حياتك يف  90دقيقة،
كان نارص العب كرة قدم ناجح .اآلن ،يف سن الخامسة واألربعني ،يجلس نارص
يف غرفة تغيري املالبس حيث يعود بنظره إىل الوراء ،إىل النصف األول من
حياته .إنها اسرتاحة ما بني الشوطني .يكتشف نارص أن الدروس التي تعلمها
خالل مسريته الكروية تنطبق متاماً عىل حياته العامة بعيدا ً عن الكرة .أن هذه
الدروس ستكون مفيدة يف النصف الثاين من العمر.
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مقدمة

مقدمة قصرية

لقد ولدت فكرة « 90دقيقة» عىل مدرجات ملعب كامب نو ،موطن نادي برشلونة .حيث اكتشفت أنا وأحد
أصدقايئ املقربّني ،أوجه التشابه الكبري بني مباراة كرة القدم والحياة العادية.

اسمي نارص ،لعبت كرة القدم كالعب محرتف حتى
بلغت الخامسة والثالثني من العمر .كانت هذه أهم
فرتة يف وجودي حتى اآلن .من الرائع رؤية الكثري
من أوجه الشبه بني كرة القدم والحياة العادية .لقد
تعلمت بعض الدروس القيّمة يف الحياة من خالل
مزاولتي لكرة القدم ،وأود أن أشاركها معكم .إين
أترجم  90دقيقة من مباراة كرة القدم إىل  90سنة
من العمر ،وآمل عىل األقل أن أمتم التسعني عاماً من
عمري.

وحيث أننا بلغنا منتصف األربعينات من العمر ،فقد أدركنا أننا بدأنا يف النصف الثاين من مسريتنا يف الحياة.
نظرنا إىل الوراء ،إىل الشوط األول ،نظرة متلؤها القناعة و البهجة .مل مييض كل يشء بسالسة .ولكن مهام حدث،
فإننا مل نستسلم أبدًا .كان الحديث والتفكري ضمن مفهوم كرة القدم أمرا ً مشجعاً وملهامً .كان نجل صديقي،
وهو العب كرة قدم موهوب ،قد التقط الفكرة عىل الفور .فمن خالل التفكري ضمن عامل كرة القدم ،كان يعرف
بالضبط أين تقف قدماه وإىل أين يريد أن يذهب.
وقد استمدت شجاعتي بفعل هذا النجاح ،وسألت نفيس السؤال:
«ماذا لو كانت الحياة مثل مباراة كرة قدم مدتها  90دقيقة؟»
رصا ميكن أن تقدم مساهمة كبرية يف تحسني جودة الحياة.
اخرتت  11عن ً
أود التحدث معكم بشأن هذه العنارص يف غضون  90دقيقة .آمل أن تستمتعون بقراءة هذا املحتوى وأن تجدون
بعض هذه القصص مثرية لالهتامم .إذا نجح األمر ،فقد أنجزت مهمتي.
شكر
أود أن أشكر األشخاص التالية أسامئهم ملساهمتهم يف إثراء فكرة « 90دقيقة»
أوال  ،ستيفن فودنربغ عىل تخطيطاته التوضيحية الجميلة .كام أقدّم شكري أيضاً لروالنات فان إيفايك الذي
ساهم يف وضع األفكار خالل مراحل الكتابة.
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يف سن الخامسة واألربعني ،ها أنا أجلس يف غرفة
تبديل املالبس يف آخر نادي لعبت له .أنه املكان
الذي أشعر فيه باأللفة الشديدة .أنها اسرتاحة ما بني
الشوطني ،حيث نقوم بتقييم ما فعلناه يف األرباع
الثالثة األوىل من عمر الشوط األوىل .ماذا تعلمت؟ ما
هي األمور التي سارت بشكل حسن ،وكيف ميكن أن
أط ّور أدايئ؟ من خالل تحليل كل ذلك بشكل صحيح،
أدرك ما يجب عىل فعله من أجل االستعداد للنصف
الثاين من حيايت من دون كرة القدم.
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ركز عىل موهبتك .أميض إىل أمام!

