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مقدمة المترجمة
ّ
أي درجــة تؤثــر
هــل توجــد حيــاة باطنــة وحيــاة ظاهــرة؟ ومــاذا يمكنهــا أن تكشــف لنــا عــن شــخصياتنا وإلــى ّ
فــي ســلوكنا؟ أســئلة عديــدة يحــاول هــذا الكتــاب اإلجابــة عليهــا ويدعــو قارئــه للتفكــر فــي موضوعــات
متنوعة من خالل جولة داخل عقل اإلنســان ووجدانه .فالكتاب يســتعرض أحاســيس وانفعاالت إنســانية،

فمــن منّ ــا لــم يعــرف النجــاح والفشــل ،واإلعجــاب والحســد؟ جميعهــا تجــارب مرتبطــة بوجــود اإلنســان،

ولــذا عليــه مواجهتهــا والتعــرف علــى الحيــاة الباطنــة لنعــرف مــن نحــن ،ومــاذا نريــد مــن هــذه الحيــاة ،ومــا
يدعــو إليــه هــذا الكتــاب هــو اســتباق األمــور لتفــادي الوقــوع فــي براثــن المــرض النفســي ،وذلــك عــن

طريــق عــدم االستســام لمحــاوالت التغييــب التــي يدعونــا إليــه العالــم الخارجــي ،ومــن خــال رحلــة داخــل

عالــم االنفعــاالت واألحاســيس يطــرح هــذا الكتــاب عــدة تمرينــات نفســية هدفهــا هــو خلــق حالــة مــن
الســام الداخلــي لإلنســان .صــدر كتــاب “الحيــاة الباطنــة” فــي فرنســا شــهر ينايــر مــن العــام  2018وحقــق

مبيعــات هائلــة .مؤلــف الكتــاب هــو كريســتوف أندريــه ،وهــو مــن أشــهر المعالجيــن النفسـ ّـيين فــي فرنســا.
المترجمة
تمهيد
الحيــاة الباطنــة هــي ذلــك الســيل المتدفــق والمســتمر مــن األفــكار والصــور والذكريــات والتطلعــات

واألحاســيس الوجدانيــة والجســدية ،التــي تمتلــك تأثيــراً هائـ ًـا علينــا .يمكــن للحيــاة الباطنــة أن تصبــح
كل
مصــدراً للتعلّ ــم ولإلثــراء والتفاهــم وتوجيــه وجودنــا كلّ ــه فــي هــذه الحيــاة .فالحيــاة الباطنــة هــي قبــل ّ

شــيء طريقــة الحتــواء العالــم داخلنــا وأســلوب خــاص فــي إدراكــه وفهمــه واســتيعاب الــدروس المســتقاة

منــه .إن الحيــاة الباطنــة ليســت إقامــة دائمــة داخــل ذاتنــا بــل هــي مســار مؤقــت بيــن االســتيعاب واتخــاذ

القــرار فــي الحقيقــة مســار مثمــر ويمثــل جوهــر طبيعتنــا اإلنســانية.

هــل الحيــاة الباطنــة مؤشــر إنســاني مهــدد بالفنــاء؟ إن الحيــاة الباطنــة تجعلنــا مبدعيــن وتلقائييــن

ومتفرديــن ،بكامــل إنســانيتنا .توجــد العديــد مــن العناصــر التــي تهـ ّـدد حياتنــا الباطنــة وأهمهــا التلــوث

كل شــيء البــدء فــي
الذهنــي الوثيــق الصلــة بأنمــاط معيشــتنا المعاصــرة .إال أن الحيــاة الباطنــة هــي قبــل ّ

اكتشــاف ثرواتنــا الداخليــة وليــس اللهــث وراء الثــروات الخارجيــة .للحيــاة الباطنــة أهميــة بالغــة فــي تحقيــق
التــوازن والتنميــة لألفــراد والمجتمعــات.
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كل عنصــر مــن مكونــات الحيــاة الباطنــة بشــكل منفــرد:
يفضــل الباحثــون دراســة ّ
علــم الحيــاة الباطنــة؟ ّ

األفــكار ،االنفعــاالت ،األحاســيس الفيزيولوجيــة ...إلــخ .إال أن هنــاك العديــد مــن األبحــاث العلميــة التــي
تقــدم لنــا استكشــافاً غيــر مباشــر للحيــاة الباطنــة.

