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ذل ��ك ي ��ؤك��د � ّأن ال �ن �ج��اح م��ره��ون مب�ع��ادل�ت��ه
ريا يف ثنايا الكتاب.
الأثرية التي يكرهها كث ً
وهنا يعود لي�ضرب مثا ً
ال جدي ًدا من خالل
املخرج الفذ «والت ديزين» .فقبل �أن يعرفه
�أح��د على الإط�ل�اق ك��ان وال��ت دي��زين ي�ضع
يديه حول ر�أ�سه يف ال�صباح وي�صيح قائالً:
«�أنا �أف�ضل خمرج يف هوليوود» .وقد حتقق
حلمه وامتلك �أكرب �شركة �أفالم من ت�أ�سي�سه.
يف ال�ف���ص��ل اخل��ام ����س حت��ت ع �ن��وان «ي�صري
النا�س على النحو ال��ذي �شكلته �أحالمهم
لا �إن ن��اب��ول�ي��ون
احل �ي��ة ب��ال�ف�ع��ل ».ي �ق��ال م �ث� ً
ك��ان يحلم ب��احل��روب التي يخطط لها قبل
خ��و��ض�ه��ا ،ك�م��ا �أن���ه ك ��ان ي ��ؤم��ن ب � �� ّأن ال�ن��ا���س
ي�ستطيعون �أن يحققوا ما يحلمون ب��هّ � .إن
معادلة امل�ؤلف (ت= ح ح) لي�ست م�ستقاة من
نظرية فل�سفية على نحو م��ا يف�سرها هو،
ب��ل �إن�ه��ا م��ن نظرية ال�ك��م وك��ذل��ك الن�سبية
يف الريا�ضيات ب�شكل ع��ام .وك ��أن هناك قوة
حقيقية ت�ستمد طاقتها من الأحالم احلية
الوا�ضحة لتتخذ م�سارها نحو التحقق ولو
ب�شكل ن�سبي .يف الف�صل التايل يقدم امل�ؤلف
ب��ره��ا ًن��ا ج ��دي� � ًدا ع �ل��ى � �ص��دق م �ع��ادل �ت��ه من
خالل احلديث عن الكاتب ال�شهري «جيمز
�آالن» امل �ت��وف��ى 1912م .ف �ق��د ك��ان��ت ن���ش��أت��ه
م�أ�ساوية� .أم��ه ال ت�ق��ر�أ وال تكتبّ � ،أم��ا �أب��وه
فقد وج��د مقتو ً
ال يف نيويورك بعد يومني
من و�صوله للبحث عن عمل لأجل �أ�سرته،
مم��ا ا�ضطر جيم�س ل�ترك امل��در��س��ة يف �سن
اخلام�سة ع�شرة والبحث عن عمل .تك�سب
جيمز م��ن العمل يف ال�صحافة وتدريج ًّيا
ب��د�أ ي�صدر كت ًبا مهمة مثل «من الفقر �إىل
ال�ق��وة» ع��ام 1901م .كتابه الثالث والأ�شهر
«كما يفكر امل��رء» ال�صادر ع��ام 1903م .ومع
ك��ل ذل��ك مل ي��ذع ا�سمه يف حياته و�إمن��ا نال
�شهرة وا�سعة واحتفى النا�س بكتاباته وما
ف�ي�ه��ا م��ن روح حت�ف�ي��زي��ة ب�ع��د مم��ات��ه ،وم��ن
هنا فقد حتققت �أحالمه بالفعل بعد موته.
املثال التايل ي�ضربه من خالل تقدمي �أحد
�أطباء التجميل امل�شهورين الذي كان دائ ًما
يردد مقولة �شهرية�« :أنت غري ناجح لأنك
ال ت��ؤم��ن ب�ح��دوث ال�ن�ج��اح .عليك �أن حتلم
ب��ال�ن�ج��اح ل�ث�لاث�ين دق�ي�ق��ة فح�سب ك��ل ي��وم
و�سيتحقق ل��ك م��ا ت��ري��ده ».ويختم امل��ؤل��ف
ه��ذا ال�ب��اب بف�صل بعنوان «عقولنا حتلم».
