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ثوان...
في
ٍ
الإيجابية هي كلمة ال�سر القادرة
على فتح �أبواب النجاح والو�صول �إلى
ال�سعادة املن�شودة� .إن �إيجابية امل�شاعر
والقدرة على التوا�صل والتفكري
الإيجابي من �ش�أنه بناء بيئة حميطة
حمفزة على االبتكار والإبداع وت�ساهم يف تعزيز فر�ص النجاح يف
عالقاتنا العملية والعائلية .واجلدير بالذكر � َّأن �إيجابية الفرد يف عمله
وعالقاته االجتماعية هي النواة لبناء جمتمع مثمر قادر على العطاء
امل�ضاعف مما يرفع م�ستويات الإنتاج الفكري والثقايف واالقت�صادي
وي�ؤ�س�س لدولة قوامها املعرفة وعمادها االبتكار ور�ؤيتها دميومة النماء.
ويف هذا الإطار حر�صت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ومن خالل
مبادرتها «كتاب يف دقائق»� ،أن تقدم جمموعة جديدة من ملخ�صات
�أهم الكتب العاملية ،التي تتناول مو�ضوعات مهمة ،تناق�ش مفهوم
الإيجابية ك�سبيل نحو حتقيق ال�سعادة وجتاوز التحديات التي يواجهها
املديرون اجلدد ،وكيف تكون ال�صحة قرار ًا نتخذه.
ملخ�ص كتاب «كيف جند ال�سع ــادة» �سري�سم لكم خارطة الطريق
للو�صول �إلى ال�سعادة ،من خالل الفهم ال�صحيح حلاالت وم�شاعر
الإن�سان وتقلباتها ،حيث ي�سلط ال�ضوء على علم ال�سعادة و�أنواعها من
ال�سعادة العاطفية �إلى ال�سعادة الأخالقية وال�سعادة التقديرية .وين ِّوه
الكتاب �إلى �أهم العيوب التي ت�ؤثر على �سعادة الإن�سان مثل الرتكيز
على �أمو ٍر و�إهمال �أمو ٍر �أخرى وميل اخليال �إلى الت�أثر مب�شاعر اللحظة
احلا�ضرة.
ويف ملخ�ص كتاب «التحديات التي يواجهها املديرون اجلدد» �سنتعرف
على احللول العملية ملعظم امل�شكالت الإدارية .و�أهمية التوا�صل بني
املدير واملوظفني وخا�صة عند احتدام الأزمات .فيما ُيجمل الكاتب
التحديات التي تواجه القائد �أو املدير بتحديات مع الذات والتعامل
مع الوقت ،و�صقل املهارات التنظيمية ومهارات التوا�صل ومهارات حل
امل�شكالت
متر�ض م َّر ًة �أخرى» �إلى م�س�ألة مهمة مت�س
وينقلنا الكتاب الثالث «ال
ْ
حياة اجلميع وهي ال�صحة و�أهم الأ�سباب العتاللها ،والتي حددها
وال�سمية املفرطة ،وكالهما
الكتاب يف �سببني هما التغذية املختلة ُ
يت�سلالن �إلى حياتنا اليومية من خالل �ستة م�سارات :طبية ووراثية
وبدنية ونف�سية ومواد �سامة وتغذية .وي�شري الكتاب �إلى �أكرث الأغذية
يقدم
التي ت�ؤثر �سلب ًا على �صحتنا مثل ال�سكر والدقيق الأبي�ض ،كما ِّ
إن�سان �إلى ٍ
طبيب ِ
لنف�سه.
ال�س ُبلَ ليتح َّول ال ُ
للق َّراء ُّ
وختام ًا� ،أمتنى �أن حتوز الدفعة اجلديدة مللخ�صات مبادرة «كتاب يف
دقائق» �إعجا َبكُم و�أن تز ِّو َدكُم مبنفع ٍة حقيق َّي ٍة يف حياتكم وحيا ِة�أبنائكم
ِ
ِ
املجاالت.
خمتلف
اليوم َّية يف
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ق�صور يف ر�ؤيتنا للم�ستقبل
�إذا كنت تظن �أنك تعرف ما الذي يجعلك �سعيد ًا �أو �أنك
ت�ستطيع تهيئة الظروف و�صناعة امل�ستقبل الذي يوفر لك
م�شاعر ال�سعادة فمن ف�ضلك �أعد التفكري .و�إذا كنت متلك
�شيئ ًا من الف�ضول حول حاالت وم�شاعر الإن�سان وتقلباتها،
ف�إن هذه اخلال�صة قد تخالف توقعاتك وتغري الكثري من
مفاهيمك .فرمبا �أنك �أي�ض ًا ال تعرف �أننا كب�شر منيل للتعامل
مع م�ستقبلنا وك�أنه طف ُلنا املد ّلل؛ فنق�ضي �أغلب وقتنا يف
التخطيط حماولني ر�سم َغ ِدنا ال�سعيد .وبد ًال من �أن ن�ستمتع
بحا�ضرنا ِّ
بكل ما فيه من مزايا وعيوب ُن ُ
ثقل كواهلنا بالبحث
عما �سيو ِّفر لنا الرفاهية والراحة يف امل�ستقبل.
نحن يف الغالب نربط بني احتياجاتنا وتطلُّعاتنا احلالية
كاحل�صول على ترقية �أو �شراء �سيارة �أو حتَّى وجبة رائعة،
وبني ما �ستجلبه لنا � -أو هكذا نظنُّ  -من �سعادة وامتنان
ور�ضا ،وما �ستو ِّلده فينا من فخر ناجت ع َّما بذلناه من جهد
يف �سبيل حتقيق هذه الرغبة� .إال �أ َّننا َ
دم بالواقع الذي
ن�صط ُ
أنف�سنا وجنح ُد جهودنا التي بذلناها
ُيخالف تو ُّقعاتنا؛ ُ
ونلوم � َ
يف املا�ضي؛ �إذا ما �أخفقنا يف حتقيق ال�سعادة امل�ستقبلية التي
طاملا ن�شدناها .فحتَّى و�إن ك َّنا نعلم �أ َّننا بذلنا ق�صارى جهدنا
�إال �أ َّننا َ
نلوم �أن ُف َ�سنا لأنَّ هذه اجلهود امل�ضنية مل ت ُكن
نظ ُّل َ
كافية لتو ِّفر امل�ستقبل الذي كنا نن�شده.

�أين يكمن اخلط�أ �إذن؟
ت�شوب نظرتَنا �إلى احلياة امل�ستقبلية مع
تت�شابه الأخطا ُء التي
ُ
اخلياالت والر�ؤى امل�ش َّو�شة التي ي�ؤثر فيها اخلداع الب�صري على
�إدراكنا فكالهما َّ
منظم ومنهجي ويحدث با�ستمرار .تتخذ هذه
الأخطاء منط ًا حم َّدد ًا يدُلنا على مواطن الق َّوة �أو ال�ضعف يف
الب�صري بق َّوة �أو
يوه ُمنا اخلدا ُع
ّ
ر�ؤيتنا للم�ستقبل ،متام ًا كما ِ
�ضعف �إب�صارنا .وهذا هو ما نحتاج لأن نعرفه حول ما يقوله
ال ِع ْلم عن كيفية تخ ٌّيل العقل الب�شري للم�ستقبل ومدى د َّقة تخ ُّيله
�صحة تو ُّقعاته.
وكيف يتو ّقع امل�ستقبل الذي ُي�سعده .ومدى َّ

فن التط ُّلع
التوقٌّ ع هو ُّ

يتم َّيز الإن�سان عن الكائنات الأخرى بقدرته
على التطلُّع �إلى امل�ستقبل .فنحن نتو َّقع ونف ِّكر
يف امل�ستقبل بطريقة متيزنا عن �أيِّ كائن حي،
وهي �سمة من �سمات �إن�سانيتنا.

