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تغري م�ستمر؛ وبالتايل لو بقيت ثاب ًتا و�أ�صررت على ذلك بعناد �ست�شعر
ب�صعوبة بالغة .فعندما تتخل�ص م��ن هواج�سك اع�ل��م �أن معاناتك
�سرتحل � ً
أي�ضا .ثم مي�ضي الف�صل عرب عر�ض عدد من النقاط يف جمل
ب�سيطة ومعربة و�شديدة الأهمية يف الوقت نف�سه� .إنها �أ�شبه بحكم �أو
ن�صائح �صادرة عن خال�صة جتربة عميقة بالفعل :تخل�ص من اجل�شع
واطلب ما حتتاجه فح�سب .فالذين لديهم ق��وة االكتفاء بطلب ما
يحتاجون �إليه فح�سب ،لن يتمتعوا بالإح�سا�س بالقناعة فح�سب ،بل
لن يعانوا من خيبة الأمل يف الإح�سا�س بالف�شل ،لأنهم حتى لو ف�شلوا
�سيعاودون الكرَّة و�سيجدون طري ًقا �آخ��ر لتحقيق هدفهم باحل�صول
على ح��اج��ات�ه��م؛ مم��ا ي��ؤك��د بالفعل �أن�ه��م ميتلكون تلك ال�ق��وة التي
�أ�شرنا �إليها من قبلِّ .
�صف عقلك؛ مبعنى ا�ستخدم قدراتك وقوتك يف
ال�سيطرة عليه وتغيريه ،وتخل�ص من الكراهية وابتعد عن ال�صراعات،
واعلم �أ ّن الطمع �سلوك متناق�ض.
لكل �شيء يحدث �أ�سباب وراء حدوثه ،وموقف �أو �سياق يحيط بذلك
الذي يحدث ويلعب دورًا يف �إمتام حدوثه من عدمه ،ويرتتب على ذلك
نتائج تعقبها مكاف�آت التحقق �أو قد يتبعها العقاب .ولي�س حتمًا �أن
تتحقق النتائج وت�أتي املكاف�آت فورًا ومبا�شر ًة عقب وقوع الأفعال .فعلى
�سبيل املثال قد يخطئ البع�ض -هذا حدث له �أ�سبابه و�سياقه � ً
أي�ضا-
ثم تت�أخر النتائج ويقع العقاب الح ًقا ،بل قد يقع بعد زوالنا نحن.
الأمر نف�سه ينطبق على الأ�شياء اجليدة .لذا؛ فعندما تفعل �شي ًئا ال
تنتظر النتائج مبا�شرة ،بل ال تفعلها من �أجل النتائج واملكاف�آت ،افعلها
لأن��ك حتب �أن تفعلها وتريد �أن تفعلها فح�سب .ال تعتقد �أن قيامك
بالأفعال اجليدة فيه ُّ
تف�ضل منك .بل عليك �أن تفكر يف �أن تلك الأ�شياء
اجليدة قد تكون ت�سديدًا لديون قدمية متعلقة ب�أخطاء َ
وقعت فيها
بق�صد �أو حتى دون �أن تعرف بها �أ�ص ًال.