وي �ب�ره� ��ن ع �ل ��ى ذل � ��ك ب ��ا� �س �ت �ع ��را� ��ض ب�ع����ض
املعلومات العلمية.
يف الباب الثاين من الكتاب املخ�ص�ص ملعادلة

حت�ق��ق الأح �ل��ام ي �ب��د�أ امل ��ؤل ��ف ب�ف���ص��ل حتت
ع�ن��وان « الأف�ك��ار ت�ستدعي ال�ث�راء» ،وا�ض ًعا
القواعد ال�ست للرثاء بح�سب �أح��د �أثرياء
ال �ع��امل « أ�ن � ��درو ك ��ارجن ��ي» -:ح ��دد ب��و��ض��وح
م�ق��دار م��ا ت��ري��د �أن حت�صل عليه م��ن م��ال.
 قرر ما ال��ذي يجب عليه القيام به لأجل�أن تك�سب تلك النقود - .حدد املوعد الذي
�ست�أتيك تلك النقود بالفعل� - .ضع خمططً ا
حقيق ًّيا لك�سب تلك النقود و�أ�شرع يف تنفيذه
 اكتب تلك القواعد ال�سابقة  -اق��ر�أ تلكالقواعد مرتني يوم ًّيا .وبح�سب ما يذكره
جدا «ليزا ت�شونغ»
امل�ؤلف عن ال�سيدة الرثية ًّ
ف ُين�سب �إليها �إنها قالت�« :سر ثرائي هو �أين
كنت �أتخيل نف�سي منذ مرحلة املراهقة من
�أثرياء العامل» .يف الف�صل التايل ي�ستعر�ض
امل��ؤل��ف مو�ضوعه م��ن زاوي ��ة طبية متعلقة
باملخ .فقد �أجرى �أحد الأطباء بحوثًا حول
�أن املدخنني ال��ذي��ن يعتقدون �أن التدخني
ل� ��ن ي �� �ض��ر � �ص �ح �ت �ه��م ال ي � �ت � ��أث� ��رون ��س�ل�ب� ًّي��ا
بالتدخني على نحو ما يت�أثر غريهم ممن
ي��دخ�ن��ون وه��م يقتنعون �أن ال�ت��دخ�ين �ضا ٌر
جدا ب�صحتهم .بل الأبعد من ذلك �أنه ذكر
ًّ
�أن ال���ص��ورة الإي�ج��اب�ي��ة والإح���س��ا���س باحلب
واالهتمام ينتج هرمون «�إندروفني» -الذي
يو�صف بالهرمون امل�ع�ج��زة -كما يعزز من
ك � ��رات ال � ��دم ال �ب �ي �� �ض��اء؛ خ ��ط ال� ��دف� ��اع ع��ن
اجل���س��م ل�ب�ق��ائ��ه يف �صحة ج �ي��دة .ويلخ�ص
الف�صل الثالث كل ما �سبق حتت عنوان «املخ
�ب» .فقد طلب �أح ��د �أط �ب��اء ال�سرطان
ط�ب�ي� ٌ
م��ن مر�ضاه �أن يقوموا بثمانية تخيالت:
( -خاليا ال�سرطان فري�سة  -خاليا معينة

يف اجل���س��م � �س��وف ت�ب�ت�ل��ع خ�لاي��ا ال���س��رط��ان
ال
كتم�ساح  -تلك اخلاليا املعينة تلتهم فع ً
ٍ
خاليا ال�سرطان  -خاليا ال�سرطان تت�ضاءل
ال �إن ج�سمكم
وتختفي  -الطبيب يقول فع ً
خ� ��الٍ م ��ن ال �� �س��رط��ان � -أن �ت ��م � �س �ع��داء ج � ًّ�دا
بعد ب�شارة الطبيب  -ت�ع��ودون �إىل �أ�سركم
وت�خ�برون�ه��م �أن�ك��م تعافيتم  -ت��ذه�ب��ون من
جديد للعمل وكلكم تطلعات و�آمال جديدة)
وق��د وج��د ه��ذا الطبيب �أن تلك التخيالت
��س��اه�م��ت ب�ن���س�ب��ة  %22يف حت�ق�ي��ق ال���ش�ف��اء.