الحق ًا

يطرح الكبا ُر �أ�سئل ًة �ساذج ًة على الأطفال كي
يبتهجوا وي�ضحكوا لدى �سماعهم الإجابة.
ومن �أكرث هذه الأ�سئلة �شيوع ًا« :ماذا تريد �أن
ت�صبح عندما تكرب؟» �أو «ما املهنة التي ترغب

يف �أن تعمل فيها الحق ًا؟» وال عجب �أن ت�صيب
وجوه الأطفال َ
احلري ُة والده�ش ُة مبجرد
�سماعهم مثل هذه الأ�سئلة  -حتَّى و�إن ا�ستطاع
�أحدهم الإجابة عنها  -فلن َّ
يتخطى طموحه �أن
«العب ُكرة م�شهور ًا».
يكون «بائع ًا للحلوى» �أو
َ
هذه الإجابات تثري ال�ضحك حق ًا ،وذلك لأنَّ
احتماالت عمل الطفل يف امل�ستقبل يف هذه
الوظائف التي اختارها تكاد تكون �ضعيفة،
�أو حتى معدومة .وقد تكون هذه الإجابات
غري منا�سبة لل�س�ؤال املطروح ،ولك َّنها يف
املقابل منا�سبة ل�س�ؤال �آخر ،وهو« :ماذا تريد

�أن ت�صبح الآن؟» فالأطفال ال ي�ستطيعون
تو ُّقع ما �سيحدث الحق ًا لأ َّنهم ال يفهمون ما
الذي تعنيه كلمة «الحق ًا»؛ ف�ض ًال عن �أنهم ال
يهتمون مبا �سيلحق بحياتهم غد ًا �أو بعد غد.
لذلك جتدهم يتجاهلون ال�س�ؤال ويكتفون
بالإجابة عن ال�س�ؤال الذي ي�ستطيعون الإجابة
عنه .ف�إذا كان الكبار ي�ستطيعون التفكري يف
م�ستقبل الأمور فهذا لأنهم يتعلمون الكثري
عن امل�ستقبل فيما بني طفولتهم ور�شدهم،
بينما ال ي�ستطيع ال ُ
إدراك
أطفال ال�صغار �سوى � ِ
حا�ضرهم.

الذاتية:

وخربات َو ُّ
توقعات
ال�شخ�ص الذي يخو�ض التجربة هو فقط من ي�ستطيع �إدراك ما ي�صاحبها من م�شاعر ِ

نحن نوجه �أنف�سنا نحو امل�ستقبل الذي نعتقد ب�أ َّنه يحمل لنا ال�سعادة .ولكن هل �س�ألت نف�سك يوم ًا ما الذي تعنيه كلمة ال�سعادة؟ وكيف لنا
�أن َ
ن�صل �إلى �إجابات دقيقة لأ�سئلة عن �أمر غري ملمو�س كامل�شاعر؟

علـم ال�سعـــــــادة
ال�سعادة هي  -بب�ساطة  -كلمة ن�ستخد ُمها
للإ�شارة �إلى ِّ
كل ما يحلو لنا من �أ�شياء ،وما
يو ِّلد يف داخلنا م�شاعر �إيجابية .ت�ستخدم هذه
ٌ
مرتبط ُ
بع�ضها
الكلمة للتعبري عن ثالثة �أمور
ببع�ض وهي :ال�سع ــادة العاطفيـ ــة وال�سع ـ ــادة
الأخالقية وال�سعادة التقديرية.

 uال�سعـــــادة العاطفيــــــة :وهي الأهم
وت�ستخدم يف التعبري عن �شعور �أو خربة
ما �أو حالة ذاتية ،ومن َّثم فلي�س لها
تعريف حم َّدد يف العامل املادي .هذا
النمط من ال�سعادة هو ما يعرتيك عندما
ترى طفلك �أو حفيدك يبت�سم للمرة الأولى
�أو عندما تتلقَّى خرب ًا بالرتقية� ،أو عندما
تتخرج وحتمل �شهادة علمية مرموقة.
 uال�سعادة الأخالقية :ربط الفال�سفة
عرب تاريخ الب�شرية بني ال�سعادة من ناحية
وبني الف�ضيلة من ناحية �أخرى ،لأنهم
ظنوا �أنها ال�سعادة التي يجب علينا �أن
نتطلع �إليها .ورمبا �أ�صابوا يف اعتقادهم
هذا ،لأن ال�سعـ ــادة مفـهــوم ن�ستخدمـ ــه
�أحيان ًا للتعبري عن خربة ما ،ولي�س عن
الأفعال التي حت ِّرك هذا ال�شعور بداخلنا.
وفيما ت�شري ال�سعادة �إلى امل�شاعر وت�شري

ما وراء ال�سعادة
قبل �أن نقبل مبزاعم النا�س حيال �شعورهم بال�سعادة يجب �أن
نحدِّ د �أو ًال ما �إذا كان مبقدور �أيِّ �شخ�ص �أن يخطئ يف �إدراك
م�شاعره �أم ال .قد نرتكب �أخطا ًء َ
حيال الكثري من الأمور لكن
هل ميكن �أن نخطئ يف �إدراك م�شاعرنا ال�شخ�صية؟ وهل

الف�ضيلة �إلى الأفعال ميكن لهذه الأفعال
�أن ت�ؤدي �إلى ال�شع ــور بال�سع ـ ــادة .ولكن
رمبا ال يكون هذا �صحيح ًا يف ِّ
كل املواقف؛
فال�شعور بال�سعادة ال يقت�صر على الف�ضيلة
فح�سب.
 uال�سعادة التقديرية :كيف نف ِّرق بني
تعبري ال�شخ�ص عن وجهة نظره ،وبني ما
يزعمه حول خربته الذاتية؟ عندما نقول
�إ َّننا �سعداء بهذا �أو بذاك ،فنحن ن�شري
�إلى �شيء ما باعتباره �سبب ًا قوي ًا مل�شاعر
البهجة �أو �إلى �شيء كان فيما م�ضى
م�صدر ًا مل�شاعر البهجة� ،أو �إلى �شيء
نعتقد �أنه كان يجب �أن يبعث على البهجة
لكنه بالت�أكيد مل يكن هكذا يف ذلك احلني.
مبعنى �أننا يف حقيقة الأمر ال نزعم �أننا
ن�شعر بهذا ال�شعور �أو ب�أي �شيء ي�شبهه،
لكنن ــا نقدر الأمور وف ــق �شعورنا احل ــايل.