ويف الف�صل ال�ث��اين بعنوان «العاطفة ع��ادة م�صنوعة» ،يتناول عدة
نقاط بالغة احل�سا�سية والأهمية وب�صياغات �أقرب للغة ال�شعر ،فريى
�أن «الأمل حمتوم ،لكن املعاناة اختيار» .ويف ه��ذا ال�سياق من املحبذ
�أن يحرر املرء نف�سه من امل�شاعر جيدها ورديئها كي يحتفظ ب�صفاء
عقله ويعرف ماذا �سيختار وما يرتتب على اختياره من عواقب .كما
يرى � ً
أي�ضا �أ ّن الغ�ضب لي�س �شي ًئا ي�أتينا من الآخرين ،بل �شيء قابع
يف ر�ؤو��س�ن��ا وعلينا �أن نتعلم كيف نتعرف عليه وكيف جن��د مو�ضعه
متامًا مثلما نحاول �أن نفعل مع «ال�سعادة» .الفكرة هنا باخت�صار �أن كل
امل�شاعر يتم ت�صنيعها يف ر�ؤو�سنا وب�إرادة منا؛ لذلك علينا �أ ْن نتعلم كيف
تتم عملية الت�صنيع تلك ،ومتى ميكن �إيقافها �أو �ضبطها .وعلينا �أ ْن ال
نن�سى دائمًا و�ضع الأحداث يف �إطار العنا�صر الأربعة الأخرى امل�صاحبة
لها ،والتي َّمت ذكرها من قبل :الأ�سباب ،وال�سياق ،والنتائج ،واملكاف�آت
�أو العقاب .فعند الغ�ضب مث ًال ،رمبا لو ت�أملنا ال�سياق جيدًا توقفنا
عن فورة الرغبة يف القيام ب�أفعال �شريرة؛ لأننا �سنكون قد و�صلنا �إىل
مكانه وتعرفنا على وقت ت�شكله وحدوثه.
ويف �إجابة عن ت�سا�ؤل حول ال�سبيل لتطبيب جروح الذات ،يقول امل�ؤلف
�إ َّن الأمل لي�س �شي ًئا �سي ًئا يف املطلق ،بل قد يكون فيه من الإيجابيات ما
يحمل للمرء ال�سعادة فيما بعد .ثم يعود من جديد للعنا�صر املتعلقة
بالأحداث و�أ�سبابها و�سياقاتها ليقول �إن �أمل �أو حزن اللحظة الراهنة
لي�س بال�ضرورة نتيجة ملوقف �آين ،بل قد يكون ب�سبب ا�ستدعاء موقف
من املا�ضي عرب الذاكرة؛ وبالتايل لو تفهم املرء �أن �سبب حزنه الآن
موقف مُ�ستدعَى م��ن املا�ضي لرمبا تع َّلم �أن املا�ضي ق��د انتهى و�أن��ه
يعي�ش اللحظة الراهنة ،وم��ن ثم يكت�سب مهارة التغلب على الأمل.
�أم��ا عن الأمل املتولد عن الإح�سا�س بالندم ف�يرى امل��ؤل��ف �أن اخلط�أ
خط�أ دومن��ا ج ��دال ،لكن موا�صلة الإح�سا�س بالندم ب�سبب خط�أ مت
ارتكابه من قبل يعني �أن امل��رء ما زال ملت�ص ًقا بذلك اخلط�أ رغم �أن
وقته و�سياقه قد انتهيا ،وهذا االلت�صاق ال نفع فيه على الإطالق .ويف

�إطار احلديث عن الأمل لأ�سباب متعددة ،ي�أتي ذكر الأمل الذي يت�سبب
فيه اخلوف املتولد من الهواج�س املتعلقة بامل�ستقبل الذي ملا ي� ِأت بعد.
�صحيح �أنه قادم ال حمالة ،ولكن ملاذا الهواج�س نحو �شيء مل يقع حتى
الآن؟ امل�شكلة هنا �أن ا�ستدعاء املا�ضي وما ي�سببه من حزن ،والهواج�س
من امل�ستقبل وم��ا ت�سببه من قلق تتم جميعها على ح�ساب اللحظة
الراهنة� .إ َّن الإح�سا�س بال�سعادة مرتبط باللحظة الراهنة ،وبالتايل
على املرء �أن يعي�ش حلظته و�أن يقدم كل ما يف و�سعه خاللها ،هذا هو
ال�سبيل الوا�ضح لتحقق ال�سعادة يف امل�ستقبل � ً
أي�ضا.