الف�صل ال��راب��ع وامل�ه��م بعنوان «ال�سلوكيات
غري الواقعية ت�ؤدي �إىل نتائج غري واقعية».
وه� ��ذا ح �ت��ى ال ي�ت���ص��ور ال�ب�ع����ض �أن جم��رد
اجللو�س يف �أماكنهم للحلم فقط بال عمل
�سيحقق لهم ما يبغونه .ثم الف�صل التايل
بعنوان «يح�صل النا�س على ما يحلمون به».
� ّأما الف�صل الأخري يف هذا الباب فعن القوة
ال�سحرية اخلالبة واملتعلقة بقواعد التخيل
الإيجابي التي ينبغي على املرء �أن ميار�سها
ملرتني يوم ًّيا.
ال �ب��اب ال�ث��ال��ث م��ن ال�ك�ت��اب ي�ت�ن��اول اجل��ان��ب
التطبيقي م��ن م�ع��ادل��ة امل ��ؤل��ف ( ت= ح ح)
ع�بر ع��دد م��ن النقاط يف ف�صول متتابعة:
 ا�ضغط لتلتقط �صورة - .ارحل �إىل حيثتريد  -ي�صبح الأم��ر حقيق ًّيا عندما تتكلم
عنه -د ّون م��ا ت��ري��ده يف ع�ب��ارات وداوم على
قراءتها .ثم يف الباب الأخري بعنوان «احللم
يف ال ُعل ّية» ي�صبح حقيقة يتناول ع��د ًدا من
النقاط مثل �أهمية التخيل يف م�سرح الروح،
وامل�شاركة يف حفالت الأث��ري��اء؛ فمع �أولئك
النا�س �أنت تريد �أن تكون بعد ع�شر �سنوات
م��ن تخيل نف�سك و�سطهم .ويختم امل�ؤلف
كتابه بعبارة بالغة الطرافة غري �أ ّنها ُمعربة
ج� � ًدا ع��ن ��س�ي��اق ال�ك�ت��اب ح�ي��ث ي �ق��ول�« :إىل
�أول�ئ��ك ال��ذي��ن �سيطوون ه��ذا الكتاب الآن!
لقد حان دوركم».
----------------------الكتابُ :عل ّي ُة الأحال ِم
امل�ؤلف :يل جي �سونغ
اللغة :الكورية
النا�شر :كوك �إيل ميديو
عدد ال�صفحات258 :
الطبعة الثانية 2016م
* (مدر�س الأدب احلديث واملقارن ،كلية
الآداب -جامعة القاهرة)
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يدور هذا الكتاب -الذي �أ�صبح م�ؤلفه واحدً ا من بني امل�ؤلفني الأكرث مبي ًعا يف كوريا يف ال�سنوات الأخرية -حول دائرة الأحالم يف عقولنا،
وكيفية التعامل معها ب�شكل علمي من ناحية ،ومدى قدرتها على حتقيق الواقع الذي يتماهى معها من ناحية ثانية؛ ولذا نلحظ ازدياد الأفالم
التي تتعلق بالتحكم يف الدماغ الب�شري و�صناعة �أنواع معينة من الأحالم ،كما نلحظ كرثة الكتابات حول الدور احليوي الذي تقدر �أن تقوم
به الأحالم والطاقات الفذة للخيال الإن�ساين الذي ي�ستطيع به املرء �أن يهزم �أ�شد الأمرا�ض فت ًكا وهو جال�س يف مكانه ودون االعتماد على
العقاقري وحدها� .أ ّما املرتكز الذي ينطلق منه امل�ؤلف فهو تقدمي �أمثلة لكيفية انتقال العديد من الأغنياء وامل�شاهري يف جماالت خمتلفة من
الفقر املدقع �إىل الرثاء املده�ش ،ومن مربع «العادي» �إىل «�إطار» املتميز واملتفرد والذي يو�صف �أحيا ًنا بامل�ستحيل .ميثل امل�ؤلف هنا بواحدة
من �أ�شهر �سيدات الأعمال يف العامل والتي متلك �إحدى �أكرب �شركات التجميل با�سمها « �إي�ستي لودر» ،وبــ» كونراد هيلتون» الذي كان يف بداية
حياته العملية جمرد عامل ب�سيط يف الفندق ،و» يي �سن �شني» ،وجنكيز خان ونابوليون بونابرت وغريهم ممن يجمع بينهم خيط م�شرتك؛
والتفرد.