 .1اسرتاحة ما بني الشوطني

أووف  ...مباراة صعبة .أحتاج أن التقط أنفايس لبعض الوقت  ...تلقيت للتو ركلة عىل ركبتي اليرسى الضعيفة،
وهي إصابة قدمية تعاود الظهور مرة أخرى .لقد كنت متأخرا ً جدا ً ،وكان عىل أن أعرتض الخصم بشكل أفضل وأن
أفعل ذلك مبزيد من الرتكيز.
مضت الدقائق العرشة األوىل بشكل حسن ،قليالً من التوجس واستكشاف أسلوب لعب الخصم ،ثم تلقيت
رضبتان الواحدة تلو األخرى ،حادث أخي واملتاعب الصحية التي عانت منها شقيقتي .لحسن الحظ فأن املدرسة
واألصدقاء وكرة القدم ساهموا كثريا ً يف التخفيف عن التفكري يف هذين الحدثني.
بعد  20دقيقة ،بدأت يف تشكيل منط حيايت أكرث وأكرث .أردت أن أتعلم قدر املستطاع ومل أكن أخىش ارتكاب
األخطاء .قمت ببعض األعامل الجريئة التي أمثرت عن نتائج طيبة .كان انتقايل الرسيع للعمل يف الوكالة اإلعالمية
مبثابة رضبة مبارشة ،أن أصبح مديرا ً يف غضون عامني .فريق جيد يضم العبني جيدين .فرضت سيطريت عىل
اللعب بشكل جيد ،ووزعت عدد من الكرات التي وجدت طريقها إىل املرمى .سجلت بنفيس أهدافاً هنا وهناك،
أنه أمر رائع ،تبدو الحياة كأنها حفل كرنفايل .هذه هي لعبتي .زواج سعيد واثنني من األطفال الرائعني ،االستمتاع
بالحياة قدر اإلمكان مع العائلة واألصدقاء .أظهر ما لديك!
قبل خمسة عرش دقيقة من نهاية الشوط األول ،انحرف مسار املباراة عىل نحو مفاجئ ،بدأ ذلك باستحواذ أحد
منافسينا عىل سري اللعب والذي تسبب مبشكلة لنا .واجهت وكالتنا بعض األوقات الصعبة .فقدنا السيطرة وبدأنا
نلقي اللوم أحدنا عىل اآلخر .مل أكن أعرف ماذا أفعل ،لقد ترددت كثريا .بذلت جهد أكرب ،حاولت إخضاع األمر
للسيطرة ،ولكن الكرات كانت ترتد من أمام قدمي .كانت هناك حالة من التوتر والهيجان فيام بيننا ،وانتقل هذا
الحال حتى إىل املنزل .أخذت أفرك ركبتي املؤملة ،حيث تكمن أصابتني القدمية.
ال ينبغي أن تسري الحياة عىل هذا املنوال ،آخذ نفساً عميقاً وأتحسس مواطن قويت .أنا أقرر ما أريد بنفيس .أنا
أعرف ما أريد .أريد أن أكون ناجحاً ،افعل ما أريد بأفضل شكل ممكن .ركّز ،خذ بعض الوقت ،وزّع اللعبة وقم
ببعض الهجامت .نعم ،هذا ما أستطيع فعله ،ليس أكرث وال أقل ،سيكون هذا هو نصفي ،النصف الثاين من حيايت.
املدرب يرصخ “ حان الوقت!”
الكلمة التي تجول يف فكري“ :أنطلق!”
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 .2فريقي
نعود إىل ميدان اللعب .أنظر حويل وأرى زماليئ .حسناً يا سادة .عندما أسمع هتاف الجمهور يف املدرجات ،أشعر
كالصفعة عىل كتفي ،أو حنفية يتدفق منها املاء عىل رأيس« .دعونا نفعل ذلك!» يسحبني كابنت الفريق جانباً
للحظة ،ويقول يل «دع األمور تسري ببساطة .سأبقى بالقرب منك ،ميكنك دامئا مترير الكرة يل ».مينحني هذا الكالم
شعور جيد ،ومينحني الثقة ،فلن يتوجب عىل فعل كل يشء مبفردي.
يذكرين هذا بوظيفتي األوىل .حيث انتابتني رغبة يف إثبات وجودي ومتلك ّني الحامس الشديد الذي جعلني أستبق
األمور عىل نفيس .كانت زماليئ يتمتعون بالنظر يل وأنا أعاين يف هذا الظرف الصعب .شعرت باإلحباط وبأين
وحيد .هل هذا حقا الحال الذي انا عليه؟ رئييس يف العمل يسحبني جانباً لربهة ويقول يل« :األمر ال يتعلق بك،
بل مبا ميكننا تحقيقه كفريق واحد .ما هو دورك ضمن الفريق؟ فكر باألمر .ميكنك دامئا أن تأيت يل .درس ق ّيم .ال
أحد يستطيع أن يفعل ذلك مبفرده ،والكثري من السلوك األناين يكون عىل حساب أداء الفريق .منذ ذلك الحني،
أصبحت أكرث من النظر إىل ما هو حويل ،وأصبحت أكرث إدراكا لدوري ضمن الفريق.
أقسم اللعب يف الساحة ،هذه كانت
ينبغي عيل أواظب عىل املتابعة ،وأن أكون متاحاً دامئاً عند الرضورة وأن ّ
وظيفتي ضمن الفريق .أمنح الفرصة لآلخرين يك يسجلون ،واستمتع بالعمل الجامعي .يسري هذا بشكل رائع يف
هذا الفريق .يعلم الجميع ما ينبغي عليهم فعله ،وهم عىل استعداد للذهاب إىل أبعد مام هو ممكن من أجل
اآلخرين .وحتى من غري الكرة ،كلنا نجري معاً .ال أحد يتخىل عن الهدف الذي يلعب من أجله .الجميع يريد
أن يكون أساسياً وال غنى عنه ،وسوف يفعل كل العب أي يشء إلثبات قيمته للفريق .أن هذا األمر -املنافسة-
تجعلنا عىل ما يرام ،وهو بالضبط ما ميكنني تطبيقه يف الوقت الحايل يف منصبي كمدير تنفيذي.
يدرك الخصم ذلك أيضً ا ،ويبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نفس الهدف .مع ذلك ،فأنه كثري الشكوى،
ويتذمر العبيه من بعضهم البعض ومن الحكم .يسعون جاهدين إىل استفزازنا من خالل أسلوبهم العدايئ يف
اللعب .خطتنا يف العمل هي أال نرد عىل الرتويع ،وأن نواصل الرتكيز ونبقى منتبهني ،فمن خالل ذلك نزداد قوة
ونحصل عىل املزيد من فرص التسجيل.
لقد تلقيت لتوي رضبة موجعة عىل ركبتي اليرسى« ،آه ... ،ال! ليس مجددا!›
يأيت كابنت الفريق نحوي« ،هل أنت بخري...؟ تحامل عىل نفسك ،سنكسبهم ،لكننا نحتاجك لتحقيق ذلك ،ال ميكننا
أن نخرسك اآلن!»

