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ة لإعــــادة تعريف النجـاح
واجلاه .وهي املراجعة التي �أم�ست ت�سمى الآن «نظرية
املعيار الثالث للنجاح» التي تنم عن احلاجة �إىل جتاوز
املعيارين امل��ادي�ين ال�صرفني :اجل��اه ال��ذي لنا ،وامل��ال
الذي جمعنا .وال��ذي عندها �أن اعتبار املال واجل��اه يف
ذاتهما ك��أ ّن��ه جلو�س على مقعد لي�س ل��ه �إال قائمني.
ففي حلظة معينة ،ال بد للجال�س عليه من ال�سقوط،
وقد يكون �سقوطً ا مدو ًيا ،وكم من النا�س ي�سقطون �شر
�سقطة كل يوم بفعل ا�ستنادهما �إىل هاتني الركيزتني.
واحل��ال �أ ّن��ه ال ميكن لبني الب�شر �أن يحيوا وف��ق هذه
الطريقة غري املتوازنة يف العي�ش التي تقدم كل يوم
�ضحايا على مذبحها .ك��ان �إذن ال ب��د م��ن التفكري يف
متك�أ جديد يعتمد عليه الإن�سان يف حياته من غري �أن
يخ�شى الوقوع .وما هذا املعيار الثالث؟
م ��دار ه��ذا امل�ع�ي��ار على الأم ��ور ال�ت��ي ت�ع��د ،ح�ق�اً ،هامة
ب��ال�ن���س�ب��ة �إل �ي �ن ��ا ،وال �ت ��ي ع � ��ادة ،ول ل��أ� �س ��ف ،من �ي��ل �إىل
ن�سيانها :تلك الأن�شطة التي ت�ستهوينا ،تلك اللحظات
التي من�ضيها مع من ن�ؤثر ،تلك الأف�ع��ال الإح�سانية
التي نلتذ مبزاولتها ،تلك الأحا�سي�س بالإعجاب التي
نبديها �أمام منظر �أو لوحة  ...املعيار هو رفاهة عي�شنا
التي ال تقا�س ال باجلاه وال باملال؛ �أي �أال يحيى الإن�سان
حياة تنهك طاقته على العي�ش .ذلك �أنّ الن�ساء اللواتي
جتدن �أنف�سهن يف �أو�ضاع مهنية �شديدة ال�ضغط تزداد
خطورة �إ�صابتهن ب�أمرا�ض القلب مبقدار �أرب�ع�ين يف
املائة ،ال �سيما الن�ساء يف الثالثني من عمرهن اللواتي
يحيني حياة �ضغط �شديد� .إن الثمن الذي ن�ؤديه على
النجاح ملكلف ج� ًدا ،وهو غري مغر على امل��دى البعيد.
واحل ��ال �أنّ حت��دي��د معيار ال�ن�ج��اح ال ��ذي يجعل امل ��ر�أة
تقع �أر��ض�اً �إن مل تكن حتفر قربها بيدها لهو معيار
اخرتعه الرجل ،وهو ال يالئم الن�ساء ،ف�ض ً
ال عن �أن
يكون يالئم الرجال �أ�صالً.
وت��دع��ون��ا ال�ك��ات�ب��ة �إىل �أن ن�ط��رح جم ��رد ه ��ذا ال���س��ؤال
على �أنف�سنا :كم �ساعة ننام؟ احلال �أنّ قرابة ال�ستني
يف املائة من الن�ساء اللواتي يتولني م�س�ؤولية الأبناء
وم���س��ؤول�ي��ة ال���ش�غ��ل ي�شتكني م��ن ق�ل��ة ال �ن ��وم .واحل��ق
�أنّ الت�ضحية بالنوم ل�صالح امل�سار املهني لها ت�أثري
بالغ وعميق و�سلبي على �إبداعية الإن�سان و�إنتاجيته
وق��رارات��ه .وتظهر ال��درا��س��ات العلمية �أنّ لقلة النوم
��ص�ل��ة م�ب��ا��ش��رة ب�ك��ل الأم� ��را�� ��ض؛ لأن ل��ه ت ��أث�ي�را على
ال�ضغط وعلى رخاوة العي�ش وهناءته ومتعته .فالنوم
عادة غري مقدرة التقدير الذي ت�ستحقه ،مع �أنّه خمدر
معجزة� .إذ ثمة درا�سات تظهر �أنّ من �ش�أن من ينامون
بانتظام �سبع �ساعات يف اليوم �أن ي�صريوا �أكرث كفاءة
�إبداعية ،و�أ�شد تركيزًا يف �أعمالهم ،و�أف�ضل ا�ستعما ً
ال
حلدو�سهم.