ميكننا االعتقاد ب أ� َّننا ن�شعر ب�شيء ال ن�شعر به ح ًقا؟ وهل هناك
بالفعل من ال ي�ستطيعون الإجابة بد َّقة عن مثل هذه الأ�سئلة
التي تبدو �سهل ًة ووا�ضحة؟
نعم ه�ؤالء الأ�شخا�ص موجودون بالفعل فقط انظر يف املر�آة
و�سرتى �أحدهم.
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العيوب الثالثة
هناك ثالثة عيوب تعرتي خيالنا املحدود وهي:
 uالرتكيز على �أمور و�إهمال �أو ن�سيان �أمو ٍر �أخرى ،فلي�س مبقدور �أيِّ �شخ�ص �أن يتخ َّيل
مالمح حدث م�ستقبلي وكل النتائج املرتتبة عليه وال عجب �أي�ض ًا يف �أن نف�شل يف تقديرنا
وتو ُّقعنا لكثري من الأمور .امل�شكلة هنا �أنَّ التفا�صيل التي نتجاهلها كثري ًا ما تكون مهمة للغاية.
 uميل اخليال �إلى الت أ� ُّثر مب�شاعرنا يف اللحظة احلا�ضرة �أي �أثناء تخ ُّيل امل�ستقبل،
حاول �أن تت�س َّوق و�أنت خاوي املعدة و�ست�شعر بجوع �شديد ،و�ستعلم كيف ت�ؤ ِّثر م�شاع ُرنا احلالية
ب�شكل خاطئ على ت�ص ُّورنا مل�شاعرنا الحق ًا� ،أي يف امل�ستقبل.
 uعدم �إدراك خيالنا� ،إنَّ الأمور �ستبدو خمتلف ًة عندما حتدث ،و�إنَّ الأمور ال�سيئة على
وجه التحديد قد تبدو � َّ
أخف وط�أة عند حدوثها على �أر�ض الواقع .فعندما نف ِّكر مث ًال يف
احتمال فقدان الوظيفة نتخ َّيل التجربة امل�ؤملة التي �سنخو�ضها دون التفكري يف قدرة جهازنا
املناعي النف�سي على التعامل مع املوقف و�إدراكه للموقف ب�شكل خمتلف حيث ميكنه  -مث ًال
 �أن ينظر للموقف على �أنه «فر�صة ج ِّيدة لرتك العمل يف املبيعات و�إ�شباع �شغفنا احلقيقيبالعمل يف الإعالم».

الواقعية :االعتقاد ب� َّأن حقيقة
يت�صورها عقلنا
الأمور تبدو كما
َّ
تكوين الذكريات

وت�سجل ماليني
تلتقط عقولنا �آالف اللقطات
ِّ
الأ�صوات ،وت�ضيف �إلى الذاكرة روائ ـ َـح
ٍ
ومذاق ـ ٍ
وت�سل�سالت زمني ًة
ـات و�أبعاد ًا مكاني ًة
وماليني التعليقـ ــات .وهـ ــي تفعل هذا على
وعام تلو الآخر؛
مدار كل يوم وكل �أ�سبوع
ٍ
كل هذه البيانات عن العامل يف بنك
فتخزن َّ
ِّ
الذاكرة الذي ال يعاين �أبد ًا من ت�ضخم يف
املعلومات املدخلة �إليه .ولكن كيف ُيكننا
ح�ش ــد هـ ــذا الك ـ ـ ِّـم الرهيب م ــن اخلربات
وامل�شاعر يف عقلنا؟ الواقع �أ َّننا نتحايل لنفعل
تخزن جتاربنا بتفا�صيلها
هذا .فعقولنا ال ِّ
الدقيقة يف الذاكرة �أو على الأقل لي�ست بكلِّ
تفا�صيلها .فهي ت�ضغط هذه التجارب لتتم َّكن
من تخزينها بتقلي�صها وحتويلها �إلى جمموعة
املهمة ،مثل تلخي�ص
حمدودة من املو�ضوعات َّ
موقف كامل يف عبارة على �شاكلة :كانت
وجبة الع�شاء جيدة؛ �أو تلخي�صه يف جمموعة
�صغرية من الكلمات مثل« :اللحم مطبوخ
جيداً ،لكن احل�ساء بارد» .وعندما نرغب
فيما بعد يف تذ ُّكر هذا املوقف ،تعيد ذاكرتنا
ن�سج التجربة باختالق  -ولي�س ا�سرتجاع -
ق�صة تعتمد على جمموعة املعلومات التي
خزنتها عن املوقف .يحدث هذا ب�سرعة
َّ
4
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ومن دون �أي جهد لدرجة جتعلنا نتوهم
�أن الأمر ك َّله كان موجود ًا يف عقولنا
طيلة الوقت مع �أنه مل يكن موجود ًا �أبداً.
املعلومات التي جمعها العقل عن حدث
غي من ذكرى هذا
ما بعد انتهائه ُت ِّ
احلدثً � .أول :ينطوي فعل التذ ُّكر على

عملية «ملء» وا�ستكمال للتفا�صيل التي مل
تخزن .وثاني ـ ـ ـ ًا ال ميكنن ــا حتديد اللحظة
َّ
التي نقوم فيها بهذه العملية لأ َّنها حتدث
ب�سرعة يف العقل الب ــاطن .وتتميز ه ـ ــذه
الظاه ــرة بالقـ ــوة لدرجـ ــة �أ َّنهـ ـ ــا حتدث
ح َّتى ونحن نعلم � َّأن �شخ�ص ًا ما يحاول
خداعنا.

جتاهل التفا�صيل املفقودة
ُ
�أظهرت الدرا�سات النف�سية �أنَّ الأ�شخا�ص
العاديني عندما يرغبون يف معرفة ما �إذا
كانت هناك عالقة ما تربط بني �أمرين،
ف�إنهم يبحثون عاد ًة وي�أخذون يف اعتبارهم،
ويتذ َّكرون املعلومات املتاحة لديهم ع َّما
«حدث» يف كال املوقفني؛ بينما يف�شلون يف
البحث والتفكري وتذكر املعلومات املطلوبة عما
«مل يحدث» .ويبدو �أننا نقع يف هذا اخلط�أ
بحكم العادة والتن�شئة وطرق التفكري.
ي�ؤ ِّثر عدم اهتمامنا بالتفا�صيل املفقودة على
الطريقة التي نف ِّكر بها يف امل�ستقبل؛ فنف�شل
كم املعلومات التي يختارها خيالنا
يف �إدراك ِّ
من ناحية ،واملعلومات التي يتجاهلها من
ناحية �أخرى .ل�شرح الفكرة ب�شكل مب�سط،

جر َيت جتربة ُط ِل َب فيها من جمموعة من
�أُ ِ
النا�س �أن يتخيلوا م�شاعرهم بعد عامني من
موت �أحد �أحبائهم ب�شكل مفاجئ ،فجاءت
الإجابات على �شاكلة« :ماذا تقول؟ �س�أكون
َّ
حمطم ًا ومد َّمر ًا متام ًا»� ،أو «لن �أكون قادر ًا
«ربا �أموت
على متابعة حياتي ليوم واحد»� ،أو َّ
كمد ًا» .عند هذه النقطة ُيط َرح عاد ًة �س�ؤا ٌل
تو�صل ه�ؤالء النا�س �إلى
�آخر عن ال�سبب وراء ُّ
مثل هذه الإجابات :ما الأفكار �أو ال�صور التي
خطرت لهم؟ وما املعلومات التي ف َّكروا فيها
قبل ردِّهم على ال�س�ؤال الأول؟ يف الغالب ير ُّد
ه�ؤالء الأ�شخا�ص قائلني �أ َّنهم تخ َّيلوا حلظة
معرفتهم بهذا اخلرب� ،أو ت�ص َّوروا �أنف�سهم
يف جنازة الفقيد الغايل� ،أو �أ َّنهم تخيلوا
الدخول �إلى غرفته اخلاوية .بينما ال يتح َّدث
� ٌّأي منهم عن الأمور التي �ستحدث ال حمالة
خالل العامني التاليني لوفاة ذلك الفقيد؛ �إلى

