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ثوان...
في
ٍ

املعنى اجلديد للتنظيم ..

ال �شكَّ � َّأن املعرفة تعترب من �أهم املعايري التي تقود
امل�ؤ�س�سات �إلى النجاح ،لذا ينبغي توافرها يف جناحي
العمل اللذين ي�شمالن املديرين والأفراد العاملني يف �أي
م�ؤ�س�سة على ح ٍّد �سواء؛ لأن مهمة القائد الأ�سا�سية تتمثَّل
يف و�ضع وتطبيق ر�ؤية ور�سالة وقيم معينة ،ف�إذا امتثل
اجلميع �إلى هذه الر�ؤية والر�سالة والقيم بهدف الو�صول �إلى غاية م�شرتكة ،فهذا
يعني �أنهم جنحوا يف و�ضع حجر الأ�سا�س لكل ما �سي�أتي بعد ذلك من �إجنازات،
فالقائد الناجح يجعل من املعرفة �أداة لقيادة فريقه ،و�إلهامهم ومتكينهم من حتقيق
النجاح.

يفتقر معظم النا�س �إلى القدرة على التنظيم ٍ
ب�شكل ال يدع
جما ًال لت�سلُّل الفو�ضى م َّرة �أخرى .ومهما ازداد �إتقانهم
وتفانيهم ،ف�سرعان ما ين�سون �أو يرتاجعون عن تطبيق �أي
نظام يتبنونه فتعود الأمور �إلى �سريتها الفو�ضوية الأولى.
وهنا يربز دور ا�سرتاتيج َّية «كون ماري»  -وهو ا�سم مركَّب
مقتب�س من احلروف الأولى ال�سم م�ؤلِّفة الكتاب؛ مبتكرة هذه
اال�سرتاتيج َّية «ماري كوندو»  -والتي تعترب واحدة من �أب�سط
اال�سرتاتيج َّيات و�أكرثها فاعل َّية يف التخل�ص من الفو�ضى.
وتقوم هذه اال�سرتاتيج َّية على مبد�أ ب�سيط هو:

ول َّأن املعرفة ت�ش ِّكل اال�ستعداد لتقومي الأفراد العاملني وفق خربتهم وكفاءتهم ،فال
ب َّد من �أن يت�صف القائد الذي يقود فريقه لأول مرة بعدة �صفات تعينه على حتقيق
النجاح ،وجتعل منه قائد ًا ملهم ًا لفريقه ،و�أه ُّم هذه ال�صفات :الر�ؤية ال�صائبة،
والقدرة على اتخاذ القرار ال�صائب يف الوقت املنا�سب ،واحل�س املرهف ،والتفاين
يف العمل ،والعمل على م�شاركة فريقه يف القرارات ،و�أن يبعد كلمة «م�ستحيل» من
قامو�سه ،وهنا حت�ضرين مقولة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» حينما يتحدث
عن القيادة« :ال مكان لكلمة م�ستحيل يف قامو�س القيادة ،ومهما كانت ال�صعوبات
كبرية ف� َّإن الإميان والعزمية والإ�صرار كفيلة بالتغلب عليها».

نظم امل�ساحات
ثم ِّ
ابد�أ بالتخ ُّل�ص من الزوائدَّ ،
املتاحة كلي ًا و�إجمالي ًا ويف جولة واحدة ،وقل
وداع ًا للفو�ضى.

ومن خالل مبادرة «كتاب يف دقائق» �إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،والتي د�أبت على تقدمي �أف�ضل امل�ؤلفات والكتب العاملية يف �شتى املجاالت من
خالل ملخ�صات �ش ِّيقة جلميع الق َّراء ،ن�ضع اليوم بني �أيديكم جمموعة من الكتب التي
ت�س ِّلط ال�ضوء على مو�ضوعات تتناول القيادة ،والإبداع واالبتكار ،و�أهمية التنظيم يف
حياة الأفراد.
حيث نتعرف من خالل الكتاب الأول «�سحر التنظيم  ...كيف نتخل�ص من الفو�ضى
�إلى الأبد» �إلى �أهمية النظام يف حياة الأفراد ،وتغيري نظرتهم �إلى �أنف�سهم
وتطلعاتهم ،وكيفية التعامل مع ممتلكاتهم عن طريق التنظيم ،و�ضرورة التخل�ص
من الأ�شياء الزائدة التي ال ت�ستخدم ،مما يولد بداخلهم م�شاعر تلقائية وحقيقية
متنحهم الطاقة الإيجابية ،والقدرة على اال�ستمرار واملثابرة.
�أما الكتاب الثاين « قفزات ذكية  ...كيف يخت�صر اخلارقون واملبتكرون طريق
النجاح» في�س ِّلط ال�ضوء على العمل اجلاد ،وا�ستثمار الطاقة الكامنة التي ت�ؤهلنا
بدورها الكت�شاف وا�ستثمار الفر�ص التي مل تكن متوقعة يف حياتنا.
ويتناول الكتاب الثالث «قائد للمرة الأولى  ...كيف تقود فريقك اجلديد وتلهمه»
عنا�صر القيادة الناجحة عن طريق بث روح الإلهام يف نفو�س الآخرين ،ومتكينهم
من بناء عالقات �إيجابية تدفع بيئة العمل �إلى التقدم والنجاح.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ا�ستح�سانكم ،و�أن ترفد خميالتكم باملزيد من الإبداع يف جوانب حياتكم كافة.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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يتم َّتع التنظيم بقدرة حتفيز َّية هائلة تتجاوز كونه جم َّرد و�سيلة
لتوفري بيئة نظيفة و�صح َّية؛ �إذ ميت ُّد �أثره �إلى تغيري نظرة الأفراد
�إلى �أنف�سهم وتطلُّعاتهم واحلياة ككل .فاملنزل املُر َّتب رمز للذهن
والتوجهات الإيجاب َّية والعالقات املثمرة .وهو �أولى
ال�صايف
ُّ
يحب وما
اخلطوات نحو تع ُّمق الإن�سان يف احتياجاته ورغباته وما ُّ
يكره وما يتبنَّاه يف احلياة.
يت�ساءل الكثريون ع َّما مي ِّيز ا�سرتاتيج َّية «كون ماري» عن غريها
من اال�سرتاتيج َّيات وما يك�سبها هذا ال�صيت املدوي والفاعل َّية
اال�ستثنائ َّية .واحلقيقة هي �أن هذه اال�سرتاتيج َّية تنقل الرتتيب �إلى
ُبعد جديد ومغاير للنظرة التقليد َّية التي طاملا تبنَّيناها واعتدنا
عليها .فالرتتيب وفق نظام ف َّعال يت�ض َّمن جمموعة من الأن�شطة
واملمار�سات الب�سيطة التي ت�شمل نقل الأ�شياء من مكان �إلى �آخر،
وو�ضع كلِّ قطعة يف املكان املخ�ص�ص لها .ورغم هذه الب�ساطة
تظن � َّأن طف ًال يف ال�ساد�سة من عمره ي�ستطيع القيام
التي جتعلك ُّ
بهذا مبفرده ،يقف الكثري من النا�س مكتويف الأيدي �أمام حتقيق