ينتقل بعد ذلك لنقطة مهمة تتعلق مب�س�ألة الإح�سا�س بالدونية �أو
الو�ضاعة مقابل الإح�سا�س بالتعايل والت�سامي .و َي�رَى �أ َّن ال�صفتني
من جذر واحد هو الآخرون .فاملرء يح�س بالدونية �أو بالتعايل؛ لأنه
ي�ضع معايري الآخرين يف ح�سبانه ،بل والأده��ى من ذلك �أنه يجعلها
معايري حياته هو .يتعلق بهذه النقطة م�س�ألة الإح�سا�س بالثقة الذي
ينبغي �أن يكون م�صدره التفكري الإيجابي يف الذات وموقفها وموقعها
مما يحدث لها �أو ت�شارك يف حدوثه ال من خالل معايري الآخرين ،كما
�أ�شار من قبل� .إ َّن �أحد �أهم القوانني يف احلياة �أن كل ما يف الوجود مير
مبراحل امليالد ،ثم النمو والن�ضج ثم الذبول وامل��وت .هذا ال ي�سري
على امل��وج��ودات فح�سب ،بل وعلى امل�شاعر والأحا�سي�س � ً
أي�ضا .فهي
تولد وتنمو وتن�ضج وتذبل وقد متوت يف حركة ت�شبه حركة الأمواج
يف حلظتي املد واجلزر .هذا ال�صفات كلها ميكن للمرء �أن يحولها �إىل
عادات ،لقد �أ�شار امل�ؤلف من قبل �إىل �صناعة العادات داخلنا ب�أيدينا.
وبالتايل ف�إن ما ن�صنعه ب�أنف�سنا بوعي و�إدراك كاملني يظل قابعًا فينا،
ومن هنا على املرء �أن ي�صنع العادات الإيجابية التي يعيها حتى تتحول
تتدريجيًّا �إىل عادات حتدث دومنا وعي.
ويف الف�صل الثالث -بعنوان «كيف يعي�ش امل��رء م��ع �آخ��ري��ن يفكرون
بطريقة خمتلفة عنه» -ي��رى امل��ؤل��ف �أ َّن ال�صراعات تبد�أ من نقطة
الت�شبث باالختالف بني املرء وغريه� .صحيح �أن هذا طبيعي يف مواقف
كثرية ،ولكن البقاء خلف �سياج الذات ،كما �أ�شار من قبل ،يحرم املرء
من التعرف على الزوايا املختلفة التي تك�سبه ر�ؤي��ة �أو حكمة وثيقة
ال�صلة ب�إح�سا�سه بالر�ضا وم��ن ثم بال�سعادة .يرتبط بهذا الأم��ر ما
يتعلق بر�ؤية الآخ��ري��ن باعتبارهم �أخ�ي��ارًا �أو �أ��ش��رارًا يف املطلق ،وهذا
تق�سيم بالغ اخل�ط��ورة واخل�ط��أ .ف��الإن���س��ان ،وك��ل �إن���س��ان ،فيه اخلري
وال�شر اللذان ي�صدران عنه ح�سب املواقف املختلفة ،مع الت�أكيد على
�أن �أف�ضل الذين نراهم ونتعامل معهم لن يكونوا على ما يرام طوال
الوقت .ويف هذا ال�سياق ،ي�ؤكد امل�ؤلف ثانية على �ضرورة �أن يعي�ش املرء
حياته بالطريقة التي يراها ال على نحو ما يراه الآخرون .كما يقول

يف عبارة موجزة ومهمة �إن الأخذ والعطاء املتبادل بني الأ�شخا�ص لي�س
عالقات �إن�سانية و�إمنا جتارة ،هذا ي�أتي �ضمن حديثه عن اال�ستعداد �أو
القابلية للعي�ش مع �شريك احلياة ،حيث يركز على �أم��ور مهمة مثل
التخل�ص من الأنانية الفردية والت�صرف على النحو الأمثل يف املواقف
املختلفة ،و��ض��رورة اال�ستمتاع باحلياة من خ�لال قيام امل��رء بعمل ما
يحبه لأن احلياة مبنطق امل�س�ؤوليات وحدها يجعل املرء خاويًا متامًا.