جانب التح ُّدث بالطبع عن امل�شاعر امل�ؤملة التي
�سي�شعرون بها .مل يذكر � ٌّأي منهم ولو كلمة
واحدة عن ح�ضور مباراة يلعبها �أحد الأحباب
يف املدر�سة مث ًال� ،أو اخلروج يف نزهة مع �شريك
حياته� ،أو قراءة كتاب رائع� ،أو الإ�شارة �إلى �أيِّ
ن�شاط من الأن�شطة التي يتو َّقع �أن ميار�سها
على مدار عامني من حياته .فمن الطبيعي
�أن يحدث �شيء ما من الأن�شطة التي يقوم
بها الإن�سان خالل العامني التاليني للحادثة
املفجعة  -مثل الأن�شطة الدورية املنتظمة؛
كالذهاب �إلى العمل مث ًال �أو تربية الأبناء -
والتي يرتتَّب عليها بال�ضرورة بع�ض التغريات
العاطفية وال�شعورية .ولكن على الرغم من
هذا عندما ُط ِرح ال�س�ؤال حم ُّل النقا�ش على
�أولئك الأ�شخا�ص ،تخ َّيلت عقولهم امل�ستقبل
وجتاهلت الكثري من الأمور املهمة الأخرى
وال�ضرورية للإجابة عن ال�س�ؤال ب�شكل �سليم.

ِ
اللحظة :ت�أثري احلا�ضر يف ت�شكيل ر�ؤية الإن�سان للما�ضي وامل�ستقبل
َع ْي ُ�ش

الأف�كار الت�ي يتمخ��ض عنه�ا خيالن�ا لي�س�ت خيالي�ة باملطل�ق كم�ا نظ�ن .وه�ذا ه�و �س�بب الت�ش�ابه الكبير بين امل�س�تقبل ال�ذي
نتخ َّيل�ه واحلا�ض�ر ال�ذي نعي�ش�ه.

فجوات الذاكرة
كثري ًا ما يلج�أ العقل �إلى خدعة «ملء الفجوات»

وا�ستكمال التفا�صيل املفقودة عندما يحاول
ا�سرتجاع ذكريات من املا�ضي �أو تخ ُّيل
�أحداث يف امل�ستقبل .توحي كلمة َ«م ْلء» هنا
بفجوة حتتاج �إلى �أن «ن�سدها» مبادة من نوع
ما .وكما �سيت�ضح فيما بعد عندما «يح�شو»
العقل الفجوات املوجودة يف ت�ص ُّوره للأم�س
والغد ،فهو يلج أ� �إلى مادة ت�س َّمى «احلا�ضر».
وهذا هو ما يحدث غالب ًا مع تذ ُّكر املا�ضي.
فعندما يعرف التالميذ مث ًال الدرجات التي
ح�صلوا عليها يف اختبار ما ،جتدهم يتعاملون
مع الأمر باهتمام �أقل بكثري من اهتمامهم

باالختبار قبل اخل�ضوع له؛ لأنَّ هذه هي
م�شاعرهم احلقيقية جتاه االختبار يف اللحظة
احلالية .وعندما ي�س�أل الطبيب املري�ض عن
نوبات ال�صداع التي يتع َّر�ض لها ،فغالب ًا ما
ي�صف الأمل الذي ي�شعر به حلظة طرح ال�س�ؤال
�أكرث مما ي�صف �شعوره يف وقت �سابق .واملهم
هنا هو مالحظة �أ َّنه يف ِّ
كل مثال من الأمثلة
ال�سابقة ال يتم َّكن ال�شخ�ص من تذ ُّكر ما�ضيه
ب�شكل كامل بل يتح َّد ُث ع َّما ي�شعر به �أو يفعله
�أو يف ِّكر فيه الآن بد ًال من ا�سرتجاع ما ف َّكر فيه
�أو فعله �أو قاله يف املا�ضي.
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وتزداد ق َّوة هذا امليل �إلى ملء الفجوات
املوجودة يف ذاكرتنا عن املا�ضي مبواد
من احلا�ضر ،عندما يتع َّلق الأمر بتذ ُّكر
م�شاعرن ــا .فـ ـ�إذا اعتربن ــا امل ــا�ضي جدار ًا
ذا ثقوب ،ف�إنَّ امل�ستقبل ثقب بال جدار.

مزايــــــا وعيــــوب
ال�شـعـــور املُ�سبــق

وفيما تلج�أ الذاكرة �إلى خدعة «ملء
الفجوات» ال�سرتجاع املا�ضي ،يعترب خيالنا
هو اخلدع ــة نف�سهـ ــا .و�إذا كان احلا�ضر
هـ ــو م ـ ــا يل ــون ذكرياتنا عن املا�ضـي ،ف�إنه
�سي ـ�ؤ ِّثـر بال�ضـرورة عل ــى تخ ُّيلنا للم�ستقبل.

وباخت�صـ ــار :يعاين �أغلبنا من �صعوبات يف
تخ ُّيل م�ستقبل خمتلف متام ًا عن احلا�ضر
الذي نعي�شه الآن ،كما نواجه �صعوبة �أكرب
يف تخ ُّيل فكرة اختالف تفكرينا و�شعورنا
عن احلا�ضر.

عملية التخ ُّيل التي ت�سمح لنا بتخيل �شكل البطريق  -مث ًال  -ونحن قابعون يف غرفة مغلقة ،هي نف�س
العملية التي نتبعها ال�ستك�شاف �شعورنا يف امل�ستقبل بينما نحن عالقون يف حا�ضرنا .فعندما يتخ َّيل
العقل �أمر ًا ما ،ف�إنه ي�ستعني باملناطق امل�س�ؤولة عن احلوا�س فيه ،حماو ًال تكوين مالمح �صورة منطقية
للعامل .ففي ِّ
كل م َّرة نقول عبارات على �شاكلة« :هذه البيتزا رائعة» ،نتخ َّيل �أنف�سنا ونحن ن�أكل بيتزا
فينتابنا �إح�سا�س ممتع بطعمها الذي تذ َّوقناه من قبل� .أي �أنَّ ا�سرتجاع امل�شاعر ال َّ
يتخطى عملية
التفكري الب�سيطة تلك .وباخت�صار :نحن ال جنل�س مم�سكني بورقة وقلم نت أ� َّمل مميزات وعيوب
حدث معني يف امل�ستقبل ،فالأمر �أب�سط من هذا؛ نحن فقط نح ِّفز عقولنا للتفكري يف هذا احلدث
ليبد�أ خيالنا يف العمل ،فنالحظ بعدها ردود �أفعالنا العاطفية جتاه احلدث .وعندما َتعر�ض علينا
خميل ُتنا ملحة من الأمور امل�ستقبلية ،يتك َّون لدينا �شعو ٌر م�سب ٌق ملا قد يحدث الحق ًا .ي�سمح لنا ال�شعور
امل�سبق بالتنب�ؤ مب�شاعرنا ب�شكل �أف�ضل من التفكري املنطقي ،لكن فاعليته حمدودة.