أشــارت دراســة حديثــة إلــى أن بعــض المرضــى المصابيــن بالصــرع مــن الذيــن تــم تدريبهــم علــى التأمــل
والمالحظــة قــد اســتطاعوا الشــعور باقتــراب نوبــات الصــرع قبــل أن تحــدث وبالتالــي قــد مكنهــم ذلــك
مــن الحـ ّـد مــن عــدد مــرات اإلصابــة بهــا .لــذا ينبغــي عــدم االستســام لنمــط حيــاة خارجــي فقــط ،وقــد
ذكّ ــرت العديــد مــن األبحــاث العلميــة حــول التأمــل بأهميــة الحيــاة الباطنــة.

بحــد ذاتــه؟ ال يتعيــن اعتبــار الحيــاة الباطنــة قلعـ ًـة نحتمــي
ــد
هــل الحيــاة الباطنــة مســار مؤقــت ُم ٍ
ّ
بداخلهــا ،بــل يجــب أن نراهــا وكأنهــا بيــت دافــئ مفتــوح علــى الحيــاة فــي الخــارج ،إن هــدف الحيــاة الباطنــة

ليــس الحيــاة الباطنــة ذاتهــا بــل هــو اســتقبال العالــم الخارجــي وفهمــه وإدراكــه للعــودة مــرة أخــرى للحيــاة
الخارجيــة.

طريقة استخدام هذا الكتاب
تجــدون فــي هــذا الكتــاب أربعيــن تمرينــاً الكتشــاف حياتكــم الباطنــة وتعزيزهــا .وأقتــرح أن تكتفــوا بقــراءة
فصــل واحــد يوميــاً لكــي تســنح لكــم الفرصــة لتطبيقــه عمليــاً .

أود أن أقــول إنّ ــه ال توجــد حيــاة باطنــة ،فالحيــاة ليســت باطنــة وظاهــرة بــل هــي
“ 1للوهلــة األولــى ّ

الحيــاة ،ولكــن األمــر يتّ ســم مــع ذلــك بالغرابــة والتناقــض”.
كريستيان بوبان “في البحث عن الحياة الباطنة “.
فهم الحياة الباطنة وإدراكها

كل مــا نعيشــه وندركــه عندمــا ننصــرف عــن متطلبــات الحيــاة الخارجيــة ،إنهــا لحظــة
الحيــاة الباطنــة هــي ّ

نــدرك فيهــا أننــا نملــك جســداً وأننــا نتنفــس وأننــا نعايــش أحاســيس جميلـ ًـة أو سـ ً
ـيئة.

تحديــد الضــرورات :فجــأة نجــد أننــا ال نملــك الوقــت وال المســاحة لمــا هــو مهــم ،وتــزداد الهــوة بمــرور
الســنين ،فنجــد أنفســنا ال نقــوم ســوى باألشــياء العاجلــة وليــس باألشــياء الضروريــة .يتطلــب األمــر أحيانــاً

وقــوع حادثــة لكــي نســتفيق ،وفــي هــذه اللحظــة فقــط ستســاعدنا حياتنــا الباطنــة ،بــل تنقذنــا أيضــاً  ،إذ

ستكشــف لنــا مــن نحــن ومــا لــه قيمــة حقيقيــة فــي حياتنــا.