م�شاركة احل�ي��اة م��ع �شخ�ص �آخ ��ر تعني ��ض��رورة الو�ضع يف االعتبار
�أنك مل تعد منعز ًال ،بل مل يعد يحق لك �أن تكون كذلك .ف�ض ًال عن
�أهمية االن�شغال باحلياة اخلا�صة مع ذلك ال�شريك دون ت�ضييع الوقت
واجلهد يف االن�شغال بالآخرين� .أهم ما ميكن اخلتام به يف هذا الف�صل
هو �أ َّن التناغم �أو الت�آلف يعتربان �أهم قيم بناء �أ�سرة �أو حياة ناحجة؛
فالغابة ما هي �إال �أ�شجار جتمعت وت�آلفت معًا.
ويف الف�صل الرابع بعنوان «ال ت ِنب �سعادتك على تعا�سة الآخرين و�سوء
بختهم» ،فيه �أ َّن النجاح احلقيقي لي�س الذي نحققه على ح�ساب ذواتنا
يف �صفائها ،وعلى ح�ساب الآخ��ري��ن يف �إيذائهم .النجاح احلقيقي �أن
نظل على طبيعتنا املثلى و�أال جنرح �أحدًا �أو ندمره يف طريقنا .وعلى
املرء هنا �أن يكون حذرًا من حدود رغباته يف النجاح ،لأن الرغبة عادة
قد ت�شعل نريا ًنا ال ميكن �إخمادها دون خ�سائر فادحة .امل�شكلة الأكرب
�أن الرغبات يعقبها عادة طمع يجرف كل ما يف طريقه دون هوادة .وهنا
ي�ضرب مثا ًال باثنني من ال�صيادين متكنا من الإم�ساك بثالثة �أرانب،
فكيف �سيتم تق�سيمها بينهما؟ �أهم النقاط التي ميكن �أن نختتم بها
هذا الف�صل هي النقطة التي ذكرها من قبل ب�شكل �آخ��ر؛ االن�شغال
بالذات ال بالآخرين ،وبالتايل فقبل �أن تنتقد غريك ،عليك �أن تت�أمل
نف�سك و�أح ��وال ��ك وم��واق �ف��ك ،ب��ل والأف �� �ض��ل ل��ك �أن ت��دخ��ر طاقتك
لتح�سني ال�صورة التي �أنت عليها ،ال بتبديدها يف النيل من الآخرين.
ويختتم الكتاب بف�صل بعنوان «ت��دري�ب��ات ملوا�صلة العي�ش يف �سعادة
منذ الأم�س وحتى اليوم» .بغ�ض النظر عن الأم�س املنق�ضي واللحظة
الراهنة ،ب�إمكاننا �أن نكون �سعداء ،بل بتعبري دقيق� ،أن نختار �أن نكون
��س�ع��داء ،وهنا م�برر اجلمع ب�ين الأم����س وال�ي��وم يف عبارته ال�سابقة.
يرتبط بهذا ع��دم ت�ضييع الوقت فيما ال طائل من ورائ��ه .واكت�ساب
حكمة �أو ب�صرية �أن ترى الأ�شياء و�سط غب�ش معاناة العي�ش و�صراعات
العامل من حولنا .وهذا يتطلب ق��درًا كبريًا من تروي�ض ال��ذات على
الهدوء ال��ذي مينح امل��رء القدرة على التمييز بني ال�صواب واخلط�أ.
هذا الهدوء هو املرتكز الذي يدعم اتخاذ القرارات ال�سليمة ،فهل يزج
املرء بنف�سه يف �صراعات منهكة �أم يبحث وين�شغل ب�أخذ املزيد من املزايا
يف حت�سني ذات��ه وتنميتها؟ هذه القدرة يف حاجة �إىل ه��دوء وب�صرية
واختيار وا ٍع ،وكلها يف النهاية ت�شيد ج�سرًا ميكن ت�سميته «اال�ستمتاع»
مب��ا نفعله .ه��ذا كله ال يجب �أ ْن ي�شغلنا ع��ن موا�ساة الآخ��ري��ن وقت
حاجتهم �إلينا .فمثل تلك املوا�ساة متنحنا مكاف�آت م�ستقب ًال ،وتهبنا
�أفعا ًال طيبة نكمل بها م�سرية �إ�صالح ذواتنا يف هذا العامل املادي الذي
ي�صارع فينا �إن�سانيتنا بكل ق�سوة ،ف�ض ًال عن دورها يف رد بع�ض الديون
التي يكفر بها املرء عن �أخطاء املا�ضي.