امل�شاعر التي تعرتينا عندما ن�سمع �أو نرى �أو نرتدي �أو منتلك �أو َنقود �أو ن�أكل
فما ن�شعر به عند تخ ُّيل �شيء ما ،لي�س دائم ًا هو �أف�ضل ما َي ْ�س ُب
َ
هذا ال�شيء يف امل�ستقبل .فعلى �سبيل املثال :ملاذا تغلق عينيك عندما ترغب يف ت�ص ُّور �شيء ما� ،أو ت�س ُّد �أذنيك ب�إ�صبعيك عندما حتاول تذ ُّكر
نغمة �أغنية ما؟ �أنت تفعل هذا لأنَّ املخ يحتاج �إلى ا�ستخدام
�أع�صاب الب�صر وال�سمع يف الق�شرة الدماغية
ليقوم مبهام التخ ُّيل الب�صري وال�سمعي،
و�إذا كانت هذه الأع�صاب م�شغولة بالفعل
مهامها الأ�سا�سية � -أي بر�ؤية و�سماع
ب�أداء ِّ
ما يحدث يف عامل الواقع  -فلن تتم َّكن من
القيام مبه َّمة التخ ُّيل املطلوبة منها .فال
ميكنك  -مث ًال  -تخ ُّيل �صورة بطريق و�أنت
تت�أمل نعامة ،لأنَّ عينيك ت�ستخدمان يف تلك
اللحظة َّ
كل الأجزاء التي يحتاجها خيالك لت�ص ِّور
�شكل البطريق .بعبارة �أخرى عندما نطلب من
عقولنا النظر يف نف�س اللحظة �إلى �شيء حقيقي و�آخر
خيايل ،ف�إن عقولنا متيل �إلى تنفيذ الطلب الأول وتتجاهل
أهم واجباته،
الثاين .فالعقل يعترب �إدراك وت�ص ُّور الواقع امللمو�س �أ َّو َل و� َّ
وبالتايل ف�إنَّ مطالبتك له بتخ�صي�ص جزء من الأع�صاب الب�صرية للتخ ُّيل يف �أثناء ممار�سته لواجبه
الأهم يت ُّم رف�ضها ب�شكل مبا�شر وحا�سم.
�إذا مل يطبق عق ُلك هذه ال�سيا�سة ف�إنك قد جتد نف�سك تقود �سيارتك �أثناء �إ�ضاءة الإ�شارة احلمراء،
ولن تتو َّقف �إن كنت تف ِّكر يف نف�س اللحظة يف الإ�شارة اخل�ضراء .ال�سيا�سة التي متنعك من
تخ ُّيل البطريق و�أنت تنظر �إلى النعامة ،هي نف�س ال�سيا�سة التي متنعك من تخ ُّيل املو َّدة
و�أنت ت�شعر بالغ�ضب� ،أو �أن تتخ َّيل اجلوع و�أنت ت�شعر بال�شبع .فكيف �إذن �ستتخ َّيل
م�شاعرك يف امل�ستقبل بينما ي�ستخدم عقلك املناطق امل�س�ؤولة عن العاطفة يف
التعامل مع الأحداث احلالية.
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التربير املنطقي� :إ�ضفاء �صبغة منطقية على الأمور ح َّتى يقبلها العقل
من ال�صعب �أن ُيخربنا اخليال كيف نتعامل مع امل�ستقبل عندما نعي�شه بالفعل .ف�إذا ك َّنا نواجه �صعوبة يف التن ُّب�ؤ ب�أحداث م�ستقبلية،
ف�إ َّننا �سنواجه �صعوبات �أكرب يف تو ُّقع تعاملنا مع هذه الأحداث عندما حتدث يف الواقع.

جهاز املناعة النف�سي

تعترب حياتنا مزيج ًا من احلقيقة القا�سية
والوهم املريح ،وال ميكننا �إغفال �أي منهما.
ف�إذا تعاملنا مع العامل من حولنا كما هو
فربا نعاين من اكتئاب �شديد يحول
متام ًاَّ ،
دون ممار�ستنا لأن�شطة احلياة اليومية بال�شكل
املالئم .و�إذا تعاملنا معه كما نتم َّناه ونتخ َّيله،
ف�سنعي�ش يف وهم مطبق مينعنا من ممار�سة
احلياة ب�شكل طبيعي .فال ميكننا �إذن �أن
نعي�ش من دون الواقع وال ميكننا العي�ش من

دون الوهم فك ٌّل منهما يلعب دور ًا يف حياتنا
ت ُّد من ت�أثري الآخر علينا.
ويفر�ض قيود ًا َ ُ
وهذا ما يجعل جتربتنا يف عامل الواقع عبارة
عن عملية تفاو�ض بارعة حتدث طوال الوقت
بني متناف�سني َ�صع َّبي املرا�س.
أهم �أدوات
ُيعترب جها ُز املناعة النف�سي من � ِّ
العقل للحفاظ على التوازن بني احلقائق
والأوهـ ــام .وبد ًال مـ ــن النظ ــر �إلـ ــى بع�ض
الأ�شخا�ص باعتبارهم مفرطي التفا�ؤل لدرجة
ال�سذاجة ميكن التفكري فيهم وك�أنهم يتم َّتعون
بجهاز مناعي نف�سي يحمي عقولهم من
التعا�سة ،وذلك بنف�س الطريقة التي يحمي
اجل�سم من الأمرا�ض.
بها جها ُز املناعة
َ
فعندما نواجه م�شاع َر م�ؤمل ًة ب�سبب الرف�ض� ،أو
فقدان عزيز �أو الف�شل ال يجب �أن ُيفرط جها ُز
املناعة النف�سي يف حمايتنا لدرجة جتعل ك ُّل
ٍ
واحد منا يقول يف نف�سه�« :أنا يف �أف�ضل حال
لكن الظروف �ضدي» .كما ال يجب �أن يف�شل
يف حمايتنا مبا يكفي حتى ال ي�صل ك ُّل ٍ
واحد
منا �إلى مرحلة الي�أ�س .فجهاز املناعة النف�سي

ال�سليم يح ِّقق توازن ًا بني احلالتني ال�سابقتني؛
في�سمح ل�صاحبه بال�شعور الإيجابي �إلى احلد
الذي ميكِّنه من مواجهة املواقف احلياتية
املختلفة؛ وعلى نحو �سلبي �إلى احلد الذي
ميكِّنه مــن فعل �شيء ما حيال هذه املواقف،
توجهه العام هو« :نعم  ..كان �أدائي
فيكون ُّ
�ضعيف ًا و�أ�شعر بال�ضيق حيال هذا الأمر ،ولكن
علي �أن �أثق بنف�سي �أكرث كي �أمتكَّن من معاودة
َّ
التجربة م َّرة �أخرى».
نحن نحتاج دائم ًا �إلى �أن نتمتع باحلماية  -دون
�أن نكون دفاعيني �أو م�ست�سلمني  -وهذا هو ما
يجعل عقولنا تبحث ب�شكل طبيعي وتلقائي عن
�أف�ضل تف�سري للأمور ،مع الإ�صرار على ات�ساق
هذا التف�سري ب�شكل منطقي مع احلقائق من
�سبب اقتنا�صنا لأ َّية
يف�س ُر َ
حولنا .وهذا ما ِّ
فر�صة جتعلنا نفكِّر يف �أنف�سنا ب�شكل �إيجابي،
بينما نرف�ض الفر�ص التي تدفعنا �إلى التفكري
ميت �إلى الواقع �أو
الإيجابي املفرط الذي ال ُّ
املنطق ب�أ َّية �صلة.