وم ��ن م�ن�غ���ص��ات ال �ن ��وم احل��دي �ث��ة ال �ت��ي ت�ت�ح��دث عنها
الكاتبة ع��دم توقف الإن�سان املعا�صر عن بعث ر�سائل
ق���ص�يرة ع�بر ه��ات�ف��ه اجل ��وال �أو ع�بر ح��ا��س��وب��ه ،وذاك

داء الع�صر ال��ذي ال �شفاء منه .لذلك تدعونا �إىل ما
ت�سميه «�إزال ��ة ال�سموم ال��رق�م�ي��ة» ،وذل��ك باال�ستغناء
لأوق� ��ات م �ع��دودة ع��ن ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة واحل��وا��س�ي��ب،
ب�إجتزاء وقت لنا ال نراجع فيه ر�سائل وال نفتح بريدا
وال ن���ش�غ��ل ح��ا� �س��وب��ا وال جن� ��اور ه��ات �ف��ا ن �ق��اال  ...وال
ن�شاطر م��ن نرا�سله «�أح ��ب» �أو «ال �أح ��ب» ،لكن نبقى
لوحدنا مع �أهلنا ن�صغي �إىل ما يقولونه لنا  ...ومن
�ش�أن نقاهة �إزالة ال�سم الرقمي هذه �أن ت�سمح بتجدد
�أف�ك��ارن��ا ،وبا�ستعادة تركيزنا ،وبانفتاح ذهننا� .إذ �أَ َّن��ى
لإن�سان �أن تتبدى له �أفكار جديدة وعينه على ال�شا�شة
طيلة �سحابة يومه؟
وت �ف��رد ال�ب��اح�ث��ة ك��ل ف�صل ل��رك�ي��زة م��ن رك��ائ��ز املعيار
الثالث:
ثمة� ،أو ً
ال ،ممار�سة الـت�أمل �أو ال�صلوات� .إذ ما عادت
ه��ذه املمار�سة ،ب�شاهد العديد من البحوث العلمية،
مم��ار� �س��ة � �ش �ع��وذي��ة ع�ت�ي�ق��ة م ��ذك ��ورة يف ك �ت��ب احل�ك�م��ة
ال�شرقية البائدة .لقد �أحلت احلكمة ـ �أكانت �شرقية �أم
غربية ـ على �ضرورة �أن يخلو املرء بنف�سه �ساعة يت�أمل،
و�أظ �ه ��رت ال��درا� �س��ات العلمية �أن ال �ت ��أم��ل ه��و ال�ع�لاج
الأف �� �ض��ل ،ف�ه��و ال ��ذي ي�ح��د م��ن �آف ��ات �أم��را���ض القلب
وال���ش��راي�ين وال���س��رط��ان وال�سكري  ...كما ميكن من
تقلي�ص �آث��ار ال�ضغط ،ويح�سن من الرتكيز ،وينمي
من الإنتاجية .الت�أمل هو الطريق نحو عي�ش خالق
منتج �سليم �سعيد.
والركيزة الثانية هي ا�ستعادة ما فقدناه من قدرة على
االندها�ش والإعجاب �أمام �أمور احلياة التي ن�صادفها.