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«السعادة» ..لبوب نيون
محمود عبد الغفار *
متبوعا بعالمة امللكية �أو الن�سبة التي تن�سب كلمة «ال�سعادة» بالفنط الأبي�ض الكبري
�سطرا هو «الراهب بوب نيون»،
ً
ُغالف الكتاب يحمل بالفنط ال�صغري الأ�سود ً
�إىل الراهب بوب نيون .حرف ًّيا؛ ال�سعادة عند الراهب بوب نيون .وحتت هذا العنوان �صورة مر�سومة لقدمني ،وبع�ض وجه ويد مينى ،و�سط ورود على هيئة قلب
وحتتها ثالثة �أ�سطر ،بالأ�سود؛ ال�سطر الأول يقول :معلمي! من �أَ ْين ت�أتي ال�سعادة املنقادة؟ ثم يف ال�سطرين باللون الأحمر :ما طبيعة احلياة التي تعي�شها؟ فلكل
�إن�سان احلق يف �أن يعي�ش �سعيدً ا .لكن ال ت�ضع �سعادتك على ح�ساب �سعادة الآخرين .الغالف باخت�صار كا�شف بو�ضوح عن طبيعة الكتاب ،وهوية ُم�ؤلفه ب�شكل يغني
عن الكثري جدًّ ا من الو�صف.
مقدمة الكتاب تتناول تطوا ًفا ُمه ًّما ب�أ�سلوب ُمتع وب�سيط ،يف الوقت نف�سه ،حول مفهوم «ال�سعادة» ،ولكنها تعرف �أو ًال بهوية الكاتب ،فلرمبا يت�ساءل �أحد القراء
وهذا حقه امل�شروعَ -من هذا الذي يحدثنا عن ال�سعادة؟ �ألديه من امل�ؤهالت واخلربات ما يجعله قاد ًرا على احلديث �إلينا حول قيمة نبحث عنها جمي ًعا؟ ثم ب�أي�أ�سلوب يحدثنا؛ العارف املتعامل املُلم بكل �شيء� ،أم احلكيم املتوا�ضع الذي ميرر خرباته مبحبة لغريه؟ �أيبدو عليه �أنه �سعيد ومت�صالح مع نف�سه على النحو الذي
بدءا من املقدمة ،ولعل غالف الكتاب نف�سه قد �أجاب عنها ولو ن�سب ًّيا.
تعك�سه عباراته يف حما�ضراته وكتبه؟� ..أ�سئلة كثرية قد تتبادر �إىل ذهن القارئ ُيجاب عنها ً
تن َّقل «ب��وب ن�ي��ون» �إىل بقاع ب�لاده ليلقي املحا�ضرات ،ويتحدَّث �إىل
النا�س مل��ا ي�ق��رب م��ن ث�لاث�ين ع��ا ًم��ا .ك��ان��وا ي�س�ألونه ع��ادة ع��ن كيفية
القيام بالعمل على النحو الذي يحقق النجاح وي��ؤدي لرغد العي�ش،
وع��ن كيفية اختيار �شركاء احلياة عند الإق�ب��ال على ال ��زواج ،وكيفية
تربية الأطفال ،وكيفية التغلب على م�شكالت احلياة يف العمل واملنزل
واملجتمع املحيط ب�شكل عام .يقول امل�ؤلف� :صحيح �أ َّن الأ�سئلة متنوعة
وخمتلفة ،لكنها ت�صب يف جمرى واحد وهو« :كيف نكون �سعداء؟»؛ لذا
فقد اختار بعناية �أهم تلك الأ�سئلة ليجيب عنها خالل هذه ال�صفحات،
را�سمًا �صورة �أو لنقل «دلي ًال �إر�شاديًّا» ملا نطلق عليه «ال�سعادة».