البداية �شديدة التوا�ضع والنهاية بالغة العظمة
ّ

فما ال�س ّر يا تُرى؟ �إ ّنه هناك ،يف تلك ال ُعل ّية
�أو م ��ا ُي �ع ��رف ب��ال �� �س �ن��درة ال �ت��ي ت�ق�ب��ع فيها
الأح�ل�ام منتظرة اليد التي تهبها �أجنحة
االن�ط�لاق .ه ��ؤالء الذين �أ�شري �إليهم فيما
��س�ب��ق مل ي�ن�ب�غ��وا ب ��الأح�ل�ام وح ��ده ��ا ،و� ّإن ��ا
نبغوا باالنتقال من احللم احلي والوا�ضح
�إىل حيز التحقق والإجناز يف معادلة يخطها
امل � ��ؤل� ��ف ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال � �ت� ��ايل( :ت = ح ح)
حي �أو حلم حقيقي
مبعنى (التحقق = حلم ّ
ووا� �ض��ح) .ف��ال��ذي��ن ي�ستطيعون �أن يجعلوا
�أحالمهم حية ووا�ضحة هم القادرون على
االنتقال بها �إىل نطاق الإجن ��از والتحقق.
وق��د ت��و��ص��ل امل ��ؤل��ف �إىل ه��ذه امل�ع��ادل��ة عرب
درا�سته خللفية العديد ج � ًدا م��ن النابغني
والناجحني والأث��ري��اء يف العامل .ال يكتفي
الكتاب بتحليل خلفيات الناجحني ،و�إمن��ا
ي�ب�ح��ث ك��ذل��ك ع��ن الأ�� �س ��رار ال�ع�ل�م�ي��ة وراء
حتقق الأحالم دومنا ثرثرة حول النظريات
والن�صائح وغ�يره��ا وال�ترك�ي��ز على تقدمي
ال�ن�م��اذج ال�ت��ي تف�سر رح�ل��ة ان �ط�لاق احللم
م��ن ر��ص�ي��ف ال �ب��داي��ة يف ال��ذه��ن �إىل نقطة
الو�صول يف حمطة التحقق �أو الإجناز .لكن
م��ن ح��ق البع�ض �أن ي�ق��ول � ّإن تلك املعادلة
ال�سابقة ل��ن ت�صلح معه .ه��ذا ال�صنف من



النا�س يرى امل�ؤلف �أ ّنهم يفكرون عادة ب�شكل
��س�ل�ب��ي لأن م ��ا �أث �ب �ت �ت��ه جت� ��ارب م ��ن ف�ت�رات
زم �ن �ي��ة م �ت �ب��اع��دة وم ��ن جم� ��االت م�ت�ب��اع��دة
أي�ضا ي�ؤكد �أن احللم الوا�ضح احل��ي الذي
� ً
يوما ما.