تغيري احلقائق
خالل رحلة تط ُّور احل�ضارة الإن�سانية ،ط َّور العقل والعني عالقة اتفاق جتعل
العقل ي�صدِّ ق ما تراه العني وال ي�صدِّ ق ما تنكره .ف�إذا ك َّنا �سن�صدِّ ق � َّأي �شيء
فيجب �أن يكون مدعوم ًا �أو على ال ِّ
أقل ال يتعار�ض ب�شكل �صارخ مع احلقائق.
�إذا كانت الآراء مقبولة فقط عندما تتمتَّع بامل�صداقية و�إذا كانت تتمتَّع حق ًا
بامل�صداقية لأنها ارتكزت على احلقائق فكيف ميكننا تكوين وجهات نظر �إيجابية
ذات م�صداقية عن �أنف�سنا وجتاربنا يف احلياة؟ الإجابة هي� :أن ُن َغ ِّي احلقائق.
هناك العديد من �أ�ساليب جمع وتف�سري وحتليل احلقائق ،وغالب ًا ما ت�ؤدي
الأ�ساليب املختلفة �إلى ا�ستنتاجات خمتلفة ،وهذا هو ال�سبب الكامن وراء
واحل ْميات الغذائية
اختالف العلماء مث ًال حول خماطر االحتبا�س احلراريِ ،
املعتمدة على خف�ض الكربوهيدرات .ففي الواقع ت�شري الأبحاث �إلى �أ َّنه عندما
يتع َّلق الأمر بجمع وحتليل معلومات عن �أنف�سنا وعن جتاربنا يف احلياة ،فكثري ًا
«التو�صل �إلى �أ�سو�أ النتائج».
ما يحظى معظمنا ب�أرقى ال�شهادات يف
ُّ
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املف�ضلة لدينا
عند البحث عن احلقائق التي ت�ؤثِّر على اال�ستنتاجات َّ
عما ي�ؤكِّد �أفكارنا ال ما يدح�ضها .مثال ذلك �أننا عندما
نبحث َّ
ٍ
منتج قررنا �شراءه ،ف�إننا ننهمك يف متابعة
نبحث عن
معلومات عن ٍ
الإعالنات التي تروج له ،والتي حتتوي على حقائق حول مم ِّيزاته
مهتمون
وتتج َّنب عيو َبه وم�ساوئَه ،هذا على الرغم من زعمنا ب�أ َّننا ُّ
مبعرفة املزيد عن ال�سلعة التي �سن�شرتيها فنحن نهتم فقط بجمع
املعلومات الإيجابية عن املنتج والتي ت�ؤكِّد وتربز ح�صا َفة اختيارنا.
يزداد ميلنا �إلى جمع املعلومات التي تدعم ا�ستنتاجاتنا وخا�صة
عندما يتعلَّق الأمر باختيار �أ�صحابنا .فنحن نق�ضي �أوقات ًا طويلة،
وننفق مبالغ طائلة لرتتيب حياتنا ولكي نحيط �أنف�سنا ب�أ�شخا�ص
ي�شبهوننا ويحبوننا .فلي�س من الغريب �إذن� ،أ َّننا عندما نلج�أ �إلى
معارفنا للح�صول على ن�صيحة �أو ر�أي جندهم مييلون �إلى ت�أكيد
اال�ستنتاجات التي تو�صلنا �إليها من قبل .وح َّتى لو ف�شل ه�ؤالء

�أحيان ًا يف �إخبارنا مبا نرغب يف �سماعه ف�إننا منار�س بع�ض ِ
احليل
الذكية مل�ساعدتهم على دعم ا�ستنتاجاتنا؛ بل قد يذهب بنا الأمر
�صحة خياراتنا ح َّتى من دون اال�شرتاك
لدفع الآخرين �إلى ت�أكيد َّ
معهم يف حوار حقيقي حول هذه اخليارات.
�صف �سيارتك
ت� َّأمل املثال التايل� :أنت ال حتتاج �إلى التمكُّن من ِّ
و�أنت مع�صوب العينني كي ت�صبح �سائ ًقا بارعاً؛ و� َّإنا حتتاج فقط
مما يفعله �أغلب النا�س .فكيف نعرف
�إلى �ص ِّفها ب�شكل �أف�ضل َّ
�صف �سياراتهم؟ بالنظر �إلى ال�سيارات
درجة براعة الآخرين يف ِّ
من حولنا .ولكن ملاذا نفعل ذلك؟ نحن نفعل ذلك للت�أ ُّكد من �أ َّننا
نرى ما نرغب يف ر�ؤيته ،فنحن ننظر �إلى ال�سيارات الأخرى ب�شكل
انتقائي بحيث نرى فقط ما يثبت براعتنا يف القيادة وتف ُّوقنا على
الآخرين .وباملثل ف� َّإن ح�صولَنا على تقدير «جيد» لي�س �سيئ ًا على
الإطالق �إذا قار َّنا �أنف�سنا باحلا�صلني على تقدير «مقبول» ..وهكذا.

ال�ضغوط املحفزة :لكي يعمل � ُّأي جهاز
دفاعي بفاعلية يجب �أن ي�ستجيب للتهديدات
ولكي يكون عملي ًا يجب �أن ي�ستجيب فقط
تتعدى اخلطوط احلمراء فقد
للتهديدات التي َّ
تتعدى احلد الطبيعي
يكون للتهديدات التي َّ
مدم ٌر يتناق�ض مع حجمها ال�صغري
ري ِّ
ت�أث ٌ
ظاهري ًا .وعلى العك�س من التهديدات الكربى
ميكن للتهديدات ال�صغرى �أن تتخطَّ ى �أجهزة
الرادار دون مالحظتها.
ُي َعد جهاز املناعة النف�سي نظام ًا دفاعي ًا
وهو يعمل وفق ًا ملبد�أ التهديدات �سالف
الذكر .وعندما تت�س َّبب جتاربنا يف احلياة
يف �شعورنا بالتعا�سة ف�إن جهاز املناعة
يغي احلقائق التي ت�سعدنا ويبعد ع َّنا اللوم
ِّ
فيعطينا نظرة �إيجابية .ولكنه ال يعمل بهذه
الطريقة مع م�شاعر احلزن �أو الغرية �أو
الغ�ضب �أو الإحباط فهو يعمل فقط عندما
نواجه تهديدات خطرية .ويعترب الف�شل يف
الزواج �أو فقدان الوظيفة  -مث ًال  -نتيج ًة
طبيعي ًة ملجموعة من االعتداءات اخلطرية
على �سعادتنا ،وهي التي ح َّفزت دفاعاتنا
النف�سية.
8
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املعاناة هي التي حتفز العمليات التي متكِّننا
من َت ُّملها ثم ن�سيانها متــام ًا لكن املعاناة
�أو امل�شك ـ ــالت الب�سيط ــة غري قـ ــادرة على
فع ـ ــل ذلك .وهــذه احلقيقـ ـ ـ ــة الغريبـ ـ ـ ــة

جتعل مــن ال�صعب علينــا تو ُّقـ ــع م�ستقبلنـ ــا
ال�شعـ ــوري ومـ ــا �إذا كنــا �سن�شعر بال�سعـ ــادة
غـ ـ ـ ــد ًا �أو الأ�سب ـ ـ ــوع الق ـ ـ ـ ــادم �أو العـ ـ ــام
القـ ــادم.