امل�ؤلف «بوب نيون» نا�شط اجتماعي وراهب بوذي ي�سعى لتثقيف النا�س
على امل�ستوى العقائدي ،وينا�ضل لأجل حقوق املر�أة ،بل وحقوق الإن�سان
ب�شكل عام ،كما َي ْدعَم اجلهود الكورية والعاملية يف �سياق الق�ضاء على
الأوبئة وانت�شار الأمرا�ض .مُ�ستفيدًا من خربات خا�صة ل�سنوات طويلة
اكت�سبها ،بل ومار�سها ،من التعاليم البوذية املن�ضبطة ،والتي انعك�ست
ب�شكل وا��ض��ح على �أ�سلوبه يف ت��دري��ب النا�س لل�سيطرة على ذواتهم
والتغلب ما يواجهونه من �صعوبات ،والعمل على ت�صفية �أذهانهم
وتنقية �أرواح�ه��م من �أدران ال�صراعات امل��ادي��ة واحل�سية .ب��د�أ «ب��وب»
ه��ذا امل�شروع الفكري منذ 1988م م�ستفيدًا من التعاليم البوذية يف
اجتاهني :اجتاه العقيدة نف�سها؛ حيث عالقة الفرد الذاتية مبا ي�ؤمن
به وميار�سه جتاه نف�سه ب�شكل خا�ص .واجتاه احلراك االجتماعي يف
�إطار عالقة ذلك الفرد بغريه مما ي�شاركهم العي�ش يف املكان والزمان.
وهو ينتمي �إىل اجتاه يف الفكر البوذي يجمع بني العقيدة واالندماج
يف املجتمع خلدمته .فالبوذية عند هذا االجتاه لي�ست رهبنة وانعزا ًال
عن املجتمع كما كان يف املا�ضي؛ حيث كانت املعابد تبنى يف قمم اجلبال
بعيدًا عن النا�س .وبالتايل فالتعاليم وال�صلوات يف هذا االجتاه تهدف
لإدماج الفرد ال�صالح يف املجتمع .هذا االجتاه الإ�صالحي معني مث ًال
بتحقيق الوحدة بني �شطري كوريا �شما ًال وجنوبًا ،كما �أن �أع�ضاءه
يقومون ب�أن�شطة دولية يف جم��ال امل�ساعدات الإن�سانية للعديد من
بلدان العامل .ولهم منظمة يف كوريا اجلنوبية تقوم على عدة �أ�س�س �أو
مبادئ؛ هي :الأن�شطة الدولية الفعالة ،والأ�صدقاء الطيبون ،و�أ�صداء
بوذا .وتعرف اخت�صارًا مبنظمة «جي.تي�.إ�س» .وقد فاز امل�ؤلف بجائزة
«رام ��ون م��ا ج�ساي�سا�س» ع��ام 2002م ،وال�ت��ي ت�ع� ُّد م��ن �أرف ��ع اجل��وائ��ز
التكرميية يف �آ�سيا يف �إط ��ار االرت�ق��اء ب��ال��روح وتنمية م�ه��ارات الفرد
لل�ضبط والت�أقلم والقيادة ونكران ال��ذات وبذل اجلهد لإيجاد حلول



للتغلب على امل�شاكل املجتمعية والإن�سانية ب�شكل عام.