ـكل دقــة؟ ذلــك ّأن مــن ينشــغل
“ 2هــل أضعــت وقتــي باالنشــغال بحصــر مــا يحــدث داخلــي دومــاً وبـ ّ
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بتحليــل ذاتــه عــن طريــق التفكيــر ال يســتطيع أن يكتشــف ذاتــه بشــكل عميــق”.
ميشيل دو مونتاني من “المقاالت”
االستبطان (طرق الوصول)
ُيشــكل االســتبطان خطــوة إراديــة وواعيــة للنظــر داخــل الــذات بهــدف الوعــي بمــا نشــعر بــه ونفكــر بــه

وإلدراك االندفاعــات التــي تشــكل تركيبتنــا الداخليــة وتؤثــر علينــا بالتبعيــة .وبطبيعــة عملــي كمعالــج
نفســي أشــعر أن الوقــت الوحيــد الــذي يمنحــه مرتــادو عيادتــي للتفكــر فــي ذواتهم هو وقت االستشــارة

كافّ ،إبــان القــرن التاســع عشــر ،ومــع
العالجيــة أي مــرة واحــدة كل أســبوع أو شــهر .إال أن ذلــك يعتبــر غيــر ٍ

مولــد مجتمعنــا االســتهالكي ،استشــعر الشــعراء والمفكــرون الخطــر القــادم ،وقــد تســاءل نيتشــه محـ ّـذراً :
“أال تســعى جميع المؤسســات البشــرية لمنع اإلنســان من أن يشــعر بحياته فتعمل على تشــتيت تفكره

وذهنــه؟ “.

التوقــف :ذلــك ّأن أولــى الجهــود التــي يتطلبهــا االســتبطان هــو أخــذ الوقــت الــازم لالبتعــاد عن مغريات
ّ
الحيــاة الظاهــرة ،نحــن فقــط مــن نمتلــك الفرصــة أكثــر مــن مــرة يوميــاً لكــي نقـ ّـرر أال نفعــل شــيئاً وأن ننطلق

نحــو الالحركــة لكــي نتفكــر فــي مــا يحــدث داخلنا.

خطــوة نحــو الحريــة :لمــن يفضــل الحريــة ويختارهــا ،االســتبطان هــو ممارســة تبنــي اإلنســانية وتعززهــا

وتغذيهــا ،فهــي ذلــك الفعــل الواعــي الــذي يجعــل مــن اإلنســان ليــس مجــرد مســتهلك.
“ 3دور الموسيقى هو ببساطة أن تقول ما ال يمكن للكالم أن يعبر عنه”.
“كل صباح في العالم “
باسكال كينيار من ّ
الموسيقى (طرق الوصول)

ـأن فـ ّـن األصــوات ،فهــي سلســلة غيــر ملموســة يمكننــا فقــط االستســام
يمكــن تعريــف الموســيقى بـ ّ

واالنقيــاد لهــا واســتقبالها داخلنــا .للموســيقى روابــط متينــة مــع الحيــاة الباطنــة ،ففــي مختبــرات
ســيكولوجيا االنفعــاالت يتـ ّـم اســتخدام مقتطفــات موســيقية إلثــارة انفعــاالت معينــة مثــل الحــزن أو

التوتــر هــدف الموســيقى ليــس وصــف العالــم الخارجــي بــل تنشــيط العوالــم الباطنــة.

صــدى الموســيقى داخلنــا :الوضــع المثالــي واألكمــل هــو تحقيــق االنتبــاه الكامــل ،أي عــدم فعــل

أي شــيء ســوى االســتماع للموســيقى .فكــروا جيــداً وســترون أن ذلــك ال يتكــرر كثيــراً فــي حياتنــا.
ّ
بوابــة الذكريــاتُ :يضــاف إلــى ذلــك أيضــاً الشــعر وســحر إعــادة االســتماع ،فــأي موســيقى قديمــة
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اســتمعنا إليهــا ونســيناها تصبــح تجربــة فريــدة .وقــد عبـ ّـر عنــه الباحثــون عــن ذلــك“ :إطــاق الدوباميــن أو
هرمــون الســعادة داخــل الدمــاغ” .ويكــون الصمــت ضروريــاً عنــد االســتماع.