ال أحد يستطيع أن يفعل ذلك مبفرده.

كلامت لطيفة ،من املهم جدا أن تسمع مثل هذه الكلامت .وأنا أعلم ذلك جيدا من خالل عميل.
أن روح الفريق هي التي تحقق الفارق دامئاً!
90minutes.life
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 .3اللعب النظيف

يغادر الطبيب الساحة .نال الخصم بطاقة صفراء .أحاول أن أكبت األمل ،أنا غاضب ،لكن عىل نحو ما ،أشعر
بالفخر ألنهم مل ينالوا مني.
إنها أفضل قليالً بالفعل ،هذه هي املباريات التي تحقق الفارق.
سأريهم!
أن الرغبة يف الفوز هي أساس النجاح يف اللعبة .سواء يف كرة القدم أو يف العمل .إىل أي مدى ميكنني أن أذهب؟
هناك قواعد توضع للعبة ،ولكن الحكم هو من يقرر ما هو مسموح وما هو غري مسموح به .أن املسألة هي
محاولة بلوغ الحد األقىص املسموح به يف االلتحام مع الخصم .فبشكل عام ،يُسمح بالدفع بالكتف ،إال أن الرضب
بالكوع يتعدى الحدود متاماً.
يف مواجهة الخصم القوي ،ينبغي علينا فعل كل ما هو ممكن للفوز .لذلك ،ال ميكن دامئاً أن نتفادى الحدود
املسموح بها يف االلتحام ،بل وحتى تخطّي هذه الحدود يف بعض األحيان ،لتظهر أنك موجود هناك ،وأنك لن
تدعهم يتخطوك كيفام يشاؤون .هذا هو أساس النجاح.
يل االلتزام بها ،سواء كانت قواعد مكتوبة أو غري مكتوبة.
يف العمل ،أتعامل أيضً ا مع القواعد التي يجب ع ّ
محاولة الحصول عىل املعلومة بطريقة عادلة ،أو الوفاء بااللتزامات بشكل صحيح .ال أعذار ،ولكن أن نقول
رصاحة ما ينبغي قوله ،هذه هي ثقافة رشكتنا.
إذا لجئت للغش ،فسوف أعمل بالضد من نفيس يف نهاية املطاف .يجب االلتزام بقواعد اللعب النظيف ،دامئا!
وينطبق اليشء نفسه عىل الرضب بالكوع أو االلتحام غري املسؤول ،بدافع من اإلحباط أو االنتقام .يف هذه
الحالة ،لن أعد مشغوالً بالفوز ،بل بإحداث الرضر يل ولفريقي فقط.
أسعى للحدود القصوى يف االلتحام مع الخصم ولكن أفعل ذلك يف إطار القواعد.

اللعب النظيف .دامئا!
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 .4التعرض لإلصابة

اإلصابات جزء من اللعبة .تحملها لكن ال ترسف

مل يحدث ذلك حتى خالل املباراة ،وإمنا يف املنزل ،حينام سقطت من عىل السلّم ،وكان سقوطي لسوء الحظ عىل
ركبتي اليرسى .عانيت من أمل مربح وتو ّرم يف الركبة .نصحني الطبيب بالراحة .أي راحة؟! لقد تم اختياري للتو
للعب يف الفريق! أردت اللعب بشدة لدرجة أنه بعد أسبوع من الراحة ،حملت األمل معي يك أعود للعب .أن
التحامل عىل األمل هو يف الحقيقة جزء من حزمة العمل .و من خالل هذه العقلية متكنت من حجز مكاين يف
التشكيلة األساسية للفريق .إال أنه من ناحية أخرى ،ظلّت ركبتي دامئا متحسسة تجاه اإلصابة.
يذكرين هذا األمر باللحظات الصعبة التي م ّرت عيل يف شبايب ،كالطالق واملتاعب الصحية .حيث يضل هذين
األمرين من املواضيع الحساسة ،خاصة وأنني أواجه هذين األمرين اآلن يف إطار عالقتي الخاصة .ال تستسلم
ولكن تأكد من الحصول عىل نتيجة جيدة .تعامل مع «اإلصابة» من خالل إيالئها املزيد من االهتامم والتحدث
عنها .يف بعض األحيان خذ مساحتك ومتتع ببعض الراحة .اركل الكرة نحو املدرجات واطلب من زماليئ اللعب
مبركزي أو أتشاور مع املدرب فيام يجب فعله« .خذ خطوة إىل الوراء للتقدم خطوتني إىل األمام» ،كام يقال دامئاً.
أميض قدماً ،ولكن ال تفاقم الضغط عىل األمل ،ألن ذلك قد يؤدي إىل انهيار تام.
كانت حالة ركبتي مبثابة الحد الفاصل .وهي مختلفة متاماُ عن إصابة الرأس التي تلقيتها يف نهايئ الكأس .حيث
تم خياطة الجرح عىل أرض امللعب ،وكنت أرغب بشدة يف اللعب حتى النهاية ،لففت حول امللعب حامالً الكأس
بيدي ،وكان رأيس يعاين من الصداع ،لكن ذلك مل يزعجني ،وسأفعلها لو تكرر األمر مجددا ً.
تعترب اإلصابات جز ًءا ال يتجزأ من الرياضة ومن الحياة عموماً .أنها مسألة سقوط ثم العودة والرجوع .حظ يسء
خاصا إلصابتك ،ولكن ال تدعها تتحكم فيك .ركبتي احتلت مساحة واسعة من تفكريي
وحظ حسن .أعط اهتام ًما ً
عىل أي حال .ومنحتها قدر كبري من االنتباه .لقد وضع أخصايئ العالج الطبيعي األمر ببساطة« :تدريب العضالت
املحيطة والسامح للركبة بالعمل!»
العب وعش بحريّة
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يف الضغط عليها!

