(كن ذا عزيمة)!..
يقول الشاعر:
تترددا
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة * ّ
فإن فساد الرأي أن ّ
مهمة
مر العصور؛ لما له من دالالت
ّ
وقد أصبح هذا البيت من الشــــــعر مضرب مثل على ّ
يقر بلسانه
أي قرار ..إذ ال يكفي أن يضع اإلنسان في ذهنه أو أن ّ
حين يتعلّ ق األمر باتخاذ ّ
أن قراره تجاه مسألة معينة هو كذا.
أنّ ه سيفعل كذا ،أو ّ
وإنّ ما عليه أن يقرن قوله بالفعل ،وعليه أن
يمضي بعزيمة نحو هدفه ،مدركاً للعقبات
التي ســــــتعترض ســــــبيله ،وعارفــــــاً لطرق
تذليلها وإزالتها.
إن معظم الناس يدركون هذه
في الواقعّ ،
المسألة ،وأنا هنا ال أريد الحديث عن اتخاذ
القرار وضرورة دراسته وما إلى هنالك من
نقاط نعرفهــــــا جميعاً  ،وإنّ ما مــــــا أريده هو
الحديث عــــــن القرار الذي يتّ خذه اإلنســــــان
في لحظــــــات عاطفية ،كأن يكون في حالة
غضب أو مفاجأة أو حزن..
قد ال نــــــدرك خطورة هذه المســــــألة في
لحظتها ،لكننا سندركها -دون أدنى شك-
حين نلمــــــس النتائــــــج علــــــى أرض الواقع،
وتكون هذه النتائج في أغلبها فاشــــــلة أو
كارثية!
خالل اليــــــوم الواحد وما بين اســــــتيقاظنا
ونومنا ،نتخذ عشــــــرات القرارات البسيطة،
وربما تكون
التي يتخذها معظم النــــــاسّ ،
عفو الخاطر دون حاجــــــة إلى عميق تفكير،

مثال إن كنت ســــــأتناول القهوة
كأن
ّ
أقــــــرر ً
أي طريق
في المنــــــزل أم في العمــــــل ،أو ّ
مقر عملــــــي ،أو حتّ ى
سأســــــلك ألصل إلى ّ
ماذا سأتناول على الغداء..
رغم بســــــاطة هذه األشــــــياءّ ،إل أنّ ها تبقى
قرارات ،وتشــــــير بشــــــكل أو بآخر إلى مدى
جديــــــة اإلنســــــان ومقدرته علــــــى التحكّ م
ّ
بحياته ومستقبله ،فاألشــــــياء الصغيرة ما
مصغر عن أشياء أكبر..
ّ
هي ّإل نموذج
وفي الواقع هناك أشــــــخاص عاجزون حتّ ى
عن اتخاذ هذه القرارات البسيطة ،فيتركون
لآلخرين اتخاذها عنهم ،ألنّ هم يخافون من
تحمل مســــــؤولية العواقــــــب ،مهما كانت
ّ
بسيطة.
ّأما فيما يتعلّ ــــــق بالقرارات المصيرية ،فقد
تمر أيام وشهور دون أن يضطر الواحد منّ ا
ّ
التخــــــاذ أحدها ،وقد يأخــــــذ قرارين أو ثالثة
من هــــــذا النوع في اليــــــوم الواحد ،وذلك
حسب المسؤولية الملقاة على عاتقه.
مسؤوال
ويزداد األمر حساسية حين تكون
ً
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رب أسرة،
عن أشــــــخاص آخرين ،كأن تكون ّ
حســــــاس تجاه
أو مديراً أو
عامال في مجال ّ
ً
الجراح أو
اآلخرين كالطبيــــــب المعالــــــج أو ّ
القاضي...
لذلك علــــــى األشــــــخاص الموجودين في
هذه المواقع ،أن يكونوا على أعلى درجات
أي قرار ،وعليهم
ّ
التنبه
والتيقظ عند اتخاذ ّ
ّ
أن يبعدوا المؤثّ رات الشــــــخصية والخارجية
عن أذهانهم لكي تكــــــون قراراتهم صائبة
وعادلة.
أن اإلنسان مهما
ونحن ال نستطيع أن ننكر ّ
فــــــإن حاالت
قــــــوي اإلرادة وحازمــــــاً ،
كان
ّ
ّ
االضطراب العاطفي تســــــتطيع أن تسلبه
تركيزه؛ ألنّ ه بطبيعته مجبول من العاطفة،
إن هذا ال يشــــــير بشــــــكل من
وفي الواقع َّ
األشكال إلى الضعف ،بل إلى اإلنسانية.
وليس صعبــــــاً أن نتجنّ ب الوقوع في الخطأ
ســــــيئ؛ ألنّ نا ببساطة نستطيع
واتخاذ قرار
ّ
األقل
ّ
تأجيــــــل اتخاذ هــــــذا القرار ،أو علــــــى
تدارســــــه مــــــع اآلخرين ،وبذلك نســــــتطيع
ضمان قرار سليم وعادل.
وإذا فكّ رنا ببيت الشعر سابق الذكر بطريقة
التردد ال
أن العزيمة وعدم
معكوسة ،نرى ّ
ّ
يكفيان ،ألنّ ك يجب أن تتّ خذ القرار الصحيح
أوال.
ً