يودعنــي .لقــد ذهــب بعيــداً  .ابتعـ َـد ملمـ ًـا حســراته وتركنــي وحــدي مــع
“ 4أدار ظهــره لــي دون أن ّ

ندمــي .كنــت أعلــم ،مثلــه تمامــاً أنّ نــا قــد نعيــش العمــر مــع الحــرة كمــا نعيــش داخـ َـل وطــن”
فيليب كلوديل من “األرواح المتعبة “
الحسرات (أحاسيس)

ُيعـ ّـرف علــم النفــس الشــعور بالحســرة بأنــه إحســاس مرتبــط بانفعــاالت مثــل الحــزن والغضــب والخــزي

ثمة نوعان من الحســرات “الحســرة الســاخنة”
وبأفكار مثل الرغبة في العودة للوراء الســتعادة الماضيّ .

التــي تتولــد لحظيــاً و “الحســرة البــاردة” التــي تأتــي متأخــرة.

التوظيــف الجيــد للشــعور بالحســرة :كتــب أندريــه جيــد واصفــاً هــذا الشــعور“ :إننــا ال نتحســر علــى مــا

فعلنــاه بــل نتحســر علــى مــا لــم نفعلــه ،فحينئـ ِـذ تصطبــغ الحســرة بصبغــة اللــوم والتكبيــت” .فالحســرة
أي إنســان ،فهــل توجــد طريقــة لتوظيفهــا بشــكل مفيــد؟ نعــم ...يبــدأ ذلــك
شــيء ال فــرار منــه فــي حيــاة ّ

ـي اتخــاذ قــرار مــا هنــاك بالتأكيــد قــرار
بتجــاوز الفكــرة القديمــة ْإذ يقــول المــرء لنفســه“ :عندمــا يتوجــب علـ ّ

ـي أن أخطــئ هــذه المـ ّـرة”.
صائــب وقــرار خاطــئ ،ال يتعـ ّـن علـ ّ

األخطــاء مثريــة :الحســرات هــي شــيء عقيــم ويؤلمنــا أكثــر مــن األلــم الــذي يســببه لنــا الوقــوع فــي

الخطــأ .وكمــا قــال األديــب البرويــر“ :إن الوقــت الــذي يضيعــه اإلنســان فــي التحســر علــى الوقــت الــذي
أضاعــه ال يجعلــه يســتفيد بشــكل جيــد مــن الوقــت المتبقــي” .لنجعــل مــن شــعورنا بالحســرة حافــزاً

الســتقبال اآلتــي وعــدم االلتفــات إلــى الماضــي...

“ 5تمنحنــا القــراءة الفرصــة للتعـ ّـرف علــى عــدد هائــل مــن الحكايــات ولمعايشــتها والختبــار أحاســيس
قويــة ،فهــي تضيــف إلينــا التعـ ّـرف إلــى أنفســنا وإلــى مــا يمكــن أن نكــون عليــه “.

“منوعات”
بول فاليري من
ّ
القراءة (طرق الوصول)
تعطينــا القــراءة  -ال سـ ّـيما قــراءة الشــعر والروايــات – فرصــة لمعايشــة تجــارب اآلخريــن وكأنهــا تجاربنــا،

وتســمح لنــا بالوصــول إلــى حياتنــا الباطنــة ممــا يســهم فــي إثرائهــا .تُ عـ ّـد القــراءة أيضــاً إحــدى الوســائل

المســتخدمة فــي علــم النفــس! وأظهــرت العديــد مــن الدراســات أن قــراءة الكتــب الخياليــة تزيــد مــن قــدرة
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اإلنســان علــى تفهــم اآلخريــن مقارنــة بمــن ال يقــرأ كتبــاً خياليــة.
ـكاال مــن الفرحــة والبهجــة:
معايشــة َ
حيــوات أخــرى :تمنــح القــراءة الغــذاء لحياتنــا الباطنــة ،وتمنحنــا أشـ ً

فرحــة األلفــة عندمــا نجــد أن الكاتــب قــد عبــر بقلمــه بشــكل واضــح عمــا نشــعر بــه.

