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الإن�سانية �أو الوظيفية لنا ول�ل�آخ��ري��ن .فقبل �أنْ
ن�شرع يف احل��دي��ث ،علينا �أن نحدد بو�ضوح موقعنا
ومكانتنا جيدًا يف �ضوء مواقع الآخرين ومكانتهم.
ثم يختتم امل�ؤلف هذا الف�صل بالت�أكيد على �ضرورة
�أن نتخل�ص م��ن �أ��س��ال�ي��ب ال �ك�لام ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إىل
��ش�ع��ور الآخ ��ري ��ن ب��احل��زن �أو ت ��زج ب�ه��م ن�ح��و ح��االت
�شعورية �سيئة ،و�أن ن��درك با�ستمرار �أن�ن��ا ق��ادرون
على احل���ص��ول على م��ا ن��ري��ده م��ن خ�لال احلديث
ب�أ�ساليب متتزج باحلب والتعاطف.
الف�صل الثاين بعنوان «طريقة الكالم التي ُت�شعِرك
بالراحة كلما وحيثما حتدثت!» .يتناول امل�ؤلف هنا
ع ��د ًدا م��ن الكلمات ال�ت��ي ميكن و�صفها بال�سحرية
م��ن ح�ي��ث ق��درت�ه��ا ع�ل��ى دع�م�ن��ا ل�ب�ل��وغ مقا�صدنا يف
احل��دي��ث بفتح مغاليق النفو�س التي ت�ستمع �إلينا
على م�صراعيها .م��ن ه��ذه الكلمات التي يجب �أن
تكون يف ح��وارات�ن��ا�« :شك ًرا» و»�أث�ق��ك فيك» �أو «�أث��ق
فيما تقول» .ثم يتوقف امل�ؤلف عند م�س�ألة مهمة؛
م��ا ن�سميه بالعربية «احلقيقة املُ� � ّرة» �أو م��ا يطلق
عليه هو «الو�ضوح الذي يدخل يف عداد الوقاحة».
ويرى �أنه يجب علينا �أن نتعلم كيفية قول احلقيقة
دون انتقا�ص من قيمة الآخرين �أو جرح م�شاعرهم.
فطريقة كالمنا حتتاج ع��ادة �إىل بع�ض «م�ساحيق
التجميل» التي تلخ�صها العبارة الب�سيطة التالية:
«اخ �ت �ي��ار ال�ك�ل�م��ات امل�ن��ا��س�ب��ة ح���س��ب امل��وق��ف وط�ب� ًق��ا
لهوية الذين نتحدث �إليهم» .من م�ساحيق جتميل
ال�ك�لام ك��ذل��ك «ال�ت�ظ��اه��ر ب��أن��ك ال ت�ع��رف حتى و�إن
ك�ن��ت ت �ع��رف ال �ك �ث�ير» .ه ��ذا ال�ت�ظ��اه��ر �سيجلب لك
الكثري من املعرفة التي رمبا مل ولن تتوقعها �أبدًا،
ف� ً
ضال عن �أنه يعزز من رغبة الآخرين يف احلديث
�إليك .فلماذا يقبلون على احلديث معك جمد ًدا �إنْ
كانوا قد تيقنوا يف مرات �سابقة �أنك تعرف كل �شيء
مقارنة بهم؟! ومن بني هذه امل�ساحيق كذلك �إظهار
مدى قبولنا للفوارق بيننا وبني الآخرين .فعندما
يدرك النا�س �أنك تق ّر ب�أنهم لي�سوا ن�سخة منك وال
ن�سخً ا من غريهم �ستجدهم مقبلني عليك ،راغبني
يف احل��دي��ث معك .ث��م يختتم ه��ذا الف�صل مبقولة
مهمة لأح��د علماء النف�س الأمريكيني «ماجواير»
م�ف��اده��ا �إن ��ه ل�ي����س م��ن ال���ص�ع��ب ع�ل��ى ذي اخل�ب�رات
الكبرية �إقناع الأ�شخا�ص الأق��ل خ�برة .الهدف من
ه ��ذه امل�ق��ول��ة ه��و رغ�ب��ة امل ��ؤل��ف يف ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أن
خ�برات�ن��ا لها دور كبري يف ق��درت�ن��ا على اكت�ساب �أو
تعديل �أ�ساليب كالمنا على النحو امل�أمول.