 .5مهارايت الرياضية
استثمر يف نفسك .خذ تدري ًبا إضاف ًيا وأحرض الدروس اإلضافية .
عىل قدر ما تسعفني ذاكرتني ،فقد كانت الكرة مالزمة يل دامئاً ،وكانت جز ًء مني .وكنت أؤدي كل يشء بيرس
شديد ،كاملراوغة ،ركل الكرة ،وأداء املهارات االحرتافية .اكتشفت أنه عندما بدأت ألعب كرة القدم مع زماليئ،
فزنا بكل يشء تقريباً وحصلنا عىل عدد مقبول من اإلطراءات .أما اللعب للفرق املتقدمة ،ومع تقدمي يف السن،
فقد الحظت أن األمر مختلف ويتطلب املزيد من الجهد .كنت يف جميع األحوال الالعب األبرز بني اآلخرين.
استغرق ذلك بعض الوقت للتع ّود عليه .بجانب ذلك ،تنامت لدي اهتاممات بأشياء أخرى غري كرة القدم .كانت
املوسيقى ومشاهدة األفالم األمرين الشائعني التي أنشغل بهام ضمن دائرة معاريف.
بدأت تدريجياً أنظر للتدريب بكونه مجرد التزام ،ويف بعض األحيان تغيبت عن الوحدات التدريبية .تدريجياً،
ومن دون االنتباه لذلك ،أخذ تركيزي يتوجه أكرث نحو العامل الخارجي .أمىض الكثري من الوقت يف االهتامم
مبظهري وكنت مشغول بشكل مستمر مع وسائل التواصل االجتامعي ومع هاتفي الشخيص .وكان الحلم يف أن
أصبح العب كرة قدم محرتف يرتاجع ببطء إىل الخلف.
كان والدي أول من واجهني حول هذا األمر ،خصوصاً بعد أن رأى أدايئ املتواضع يف سلسلة من املباريات .كان
سؤاله البسيط هو“ :ماذا تريد؟”“ .هل ما زلت تريد حقا أن تصبح العبة كرة قدم محرتف ،أم تريد اللعب من
أجل املتعة؟ ألنك أن كنت ال تزال تريدين االختيار األول ،فقد حان الوقت ملواجهة ذلك بشكل جدي” .لحظة
حاسمة يف مسرييت املهنية .فهمت بالضبط ما الذي كان يعنيه أيب.
بعد ذلك ،أدرت املفتاح ،وأصبح التدريب يحتل املكانة األوىل يف حيز تفكريي ،وحلّت املدرسة واألصدقاء يف
املرتبة الثانية .لقد وضعت كل تركيزي مجددا ً عىل كرة القدم ،وكان ذلك مصحوباً بقدر من االنضباط ،فاملوهبة
وحدها ال تكفي ،إن األمر يتعلق بتنمية وتطوير تلك املوهبة .أصبحت أفضل تدريجياً بفضل التدريب املركّز.
أن الركالت الحرة ال تدخل الهدف لوحدها .بل يستغرق األمر وقتًا طويالً من التدريب .لذلك ،كان كل هدف
مينحني رسعة مذهلة .يف كل مرة ،ينتابني هذا الشعور بأن هذا الهدف هو مكافأة لعميل الشاق.
أن االستفادة القصوى من إمكاناتك متنحك شعور رائع .ليس فقط يف الوقت الحايل ،ولكن أيضً ا يف وقت الحق!
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 .6العقلية
هل الصوت الذي يدور يف رأسك هو أفضل صديق لك أو أسوأ خصم