عندمــا نضــع الكتــاب جانبــاً ّ :ربمــا كانــت اللحظــة األكثــر أهميــة علــى اإلطــاق هــي تلــك التــي نضــع فيهــا

الكتــاب جانبــاً ! فحينئـ ٍـذ تبــدأ عمليــة هضــم النــص وامتصاصــه ،فالقــراءة تُ غـ ّـذي الفكــر والــروح ،وحينــذاك

يمكننــا الشــروع فــي عمــل آخــر.

“ 6لــم أشــعر قـ ّـط بالعزلــة أو بالضيــق مــن الوحــدة كان ذلــك قبــل انتقالــي للحيــاة فــي الغابــات بأســابيع
قليلــة .العيــش وحيــداً صــار غيــر ممتــع ولكننــي أدركــت أن الشــفاء كان يبــدو لــي قريبــاً ”.
هنري ديفيد ثورو من “والدن أو الحياة وسط الغابات”
الوحدة (تجارب وجودية)
تجربــة الشــعور بالوحــدة تتولــد غالبــاً وقــت إدراك الشــعور بوجــود قــوة خارجيــة معاديــة ،فيشــعر اإلنســان

أنــه ال يوجــد مــن يســانده .ولكــن أشـ ّـد لحظــات الوحــدة صعوبـ ًـة هــي تلــك التــي يطغــى فيهــا هــذا

الشــعور علينــا رغــم الشــواهد التــي تظهــر أننــا محاطــون بأنــاس تحبنــا ...مــا هــو مصــدر هــذا اإلحســاس؟
هــل هــو التوقعــات الكبــرى المبالــغ فيهــا تجــاه عالقتنــا باآلخريــن؟

صحــة فكريــة :ال تمثــل الوحــدة معانــاة فقــط ،فهــي طريقــة أيضــاً للوصــول للحيــاة الباطنــة وللتعــرف
ّ

كل أعمالــه التــي تشــغله بــل ّإن البعــض
علــى الــذات ،ألنهــا تمنــح اإلنســان الفرصــة ليــزور ذاتــه معلقــاً ّ

الحميــة للجســد،
يعتبرهــا صحيــة جــداً للذهــن .كمــا ســبق وكتــب فوفنــارغ “تمثــل الوحــدة للفكــر مــا تمثلــه
ْ
حدهــا لكنهــا ال غنــى عنهــا”.
يمكنهــا أن تكــون مميتــة إذا زادت عــن ّ

االســتخدام األمثــل للروابــط والمشــاركة :ليــس علينــا محاربــة هــذا الشــعور وال الهروب منــه ،بل يتعين

علينــا استكشــافه باعتبــاره ضــرورة لحياتنــا الباطنــة .تُ عــد الوحــدة طريقــاً لالســتمتاع بلحظــات المشــاركة

واإلخــاء وإدراك قيمتهــا ،وربمــا تســاعدنا علــى إعــادة النظــر فــي توقعاتنــا.

ـكل
“ 7بعنــاءٍ شــديد تفــر مــن كل مسـ ّـوغات النجــاح :المهــارة والتخطيــط والحســابات الدقيقــة والمثابــرة ،فـ ّ
هــذه األشــياء تبــدو لــك منفــرة .لمــاذا تســتلم لهــذا الركــود؟”.
خاصة “.
هنري فريدريك أمييل من “مذكّ رات ّ
اإلرادة (تجارب وجودية)
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يعنــي مصطلــح اإلرادة فــي اللغــة الدارجــة مجمــل القــوى الذهنيــة التــي تدفــع اإلنســان للفعــل أو
الحركــة ،ويعنــي فــي مجــال الفلســفة القــدرة علــى التحكــم بالـ ّـذات ،أمــا في مجال علم النفس ُيســتخدم
مصطلــح ضبــط النفــس ليشــير إلــى القــدرة علــى التحكــم فــي الســلوك.