الف�صل الثالث بعنوان «ع ��ادات ال�ك�لام التي جتعل
العالقات والعمل على نحو �أف�ضل» .وي�ستهل كيم
بوم جون هذا الف�صل بالقول �إن العبارات التي ُتقال
يف املقهى تختلف متا ًما عن تلك التي ُتقال يف قاعة
امل ��ؤمت ��رات العلمية .ث��م ينتقل ب�ع��د ذل��ك �إىل ع��دد
من النقاط مثل - :عندما تكون لديك مهارة طرح
الأ�سئلة ،فغال ًبا لن يتم حجب �س�ؤالك .فجزء من
م�ه��ارة ط��رح الأ�سئلة هنا ه��و �أن��ك جعلت الآخ��ري��ن

ي�شعرون ب��االح�ترام مهما بلغت ح�سا�سية �س�ؤالك.
�أنْ يح�س الآخرون باالحرتام هذا �أحد �أهم املفاتيح
ال�سحرية لبلوغك م��ا ت��ري��د - .التخلي ع��ن بع�ض
�صيغ الكالم املف�ضلة لديك �إن كانت مل ت�ساعدك يف
حتقيق مرادك من التوا�صل ،وتعلم كيفية الرتكيز
على ال�ن�ق��اط ذات القيمة والأول ��وي ��ة ،وبخا�صة ما
يعرب عن امل�شاعر الإيجابية طوال الوقت  -يف جمال
الت�سوق -كما يف احلياة
 �أك�ثر ال�ط��رق يف الإق�ن��اع ه��و ال�ت�ج��ارب العملية الالعبارات التجريدية.
 � �ض��رورة �إدراك ال�ن�ق��اط الإي�ج��اب�ي��ة يف الآخ��ري��نوالرتكيز عليها واحلر�ص على ذكرها �أمامهم ،لأن
ذلك يجعلهم يفتحون قلوبهم �إليك دون تردد .لكن
عليك �أو ًال �أن تكت�شف هذه النقاط وحتددها بدقة.
 ع�ب��ارات مثل «ن�ع��م» و«�أن ��ت على ح��ق» ت�ضمن لكبكل ت�أكيد توا� ً
ناجحا .عندما تكون يف موقع
صال
ً
امل�ستمع؛ فكلما قللت من مقاطعتك للمتحدث �إليك
حظيت بتوا�صل موفق وكانت النتائج �أكرث جدوى.
ثم يختتم هذا الف�صل مبثال بالغ الأهمية .فيقول:
ت�خ�ي�ل��وا ال� �ف ��ارق ب�ي�ن ه��ات�ين ال �ع �ب��ارت�ين م ��ن حيث
الت�أثري على املتلقي املُ�ستهدَف�« :س�أبيع هذه ال�سيارة
مبليون ون�صف املليون وون كوري» ،و«�س�أعطيك �أنت
ه��ذه ال�سيارة مبليون ون�صف املليون وون ك��وري».
ال �ع �ب��ارة ال�ث��ان�ي��ة -ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�ير امل ��ؤل ��ف -جتعل
امل���ش�تري �أو ال��زب��ون يح�س مب��دى االه�ت�م��ام ب��ه من
قِبل اجلهة التي تروج ملنتجها.
الف�صل الرابع عنوانه «ط��رق احلديث التي ينبغي
�أن نتجنبها» .وم��ن بني ه��ذه الأ�ساليب ما ي�أتي- :
جتنب كل ما يقلل من �ش�أن الآخرين؛ لأنّه قد ي�ؤدي
�إىل
�أن ين�صرف النا�س من حولك.
 احل���س��م �أو االق�ت���ص��اد يف ال �ق��ول دون � �ض��رورة قدي�ؤدي �إىل قطع العالقات �أحيا ًنا.

 �إذا جعلت الآخ ��ري ��ن ي���ش�ع��رون دو ًم ��ا �أن ��ك تعرفما ي��دور بر�ؤو�سهم فهل �سيحافظون باهتمام على
التوا�صل معك؟
 جتنب املبالغة يف �إظهار التعاطف مع نقاط �ضعفالآخ��ري��ن حتى و�إن ك��ان اجلميع يعرفونها ج�ي�دًا.
فالتعاطف �أمر �آخر خمتلف عن هذا ،ف� ً
ضال عن �أنّ
اخلو�ض يف نقاط �ضعف الغري ي�سبب دائ ًما الكثري
من الأذى الفعلي.
 االع � �ت� ��ذار ال �ب �� �س �ي��ط خ�ي�ر �أل � ��ف م� ��رة م ��ن ال �ع��ذراملنطقي.
 امل �� �س��اف��ات ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن الآخ ��ري ��ن م�ه�م��ة ،وك��ذل��كال�ت��وق�ي��ت .ف��االع�ت��ذار ع��ن اخل�ط��أ ل��ه وق�ت��ه املنا�سب
الذي قد يفقد قيمته �إنْ جتاوزه.