لديك؟

مل تجلب كرة القدم يل املتعة والنجاح فحسب ،بل أضافت شيئًا أكرث أهمية بالنسبة يل :لقد شكلّت طريقة
تفكريي يف الحياة .من خالل كرة القدم اكتشفت ما هي .إنها عقليتي الخاصة ،إراديت الخاصة.
لقد غريت املحادثة التي أجريتها مع والدي من عقليتي فيام يتعلق بكرة القدم .حيث تحولت من مجرد الفوز
باملباريات ،إىل أن أصبح العب كرة قدم محرتف .أنه هدف طويل املدى يتطلب عقلية معينة .اإلرادة املطلقة
للنجاح كالعب كرة قدم .هذا هو ما يحدد نجاحي .تكريس كامل للوقت ،الرغبة يف تحسني مستواي باستمرار،
عدم السامح بحصول األشياء التي تشتت انتباهي عندما تعرتض طريقي أمور ال تصب يف تحقيق أهدايف
الرياضية.
وينطبق األمر نفسه عىل املباريات ،الرغبة يف الفوز والقيام بكل ما هو ممكن إلنجاز ذلك .البحث عن الحدود
القصوى يف كل يشء .امليض قدماً ،وعدم االستسالم ،والبقاء إيجابياً .أن هذه العقلية مل تتجذر يف مسرييت املهنية
فحسب ،بل أنها ساعدتني أيضاً عىل الصمود واالستمرار خالل الفرتة الطويلة التي أمضيتها يف العالج من إصابتي
يف الركبة .يف كل مرة كنت أد ّرب العضالت حول ركبتي يف صالة األلعاب الرياضية ،ينتابني شعور بأن قويت
الذهنية تنمو وأنه لن يكون مبقدور أحد أن ينال مني!
أين أط ّبق هذا االكتشاف املهم يف عميل اليومي أيضاً .فعندما أمر بظروف قاسية ،أو ال أنال الرتقية املطلوبة.
غالباً ما يكون ذلك دافعاً لرتك املكان والبحث عن الحظ يف مكان آخر ،لكنني بقيت وثابرت .وأنطبق األمر ذاته
عىل زواجي .فأنا أثق بعقليتي ،وأريد لألمور التي تصادفني أن تنجح ،فأنا ال أستسلم بسهولة.
عىل الرغم من آالم الركبة ،إال أنني أعطيت متريرة جيدة أسفرت عن هدف .كان كابنت الفريق أول من وقف إىل
جانبي لتهنأيت ،وقال يل « كام ترى فنحن بحاجة إليك ،أنه من الجيد أنك تدفع األمور نحو األمام!» .نعم ،لقد
عملت عمدا وفقاً لعقليتي ،فهو أساس نجاحي.
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 .7مدريب

صدّق أو ال تصدق ،لو كان عىل أن أفكر يف كل يشء بنفيس ،ما كنت ألصبح العب كرة قدم ناجح .يف جميع
اللحظات الهامة يف مسرييت ،كان هناك دامئًا شخص ما يوجهني ،أنه املدرب ،الشخص الذي يؤمن بإمكانايت ،ويريد
أن يساعدين يف تطوير موهبتي .أنه ألمر ق ّيم جدا ً ،وهو ما يحتاجه كل شخص .إذا أردت فعل كل يشء بنفسك،
فسوف تغيب عنك الرؤية الشاملة ملرسح األحداث ،وسوف تنقاد بشدة عىل املدى القصري ولن ترى عيناك سوى
ما تريدين رؤيته.
لقد كنت محظوظاً مع املدربني الذين عملت معهم أثناء مسرييت .تعلمت أشياء مختلفة من كل واحد منهم.
انفتحت عليهم وشعرت بأنني أصبحت العب كرة قدم أفضل .ومل تخلو هذه العالقة من التقلبات صعودا ً ونزوالً.
باملناسبة ،ليك أكون صادقاً ،فأنا يف كثري من األحيان مل أتفق معهم يف البداية .رأيت األشياء مبنظور مختلف .إال أن
مالحظاتهم واقرتاحاتهم وأسئلتهم جعلتني أفكر ببطء ولكن بثبات ،انفتحت واكتشفت قيمة املدرب .يف الوقت
الحايل ،لن أحصل عىل هذه املشورة بأي طريقة أخرى.
خالل عميل ،أبحث أيضً ا بشكل واعي عن األشخاص الذين يلهمونني وينخرطون يف محادثات مفيدة معي.
أن مثل هذا األمر ين ّمي خصلة الحكمة يف داخيل ،كام أين أالحظ أيضا أن الشخص املقابل يستمتع مبثل هذه
الحوارات .ما هو أفضل من مساعدة بعضنا البعض؟ من الجيد أن يكون ِ
لديك شخص مستمع ويحمل املرآة التي
ترى فيها نفسك من خالله.
خالل شبايب ،كنت معتادا ً عىل تسجيل العديد من األهداف ،لقد كان مركزي كالعب وسط مهاجم يبدو وكأنه
أمرا ً مق ّدرا ً .إال أن املدرب الجديد يف النادي رأى مركز صانع األلعاب يف داخيل ،وقد طلب مني بالتايل الرتاجع
واللعب يف األماكن الخلفية .يف البداية ،مل أكن راضياً عن ذلك عىل اإلطالق ،فقد كان تسجيل األهداف مينحني
اندفاعا .لقد أظهرت الحوارات امللهمة مع مدريب كم كان لديه إميان بقدريت عىل شغل املركز الجديد .ببطء ولكن
بثبات ،بدأت أعتاد الفكرة وأخذت هذه الفكرة تنمو يف مركزي الجديد داخل امللعب.

