاء وال تستطيع أن تسير بها، فكيف إذن تعدل من  
 درجات عجلتك حتى تسير بصورة منتظمة ؟ 

 توازن عجلة الحياة، مثالً:من   نإليك بعض األمور التي تحس 

الجس  .1 لمدة    ؛يةمالصحة  عدد    10التمرين  زيادة  مع  يوميًا،  دقائق 
شهر كل  نهاية  في  صحي.  الدقائق  طعام  على  و   ؛تناول  الحرص 

 .أكواب من المياه يوميًا على األقل  5شرب 
،  االلتزام بالصالة في أوقاتها المحددةوالقرب إلى اهلل،    الروحانيات .2

)صومو إلتاحتها  وفقًا  الروحية  الممارسة  من  المزيد    ،تضمين 
 . لخ(، .. اعمرة

والمجتمعية  العالقات .3 المقر بين،    ؛األسرية  األشخاص  تحديد 
الخروج مع األصدقاء  ، و والحرص على الحديث معهم من حين آلخر
األقل على  واحدة  مرة  أسبوعيًا  العائلة،  ،  المقربين  مع  االجتماع 

وقضاء وقت ممتع، بعيدًا عن الحياة التقليدية، مرة واحدة أسبوعيًا  
 . على األقل

التدرب  و  البحث عن طرق مختلفة لإلبداع.  ؛والجوانب العقلية  اإلبداع  .4
باستمرار على الطريقة المفضلة لك للتعبير عن اإلبداع، وتخصيص  

البحث عن أشخاص  .  مرات  عدة  ذلك   لفعل  األسبوع   في ثابت وقت
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عالقات   وتكوين  األخرى،  المجاالت  في  أو  مجالك  في  مبدعين 
 . ة مهاراتكمعهم، والمشاركة في مجتمعاتهم لتنمي

المشاركة    قراءة كتاب واحد في تطوير الذات شهريًا.  ؛تطوير الذات .5
األقل.  على  شهريًا  واحدة  مرة  اإلنترنت  على  تدريبية  دورة    في 
ممارسة االختبارات التي تساعدك على تعريف نوع الشخصية، ثم  

 .بعد ذلك تطوير شخصيتك بناءً على النتائج
والمالية .6 المهنية  العمل  ؛األمور  في  ترقية  على  توفير  ،  الحصول 

تعليمية  ،  للمستقبل  الشهري   الراتب   من  جزء درجة  على  الحصول 
 .أعلى مثل الماجستير

وضع رؤية لما ترغب بتحقيقه في الحياة    ؛الرؤية الشاملة للحياة .7
مراجعة تقدمك شهريًا، لمعرفة مقدار التغيرات التي تحدث    حقًا.
منطقة    معك. من  الفرص  الخروج  من  المزيد  واكتشاف  الراحة، 

 . المناسبة لحياتك
دقائق يوميًا    10ممارسة الرعاية الذاتية    ؛الحالة العاطفية الجيدة .8

األقل. طريقة    على  في  إيجابيين  بأشخاص  ذاتك  محاوطة 
 .تفكيرهم

حتى تسير عجلة حياتنا بطريقة منتظمة متساوية، وخاصة ونحن    ،هكذا
 في بداية رمضان حيث يمكن أن نبدأ من هنا دائمًا. 

 

 

 