الف�صل اخلام�س والأخ�ير بعنوان «طريقة التعبري
عن ال��ذات بقوة ال بعدوانية» .يتحدث فيه امل�ؤلف
عن �ضرورة التعرف على نقاط القوة وال�ضعف فينا
لنكون قادرين على توظيف قدراتنا ب�شكل �إيجابي
وف ّعال .يرى امل�ؤلف مث ً
ال �أن التعبري عن امل�ستحيل
ب��اع�ت�ب��اره ممكنًا ال يو�صف ب��ال�ق��وة ال�ت��ي يعنيها يف
ع�ن��وان ه��ذا الف�صل .ال�ق��وة عنده تعني «التوا�ضع»
الذي ميكنك من �أن تقول «ال �أ�ستطيع القيام بهذا
ال�ع�م��ل»� ،أو «ال تتحدث معي ه�ك��ذا» ل�شخ�ص �آخ��ر
دون �أن تنتق�ص من قدره وال من قدر نف�سك ،ودون
�أن حتمل عباراتك معاين عدوانية حتى و�إن كانت
حمملة بطاقة �سلبية جراء رف�ضك .يف �أعقاب مثل
ً
خطوطا
ه��ذا ال��رف����ض عليك �أن تتعلم كيف ت�ضع
�إيجابية دائ ًما .من طرق التعبري عن الذات على نحو
طيب كذلك �أن ت�ستخدم �صيغ الغائب دون �إ��ش��ارة
�إىل نف�سك �أو �إىل �آخرين حمددين .عليك �أن تدرك
�أي��ً��ض��ا ال �ف��ارق ال�ك�ب�ير ب�ين احل��دي��ث ال ��ذي ي�ن��م عن
طيبتك والعبارات التي تخرج كما لو كانت اعرتا ًفا
يحمل الكثري م��ن ن�ق��اط ال�ضعف .ث��م يختتم هذا
الف�صل مبقولتني مهمتني :الأوىل؛ علينا �أن نراجع
م��دى حمبتنا لأنف�سنا وم ��دى حتملنا مل��ا نواجهه
يف احلياة ب�شكل يومي و�أن ن�ضع �أيدينا على الدور
ال ��ذي �ساعدنا فيه �أ��س�ل��وب كالمنا لنكون �أف�ضل.
والثانية؛ عدم �إقحام كل معارفنا ومطالعاتنا فيما
نقول لأجل �إبراز متيزنا الثقايف واملعريف .فرمبا ال
ي�ؤدي ذلك �إىل النتيجة التي نرجوها من توا�صلنا
مع الغري.
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كل العالقات تبدأ من ُطرق الحديث!
لكيم بوم جون

محمود عبد الغفار *
ي�أتي غالف هذا الكتاب م�صحو ًبا ب�أمرين مهمني جدًّ ا من حيث التلقي :ال�صورة املر�سومة التي تتو�سط الغالف .وخم�س عبارات -من بينها العنوان -حتيط بتلك
ال�صورة وتك�شف الكثري عن م�ضمون الكتاب ب�شكل يعزز الرغبة يف االطالع عليه� .أما عن �صورة الغالف فل�شخ�ص جال�س يف �صالون ق�ص ال�شعر؛ �أحد �أكرث الأماكن
التي ميكن للمرء �أن يتحدث فيها بحرية مع احلالق لأ�سباب عديدة؛ فاحلالق عادة ما يجيد لعب دور امل�ستمع بحكم خرباته املتنوعة مع الزبائن .كما �أنه يجيد
اختيار �أ�ساليب الكالم املنا�سبة لكل �شخ�ص .ف�ض ًال عن �إجادته �إظهار التعاطف واالهتمام ملا ي�سمعه .ورمبا الأكرث �أهمية من كل ذلك �أنه لن يك�شف ما يبوح به
الزبائن ب�أ�سمائهم احلقيقية حتى و�إن حتدث مع غريهم فيما حتدثوا معه ب�ش�أنه ،مما يجعل اجلميع يتبادل احلديث معه بكل �أريحية .فوق �صورة الغالف من
ناحية الي�سار ي�أتي عنوان الكتاب بخط عري�ض بارز ،ثم ناحية اليمني ت�أتي عبارة بخط �أقل برو ًزا تقول «عادة ب�سيطة ميكن للأ�شخا�ص اجليدين �أن يتذكروها».