النظام � -أو بالأحرى ا�ستدامة النظام  -ح َّتى
واملتخ�ص�صني،
مب�ساعدة �أف�ضل اخلرباء
ِّ
وتتكد�س
و�سرعان ما تغزو الفو�ضى منازلهم َّ
املقتنيات فوق ر�ؤو�سهم .وال يرجع ذلك
غالب ًا �إلى نق�ص املعرفة والأدوات ،و� َّإنا �إلى
نق�ص «الوعي» .مبعنى �أدق :امل�شكلة تكمن
يف «العقل» ال يف الواقع؛ �أي يف الداخل ال يف
اخلارج.
يعتمد النجاح بن�سبة  %90على العقل َّية التي

تتب َّناها جتاه كلِّ ما جتابهه يف احلياة .وما
مل ي�ؤمن الإن�سان بدور العقل وطريقة التفكري
مفر من الفو�ضى .فكيف
يف هذا ال�ش�أن ،فال َّ
لك �أن تتب َّنى العقل َّية التنظيمية ال�صحيحة؟
عليك باتباع اال�سرتاتيج َّية املالئمة.
فا�سرتاتيج َّية «كون ماري» ال تقت�صر على
توجه عمل َّية
اقرتاح جمموعة القواعد التي ِّ
الفرز والتنظيم والتخلُّ�ص من الزوائد
و� َّإنا ت�ساعد على «تفعيل» العقل َّية ال�ضرورية

يف الوقت الذي حتر�ص فيه املدار�س
التعليمية على تقدمي املناهج
وامل� َّؤ�س�سات
َّ
والربامج يف كلِّ املجاالت بداية من الطهي
والت�شجري والت�أ ُّمل وخدمة املجتمع ق َّلما جند
بفن التنظيم .ويقوم هذا
من بينها من يهت ُّم ِّ
التوجه الذي ي�ستبعد التنظيم من مناهج
ُّ
التعليم على وجهة نظر مفادها � َّأن التنظيم
فن نتع َّلمه بالفطرة واملمار�سة ولي�س من
ٌّ
خالل الدرا�سة .حاول �أن ت�سرتجع مفهوم
التنظيم الذي تر َّبيت عليه منذ طفولتك:
تعر�ضت للت�أنيب من ِقبل والديك
مرة َّ
كم َّ
لأنك تلك�أت يف تنظيم غرفتك �أو مكتبك
�أو تعليق مالب�سك! كثري ًا جد ًا  ..بالت�أكيد.
مرة حر�ص والداك على
يف املقابل ،كم َّ
تلقينك وتعليمك فنون التنظيم ب�شكل علمي
وعملي! فالتنظيم ال يخ�ضع للإهمال من
ِقبل املدار�س فح�سب و� َّإنا يف املنزل �أي�ضاً.

فكيف للدول �أن ترتقي �إذا كانت مناهجها
التعليمية تركز على تعليم احلياكة و�صناعة
َّ
اله ــامربجر �أكرث مـ ــن التنظي ــم والتنظيف
بهـ ــدف تقليـ ــل الف ــاقد والتخل ــ�ص مـ ــن
ال�ضغوط؟!
امل�أكل ،وامللب�س ،وامل�أوى :تلك هي احتياجات
الإن�سان الرئي�سة التي ال ج ــدال فيها� .أي
� َّأن امل ـ ـ�أوى � -أو املكـ ــان الذي نعي�ش بني
عما ن�أكله ونلب�سه.
جدرانه  -ال يق ُّل � ِّ
أهمية َّ
ومع ذلك يظ ُّل التنظيم  -العن�صر الذي
ي�صقل �آدميتنا ومي ِّيزنا عن بقية املخلوقات
 مهم ًال يف معظم املجتمعات .فما بنياخلا�صة بالتنظيم ،واال�ستعانة
قراءة الكتب
َّ
باخلرباء وامل�ست�شارين ،وت�ص ُّفح اخلربات
والو�صفات عرب الإنرتنت ،تهدر ر َّبات
ٍ
ٍ
و�سنوات يف حماوالت بائ�سة
�سنوات
البيوت
لإتقان وا�ستدامة النظام دون جدوى!

ملاذا تخفق حماوالت التنظيم؟

!

خللق بيئة عمل وحياة نظيفة يعي�ش فيها
فبمجرد �أن يخ�ضع منزلك
�أفراد منظَّ مون.
َّ
للتنظيم والرتتيب� ،ستنده�ش لل�سرعة التي
ب�شكل كلي .فالإن�سان
تتغري بها حي ــاتك
ٍ
يقد�س النظام واجلمال.
بطبيعة احلال ِّ
ومبجرد �أن تعتاد عيناه النظام ،لن جتد
َّ
الفو�ضى يف حميطه مكان ًا .هذا هو �سحر
النظام الذي ميكن �أن يغمر حياتك بهالة
من اجلمال وال�سكينة والطاقة الإيجاب َّية.

حلظة االنطالق ...هي حلظة التحرر

هل �سبق لك �أن عانيت من عدم القدرة على املذاكرة يف الليلة ال�سابقة المتحان ما ،لتنتابك  -ب�شكل مفاجىء
 رغبة عارمة يف تنظيف وتنظيم كلِّ ما حولك؟ هذه ظاهرة �شائعة� ،إذ يلج�أ معظم النا�س �إلى التنظيفوالرتتيب بعد تع ُّر�ضهم لل�ضغوط مبا�شرة .وال تنبع هذه الرغبة بالطبع من حر�صهم املت� ِّأ�صل على
التنظيف ،و� َّإنا هي جم َّرد حماولة لو�ضع الأمور يف مكانها ال�صحيح .مبعنى �أدق ،يتل َّهف العقل على
املذاكرة ،ولك َّنه يف الوقت ذاته ال ميلك �إال �أن يالحظ ويت�أ َّمل الفو�ضى املحيطة ومن َّثم يفقد اجلزء
الأكرب من تركيزه يف االجتاه اخلط�أ � -ضرورة التخلُّ�ص من الفو�ضى يف الوقت اخلط�أ .والدليل على
ذلك �أنَّه مبج َّرد انتهاء االمتحان ،تتال�شى تلك الرغبة متام ًا.