الكتاب يف هذا ال�سياق واحد من �سل�سلة ُكتب تتعلق بكيفية تروي�ض
النف�س والتغلب على امل�شكالت وال���ص��راع��ات االجتماعية يف العامل
املعا�صر ال��ذي تلتهم قيمه امل��ادي��ة ب�شرا�سة �إن�سانية الإن���س��ان .يبد�أ
امل��ؤل��ف باحلديث ع��ن «م�صدر» ال�سعادة ،م��ن �أي��ن تنبع وكيف ميكن
ا�ستثمار وجودها؟ ال�سعادة تنبثق باخت�صار من النقطة التي عندها
يتم االرت�ق��اء بالب�صرية ،بحيث ي�ستطيع امل��رء �أ ْن ي��رى الأ��ش�ي��اء من
منظور �أكرث عم ًقا .ف�إذا �أردت �أ ْن تكو َن �سعيدًا عليك �أ ْن تعرف �أو ًال ملاذا
حت�س بالتعا�سة .هذا �أول اخليط الذي ير�شدك ملو�ضع ال�سعادة ،وهذا
ّ
بال�ضبط ما يحاول الكتاب عمله عرب نقاط حمددة وعناوين فرعية
كثرية يتم �شرح كل منها بغاية ال�سال�سة والهدوء مع �ضرب الأمثلة
من م�صادر ثقافية ومعرفية متنوعة ترثي �أ�سلوب الكتاب وتزيد من
متعة قراءته.
اخلطورة املتعلقة ب�إح�سا�س الفرد باخلواء وتناق�ص الإن�سانية يف عاملنا
املادي املعا�صر -كما يقول امل�ؤلف -لي�ست �أنك �أمام م�شكلة فردية ،بل
�أمام م�شكلة جمتمعية وعاملية؛ لأ َّن املجتمعات التي يت�شكل منها العامل
يف النهاية ه��ي جم��رد �أف ��راد .ث��م ي�ضيف ق��ائ� ً
لا �إن��ه رمب��ا ع�بر رحلته
الطويلة يف التحدث �إىل النا�س ق��د �أج ��اب ع��ن الكثري م��ن الأ�سئلة،
ولكنه ال يزال يرى �أن الطريق طويل� .أول ما يبد�أ به دليله الإر�شادي
لل�سعادة بعد �أن حدد م�صدرها هو �أهمية النظر �إىل الأمور من منظور
خمتلف يتجاوز �أحادية الر�ؤية؛ فيقول :بالن�سبة ملن ينظرون للأمام
فح�سب ،ماذا عن اخللف؟ وملن ينظرون �إىل اخللف فح�سب ،ماذا عن
الأم��ام؟ ومن ينظرون �إىل ال�سطح فقط ،م��اذا عن العمق؟ ول��ذا ف�إن
تخليت -ولو م�ؤق ًتا -عن اليقينية واملوثوقية فيما تعرفه عن الأ�شياء،
رمبا قد تراها من منظور جديد ي�ساعدك يف التغلب على ما ت�سببه
لك من م�شكالت .وبالتايل؛ فعندما تكت�سب احلكمة لرتى الأ�شياء
من كل الزوايا� ،سيكون با�ستطاعتك �أ ْن َ
تدرك �أ ّن معاناتك يف طريقها
�إىل ال ��زوال .لأ َّن الأم � َر �أ�شبه متامًا بغرفة مظلمة ،لو ت�أملتها كلها
جيدًا لوجدت مفتاح الإ�ضاءة مبكان ما ،وحاملا �ضغطته انق�شع الظالم
متامًا .هذا الأم��ر متعلق � ً
أي�ضا بالإح�سا�س بال�سعادة -ال��ذي ح�سبما
يعتقد امل�ؤلف -مرتبط بر�ؤية الأ�شياء من كل اجلوانب املمكنة .ويتعلق
به � ً
أي�ضا جتاوز ال�سور �أو ال�سياج امل�سمى «�أنا»؛ لأجل تدريب الذات على
تو�سيع مدى ال ُّر�ؤيا و�أبعادها لت�شمل االجتاهات كلها .فالبقاء داخل
�سياج الأنا يجعل املرء متع�صبًا لذاته ولر�أيه الواحد� .صحيح �أ َّن �سعادة

الفرد ملك له وحده ،وحتقيقها مرهون بيده وحده ،لكن ذلك ال يت�أتى
وال يتحقق �أبدًا مع انعزال ذلك الفرد وراء ذاتيته فح�سب.