مبقدور املدرب أن يرثي

اآلن ،لن يكون أمامي أي طريق آخر .هذا هو املركز الذي ميكن أن تزدهر فيه إمكانايت بالكامل.
يشء مل أكن ألفكر به لنفيس.
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 .8الالعب الثاين عرش
أظهر تقديرك لعائلتك وأصدقائك ومؤيديك.
أحد أعظم انتصارايت الرياضية كانت املباراة التي لعبناها عىل أرضنا ضد بطل الدوري .وقد فزنا بعد مباراة رائعة
بنتيجة  3-2رغم أننا كنا نفتقد ثالثة العبني من التشكيلة األساسية.
بعد الشوط األول ،كنا متخلفني بنتيجة  .2-0ويف طريقنا نحو غرفة املالبس ،كنا نسمع أصوات الصفري من هنا
وهناك فوق املدرجات.
مبارشة بعد نهاية الشوط األول ،سجلنا هدف ساعدنا عىل العودة ألجواء املباراة .1-2 :بدأت األمور تتحول
لصالحنا ،وحققت التغيريات التكتيكية التي أجراها املدرب العجائب .مالت املباراة يف االتجاه اآلخر وبدأ
الجمهور يؤمن مرة أخرى بقدرتنا عىل الفوز .قبل  15دقيقة من انتهاء الوقت كانت النتيجة تشري إىل!2-2 :
امللعب كله أصبح اآلن خلفنا .منت عىل جوانبنا أجنحة وبدأنا نقاتل كاألسود .كان هدف الفوز يلوح يف األفق،
ميكنك أن تشعر به .لويت ركبتي عندما قطعت الكرة نحو األمام ،نعم ،بالضبط ،نفس الركبة  ...لكنني مل أرغب
يف الخروج بعد وتحت أي ظرف من الظروف ،أقلها من أجل هذا الجمهور الكبري .فمن شدة حامس الجمهور،
كنت بالكاد أشعر باألمل يف مكان اإلصابة .عىل حافة منطقة الجزاء ،وصلت الكرة أمام قدمي اليرسى فجأة ،ال
أدري من أين ،فركلتها نحو املرمى .2-3 :أنفجر امللعب بالهتاف.
لقد حققت هدف الفوز بفضل الرجل الثاين عرش .لوال دعم الجمهور لكنت قد طلبت استبدايل .لقد ساعدوين
مهام .هذا ينطبق يف الواقع
فعالً يف تجاوز قسوة األمل .ليس فقط يف كرة القدم يلعب الالعب الثاين عرش دو ًرا ً
عىل حيايت كلها .الدائرة الضيقة املحيطة يب والعائلة واألصدقاء .الناس التي تحبني وتقي ّمني لشخيص.
أنهم يؤمنون يب ،ويحتفظون يف قلوبهم بكل ما هو يصب يف صالحي ،ويحاولون مساعديت بشتى السبل .أحيانًا،
أجد ذلك مزع ًجا جدًا ،العناد والرغبة يف أن أفعل ذلك بنفيس .أنني بذلك ،كأمنا استغني عن هذا االعب الثاين
عرش برسعة .االسرتخاء رضوري ألداء جيد .وأفضل ما ميكن القيام به مع األشخاص الذين يثقون بك ويريدون أن
يكونوا هناك من أجلك.
بسبب حيايت املزدحمة ،فأنا ال أعي ذلك مبا يكفي.
كان عىل أن أعري اهتامما لالعب الثاين عرش وأظهر تقديري له،
بدونه ،أجد نفيس وحيدا ً.
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 .9التبديل!
لحظة من الشعور بالقشعريرة ،قبل  5دقائق من انتهاء اللعب ،مينحني املدرب تبديالً مرشفاً .أستقبلني الجمهور
بتصفيق حار ومل أمتكن من حبس دموعي .زماليئ يف الفريق صفقوا يل ،وكانت الكفوف املفتوحة يف املدرجات
تتاميل ذهابا وإيابا .توجهت عىل الفور إىل غرفة املالبس ،مل أكن أرغب يف االندفاع كثريا ً خلف العواطف ،أردت
أن أكون صادقاً مع نفيس ،جلست يف مقعدي وحدقت يف حالة من الذهول .لقد انتهت مسرييت الكروية.
خالل مسرييت املهنية ،كنت أكره يف أعامقي أن يتم استبدايل يف املباريات .كان ينتابني شعور بالفشل ،لقد كنت
أكره التبديل ،ملاذا أنا؟ ميكنني اإلشارة إىل زمالء آخرين كانوا غائبني متاماً عن أجواء املباراة .ولكن ،عندما أكون يف
املنزل مستلقياً عىل األريكة ،اضع مسافة بني عقيل وعواطفي ،وميكنني يف حينها أن أتفهم سبب اتخاذ املدرب
هذا القرار .لكن يف بعض األحيان ،عندما ال أفهم السبب كنت أذهب للمدرب وأطلب تفسريا ً .لقد جعلني