لقد �أم�سى �إن�سان اليوم ،حتت ت�أثري ال�ضغط ،يحيى
ما �صار ي�سمى «جوعاً �إىل الوقت» .يحيى هو ب�شعور
دائ ��م ب� ��أال وق ��ت ل ��ه .واحل ��ال �أن م��ن � �ش ��أن ه ��ذا اجل��وع

�إىل الوقت �أن يحرمنا من ف�ضيلة �إب��داء التعجب من
تلك املعجزات ال�صغرى التي حتدث يف حياتنا وحتيط
بنا .لقد كان �إين�شتاين يعترب هذه املقدرة على �إب��داء
الإعجاب �شرطاً قبلياً للعي�ش ،و�إال مات الإن�سان وهو
حي .ومن منغ�صات الإعجاب �أن نقوم ب�أمرين يف الوقت
ذات��ه� :أن من�شي وبالبدل من �أن ن�ستمتع مبا ن�شاهده
تكون عيوننا ملت�صقة بالهاتف نقر�أ الر�سائل �أو نكون
نتحدث يف الهاتف ،فنفوت على �أنف�سنا فر�صة التفرج
على الأ�شياء ،حتى ول��و كنّا نعرب حديقة جميلة .ويا
للفر�صة ال�ضائعة!
وثالث الركائز احلكمة .وميكن �أن ي�ستدل امل��رء على
�أهمية احلكمة ـ «ال��روي��ة» بلغة ال�ق��دام��ى ـ م��ن خالل
م��ا ي�شهد عليه م��ن ح��ول��ه على م���س��ؤويل �أع�م��ال كبار
و�إع�لام �ي�ين ي�ت�خ��ذون ق� ��رارات ك��ارث�ي��ة ال روي ��ة فيها،
وق ����س ع�ل��ى ذل ��ك رج ��ال ال���س�ي��ا��س��ة ال��ذي��ن ُي �ه��زم��ون ال
م��ن ط��رف خ�صومهم و�إمن ��ا م��ن ل��دن خطواتهم غري
املح�سوبة العواقب .ذلك �أنّ �شدة ارتباطنا بكل النا�س
ارتباطً ا �سطح ًيا من �ش�أنها �أن حترمنا من فن الإ�صغاء
�إىل امل ُقربني منِّا جدا و�إىل �أنف�سنا ،نا�سني �أو متنا�سني
�أنّ احلكمة ت�سكن يف دواخلنا.
وراب� ��ع ال��رك��ائ��ز اجل� ��ود .واحل� ��ال �أنّ ث�م��ة ال�ع��دي��د من
ال ��درا� �س ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي �أظ �ه ��رت ك�ي��ف �أنّ ال���س�خ��اء
مرتبط بلطافة العي�ش ،و�أن التربع لعمل خريي يعادل
نف�سياً الأثر الذي يكون لنا عندما ن�ضاعف مداخيلنا.
ذلك �أ ّن��ه ملا جنود ن�شعر ب�إح�سا�س باالن�شراح .على �أنّ
ال�ضد هو ما نحيى عليه ال�ي��وم ،وك ��أن التملك هو ما
يجعلنا ن�شعر باالن�شراح� .إمنا االن�شراح احلق �آت من
�إح�سا�سنا بالقدرة على �أن نفعل ل�شخ�ص ما ال يقدر هو
على فعله لنف�سه ،مثل م�ساعدة طفل على احل�صول
على التعلم� ،أو �إن�ق��اذ حياة طفل �صغري  ...ميكن �أن
يكون الفعل متوا�ض ًعا جداً ،مثل م�شاطرة الغري رغيفًا،
لكنه من الناحية النف�سية ذو �أثر عظيم ...
وبعد ،بعد قراءة كل هذا ،هل بقي لنا مكان لكي نتذكر
�أن حكيمنا العربي القدمي ـ �أبو حيان التوحيدي ـ �صدق
بعد �أن �سبق �أن نبه �إىل �أن حب اجلاه وحب املال وحب
الريا�سة �آفة اخللق �أجمعني؟ .