حتُول الفو�ضى ب�أنواعها دون ر�ؤيتنا وا�ستيعابنا
لل�سبب احلقيقي الكامن وراء التوتر الذي
ن�شعر به� .أي � َّأن الإقدام على التنظيف وقت
االمتحان ما هو �إال �آل َّية نتب َّناها ب�شكل غريزي

يف حماولة لتجنُّب �أو ت�أجيل حلظة املواجهة
مع اخل�صم احلقيقي  -االمتحان .ومن هذا
املنطلق لي�س هناك �أف�ضل من مواجهة الإن�سان
لأفكاره ،وم�شاعره ،ومكنون �صدره يف ظلِّ بيئة

نظيفة ومنظَّ مة .ففي مثل هذه الظروف ال
يجد العقل مف ّر ًا من توجيه تركيزه نحو كلِّ ما
يوجهه �إليه �صاحبه دون �أدنى ت�ش ُّتت بامل�ؤ ِّرقات
ِّ
اخلارج َّية ،ومن َّثم تربز خبايا الإن�سان الدفينة
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وم�شكالته الداخل َّية ويواجه �أ�سباب التو ُّتر واال�ضطراب مبنتهى ال�شفاف َّية ،ويتعامل معها ب�أريح َّية� .أي � َّأن اللحظة التي تق ِّرر فيها �أن تتخذ النظام منهج ًا
تتعجل ا�ستح�ضار هذه اللحظة بكلِّ ما �أوتيت من ق َّوة .وتذكَّر
هي اللحظة التي تتجلَّى فيها احلقائق وتبد أ� فيها حياتك الفعل َّية .لهذا ال�سبب ،ال ب َّد �أن َّ
حد ذاته .فالهدف احلقيقي هو خلق منط احلياة الذي ي�ص ِّفي ذهنك ويح ِّقق غايتك من احلياة ذاتها.
�أي�ض ًا � َّأن النظام هو جم َّرد و�سيلة ،ولي�س هدف ًا يف ِّ

البدايــــــــــة

 -1تخلَّ�ص من جميع الزوائد يف جولة واحدة

تظن �أنَّك انتهيت متام ًا من ترتيب منزلك
ُّ
ولكن يف غ�ضون �أيام  -بل �ساعات  -تتك َّد�س
املخلَّفات واملقتنيات وت�شيع الفو�ضى من جديد.
هل يبدو هذا ال�سيناريو م�ألوف ًا بالن�سبة �إليك؟
ترجع هذه االنتكا�سة ب�شكل رئي�س �إلى الآليات
ٍ
جزئي
ب�شكل
والطرق التي تعالج الفو�ضى
ٍّ
متام ًا كامل�سكِّنات التي تخ ِّفف من ح َّدة الأمل
وال تق�ضي على املر�ض متام ًا .ويعترب التنظيم
«ال�شامل »،و«الكلي »،و«ال�سريع» املخرج الوحيد
من هذا امل�أزق .فكيف لهذا املنهج �أن يغر�س
بداخلك بذور العقل َّية املالئمة التي ذكرناها
�آنف ًا؟
يتغي
حني يكون التنظيم كلي ًا و�شامالًَّ ،

امل�شهد من حولك متام ًا وب�شكل تعجز العني
عن جتاهله� .أي � َّأن التغيري يكون من البهاء
تظن �أنَّك تعي�ش يف
واجلالء بحيث يجعلك ُّ
عامل مغاير؛ الأمر الذي ي�ؤثِّر يف عقلك بعمق
ويخلق بداخلك �إ�صرار ًا �أ�صي ًال ورغب ًة ُم َّلح ًة
والت�صدي
يف الإبقاء على هذا الو�ضع اجلديد
ِّ
للفو�ضى مهما تكالبت عليك ال�ضغوط وراودتك
املغريات .ويتوقف الأمر ب�أ�سره على عن�صر
املفاج�أة� :أي كلَّما كان التغيري كلي ًا و�سريع ًا،
كانت املفاج�أة �أكرث ت�أثري ًا و�أكرب وقع ًا على
النف�س .لهذا ال�سبب تف�شل حماوالت التنظيم
القائمة على املمار�سات التدريج َّية واملحاوالت
ِّ
املتقطعة.

تبي �أنَّ «ال�سرعة» امل�شار �إليها يف هذا ال�صدد هي � 3شهور .قد تبدو هذه الفرتة طويلة بالن�سبة �إليك ،ولك َّنها ق�صرية �إذا
من واقع خرباتناَّ ،
ما قارنتها بحياتك ك ِّلها .فبمج َّرد �أن تنتهي من تطبيق اال�سرتاتيج َّية بفاعل َّية وحت�صل على منزل ي�سوده الرتتيب ويقوده النظام� ،ستتح َّرر من
الفو�ضى بال رجعة وت�ستعيد ثقتك بنف�سك وبقدرتك على التح ُّكم يف زمام الأمور .ولتحقيق �أف�ضل النتائج ،اتَّبع املبد�أ التايل:

الرتتيب ال�صحيح
وتنبع �أهمية الرتتيب من �أن ا�سرتاتيج َّية «كون ماري» تعتمد على عن�صرين رئي�سني؛
�أ َّولهما التخلُّ�ص من الزوائد وثانيهما حتديد �أماكن احلفظ والتخزين .فال ت�شرع -
ولو مبج َّرد التفكري �أو التخطيط  -يف اخلطوة الثانية قبل االنتهاء من الأولى .ويعترب
التهاون �أو الإخفاق يف االلتزام بهذا املبد أ� �أحد �أ�سباب الف�شل يف حتقيق النظام
واخلا�صة مبرحلة التخزين -
الدائم .ف�إذا �سمحت لبع�ض الأفكار ال�سابقة لأوانها
َّ
على غرار «تُرى �أين ميكن �أن �أحتفظ بهذا املعطف؟ �أو ما املكان الأن�سب لالحتفاظ
بهذا الكتاب؟»  -بالت�سلُّل �إلى عقلك خالل املرحلة الأولى ،تكون قد حكمت على
اال�سرتاتيج َّية بر َّمتها بالف�شل ،وي�صبح اال�ستمرار غري ذي جدوى .فال تبد�أ يف حتديد
�أماكن التخزين قبل �أن تتخل�ص من كل املقتنيات التي تفي�ض وتزيد على حاجتك.