ويف �أ�سفل ال�صورة ت�أتي عبارة بخط بارز تقول« :هذا ال�شخ�ص �أرغب يف مقابلته مرة ثانية» .وحتتها ت�أتي جملتان رمبا تتعلقان بهوية هذا ال�شخ�ص وما يتمتع
ي ّكنُك من �أن ت�صنع ً
مناخا طي ًبا يف ملحة عني» .على هذا النحو املتميز جاء غالف
به من �صفات« :التلميح املنا�سب جلعل َمن نقابلهم �سعداء» ،و»�أ�سلوب الكالم الذي ُ َ
الكتاب الذي خرج يف خم�سة ف�صول ن�ستعر�ض �أهم ما تناولتها فيما ي�أتي.

م�ؤلف الكتاب :كيم بوم جون
تخ�ص�ص كيم بوم جون يف االقت�صاد بجامعة «كوريا»
وعمل يف عدد من ال�شركات الكربى مثل «�إ���س كي»
و»��س��ام���س��ون��غ» و»�إل ج ��ي» ،كما ك��ان متحد ًثا با�سم
بع�ض ت�ل��ك ال���ش��رك��ات �إىل ج��ان��ب بع�ض امل�ؤ�س�سات
املالية مثل بنك «ك��ي ب��ي» ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد من
امل�ؤ�س�سات التعليمية والتكنولوجية مثل «كي�ست».
�ساهم كل ذلك ب��دون �شك يف قيامه بن�شر عدد من
امل��ؤل�ف��ات املهمة خ�لال تلك ال�ف�ترة .ك��ان يف �شبابه
جم��رد عامل �أو موظف ع��ادي يف �إح��دى ال�شركات،
ولكنه �أراد لنف�سه حياة �أف�ضل� .سعى وراء �أحالمه،
ومل��ا وج��د �أن ق�ي��ام��ه ب�ك��ل ت�ل��ك الأع �م��ال ل��ن مينحه
م��ا ي��ري��د ،ت��رك العمل وت�ف��رغ مت��ا ًم��ا ل��درا��س��ة اللغة
الإجن�ل�ي��زي��ة ،الأم ��ر ال ��ذي منحه ال�ف��ر��ص��ة ليبحث
عن معنى ال�سعادة وبخا�صة بعد �أنْ �سمحت ظروفه
ب�أن يق�ضي وق ًتا �أطول مع �أ�سرته .حال ًيا َي ْد ُر�س يف
اجلامعة ذاتها التي تخرج فيها يف جمال التكنولوجيا
وال�ت�ع�ل�ي��م .ل��ه ع��دد م��ن ال�ك�ت��ب م�ث��ل« :ك�ل�م��ات الأب
ال�ت��ي غ�يرت �أب�ن��ائ��ي» ،و«ت�ع�ب�يرات املجاملة اجليدة
وال�سيئة» ،و«املحادثة املمتعة» ،و«متحد ًثا كعاملٍ »،
و«كما يتحدث الرجل» ،و«التعليم الإن�ساين للأب».
ي�ب��د�أ الكتاب مبقدمة يقول فيها امل��ؤل��ف �إن�ن��ا ع��ادة
ما جند �أولئك الناجحني يتمتعون ب�أ�ساليب كالم
خمتلفة ومتميزة تثري الإعجاب .فطريقة �أو �أ�سلوب
الكالم فع ً
ال بالغ الأهمية يف �إقامة عالقات موفقة
مع الآخ��ري��ن .مل��اذا ي�شدد امل��ؤل��ف على كلمة «فع ً
ال»
يف العبارة ال�سابقة؟ لأن بع�ض الأ�شخا�ص الرائعني
الذين لديهم مهارات خا�صة رمبا تطيح طريقتهم



يف ال�ك�لام بكل م��ا ميتلكونه م��ن روع ��ة� .إنّ طريقة
كالمنا بدون �شك جتعلنا مقبولني �أو تدفع الآخرين
ل�ل�ن�ف��ور م �ن��ا! ول �ه��ذا ف��ال�غ��ر���ض الأ� �س��ا� �س��ي م��ن ه��ذا
الكتاب هو �إر�شاد القارئ �إىل كيفية التعبري اجل ّيد
يف املواقف املختلفة ،وجتنب التعبريات ال�سلبية التي
ال حتقق الغر�ض من توا�صله مع الغري ،بحيث يكون
لكالمه دور يف م ّد ج�سور الثقة واملحبة مع الآخرين
ولي�س العك�س� .أهم ما ي�ؤكد عليه امل�ؤلف هنا هو �أن
طريقة كالمنا لي�ست «فطرة» و�إمن��ا «ع��ادة» ميكننا
تغيريها بالتعلم على النحو الالئق املفيد .كيم بوم
جون يتحدث هنا من منظور خرباته العملية ،فقد
ك��ان ي ��روج ملنتجات ال���ش��رك��ات ال�ت��ي عمل ب�ه��ا ،ول��ذا
ل��دي��ه الكثري م��ن الإدراك لقيمة الكلمات والأه ��م
الأ�سلوب الذي نقولها به ،وما ي�ؤديه ذلك يف الت�أثري
على املتلقي .من هذه الزاوية ي�سعى الكتاب لزيادة
وعي القراء ب�أهمية ال��دور ال��ذي تقوم به طريقتنا
يف الكالم يف بلوغ م�آربنا على امل�ستويني الإن�ساين
والعملي يف حياتنا.