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«�أن نزدهر» الركيزة الثالثـــة
حممد ال�شيخ
بعد قرون من ذكورية الفكر الفل�سفي ،ها هو �آخذ يف الت�أنث اليوم .فقد �صار للفل�سفة الن�سائية �سل�سالت ن�شرها ،ومعاجمها اخلا�صة ،ومظانها
الأ�سا�سية ،ومرجعياتها املعتمدة ،ومتونها املخ�صو�صة ،وجمالتها املفردة (�سل�سلة درا�سات يف الفل�سفة الن�سائية التي ت�صدرها مطابع جامعة
�أك�سفورد وت�شرف عليها ثلة من املخت�صات يف الفل�سفة الن�سائية بجامعات عريقة وتوزع يف جمموعة من الدول وقد �أ�صدرت حلد الآن ما
يناهز �أربعني عنوانا)  ..ومن �أهم مظان الفل�سفة الن�سائية اجلامعة« :النزعة الن�سائية والفل�سفة :قراءات �أ�سا�سية  »...لنان�سيتوانا
ورزماري تونغ ( ،)1995و»الفل�سفة الن�سائية :من �ألفها �إىل يائها» لكاترين فيالنييفا غاردنر ( ،)2009واملعجم التاريخي للفل�سفة الن�سائية
للم�ؤلفة ذاتها ( ،)2006و»الفل�سفة ب�صوت ن�سائي» جلانيت كوراين ( ،)1998و»دليل بالكويل للفل�سفة الن�سائية» لإيفا فيدر كيتاي وليندا
مارتن �ألكوف (... )2006

وطبيعي �أن ي�ؤثر ت�أنيث الفل�سفة يف طبيعة املوا�ضيع
ال�ت��ي �أم���س��ت الفل�سفة امل�ع��ا��ص��رة ت�ت�ن��اول�ه��ا .وم��ن بني
ه��ذه املوا�ضيع مو�ضوع «�أخ�لاق�ي��ات العناية» .وهكذا،
ف ��إ ّن��ه يف ع��ام � 1982أن���ش��أت ع��امل��ة النف�س والفيل�سوفة
الأمريكية كارول غليغان ( )-1936من لفظ «العناية»
مفهوما �أ�سا�سيا يف الفل�سفة الأخالقية واالجتماعية
وال�سيا�سية املعا�صرة يف كتابها «��ص��وت خمتلف :من
�أج ��ل �أخ �ل�اق ع�ن��اي��ة» ( )1982ـ وف �ي��ه دف ��اع ع��ن امل ��ر�أة
بو�صفها �صوتا خمتلفا :ال�صوت ال��ذي ال يهتم بذاته
وال باحلكم املو�ضوعي و�إمنا بالعناية بالغري :ين�شغل،
ينهم ،يهتم ،يعنى ،ي�سهر ،يرافق ،ي�صل ،يرعى  ...وهو
اهتمام �أخالقي باالعتبار الأولَّ � :أل ي�سيء �إىل الآخر
و�أال ي�ض ّر به .لكن هذه املزية غري معرتف بها للن�ساء،
رغم �أنّها ت�شكل جانباً جوهرياً يف العالقات الإن�سانية
بدونه لي�س ميكن �أن ت�شتغل ال الأ��س��رة وال ال�صداقة
وال �صالت العمل.