هذا أفضل العب كرة قدم .ميكنني أن أضع نفيس يف حذاء املدرب ،الذي كان يبحث بشكل أسايس عن مصلحة
الفريق.
ِ
ميكنك تغيري األندية التي تلعب لها وميكنك تغيري املراكز.
من الطبيعي أن التبديل ال ينطبق فقط عىل املباريات.
يؤدي التغيري دامئًا إىل تجدد الطاقة ،مام يخلق إمكانيات جديدة .ال يجب أن يكون هناك بالرضورة تحس ّناً ،لكنك
ال تعرف ذلك يف وقت مبكر .من املهم أن ندرك بأن التبديل يؤدي إىل التغيري ،وهذ هو الهدف بالضبط إذا كنت
غري ر ٍ
اض عن الوضع الحايل.
متاما مثل ذلك ،قمت بتغيري الوظائف عندما كنت أفقد املتعة الشخصية يف العمل .لقد غريت مراكز اللعب يف
الساحة بنا ًء عىل نصيحة مدريب وطلبت من وكيل أعاميل البحث عن نا ٍد جديد يف اللحظة التي شعرت فيها أي مل
أعد جزء من التشكيلة األساسية.
بالنظر إىل الوراء ،كان ينبغي عىل أن أطلب استبدايل بوترية أكرب ،ولو فعلت ذلك ،لرمبا كان الرضر الذي لحق
بركبتي أقل مام حصل بالفعل .ولكنت رمبا قادرا ً عىل اللعب ملوسم إضايف .لكن مهالً ،لقد رأيت يف ذلك تعبريا ً
عن الفشل .وألنني موهبة واعدة ،مل أرغب يف االستسالم.
درس مهم يف الشوط الثاين ،ال تخف من أن يتم استبدالك.
بدون تبديل ،ال يوجد أي تغيري!
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.10الحظ!
أنا ممنت للغاية ملسرييت كالعب كرة قدم .لقد عشت أشياء جميلة بشكل ال يصدق وتعلمت الكثري .الدروس التي
سوف تساعدين بال شك خالل النصف الثاين من حيايت .يف ذلك ،أدرك أنني ،قبل كل يشء ،رجل محظوظ.
لقد كنت محظوظاً يف القدرة التي امتلكتها يف ركل الكرة بشكل الئق ،وكنت محظوظاً يف التع ّرف عىل األشخاص
املناسبني يف الوقت املناسب ،الذين ساعدوين يف شق طريق النجاح .أنا ممنت لهم جدا ً .الحقيقة هي أنني مل أصنع
ذلك مبفردي .أنا أدرك ذلك جيدا .خاصة اآلن ،بالنظر إىل الخلف ،يف غرفة خلع املالبس يف هذه الوقفة يف حيايت.
ينبغي أال تشغل أفكارك عىل اإلطالق أثناء املباراة .أنت قادر عىل املنافسة ،وأن تعطي اللعبة كل ما عندك .وأنت
تنزعج من كل يشء ال يسري بشكل حسن ،التمريرات الخاطئة ،الحكم السيئ ،اإلصابة يف الركبة الحساسة .فقط
عندما ترتد الكرة من الجانب الداخيل من عمود املرمى نحو الشباك مبارشة ،عندها تدرك أن الحظ اختار الجانب
ِ
فريقك
املناسب من العمود .لقد دخلت الكرة يف املرمى ،ونحن نواصل بعدها لعبنا لألمام .عندما تفوز  ،0-1فأن
ِ
وميكنك حمل الكأس فوق رأسك .ولكن ماذا لو
يتأهل للجولة التالية من البطولة وستفوز يف الختام بالنهائيات،
اصطدمت كرة واحدة بالجانب الخارجي لعمود املرمى ،وارتدت عائدة إىل الساحة بدالً من دخول الهدف...؟
يف بعض األحيان تكون االحتامالت يف صالحك ،ويف أحيان أخرى ال تكون كذلك .هذه هي الحياة ،عليك أن تتعامل
معها كام هي .اليشء الوحيد الذي ميكنني تغيريه هو أن أكون منفتحاً للحظ وأن أعيش بطريقة تجعل الحظ قادرا ً
عىل العثور عيل .للقيام بذلك ،أتبع غريزيت .إذا كان هذا صحي ًحا ،فأنا أفعل ما متليه عىل غريزيت ،وأنتظر ألرى ما
الذي أالقيه يف طريقي .قبل الجراحة الثانية التي أجريتها عىل ركبتي ،انتابني عىل الفور شعور سيئ ولكن الجميع،
باستثناء والدي ،تحدثوا معي ليك تكون عوديت يف أرسع وقت ممكن .كان التدخل الجراحي رضوريًا لذلك .دخل
األمر يف منعطف خاطئ .كانت مسرييت معلقة بخيط رفيع .وكان الطبيب املعالج قد قالها يف وقت الحق « :من
الواضح متاماً أنه حظ سيئ «
فكرت « لو كنت فقط قد اتبعت غريزيت الداخلية».