 -2تخ َّيل هدفــــك ووجهتــــك

ابد�أ رحلتك نحو النظام بتحديد وجهتك .ف�أن ت�سري يف طريقك قبل �أن حتدد هدفك يعني �أنك �ست�سري يف طريق املجهول .ما الذي دفعك �إلى التنظيم
يف املقام الأول؟ وما الذي تهدف �إليه من خالل حماوالتك هذه؟ قبل �أن تبد أ� يف التخلُّ�ص من الأ�شياء الزائدة ،ا�ستثمر ما يكفي من الوقت لتقييمها
وحتديد جدواها .يتط َّلب هذا بال�ضرورة تخ ُّيل منط احلياة الأف�ضل واملثايل بالن�سبة �إليك ،وبناء عليه يت ُّم تقييم املقتنيات وترتيب �أولوياتها� .أهم ما يف
هذه املرحلة هو �أن تتج َّنب التعميم والأهداف املبهمة واملجملة على �شاكلة «�أريد �أن �أنعم بحياة خالية من الفو�ضى» كن دقيق ًا يف اختيار هدفك بحيث
ميكنك تخ ُّيله كما لو كان واقع ًا تعي�شه فيبثُّ يف نف�سك الإرادة والإ�صرار على حتقيقه.
4

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

هل تبعث يف نف�سك ال�سرور؟
حني ن�أتي على ذكر املعايري التي تندرج حتتها مرحلة اال�ستبعاد والتخلُّ�ص من
فحدث وال حرج.
الزوائدِّ ،
 uبع�ض املعايري تدعو �إلى التخلُّ�ص من الأ�شياء التي فقدت فاعليتها وقدرتها
على العمل  -كالأدوات التي ال �أمل يف �إ�صالحها.
 uومنها ما يدعو للتخلُّ�ص من الأ�شياء التي فقدت رونقها وجاذبيتها  -كاملالب�س
والأحذية.
�إال � َّأن التفكري يف املعيار �أو الآل َّية التي ينبغي �أن تبني عليها قرارك باالحتفاظ
�أو التخلُّ�ص من الأ�شياء �سيحكم على اال�سرتاتيج َّية بالف�شل ،ح َّتى و�إن التزمت
بها .لأن املعيار ال�صحيح والذي �أثبت فاعل َّيته يف خمتلف التجارب هو :ما �إذا
كان ال�شيء مو�ضع التقييم يبعث يف نف�سك ال�سرور �أم ال ،وهل ترتاح عندما تراه
�أو تلم�سه؟ مثال :هل ت�شعرك الكتب القدمية املغطَّ اة بالأتربة بال�سعادة والفرح؟
هل تبتهج عندما ترتدي مالب�س قدمية انتهت �صالحيتها و�صيحتها منذ �سنني؟
تخ َّيل الآن �أنك تعي�ش يف منزل ال يحوي بني جدرانه �سوى ما يجلب لك ال�سرور
ويحمل �أجمل الذكريات� .ألي�س هذا ما تتمنَّاه؟ �ألي�س هذا ما نتمنَّاه جميع ًا؟
مما �سواها.
احتفظ فقط بتلك الأ�شياء وال ترت َّدد يف التخلُّ�ص َّ

 -3اتبع الرتتيب الأمثل للأنواع والأ�صناف
لي�س هناك �أف�ضل وال �أكرث متعة من �إخ�ضاع
اخلا�صة.
منزلك للنظام وفق قوانينك
َّ
فالعمل َّية يف جمملها تعتمد على اكت�شاف الذات
والتع ُّمق يف خباياها ابتدا ًء من تقييم الأ�شياء
وفق ًا للم�شاعر التي تبثُّها يف نف�سك وو�صو ًال �إلى
فرز الأ�شياء التي انتهت مه َّمتها والتعبري عن

امتنانك لها والتخلُّ�ص منها بال�شكل املالئم.
�أي � َّأن الأمر �أبعد ما يكون عن التعقيد؛ فقط
ِث ْق بحد�سك واتبع الرتتيب الذي يقبله عقلك.
تو�صلنا �إلى الرتتيب
عرب خمتلف التجاربَّ ،
الأمثل للتعامل مع املقتنيات وهو :املالب�س،
َّثم الكتبَّ ،ثم الأوراقَّ ،ثم املتفرقات ،وبعدها

املقتنيات ذات الذكريات العاطف َّية ،و�أخري ًا
ال�صور .التزم بهذا الرتتيب و�سرتى �أن مه َّمتك
�ست�سري ب�سال�سة وان�سياب َّية متناهية� ،إذ يتد َّرج
هذا الرتتيب من الأ�سهل �إلى الأ�صعب بحيث
حتتفظ بقدرتك على اتخاذ القرارات من �أول
قطعة مالب�س حتى �أغلى و�أثمن �صورة.

 -1املـــالبــ�س
نن�صح بتق�سيم هذا ال�صنف �إلى ع َّدة �أق�سام
لت�سهيل املهمة:
 uاملالب�س العلو َّية (كالقم�صان ،وال�سرتات،
�إلخ).
 uاملالب�س ال�سفل َّية (كال�سراويل ،والت ُّنورات،
�إلخ).
 uاملالب�س التي ينبغي �أن ُتعلَّق (كالبدالت
الر�سم َّية ،واملعاطف� ،إلخ).
 uاجلوارب.
 uاحلقائب.
 uقطع الزينة (كالأحزمة ،والأو�شحة،
والقبعات� ،إلخ).
 uالأحذية.
ت�صفح خزانات املالب�س ب�أكملها و�أفرغ
حمتوياتها ح َّتى �آخر قطعة يف منطقة
حم َّددة وف�سيحة باملنزل .ابد�أ باملالب�س غري

امل�ستخدمة يف الف�صل احلايل من ال�سنة -
ال�شتو َّية �إن كنت يف ف�صل ال�صيف والعك�س
�صحيح .فمن �ش�أن هذا �أن ي�س ِّهل عمل َّية الفرز
واالختيار كي تتج َّنب اتخاذ قرارك وفق ًا
الحتماالت احتياجك �إليها ،ولي�س مقدار ما

متنحك إ� َّياه من �سعادة .اطرح على نف�سك
هذا ال�سـ ـ�ؤال« :هــل �أرغب ح َّقـ ـ ًا يف ارتـداء
ـزي يف ال�شتـ ــاء /ال�صيـف املقبل؟»
هذا ال ـ ِّ
تنمي مهارة االنتقاء وفق امل�شاعر
مبج َّرد �أن ِّ
التي تبثُّها املقتنيات يف نف�سك ،ميكنك البدء
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يف فرز املالب�س اخلا�ضعة للف�صل احلايل
من ال�سنة وفق ًا للتد ُّرج ال�سالف ذكره .يف هذه
املرحلة لي�س هناك �أهم من جتنُّب «تنزيل
الرتبة»  -مث ًال حتويل املالب�س الر�سم َّية �إلى

مالب�س منزل َّية .ففي كثري من الأحيان ي�أبى
النا�س �أن يتخلَّ�صوا من مالب�سهم الق ِّيمة التي
مل ت ُعد قيد اال�ستخدام فتجدهم يبقون عليها
حتت م�س َّمى املالب�س املنزل َّية بد ًال من التخلُّ�ص

منها .وما هذا �إال �ضرب من التحايل املُقنَّع الذي
يتمخ�ض عن �أكوام ال ح�صر لها من املالب�س
َّ
املهملة .فمن ِمنَّا �سريتدي معطف ًا �أو بزة ر�سمية
داخل منزله مهما كانت ندرتها وغلى ثمنها؟!