ويف الف�صل الأول بعنوان «ملاذا ال ت�سري حياتي على النحو الذي �آمله؟»،
يتناول عددًا من النقاط؛ �أهمها :االختيار وتناق�ض الذات .على �سبيل
املثال؛ لو �أ ّن راهبًا ا�ست�أجر راعي �أغنام لكي يرعى غنمه هو دون م�شاركة
ووعي مبا يجري هناك� ،سوف يخ�سر هدفه �أو �أهدافه لفرط قناعته
ال�شخ�صية التامة �أنه �أ�سند الأمر �إىل �أهله ،وبالتايل �صار واث ًقا من �أن
الأمور كلها يف �أمان تام! لقد تخ ّلى عن واجباته ولهذا خ�سر تدريجيًّا
معنى احلياة� .صحيح �أن الثقة والقناعات مهمان ج� ًّدا للمرء ،ولكن
يجب توظيفهما يف املكان والزمان املنا�سبني با�ستمرار .فعلى املرء �أن
يت�أمل ذات��ه و�أن يت�ساءل ح��ول الأ�شياء اجليدة التي يعتقد الآخ��رون
�أنها جيدة بالن�سبة لهم ومن منظورهم اخلا�ص .لأن اكت�شاف جودة
هذه الأ�شياء من عدمه مرهون بعودة املرء �إىل مكانه هو اخلا�ص ،ال
بوقوفه يف املكان الذي يقف فيه الآخرون.
لو ت�ساءلت عن الواقع واخليال �أو احلقيقة واملثال! يقول امل�ؤلف لو
ت�أمل الفرد ذاته وعمله و�شعوره لأمكنه �أ ْن يجد ما يحبه ويعرف ما
الذي يريده� .أما ب�ش�أن املثال والواقع ،فعلينا التخلي عن فكرة �أنهما
نقي�ضان .فالرغبة يف القيام ب�شيء (مثال �أو خيال) تتحول �إىل (واقع
�أو حقيقة) عندما تدخل نطاق التنفيذ .وم��ن ث� ّم تخيل وخطط ثم
�ضع قدمًا تلو الأخ ��رى على �أر���ض الواقعية ووا��ص��ل امل�سري .يف هذا
ال�سياق � ً
أي�ضا على املرء �أن ي�ستعد للم�ستقبل بالعمل وح�سن التدبري،
ال �أ ْن يجل�س يف انتظاره دون حراك على اعتبار �أنه � ٍآت ال حمالة .ومن
ادر�س ْ
وابحث وواجه التحديات ،فهذه كلها
ثم -يوجه حديثه للقارئْ -
خطوات نحو االنتقال الفعلي للم�ستقبل.
على املرء � ً
أي�ضا �أن يخرج من �سجن الوعي الزائف �أو اخلط�أ عن نف�سه
وع��ن ال��وج��ود م��ن ح��ول��ه ،و�أن يهتم بالتفا�صيل ال�صغرية ،فاحلياة
والوجود لي�ست �أ�شياء عظيمة فح�سب ،بل لي�ست لها �أية معانٍ خا�صة.
فالوجود هو الوجود فح�سب ،فال تنتق�ص منه وال متنحه ما يزيده.
وه��و باخت�صار مثل وج��ود الأ��ش�ج��ار والأع���ش��اب وغ�يره��ا م��ن عنا�صر
الطبيعة .وفيما بتعلق ِب�س ِّر ال�سعادة؛ فمن الأ�سرار الواجب التعرف
عليها ب�ش�أن النجاح� ،أح��د امل��دخ�لات املهمة للإح�سا�س بال�سعادة� ،أن
الأ��ش�ي��اء ال تنجح بذاتها ،ب��ل عندما تو�ضع يف ال�سياق امل�لائ��م ال��ذي
تتناغم داخله مع بقية العنا�صر املوجودة فيه .هذا �إىل جانب احلفاظ
على �إيقاع احلركة با�ستمرار ،فالأ�شياء املحيطة والظروف والعوامل يف