ويف نف�س ال�سياق ،يف �شهر مايو م��ن ع��ام  2013كانت
وج�ه��ت �أري��ان��ا هوفينغتون ،يف خ�ط��اب لها �أم ��ام ح�شد
من اخلريجني اجلُدد من جامعة �سميث ،وهي �إحدى
�أ�شهر اجلامعات يف ال�ساحل ال�شرقي للواليات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،دع ��وة م ��ؤث��رة �إىل �إح� ��داث «ث ��ورة ن�سائية
ج��دي��دة» .ونا�شدت مديرة ال�شركة ه��ذه ذات الأ�صول
اليونانية ،ال�ت��ي �أ�س�ست م��واق��ع �إخ�ب��اري��ة عتيدة �ش�أن
 ،Huffington Postثم  ،World Postواملثقفة،
ورب ��ة ال�ب�ي��ت ،وال�ك��ات�ب��ة م��ؤل�ف��ة �أزي ��د م��ن �أرب �ع��ة ع�شر
كتاباً ،واملر�شحة ال�سابقة لتويل من�صب حاكم والية
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،و�إح� ��دى ال�ن���س��اء الأك�ث�ر وج��اه��ة ون �ف��وذاً
و�شهرة و�سلطة بالواليات املتحدة الأمريكية ،نا�شدت
الن�ساء ال�شابات اللواتي كن ي�صغني �إىل خطابها بعدم
االحتماء ب�سقف ال��زج��اج ال��ذي ك��ان مينع العديد من
الن�ساء م��ن �أن ي��زده��رن يف م�سارهن املهني ،وبالعمل
على تغيري النظام املكر�س ،وذلك بالتعر�ض �إىل «جذور



الأمور التي �سارت على غري ما يرام».
ذلك �أنّه ح�سب �أريانا ،ف�إنّ التعريف ال�سائر بني النا�س
للنجاح ـ املال واجلاه ـ ما عاد هو التعريف امل ُنا�سب� .إذ
�إن من �ش�أن هذا التعريف �أن ميت�ص منِّا رحيق حياتنا
ونحن نلهث وراء النجاح ،فال يرتك فينا بقية تبقى:
«لئن نحن كنّا حمظوظني لدينا  30 000يوم للعي�ش،
فلنحاول �أن نتعهد �أيامنا ه��ذه ب�أف�ضل تعهد يكون»،
فال من�ضي حياتنا الهثني وراء النجاح.
ذلك �أنّ الإن�سان مي�ضي �سحابة يومه م�ستغرقاً منهمكاً
م�ستهلكاً يف عاديات احلياة اليومية وجمريات العي�ش
و�أمور الدنيا .وعادة ما ال مييل الإن�سان العادي ـ بحكم
انغما�سه يف اهتماماته اليومية ـ �إىل �إلقاء نظرة على
جممل حياته متدب ًرا �إياها ومت�أم ً
ال فيها .على �أنّه قد
ي�أتي على الإن�سان حني من الدهر يلفي نف�سه وقد هام
يف ت�سا�ؤالت حول ما م�ضى من حياته ماذا فعل به ،وع ّما
بقي فيها من بقية ـ �إن كانت هناك من بقية ،ولي�س له
من �سبيل �إىل التخرب عنها ،اللهم �إال بافرتا�ض �أنّ ثمة
بقية ،على �أنّها بقية تبقى �أب ًدا جمهولة املقدار ممتنعة
التقدير .وه��و يفعل ذل��ك �إم��ا لأ��س�ب��اب تخ�ص حياته
ال�شخ�صية ـ مر�ض ،جتربة عاطفية فا�شلةَ ،ف ْق ُد قريب
�أو حبيب �أو �صاحب� ،أو لأ�سباب خارجية� ،ش�أن االطالع
على حياة الآخ��ري��ن املختلفة  ...وح�ين يت�ساءل يكون
عليه �أن يت�ساءل :كيف �أم�ضيت �سحابة عمري؟ ماذا