�أ�ســـرار التخـــزيــن

بعد �أن تنتهي عمل َّية انتقاء املالب�س وفق ًا للم�شاعر التي تعك�سها ،يب َقى لديك ما يرتاوح بني ثلث وربع الكم َّية التي بد�أت بها .فما الطريقة الأن�سب
الطي بتوفري امل�ساحات �أكرث من التعليق� ،إذ
والأكرث تنظيم ًا لتخزينها؟ تنق�سم �أ�ساليب التخزين �إلى ق�سمني رئي�سني :التعليق
والطي .ميتاز ُّ
ّ
الطي على كونه جم َّرد
ميكنك تخزين ما بني � 40إلى  50قطعة مالب�س مطو َّية يف امل�ساحة ذاتها التي ت�ستوعب  10قطع معلَّقة فقط وال يقت�صر ُّ
و�سيلة حلفظ املالب�س بطريقة مهندمة ،و� َّإنا هو تعبري عن م�شاعر التقدير واالمتنان لكلِّ قطعة من مالب�سك والدور الذي تلعبه يف منط
حياتك� .أ َّما بالن�سبة �إلى ه�ؤالء الذين يح ِّبذون التعليق ،ف� َّإن القاعدة الرئي�سة هي و�ضع القطع التي تندرج حتت كلِّ ت�صنيف بع�ضها بجانب بع�ض
بحيث تق�سم خزانتك �إلى ق�سم املعاطف ،وق�سم القم�صان ،وق�سم ال�سراويل ،وهكذا� .إذ تت�آلف وجتتذب املالب�س املت�شابهة بع�ضها بع�ض ًا متام ًا
كما يحدث مع الب�شر� .ضع املالب�س الثقيلة يف �أق�صى الي�سار واخلفيفة يف �أق�صى اليمني بحيث تتد َّرج من االجتاهني ح�سب �أطوالها .وبهذه
الطريقة تكون قد رتبت خزانتك وقلبتها ر�أ�سا على عقب.

 -2الـكــتب
ُت َرتَّب الكتب عادة بع�ضها �إلى جوار بع�ض يف �صفوف متتالية بحيث تكون
عناوينها هي اجلزء الظاهر منها .ويف حني ي�ش ُّق على البع�ض تفريغ حمتويات
املهمل منها فقط من
املكتبة ب�أكملها لفرز الكتب يف حني ميكنهم اختيار َ
خالل النظر �إلى عناوينها واملفا�ضلة بني ما ي�ستح ُّق البقاء وما يجب التخلُّ�ص
منه ،تظ ُّل مرحلة التفريغ والفرز هي الأهم بني نظرياتها .فكيف لك �أن حتكم
مبجرد النظر �إلى عنوانه .التقييم الواقعي يت ُّم عن طريق مل�س
على كتاب ما َّ
الكتاب والنظر �إليه ب�إمعان لإدراك نوع َّية امل�شاعر التي يبثُّها يف نف�سك وما
مهمتك �ص ِّنف الكتب بعد جمعها يف
�إن كان باعث ًا على ال�سرور �أم ال .ولت�سهيل َّ
�أربعة �أق�سام كما يلي:
عامة (تقر�ؤها بهدف املتعة).
 uكتب َّ
 uكتب عمل َّية (كاملراجع ،والقوامي�س ،وكتب الطهي� ،إلخ).
 uكتب مهنية (مناهج متخ�ص�صة ت�ستخدمها يف عملك)
 uالكتب املرئ َّية (كاملجموعات الت�صوير َّية).
 uاملجالت.
احمل الكتب بني ذراعيك واحد ًا تلو الآخر ،وا�س�أل نف�سك :هل �أو ُّد حق ًا �أن �أحتفظ بهذا الكتاب؟ وهنا �أي�ضا ينبغي �أن تبني �إجابتك على
املعيار ذاته :هل يبعث يف نف�سك ال�سرور؟ واحر�ص و�أنت تفرز الكتب �أال ت�س ِّول لك نف�سك قراءة �أو ت�ص ُّفح �أحدها؛ �إذ ت�ش ِّو�ش القراءة
قدرتك على اتخاذ القرار الأن�سب وحتدوك �إلى الت�سا�ؤل عن مدى احتياجك �إلى الكتاب من عدمه بد ًال من نوع َّية امل�شاعر التي يبعثها يف
ثم تبوء العمل َّية ب�أكملها بالف�شل .و�أخرياً ،ح ِّفز نف�سك دائم ًا من خالل ت�ص ُّور مكتبة تكتظُّ بالكتب املح َّببة �إليك فقط!
نف�سك ،ومن َّ