حافز «الالمفر»
مييل الإن�سان بطبعه �إلى البحث وتب ِّني نظرة �إيجابية للأمور التي
يواجه �صعوبة يف التعامل معها .فعندما يحدث لنا ما ال نرغب
فيه ،يكون �أ َّو ُل ر ِّد فعل لنا هو حماولة االنف�صال عنه والبحث عن
�سياق �آخر �أف�ضل.
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ولهذا ف�إننا ن ِّفر دائم ًا من �أي �سياق �سلبي لنبحث عن
�سياق �أف�ضل .وعندما جند �أنف�سنا عالقني يف موقف ال
مفر منه ،ف�إننا نبحث عن ال�سبل املمكنة لتغيري ر�ؤيتنا.
َّ
فنحن ن�صل �إلى اجلانب امل�شرق من الأمور فقط عندما
يتح َّتم علينا ذلك .هذا هو �سبب زيادة �شعور النا�س
باالرتياح عندما تظهر الفحو�ص اجلينية �أ َّنهم يعانون -

مث ًال  -من خلل جيني خطري بينما ال ي�شعرون بهذا عندما
تكون النتائج غري قاطعة .ولهذا ال�سبب نحاول دائم ًا
حد ممكن مما تبقى من ُعمرنا
اال�ستفادة �إلى �أق�صى ٍّ
مفر» �أمامنا �سوى هذا .فلي�س ب�إمكاننا ا�ستعادة
لأ َّنه «ال َّ
ما م�ضى ويظل ب�إمكاننا ا�ستثمار اللحظات وال�شعور
بال�سعادة جتاه ما هو � ٍآت.

إن�سان ٌ
ُ
قابل
النم ِّوُ :ك ُّل � ٍ
قابلية ُ
والتطور
للتح�سن
ُّ
ُّ

الذاكرة وامل�شاهد اخلتامية

تخزن
ال تخزِّ ن الذاكرة فيلم ًا طوي ًال عن جتاربنا وخرباتنا ،و� َّإنا ِّ
ٍ
خا�ص على امل�شاهد
ملحة مميزة عن الأحداث ،وتركِّز
ب�شكل ٍّ
اخلتامية لكلِّ موقف .و�سواء ك َّنا ن�سمع جمموع ًة من الأ�صوات،
�أو نقر�أ جمموعة من الر�سائل� ،أو ننظر �إلى جمموعة من ال�صور،
�أو ن�ش ُّم جمموعة من الروائح� ،أو نقابل جمموعة من النا�س؛
فنحن منيل �إلى تذكُّر النهايات وما قبلها ،ب�شكل �أف�ضل من
تذكُّر البدايات وما بعدها .فعندما نرجع بذاكرتنا �إلى املجموعة
ب�أكملها ،يت�أثرانطباعنا بنهايتها فقط .وتزداد ح َّدة هذا امليل
�إلى الت�أثر بالنهاية عندما ن�سرتجع �أحداث ًا �سعدنا �أو ت�ألَّ نا فيها
ويف�سر تركيز الذاكرة على النهايات ملاذا تتذكر الن�ساء
ب�ش َّدةِّ .
أخف كثري ًا من
�آالم الوالدة بعد مرور فرتة من الوقت ،وك�أنَّها � ُّ
الأمل احلقيقي الذي �شَ ُعرن به ،ولهذا ال�سبب �أي�ض ًا ي�شعر � -أو
يظن  -الأزواج الذين �ساءت العالقة بينهم �أنهم مل يكونوا �سعداء
�أبد ًا من قبل.

البث املبا�شر من امل�ستقبل
ُّ

على الرغم من �صعوبة التن ُّب�ؤ بامل�ستقبل ف�إننا جند �أنف�سنا �أمام
�ضرورة ُتتِّم علينا اتخاذ جمموعة من القرارات املتعلِّقة
بامل�ستقبل الذي ن�ستهدف الو�صول �إليه� ،أو الذي نريد جت ُّنبه.
ولكن �إذا ك َّنا مع َّر�ضني الرتكاب الكثري من الأخطاء عند تخ ُّيل
ٍ
قرارات �صحيح ٍة حياله؟
امل�ستقبل فكيف �سنتمكَّن من اتخاذ
ٍ
ككائنات اجتماعي ٍة ناطق ٍة �أنَّنا قادرون على
من مم ِّيزاتنا
اال�ستفادة من خربات الآخرين دون احلاجة �إلى خو�ضها ب�أنف�سنا.
فقد اجتهد الب�شر عرب التاريخ يف التغلُّب على جهلهم بتق�سيم
جهد اال�ستك�شاف وتبادل اخلربات فيما بينهم .ومتثل قدرتنا
على تبادل اخلربات ح ًال ب�سيط ًا للم�شكلة الرئي�سة التي نناق�شها
10
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هنا ،وهي تخ ُّيل امل�ستقبل .فرغم �أن قدرتنا على تخ ُّيل امل�ستقبل تبقى
دائم ًا منقو�صة ومعيبة ولكن ال م�شكلة يف هذا ،لأ َّننا ل�سنا م�ضطرين
لتخ ُّيل م�شاعرنا وم�ستوى �سعادتنا كلما قررنا االنتفال �إلى مدين ٍة
جديدة� ،أو تناول وجبة طعام �صيني مثالً ،ل َّأن هناك �أ�شخا�ص ًا كثريين
نعرفهم ،ممن خا�ضوا هذه التجارب بالفعل ،وي�سعدهم �أن يحدثونا
م�ستعدين لعر�ض جتاربهم وخرباتهم
عنها .كلُّنا حماطون ب�أ�شخا�ص
ِّ
يف احلياة ،وحينما ن�ستمع �إليهم ،نتمكَّن من معرفة �أي م�ستقبل يجدر
بنا اختياره.

كتب مشابهة:

The Myths Of Happiness

What Should Make You Happy, But
Doesn’t, What Shouldn’t Make You
Happy, But Does.
By Sonja Lyubomirsky. 2014

ب�شكل ٍ
َّربا �أننا  -كغرينا من بني الب�شر  -ال نثق يف كالم النا�س ٍ
كامل
عندما يحدثوننا عن جتاربهم ال�سابقة ،وذلك ب�سبب هفوات الذاكرة.
ولكن عندما يخربوننا بتجاربهم احلالية ،فهم مي ُّدوننا ب�إفادة حلظية
عن حالتهم ال�شخ�صية والتي تعترب معيار ًا ذهبي ًا لقيا�س ال�سعادة.
�إن كنت ت�ؤمن بقدرة النا�س  -ب�شكل عام  -على و�صف م�شاعرهم
اللحظية عندما نَطلُب منهم ذلك ،ميكنك �إذن توقُّع م�شاعرك يف
ٍ
�شخ�ص يعي�ش ذات التجربة التي ترغب يف
امل�ستقبل ،بعد �أن تعرث على
خو�ضها عما قريب .فبد ًال من تذكُّر جتاربنا ال�سابقة كمحاولة لر�سم
توقُّعات للم�ستقبل ،ف�إننا ن�ستطيع  -بب�ساطة � -أن نطلب من الآخرين �أن
وربا يجب علينا التوقف متام ًا عن حماوالت
يت أ� َّملوا حالتهم الداخليةَّ .
التذكُّر والتخ ُّيل ،واال�ستعا�ضة عنها بالآخرين كبديل لنا يف امل�ستقبل.