كلام استخدمت موهبتي ،أصبحت أكرث حظ اً!
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كانت عقليتي هي مصدر قويت آنذاك .مل أكن ألدع األمور تتغلب عيل ،لكنني تحملت املسؤولية عن أفعايل كالعب
كرة قدم .كنت أرغب يف العودة ،ولكن بصحة جيدة ويف حالة معنوية عالية .عندما قررت أن أفعل ذلك وجدت
نفيس أمام املعالج الطبيعي املناسب الذي ساعدين بشكل رائع يف هذه املسألة .كنت محظوظاً حقا يف ذلك.
ال أعرف ما إذا كان بإمكانك إجبار الحظ يف أن يبتسم لك ،ولكن ما أعرفه هو أنه ميكنك «دعوة» الحظ من خالل
اتخاذ قرار وربطه بفعل محدد.
ألن هناك أم ًرا واحدًا أعرفه بالتأكيد :ليس هناك أي حظ من دون القيام بفعل ما!
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 .11صافرة النهاية

اآلن ،وأنا أقرتب من نهاية قصتي ،أود أن أعرتف بأمر ما .فعىل الرغم من متعتي الكبرية يف لعب كرة القدم ،إال
أنني كنت يف لحظات كثرية أتوق إىل اللحظة التي ينظر فيها الحكم لساعته ويق ّرب الصافرة نحو فمه إيذاناً
بانتهاء املباراة بتلك الصافرات الثالثة املألوفة .مع تقدمي يف السن ،بدأ هذا الشعور يزداد أكرث وأكرث ،خاصة إذا
كانت النتيجة لصالحنا.
يف بعض األحيان ،عندما يكون هناك ال يزال  15دقيقة متبقية من اللعب ،كانت تفكريي قد بدأ يتوجه نحو غرفة
املالبس .يف هذا الوقت ،كان سدس زمن املباراة مل يلعب بعد ،وفيه ميكن أن يحدث أي يشء ،كان زماليئ يبقوين
يف حالة تأهب واستعداد من خالل إخباري بالحقيقة.
أن هذا الكالم الصدق كان أمرا ً بالغ األهمية ألين تعل ًمت بالتجربة أن األمر ينتهي مع نهاية املباراة فقط .سواء
املباريات التي فقدت فيها األمل ،أو تلك التي اعتقدت الفوز أصبح محسوماً لنا ،إال أنها انتهت إىل غري ذلك.
نتيجة املباراة تحسم بعد انقضاء ال  90دقيقة .من الجيد أن ندرك ذلك ،خاصة يف املرحلة األخرية من عمر
املباراة.
أرى هذا األمر أيضً ا يف حيايت العملية ،حيث بدأت أفقد الرتكيز مع قرب نهاية العمل .مرشوع يكاد يكون مكتمالً،
ولكن يحدث خطأ ما يف املرحلة النهائية .أو طلبية اعتقدت أنها قادمة نحونا ،ولكنها تذهب بشكل غري متوقع
إىل منافس آخر« .انتبه ،نارص ،فاملباراة تدوم  90دقيقة!» يف تلك اللحظات ،ما زلت أستطيع سامع صوت مدريب
يف رأيس.
سوف أحمل اآلن أجمل وأغىل الذكريات وأكرثها تثقيفاً من النصف األول من عمري إىل النصف الثاين منه.
هذا هو الشوط الثاين عىل وشك البدء .أنا مستعد للنصف الثاين من حيايت ،والذي يبدو واعدًا للغاية ومث ًريا
لالهتامم .وسوف أعطيه كل ما أملك من طاقة حتى الدقيقة التسعني .أنا اآلن مستعدا ً ألن أكون مدرب حيايت
الخاصة أن شاء الله.
أميض إىل األمام!
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استمتع! عش وتعلم ودع الحياة متيض.
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السفراء والرشكاء

شكرا لكم

الشكر موصول إىل:
سياما ،مارتن وهيني ،ليندا ،إنكا ،بونغ ،كاي ،دميز ،دونالد ،جيفري ،أومتا ،مسعود ،رويالنت ،ستيفن.
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ادي دي هيج
السرية الذاتية
ميتلك ايدي دي هيج ،أكرث من  20عا ًما من الخربة كرائد يف قطاع األعامل.
وهو نشط كمستثمر ومؤسس ومستشار ملختلف الرشكات .وهو يركز حال ًيا عىل مشاريع  Crypto-Currencyو
 AI / VRو  Big Dataو  .Blockchainدي هيج هو أيضاً الرئيس التنفيذي ملجموعة .ZO Media Group
يقدّم املشورة ملجموعة مختارة من الرشكات الناشئة يف جميع أنحاء العامل ،مثل “فيبي” (مدينة نيويورك) ،كوين
(برشلونة ،الفائز بجائزة األكرث ابتكا ًرا “ ،)2018/2019فورتنوكسرت” (جبل طارق)“ ،بيتبوك” (أيرلندا)“ ،يومي
كابيتال” (طوكيو)”،موسرت يف يس” (برشلونة) و “داتا أينزو” (أمسرتدام).
يف عام  2015نرش الكتاب دي بوفينخيفري (  )De Bovengeverهو مجموعة من القصص استنادا إىل تجاربه مع
الرشكات الناشئة.
يف عام  ،2016قوبلت الطبعة الدولية لـ دي بوفينخيفري بحامس كبري.
(أبريل  | 2018الطبعة الرابعة)
أن « ايدي دي هيج» مستعد لتقديم حلقات نقاشية عن كتابه «  90دقيقة» .حيث ميكن خالل هذه الحلقة
التي تدوم ملدة  90دقيقة مناقشة جميع الفصول املحف ّزة و الخربات التي وردت يف هذا الكتيّب بطريقة خاصة.
للمزيد من املعلومات والحجوزات ،ميكن املراسلة عىل الربيد اإللكرتوينhello@90minutes.life :
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