الإرجاء يعني االنتهاء
يختلق النا�س الكثري من احلجج والأعذار التي ت ِّربر عدم رغبتهم يف التخلُّ�ص من الكتب .ومن �أكرث هذه احلجج �شيوع ًاَّ :ربا �س�أعود �إلى قراءته يف
وقت الحق .ويف هذه احلالة ُتط َّبق قاعدة «الإرجاء يعني االنتهاء؛» �أي � َّأن �إرجاء ا�ستخدام ال�شيء يعني انتهاء قيمته و�صالحيته بالن�سبة �إليك ،ومل يعد
بحد ذاته� ،إال �إذا
لوجوده حاجة .فالكتب هي �أداة لنقل املعرفة واملعلومات .مبعنى �آخر :ف� َّإن قيمة الكتاب تكمن فيما يحويه بني ط َّياته ،ولي�س يف الكتاب ِّ
كان الكتاب حتفة نادرة .وال �شك يف �أنك تعرف حمتوى معظم الكتب التي تقبع على رفوف مكتبتك ،ح َّتى و�إن غابت عن ذهنك لوهلة ف�إنَّها حمفورة
يف �أعماق ذاكرتك .لذا ،بد ًال من الإبقاء على الكتب خ�شية �أن حتتاج �إليها فيما بعد ،انظر فيما �إذا ا�ستطاعت حتريك م�شاعرك �أم ال.
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 -3الأوراق
ترتاكم الأوراق ويتك َّد�س بع�ضها فوق بع�ض لت�ش ِّك َل تال ًال
مثرية للفو�ضى تبغ�ضها العني .فما بني اخلطابات
املعلَّقة على حامل اخلطابات ،والأظرف التي تك�سو
املقاعد ،والتنويهات والر�سائل املدر�س َّية املل�صقة
على الثالجة ،وال�صحف واملجالت التي ِّ
تغطي �سطح
أكوام من الأوراق التي
الطاولة ،جتد نف�سك حماط ًا ب� ٍ
ال ح�صر لها وال جدوى منها .واملبد�أ الرئي�س هنا هو:
تخلَّ�ص منها جميع ًا دون �أن ت�أخذك بها ر�أفة .فالأوراق
قلَّما ت�شكل يف معظمها م�صدر ًا للبهجة �أو منبع ًا
لل�سرور .تخلَّ�ص من جميع الأوراق التي ال تندرج حتت
�أحد الأ�صناف التالية:
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� uأوراق قيد اال�ستخدام الآن.
� uأوراق �ستنتهي �صالحيتها بعد فرتة حم َّددة.
� uأوراق �ضرورية وجديرة باحلفظ �إلى الأبد.
ق�سم الأوراق �إلى� :أوراق
بعد االنتهاء من فرزها والتخلُّ�ص من الأوراق التي ال تولِّد يف داخلك �أ َّية م�شاعر ،يحني وقت تخزين ما تب ِّقى منهاِّ .
حتتاج �إلى احلفظ و�أخرى حتتاج �إلى التعامل الفوري معها .النوع الثاين ي�ضم ال�صحف املزمع قراءتها ،واخلطابات التي حتتاج �إلى ر ٍّد،
خ�ص�ص ركنـ ـ ًا خا�صـ ـ ًا ملثل هذه الأوراق وال ت�سم ــح لها بالتبعرث والت�سـلُّل خــارج ـ ــه.
واال�ستمارات التي حتتاج �إلى مـ ــلء بيــانــاتِّ .
�أما الأوراق التي حتتاج �إلى حفظ ،ف�ص ِّنفها وفق ًا للأولو َّية وتكرار اال�ستخدام .فالأوراق قليلة اال�ستخدام  -كوثائق الت�أمني ،و�ضمانات
اال�ستثمار ،وعقود الإيجار  -حتفظ يف مكان �آمن �سواء كانت تبعث يف نف�سك ال�سرور �أم ال ،أ� َّما الأوراق امل�ستخدمة ب�شكل �أكرث تواتر ًا -
وملخ�صات الندوات ،وق�صا�صات ال�صحف  -فينبغي �أن ُتفظ بطريقة منظَّ مة جتعل الو�صول �إليها �أمر ًا ي�سرياً.
كالكت ِّيبات ،والكتالوجاتَّ ،
خا�ص يكون معظم الوقت يف مرمى العني.
ولذا نقرتح عليك جتميعها يف ٍّ
ملف ٍّ

املـتـفـرقــــــات
-4
ّ
ُّ
تكتظ منازلنا بالكثري من الأ�شياء واملقتنيات
حتت م�س َّمى «على �سبيل االحتياط» دون �أن
نوليها �أدنى اهتمام �أو تقدير .يطلق على هذه
النوع َّية من املمتلكات «كومونو» وهو لفظ
ياباين ي�شري �إلى الأ�شياء ال�ضئيلة كامللحقات،
وقطع الغيار ،والأجهزة ،واملع َّدات ،وخمتلف
الأدوات .وقد �آن الأوان للتعامل باحرتاف
مع هذا الأ�صناف التي تدعم منطنا املعي�شي
ب�شكل �أو ب�آخر ،ومن َّثم فهي جديرة باالهتمام
والتنظيم والتخزين املالئم.
يندرج حتت هذا الق�سم الكثري من الأ�شياء
التي  -لكرثتها  -قد يبدو فرزها قطعة تلو
الأخرى �أمر ًا مرهق ًا .ولكن يف حال تعاملت
معها وفق الرتتيب التايل ،ف�سوف ت�سري الأمور
ب�سال�سة متناه َية كما �أثبتت جتاربنا ال�سابقة:
 uالأ�سطوانات امل�ضغوطة.

هدايا بال �ضحايا

ما العامل امل�شرتك بني وعاء �أو جهاز ما
زال مغلَّف ًا داخل علبته بعد �أن �أهداه �إليك
�أحد الأ�صدقاء كهد َّية جناح ،وبني ميدالية
8
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 uمنتجات العناية بالب�شرة.
 uامللحقات والإك�س�سوارات.
 uالأ�شياء الثمينة (كجوازات ال�سفر،
وبطاقات االئتمان� ،إلخ).
 uاملع َّدات والأجهزة الكهربائ َّية (ك�أجهزة
الت�صوير الرقم َّية ،والأجهزة املو�سيق َّيةِّ ،
وكل
ما ميتُّ للأدوات الكهربائ َّية ب�صلة).
امل�ساعدة (ك�أدوات احلياكة،
 uامللحقات
ِ
و�أقالم الر�سم والكتابة والتلوين� ،إلخ).

ف�ض َّية ُم ِنحت لك كتذكار وما زالت تقبع
داخل خزانتك متام ًا كما و�صلتك؟ ت�شرتك
هذه الأ�شياء يف كونها هدايا ذات معنى لأنك
احلب والتقدير ،وبالطبع
تل َّقيتها كتعبري عن ِّ
قد ُي�شعرك التخلُّ�ص منها ب�شيء من الأ�سى،
�ألي�س كذلك؟ ولكن دعنا ننظر �إلى الأمر
بنظرة �أكرث واقع َّية .بع�ض تلك الهدايا قد ال
يالئم ذوقك و�إال ملا بقيت حبي�سة اخلزائن
وال�صناديق حتى الآن .فما جدوى الهدايا �إن
مل ت ُعد بالنفع على متلقيها؟ والأه ُّم من ذلك
� َّأن القيمة احلقيق َّية للهد َّية تكمن فيما تنقله

 uاملـ ــواد ال�ضرور َّيــة (كالأدو َّيـ ــة ،واملنظفات،
واملح ــارم� ،إلخ).
 uمعدات املطبخ.
� uأخرى.
مثل هذا الرتتيب ميكن �أن َّ
يتمخ�ض عن �أف�ضل
النتائج؛ �إذ يبد�أ باملمتلكات ال�شخ�ص َّية وذات
اخل�صو�ص َّية ويتدرج نحو الأكرث عموم َّية .راجع
مقتنياتك وخمزوناتك «االحتياط َّية» واحتفظ
فقط بتلك التي تبعث يف نف�سك ال�سرور.