هكذا ن�صنع ال�سعادة

نحن نتخذ على ال ِّ
قرارات حا�سم ٍة ومه َّمة يف حياتنا وهي:
أقل ثالثة
ٍ
 �أين نعي�ش اجلزء الأكرب من حياتنا (ال�سكن)؟ وماذا نعمل لنحقق ذواتنا (املهنة)؟ ومن �سيكون �شريك حياتنا (الزواج)؟وال�س�ؤال املهم هنا :كيف نتخذ هذه القرارات؟
يف ظل عدم وجود معادلة متكاملة لتو ُّقع و�صناعة امل�ستقبل ف�إننا �سنفعل
مثلما يفعل كل بني الب�شر فقط « نتخ َّيل» .فعقولنا تتمتَّع ببنية فريدة
ت�سمح لنا باالنتقال ذهني ًا �إلى ظروف م�ستقبلية لن�س�أل �أنف�سنا عن �شعورنا
حيال هذه الظروف .فقد �أثبت العلم �أ َّننا عندما نتخ َّيل امل�ستقبل ،ف�إننا
ن�صنع تفا�صيل لن حتدث بالفعل ،ونتجاهل بع�ض التفا�صيل التي قد تقع
فع ًال .فمثلما ال ن�ستطيع �أن نتجاهل م�شاعرنا يف اللحظة احلا�ضرة ف�إنه
من امل�ستحيل �أن ن�ستطيع حتديد ما �سيحدث الحق ًا .فاحلقيقة هي �أنه
ال توجد معادلة ب�سيطة للعثور على ال�سعادة .ولكن �إذا كانت عقولنا
اجل َّبارة ال متكننا من التج ُّول يف امل�ستقبل بثقة ،فهي على ال ِّ
أقل ت�ساعدنا
يف فهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى ُّ
تعثنا يف البحث ،وا�ضطرارنا ل�صنع
الواقع ال�سعيد الذي نريده؛ وهذا ما يفعله الإيجابيون على الدوام.

Happier
Learn the Secrets to Daily Joy and
Lasting Fulfillment.
By Tal Ben-Shahar. 2007

The Happiness Advantage
The Seven Principles of Positive
Psychology That Fuel Success and
Performance at Work
By Shawn Achor. 2010

قراءة ممتعة
ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae
تواصلوا معنا على

لخدمات الطباعة والنشر
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ﻢ َوا ْﻟ َﻤ ْﻌ ِﺮ َﻓ َﺔ أَ ْﻗ َﻮى
" ِإ ﱠن ا ْﻟ َﻘ َﻠ َ
ﻴﺮ ﻣِ ْ
ـﺮى "
ـﻦ أَ ﱢ
ِﺑ َﻜ ِ
ـﺜ ٍ
ي ُﻗ ﱠ
ـﻮ ٍة أُ ْﺧ َ
اﻟﺴ ُﻤﻮّ ﱠ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم
ﺤ ﱠﻤﺪ ِﺑﻦ ر ِ
ﺻ ِ
َ
اﻟﺸﻴْ ُﺦ ُﻣ َ
ﺎﺣ ُ
ﺐ 
ﺑ َ
ﻢ وَ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ،
ِﻬ ِﺬهِ ا ْﻟ َﻤ ُﻘﻮ َﻟ ِﺔ ﻳُﺮْ ِ
اﻣ َﻬﺎ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُ
ِﻢ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َِﺔ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﺳ ُﻤﻮ ه دَ ﻋَ ﺎﺋ َ
ﺳﻲ ُ
اﻣ ِﺔ وَ ِﻗﻮَ ُ
ﺴ َﺘ َﺪ َ
َ
َ
َ
ُ
ﻄﻮ ِر ا ﱠﻟ ِﺬي ا ْﻧ َ
وَ ُﻫ َﻤﺎ ر ََﻛﺎﺋ ُِﺰ اﻟ ﱠﺘ َ
ﻄ َﻠ َﻘ ْ
َاﺷﺪ آل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم،
ﺴﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أ ْﺟﻠ ِِﻪ ُﻣﺆ ﱠ
ﺳ َ

ﻮس ﱠ
وَ ا ْﻟ َﻬﺎدِ َﻓ ُﺔ ِإ َﻟﻰ َﻧ ْ
ﻻ ْﺑﺘ َ
ﺸﺮِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﺛ َﻘ َ
َض
اع وَ ا ِ
اﻟﺸﺒ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ا ْﻟ ِﺈﺑ َْﺪ ِ
َﺎب ﺑ َِﻐﺮ ِ
ِﻜﺎ ِر ِﻓﻲ ُﻧ ُﻔ ِ
ﻃﺮِ ُ
ﺎت ﻋَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔٍ ر َِﻛﻴ َﺰ ُﺗ َﻬﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ وَ َ
ﺎء.
ﻳﺠﺎدِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﻳﻘ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َُﺔ وَ ًﻏﺎ َﻳ ُﺘ َﻬﺎ ا ِ
ِإ َ
ﻻ ْزدِ َﻫﺎ ُر وَ اﻟﺮﱠ َﺧ ُ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم َﺗ ْﻬ ِﺪ ُ
ف
َات وَ ا ْﻟ َﺒﺮ ِ
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ِإ ﱠن ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎدَ ر ِ
َاﻣ َﺞ ا ﱠﻟﺘِﻲ أَ ْﻃ َﻠ َﻘ ْﺘ َﻬﺎ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ
ﺎت َﻗﺎﺋ َِﻤﺔٍ ﻋَ َﻠﻰ ْ
ﻴﻌ َﻬﺎ ِإ َﻟﻰ ِﺑ َﻨﺎءِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﺎل ِإ ْﺛﺮَاءِ
َﺟ ِﻤ ُ
اﻗﺘ َ
ِﺼﺎدِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔَ ،
اء ِﻣ ْﻦ ِﺧ َﻠ ِ
ﺳﻮَ ً
َ
ﺎت ﺑِﺎ ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ وَ ﱠ
اﻟﺜ َﻘ َ
ﻴﻦ اﻟ ﻠ َﻐ ِﺔ ا ْﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴ ِﱠﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﻣ َﻜﺎ َﻧﺘ َ
ِﻬﺎ َﻟ َﺪى
ا ْﻟ ُﻤ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ِ
ﺎﻓ ِﺔ  ،أوْ دَ ﻋْ ِ
ﻢ وَ َﺗ ْﻤ ِﻜ ِ
َات وَ ﱠ
َﺎل ا ْﻟ َﻘﺎدِ َﻣ ِﺔ  ،وَ َﻛ َﺬﻟ َ
اﻟﺜ َﻘ َ
ض اﻟ ﱠﻨ َﺘ ِﺎجَ ا ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ ﱢي ِﻟ ْﻠ َﺤ َ
ﺎت ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ َﺘﻠ ًِﻔ ِﺔ ،
ﺎﻓ ِ
ﻀﺎر ِ
ا ْﻟ َﺄ ْﺟﻴ ِ
ِﻚ ﻋَ ْﺒ َﺮ ﻋَ ﺮْ ِ
ﺎق ﺑِﺎﻟ ﱠﺘ َ
ﻴﻞ ِﻣﻦ ا ْﻟ ُﻤﺒ ِْﺪﻋِ َ
ﺿ َ
ﺑِﺎ ْﻟ ِﺈ َ
ﻄﻮ ِر
ﻴﻞ وَ إِﻋْ َﺪادِ ِﺟ ٍ
ﺎﻓ ِﺔ ِإ َﻟﻰ َﺗ ْﺄ ِﻫ ِ
ﻴﻦ َﻗﺎدِ ٍر ﻋَ َﻠﻰ دَ ْﻓ ِﻊ ا ْﻟ ُﺄ ﱠﻣ ِﺔ ِﻟ ﱢﻠ َﺤ ِ
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ا ْﻟ َﻌﺎ َﻟ ِﻤ ﱢ
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