ي�ضعه املرء ن�صب عينيه �سيتحقق ً
يف هذا ال�سياق ت�أتي �سرية حياة امل�ؤلف نف�سه
التي متثلها كذلك معادلته ال�شهرية (ت=
ح ح) فهو مل ي�شارك يف �أي م�سابقة للكتابة
التي بد�أها يف �سن الع�شرين ،لك ّنه كان دائ ًما
أحالما حية ووا�ضحة حتققت و�صار
يحلم �
ً
واح ًدا من �أكرث امل�ؤلفني مبي ًعا يف بلده؛ هذا
ال يقع بني الع�شرة كتب الأك�ثر
الكتاب مث ً
ال عن �شهرة �صاحبه يف الربامج
مبي ًعا ،ف�ض ً
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال �ع��دي��دة مب�خ�ت�ل��ف حم�ط��ات
التلفزيون ال�ك��وري والكثري م��ن احل ��وارات
واملقاالت ب�أِ�شهر اجلرائد اليومية واملجالت،
والأبعد من كل ذلك �أنه تقري ًبا رمز للأمل
وال �ت �ف��ا�ؤل ع�ل��ى ن�ح��و م��ا ي�صفه م���ش��اه��دوه
ومتابعو حواراته.
يقع الكتاب يف �أربعة �أب��واب ،وي�ضم كل باب
على حدة عد ًدا من الف�صول .يف الباب الأول
الذي ي�ضم �سبعة ف�صول ي�ستعر�ض الكتاب
فكرة املعادلة التي �أ�شري �إليها من قبل ب�ش�أن
حتول احللم احلي الوا�ضح �إىل حقيقة من

خ�ل�ال ب�ع����ض ال �ن �م��اذج ال �ف��ذة م�ث��ل �أر��س�ط��و
�أونا�سي�س الأرجنتيني اليوناين ال��ذي كان
من �أغنى �أغنياء العامل .حيث ُيحكى �أنه ملا
حلم ب�أن ي�صبح ثر ًّيا ذهب �إىل �أحد املطاعم
ال�ف��اخ��رة ج � ًّ�دا يف امل��دي�ن��ة ودف ��ع ك��ل م��ا ك��ان
ميلكه من نقود �آن��ذاك مقابل تناول وجبة
ت�سمح له بر�ؤية �أولئك الأث��ري��اء عن قرب.
عندما ر�آه��م ك��ان يغلق عينيه ويفكر بعمق
يف �شيء ما .بدا ذلك غري ًبا لكن �أونا�سي�س
كان خالل ذلك الوقت يكرر حل ًما وحي ًدا يف
ر�أ�سه ب�أن يكون مثل ه��ؤالء الأثرياء الذين
يجل�س معهم يف املطعم نف�سه ،وق��د حتقق
له ما �أراد فيما بعد .ومن هنا ي�ضع الف�صل
ال�ث��اين ع�ن��وا ًن��ا ه��و «احل �ي��اة ت�صبح خمتلفة
ط�ب� ًق��ا ل �ل �ق��درة ع�ل��ى الأح� �ل��ام» ..حت��ت ه��ذا
العنوان قارن امل�ؤلف بني الفنانني العظيمني
امل ��وه ��وب�ي�ن ف���ان ج ��وخ وب �ي �ك��ا� �س��و .ك���ان ف��ان
ج��وخ �أك�ثر موهب ًة ولكنه د�أب على التفكري
ب�سلبية ،يف ح�ين ك��ان بيكا�سو يفكر ويحلم
ويردد �أنه �سيكون �أف�ضل و�أغنى ر�سام بف�ضل
ل��وح��ات��ه ،وق ��د حت�ق��ق ل��ه م��ا �أراد! ومي�ضي
�دم��ا م��ع الف�صل الثالث ل�يرى �أن
امل��ؤل��ف ق� ً
ال�ق��درة على الأح�ل�ام تفوق اجلهد املبذول
نف�سه لتحقيقها يف �أهميتها وت�أثريها .بعد