من م�شاعر تقدير واهتمام ،ولي�س يف قيمتها
املادية .حني تتعامل معها من هذا املنظور،
�ستجد �أنَّه ال داعي مل�شاعر الذنب واحلرج التي
تتملَّكك عاد ًة وحتول دون تخلُّ�صك من الهدايا
غري امل�ستغلَّة .ويا ليت جميع الهدايا تالئم
ذوقنا وتل ِّبي احتياجاتنا .كما �أن مانح الهد َّية
لن يكون �سعيد ًا ب�أن تكون هد َّيته م�صدر ًا
ل�شعورك بالأ�سى �أو احلرج لأنك �أهملتها ح َّتى
علتها الأتربة .وبالتايل ف� َّإن تخلُّ�صك منها قد
يكون �سبب ًا يف �إ�سعاد �صديق ثالث �أو �أي �إن�سان
يحتاجها وال ي�ستطيع �شراءها.

 -5املقتنيات العاطف َّية ذات القيمة املعنوية

ت�أتي هذه القائمة �ضمن الربع الأخري من �أ�صناف املقتنيات ،وذلك لأنَّها الأكرث قرب ًا من القلب وت�أثري ًا يف امل�شاعر ،ومن َّثم الأ�صعب يف تطبيق عمل َّية
الفرز والت�صفية� ،إذ يولِّد جم َّرد التفكري يف التخلُّ�ص من مثل هذه املقتنيات م�شاعر الرت ُّدد واخلوف من فقد ر�صيد الذكريات التي متثلها .ولكن
الذكريات احلقيق َّية تعي�ش يف الوجدان وال ترتبط مبكان �أو زمان .وبالنظر �إلى امل�ستقبل ،هل يفيدك االحتفاظ مبثل هذه الأ�شياء فعال؟ مبعنى �آخر:
فاملا�ضي قد و َّلى وانتهى مبا فيه من ذكريات و�أنت تعي�ش الآن يف كنف احلا�ضر .ورمبا قد �آن الأوان لنتخلَّ�ص من بع�ض ذكريات املا�ضي لن�صنع
ٍ
تفح�ص مقتنياتك التي تربطك بها �صالت عاطف َّية وت أ� َّمل ك َّل واحدة منها لرتى ما �إن كانت تبعث
ذكريات جديد ًة تخلِّدها �أذهاننا �إلى ما ال نهايةَّ .
طي بع�ض ال�صفحات
يف نف�سك ال�سرور ،وهل �ستبت�سم لر�ؤيتها �أم ال ِّ -
بغ�ض النظر عن الذكريات املرتبطة بها .ف�إن كانت �إجابتك بال ،فال ترت َّدد يف ِّ
من حياتك.

 -6ال�صور
للم�ضي قدم ًا يف تفعيل ا�سرتاتيج َّية
�إن كنت قد التزمت بالرتتيب الذي اقرتحناه عليك
ِّ
تنظيم حياتك وترتيب مقتنياتك ،فمن امل�ؤكد �أنه قد التقطت بع�ض ال�صور و�أن حتاول فرز
وتقييم ما ت�صادفه من �أ�شياء .قد جتدها قابعة بني �صفحات كتاب ما� ،أو يف �أحد الأدراج،
�أو مع َّلقة على �أحد اجلدران� ،أو خم َّب�أة يف �صندوق ملف قدمي .ونظر ًا �إلى �صعوبة تو ُّقع
تخ�ص�ص مكان ًا حمدَّد ًا ِّ
لكل ما يقابلك منها
الأماكن التي تتوه ف ِيها ال�صور ،فمن الأف�ضل �أن ِّ
يف �أثناء عمليات الفرز والت�صنيف ال�سابقة ،وبذلك ي�سهل عليك التعامل معها م َّرة واحدة.
من الطرق التي �أثبتت فاعل َّيتها يف تنظيم ال�صور جتميعها كلها على من�ضدة �أو مكتب وت�أ ُّمل
ِّ
كل منها على حدة .فال�صور وجدت ومعها ذكرياتها التي ال تن�سى ،وهي ترتبط بحدث �أو
مي�س قلبك منها وما مل
فرتة زمن َّية بعينها .ومبج َّرد النظر �إليها ،ت�ستطيع التمييز بني ما ُّ
يرتك �أثر ًا فيك .ودائم ًا �سيبقى لديك عدد من ال�صور ِّ
لكل منا�سبة �أو رحلة لت�سجل ذكراها
وتخ ِّلدها على الدوام ،وهي ال ميكن التخل�ص منها.

حدد لكل ٍ
�شيء  ..مكان ًا
ِّ
وموحد لكلِّ �شيء متلكه �سي�ستغرق دهر ًا
قد ُّ
تظن � َّأن تخ�صي�ص مكان حم َّدد َّ
ب�أكمله� .إال � َّأن الأمر لي�س بهذا التعقيد ال �سيما بعد �أن جنحت يف اجتياز
املرحلة الأ�صعب  -الفرز والتقييم واال�ستبعاد .وبناء على القاعدة املتفق عليها
وهي تخزين الأ�شياء املت�شابهة والتي تخ�ضع للت�صنيف ذاته بع�ضها مع بع�ض،
فما عليك �إال �أن جتمع ك َّل فئة يف مكان واحد ي�سهل تذكُّره والو�صول �إليه.
موحد للأ�شياء املت�شابهة �إلى � َّأن غياب
يعود الإ�صرار على حتديد مكان َّ
هذا املكان ي�ضاعف احتماالت التك ُّد�س والتبعرث ومن َّثم الفو�ضى .ف�إن كان
لديك رف فارغ يف املكتبة ،فما الذي �سيحدث �إن ترك �أحد �أفراد الأ�سرة
�شيئ ًا على الطاولة ومل ي�ضعه يف مكانه؟ من املرجح �أن يكون الرف الفارغ
هو املكان الأ�سهل وامللج أ� الأمثل الذي �سي�ستقبل كل ما مل حتدد مكانه،
و�سيبقى كذلك حتى ميتلىء .ثم �سيتم البحث عن رف �أو مكان �أو ملج�أ �آخر،
و�سرعان ما تتكالب عليك الفو�ضى من جديد� .أي � َّأن �أ�سا�س النظام القومي
هو التخزين ال�سليم؛ مبعنى تخ�صي�ص ٍ
مكان حم َّد ٍد لكلِّ قطعة متتلكها مهما
كربت �أو �صغرت .التزم بهذه القاعدة و�ستده�شك النتائج .و�أه ُّم ما مي ِّيز
هذه اال�سرتاتيج َّية هو انعكا�سها على ميولك ال�شرائ َّية التي �ستتقلَّ�ص تلقائي ًا
ومبرور الوقت بعد �أن تر ِّتب �أولوياتك وتتذ َّوق طعم النظام.
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الب�ساطة هي ال�سر
املتعددة ت�أتي الب�ساطة �أو ًال وبال
من بني �أ�سرار التخزين ِّ
مناف�س .الب�ساطة تعني القدرة على تخزين الأ�شياء وفق
منهج دقيق ومنظَّ م يخ ِّول لك ح�صر مقتنياتك ب�أكملها
مبج َّرد النظر �إليها ،مع ت�أمني �سرعة العثور عليها فور
احتياجها للح�صول على �أف�ضل النتائج ،ميكنك توظيف
اخل�صائ�ص امل�شرتكـ ـ ــة من حيث اخلامـ ــة امل�ستخدمة
كو�سيل ــة للت�صنيف على غرار املقتنيـ ــات «الورق َّية» �أو
تخ�ص�ص
«الإلكرتون َّية» �أو القما�ش َّية» �أو «اجللد َّية» بحيث ِّ
لكل واحد من هذه الأ�صناف مكان ًا ثابت ًا ي�شمل كلَّ ما هو
ُم�ص َّنع من اخلامة �أو املادة املذكورة .فالتقييم املبني
على نوع اخلامة �أف�ضل و�أكرث فاعل َّية من الت�صنيف بناء
على كرثة اال�ستخدام.

