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 تكفيني.. ال ساعة ۲٤

 اخلاصة املهام من جملموعة إجنازي عدم لنفسي فيها مبررةً ساخطة حلظة في لساني على أرددها عباره

 عهدت كما فيه وأعود جديد يوم ويبدأ اليوم هذا ينتهي ،"" تكفيني ال ساعة ۲٤"" الصغير مبشروعي

 يتكرر لكن ،"اإلجناز" بشعور والتلذذ اليوم نهاية في شطبها من بدال"" املهام من قائمة بسرد نفسي

 في حدث كما استحياء على لها ألبرر وأعود ،للتأنيب اللوامة نفسي تعود وبذلك اإلمتام عن عجزي

 وهكذا.. ، "تكفيني" ال ساعة ۲٤""  املاضية الليله

 ؟على النفس عدة أسئلة على السطح ملاذا ال تكفيني! هل هو فقدان للسيطرةلي في عمق هذه الدوامة ظهرت 

 ؟ طلب الكمال في كل مهمهأم مبالغة في املهام اليومية؟ أو 

عن اإلجناز مصدر عجزي الراجح في كونه هو ولكن السبب األخير  ،جتيب على سؤالي األسبابكل هذه 

بعدة مشاريع مشروعي الصغير أقارن و برامج التواصل االجتماعي، أتصفحكثيرًا ما  ،)طلب الكمال(

كل بو توى وإظهار املشروع بحلة مثالية،التصوير والتسويق وكتابة احمل مثاليًا في يكون منها كل عمل ،عظيمة

الف وبطبيعة احلال والختمن ثم ووضع معاير أعلى، بضرورة تطبيق هذه املثاليه  يخدعني عقلي ليشعرني أسف

والظهور بني كل  للكمال وصعوبة الوصولتطبيق العجز عن ال إلى شعور مع الوقت يتحول هذااإلمكانيات 

 .بني قائمة املهام ضعيفة مهزوزةع فيخفت ضوئى ويتالشى حماسي وأقف هذه املشاري

مؤسسي املشاريع الصغيرة ميرون ألكتشف عن طريق الصدفة أنها معاناة ليست خاصة بي فقط وإمنا كثير من 

ومقارنة أعمالهم الصغيره مبن حولهم من مشاريع عظيمة ) طلب الكمال او املثالية املبالغةبنفس هذا املنوال (

 العجز عنه.الكمال مع  لينتهي بهم احلال متوقفني عن العمل هاربني من شعور رغبةقائمة على عدة أفراد، 

ساعة بريئة براءة الذئب من دم يوسف من اتهامها  ۲٤وأن  ،ف باملشكلةأعتقد أن أول احللول هو االعترا

وتذكر أن مقارنة عملك بعمل جلهودك، أمت مهامك بعقالنية وتفهم لقدراتك وتقدير  الكفاية،وعدم بالتقصير 

خيرٌ من مع وجود اخلدوش ، مع اإلميان الكامل أن االستمرار واحملاوله ما هو إال ظلم لعدم تكافئ احلالآخر 

  الوقوف واالستسالم ألمنيات الكمال.