فعلت بحياتي؟ ه��ل ع�شت حقاً احل�ي��اة التي �أ�ستحق؟
ماذا �س�أفعل ببقية عمري �إِنْ كان يف العمر بقية؟
تقول فيل�سوفة الأخ�لاق الأمريكية جني كازيز التي
كتبت كتابها ال�شهري «�أهمية الأ�شياء :الفل�سفة واحلياة
�رة» لكي تخ�ص�صه ملعنى «احل�ي��اة الطيبة» ـ وهو
اخل�ي ِّ
�س�ؤال الفل�سفة الأخالقية اجلوهري�« :إننا ال نفح�ص
حياتنا يف ك��ل ي ��وم .مت��ر بع�ض �أ��س�ع��د حل�ظ��ات حياتنا
ونحن على ح��ال ال ت�سمح بفح�ص � ّأي �شيء؛ ف�إنك �إذ
تنظر �إىل طفلك� ،أو ترى منظ ًرا من فوق قمة جبل،

�أو ت�شاهد �سيارتك اجلديدة� ،أو � ّأي �شيء �آخر ميتعك؛
تقول لنف�سك�« :إنني ال �أريد �أكرث من هذا»� ،أو �إنك ال
تفكر يف �أي �شيء ،فقط �أن��ت ت�ستمتع .على �أن��ه ميكن
�أن يبد�أ الت�أمل لأ�سباب كثرية .مثالً؛ يف �أعياد ميالدنا
نفكر ه��ل نحن ن�سري يف االجت ��اه ال�صحيح؟ �أو �إذا ما
داه�م�ن��ا م��ر���ض خ �ط�ير� ،أو ع�ن��دم��ا ن �ق�ترب م��ن نهاية
احلياة ،هنا يثور الت�سا�ؤل :هل ع�شنا احلياة التي كنا
نتمناها؟»
هو ذا بالذات ما حدث لكاتبتنا �أريانا هوفينغتون .ففي
�شهر مار�س من ع��ام  ،2014طلعت علينا بكتاب فريد
�أم�سى يف �أ�شهر معدودة �أكرث الكتب مبيعا�« :أن نزدهر».
وال بد �أن نقر� ،أو ً
ال ،ب�أن �صاحبة الكتاب بذلت اجلهد
اجلهيد لكي يكون الكتاب يف متناول القارئ العادي،
حتى و�إن ح�شدت فيه مئات امل��روي��ات واال�ست�شهادات
العلمية .وفيه و�ضعت �أ�س�س قواعد جديدة للحياة.
يف مقدمة الكتاب ت�شرح الكاتبة دواعي الت�أليف .وهي
تنطلق من يوم � 6أبريل من عام  ،2007وهو اليوم الذي
انهارت فيه مبكتبها فج�أة حتت وط�أة تزاحم الأ�شغال
و�إق �ب��ال جهنمي حم�م��وم على العمل امل��و��ص��ول .وك��ان
�أن ان�ك���س��ر ع�ظ��م وج�ن�ت�ه��ا ،واح �ت��اج ح��اج��ب عينها �إىل
�أربعة غرز .كانت ت�شتغل ثماين ع�شرة �ساعة يف اليوم،
�سبعة �أيام على �سبعة ،لكي تطور �شركتها ،ولكي جتد
م�ستثمرين ج ��دد ،ف�ك��ان��ت حياتها ت�ع��اين م��ن ان�ع��دام
ت ��وازن ره�ي��ب .واحل ��ال �أنّ ح��ادث��ة االن�ه�ي��ار ه��ذه كانت
مبثابة «ن��ذارة» .فكان �أن قررت من حينها يف خوي�صة
نف�سها �أن تغري ت�صورها للنجاح.
وكان ال�س�ؤال الذي طرحتهَ :ل ِئنْ ت�أدى ما ظهر للنا�س
على �أن��ه جن��اح باهر لها �إىل حد انهيار الإن���س��ان ،فما
ال��ذي ُيعلِم عليه هذا الأم��ر؟ ذاك هو ال�س�ؤال الناظم
الذي قادها �إىل �إعادة التفكري يف �أولوياتها التي قادتها
�إىل مالزمة امل�ست�شفى ،كما قادها �إىل ما �سمته «املعيار
ال�ث��ال��ث ال�ن��اج��ح ل�ل�ح�ي��اة» يف م��ا ي�ت�ج��اوز م�ع�ي��اري امل��ال