ج� ��اء ال �ف �� �ص��ل الأول حت ��ت ع� �ن ��وان «ي� �ب ��دو ال �ن��ا���س
خمتلفني عندما تتغري طريقتهم يف الكالم» .يركز
هذا الف�صل على م�س�ألة �أن «�أ�سلوب الكالم» جمرد
«ع��ادة» ولي�س «ف�ط��رة» ،ونحن غال ًبا ما نحكم على
الآخرين من خالل عاداتهم يف القيام بالأ�شياء ومن
بينها عاداتهم يف الكالم .يتناول الف�صل بعد ذلك
م�س�ألة احل��اج��ة �إىل م�ه��ارة ال�ك�لام مقابل احلاجة
لأ��س�ل��وب خ��ا���ص يف ال�ك�لام ،م ��ؤك �دًا على �أنّ طريقة
الكالم �أه��م لتحقيق الغر�ض من التوا�صل من �أي
�شيء �آخر .فاملهم هنا لي�س ماذا نقول و�إمنا الطريقة

التي نقول بها م��ا نريد للم�ستمع �إلينا �أن يدركه
ويهتم به .الأمر بالغ الأهمية يف هذا ال�سياق يف ر�أي
امل��ؤل��ف ه��و �أن «�أ��س�ل��وب» �أو «طريقة» ال�ك�لام هنا ال
يعني «املنطق» الذي يحكم ن�سيج العبارات والأفكار
و�إمن ��ا يعني ل��دي��ه �إظ�ه��ار «ال�ع��واط��ف» �أو «امل�شاعر»
اخلا�صة جتاه ما نتحدث عنه و َمن نتحدث �إليهم،
وهذا �أمر لي�س من املنطق باملعنى امل�ألوف لدينا يف
�شيء .املثال الفذ املعرب هنا ي�أتي من الف�صل الرابع
يف عبارة تقول« :اع�ت��ذار ب�سيط خري �أل��ف م��رة من
ُع ��ذر م�ن�ط�ق��ي» .ف��ال �ع �ب��ارات اجل ��وف ��اء اخل��ال�ي��ة من
ال�شحنات االنفعالية والعاطفية ال جدوى منها لأننا
يف نهاية املطاف ب�شر حتركنا عواطفنا ب�شكل يفوق
الو�صف .ولهذا عندما ندرك �أو نتعرف جيدًا على
طبيعتنا وطبيعة الآخ��ري��ن الذين نتوا�صل معهم،
ن�صبح ق��ادري��ن على جت��دي��د دم ��اء عالقاتنا ب�شكل
طيب وف � ّع��ال .عندما تتبدل الأدوار ون��أخ��ذ موقع
امل�ستمع� ،سنجد �أننا � ً
أي�ضا نركز على طريقة كالم
الآخرين بدرجة �أكرب من تركيزنا على ما يقولونه
بالفعل .على �أية حال علينا -بغ�ض النظر عن دورنا
ك�م�ت�ح��دث�ين �أو م���س�ت�م�ع�ين� -أن ن���ض��ع يف اع�ت�ب��ارن��ا
ترجح
الفوارق العمرية بيننا وبني الآخرين لأنها ّ
�أ�سلوب كالم على الآخر ،وكذلك علينا �أن ندرك �أن
«ك��ل م��و��ض��وع» يفر�ض الأ��س�ل��وب املنا�سب لطرحه.
اخ�ت�ي��ار امل��و��ض��وع رمب��ا لي�س لنا ي��د فيه يف مواقف
كثرية ،ولكن لنا دور بكل ت�أكيد يف اختيار الكلمات،
ومن�ل��ك جتنب التمثيالت ال�ت��ي تبث يف امل�ستمعني
طاقة �سلبية �أو ت�ؤدي ل�سوء فهم لي�س مرغو ًبا فيه
�إطال ًقا .مما يجب و�ضعه يف االعتبار كذلك «املكانة»