اللحظــة الفارقــة
ما احل ُّد الأق�صى الذي ال ينبغي علينا جتاوزه فيما يتعلَّق
بحجم �أو بعدد املمتلكات؟ لي�ست هناك ن�سبة حم َّددة يف
واقع الأمر؛ �إذ تختلف من �شخ�ص �إلى �آخر وفق ًا لأولوياته
وطبيعة احتياجاته .ولكن يف خ�ضم حماوالتك لإحالل
النظام وفرز املقتنيات والتخلُّ�ص من الفائ�ض� ،سي�أتي
الوقت الذي تتوقَّف فيه فج�أة وتقول لنف�سك« :ح�سن ًا،
هذا يكفي» تلك هي اللحظة الفارقة؛ حني ت�شعر كما لو
� َّأن ذهنك قد توقَّف على حني غ َّرة ليقول لك :كفى .يف
هذه اللحظة  -اخلالية من التح ُّيزات وامليول ال�شخ�ص َّية
وامل�ؤثرات اخلارج َّية � -سيغمر الر�ضا وتنعم بحياة بال
فو�ضى.
تختلف اللحظة الفارقة من �شخ�ص �إلى �آخر .فبالن�سبة
�إلى �شخ�ص مولع بالأحذية و�أحدث �صيحاتها ،ميكن
التوقف بعد اقتناء ع�شرات الأحذية ،يف حني قد يكتفي
عا�شق القراءة بالكتب فقط ويتخل�ص من كل ما عداها.
وهذه واحدة من �أهم �سمات ا�سرتاتيج َّية «كون ماري»
التي تركز على قيمك ال�شخ�ص َّية وفق ًا لتف�ضيلك بني
ما ي�شعرك بال�سعادة وي�ستح ُّق البقاء ،وبني ما يجب
ا�ستبعاده .ت�ش َّبث مبعايريك وال تتخذ غري ال�سعادة
مقيا�س ـ ـ ًا لتقييم ــك واختيـ ــارات ـ ــك؛ فهـ ــذا هـ ــو جوه ــر
التنظيم ال�سليـ ــم.
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قدر ممتلكاتك
ِّ
تلعب ممتلكاتك دور ًا حيوي ًا يف تلبية احتياجاتك؛ ولذا فهي جديرة
جرب  -مث ًال � -أن تخاطب معطفك و�أنت تعيده
بتقديرك واهتمامكِّ .
نت لكونك �سبب ًا يف دفئي هذا اليوم»� ،أو
�إلى اخلزانة قائالً�« :أنا مم ٌّ
عب عن
�أن تقول حلقيبتك�« :أ�شكرك للحفاظ على مقتنياتي كلها»ِّ .
امتنانك وتقديرك  -بني احلني والآخر  -لكلِّ قطعة متتلكها وترى �أنها
مرة �سمعنا عن العبني ريا�ضيني يدلِّلون
تدعم منط حياتك .فكم من َّ
�أدواتهم ومالب�سهم كما لو كانت بع�ض �أع�ضائهم .ه�ؤالء ال يبالغون يف
تقديرهم للأ�شياء كما نظن و� َّإنا هم يدركون القيمة والق َّوة والدور
احلقيقي التي تلعبه هذه الأ�شياء يف جناحهم .ف�إن فعلنا نف�س ال�شيء
جتاه ما ن�ستخدمه من �أ�شياء على مدار اليوم  -من �أقالم ،و�أجهزة
حا�سوب ،وهواتف ذك َّية ،وحقائب� ،إلخ  -ف�سوف نرعاها ونحافظ
عليها وننظمها ون�صونها مبزيد من االهتمام والفاعلية حتى ن�شعر
فع ًال بالطم�أنينة وال�سالم.
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ا َّتبع حد�سك
امل�شاعر هي املعيار الأول والأخري فيما يتعلَّق باتخاذ القرارات ب�ش�أن
املقتنيات .ففي حني تعتمد اال�سرتاتيج َّيات الأخرى على املعادالت
الريا�ض َّية واملعايري الثابتة التي ال تراعي الفروق ال�شخ�ص َّية على غرار
«تخلَّ�ص من كلِّ ما مل ت�ستخدمه ملدة عامني» �أو «تخلَّ�ص من قطعة
قدمية مقابل كلِّ قطعة جديدة ت�شرتيها» ،تتجاوز ا�سرتاتيج َّية «كون
ماري» هذه املبادىء وت�ؤ�س�س منهج ًا يقوم على امل�شاعر التي تبثُّها
الأ�شياء يف نف�سك .فال �أحد ي�ستطيع �أن ير�سم مالمح البيئة املنظَّ مة
التي تن�شدها �أكرث منك .ومن هذا املنطلق تتعامل ا�سرتاتيج َّيتنا مع
التنظيم باعتباره م�س�ألة �شخ�ص َّية ال يقوى على معاجلتها �أحد �سواك
اخلا�صة.
ووفق ًا ملعايريك
َّ
حني نتعامل مع ممتلكاتنا ب�صدق وحياد َّية ،تتد َّفق بداخلنا م�شاعر
تلقائية وحقيق َّية وذاتية متنحنا الطاقة الإيجابية والقدرة على
اال�ستمرار واملثابرة .اتبع حد�سك و�أن�صت ل�صوتك الداخلي و�أن
تت�ساءل« :هل يبعث هذا ال�شيء يف نف�سي ال�سرور؟» وهكذا �ست َّت�صل
الأ�شياء بع�ضها ببع�ض ،و ُت َ�س ُّد الفجوات ،وحت ِّقق ما تريد من �إجنازات؛
فاحلياة احلقيق َّية تبد�أ وتتجلى بعد �أن ُتخ�ضع منزلك لـ «�سحر
النظام».

SHED Your Stuff, Change
Your Life
A Four-Step Guide to Getting
Unstuck.
By: Julie Morgenstern. 2009
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