ـتمر :ليــس ُيفتــرض بنــا النظــر إلــى ممارســة اإلرادة علــى أنهــا كفــاح مؤقــت
القليــل مــن النضــال المسـ ّ

واع للحفــاظ بشــكل منتظــم علــى المانــع
أمــام بعــض الغوايــات ،بــل هــي نضــال مسـ ّ
ـتمر وأحيانــاً يكــون غيــر ٍ
وكل مــا يشــتّ ت الفكــر أو يقلــل مــن عزيمتــه.
ّ
الداخلــي تجــاه المغريــات

حيــن يكــون النضــال ضروريــاً  :إن االشــتغال علــى اإلرادة ليــس هــو العنصــر األكثــر جاذبيــة أو بريقــاً فــي
معايشــة الحيــاة الباطنــة ولكنــه ضــروري وال غنــى عنــه.

“ 8ال تفقــدوا أبــداً الرغبــة فــي المشــي .أنــا ،يشــعرني المشــي يوميــاً بالراحــة ويبعدنــي عــن األمــراض.

وأثنــاء المشــي تتــوارد إلــى خاطــري أفضــل األفــكار”

سورين كيركغارد من “المراسالت :رسالة إلى هنرييت ،أخت زوجته”
المشي (طرق الوصول)
كل النشــاطات البشــرية ُيعـ ّـد المشــي أكثــر نشــاط يجعلنــا منفتحيــن بشــكل أكثــر علــى الحيــاة
مــن بيــن ّ

الباطنــة! والمقصــود هنــا هــو المشــي الــذي يركــز خاللــه اإلنســان علــى ذاتــه .وقــد برهنــت دراســات كثيــرة

ذكاء وفعاليــة يمكنــه القيــام بــه هــو رياضــة
علــى أنــه عندمــا يشــعر المــرء بالملــل والضيــق فــإن أكثــر شــيء
ً

المشــي الســريع لمــدة عشــر دقائــق علــى األقــل.

كل الدراســات علــى أن المشــي يولّ ــد لدينــا أحاســيس وانفعــاالت لطيفــة
حليــف حياتنــا الباطنــة :برهنــت ّ

ومحببــة إلــى النفــس ،لــذا ليــس مــن المدهــش أن يكــون هرمــون الدوباميــن هــو الناقــل إلحســاس المتعــة
والتوافــق وينتــج عــن نقصانــه فــي الجســم ّ
كل
تأثــر بعــض الدوائــر الدماغيــة المرتبطــة بمــرض باركنســونّ ،
المطلــوب هــو أن تمشــي فــي الطبيعــة دون بــذل جهــد ُيذكــر.

المشــي والفلســفة :يوجــد بجانــب كيوتــو طريــق يســميه أهــل المــكان “نزهــة الفيلســوف” تخليــداً

وتكريمــاً للفيلســوف كيتــارو نيشــيدا الــذي كان يتنــزّ ه فيــه كل يــوم .فــي كونيغســبيرغ فــي ألمانيــا كان
الفيلســوف كانــط يتجـ ّـول يوميــاً فــي نفــس الطريــف وفــي نفــس الموعــد .إذن فالمشــي يعنــي اتبــاع

ّ
المشــائين ،مــن فضائــل المشــي تعزيــز اإلبــداع والتركيــز إلــخ.
طريــق الفالســفة

وتتعجــب قائـ ًـا :كيــف يرتفــع هــذا الطائــر
“ 9أن تشــعر بالدهشــة عنــد مشــاهدة التحليــق البديــع للنــورس
ّ
البحــري! مـ ّـر الكثيــرون أمــام تحليــق النــورس مــرور الكــرام”
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بيير تايار دو شاردان من “رسالة إلى جان مورتييه “
اإلعجاب (تجارب وجودية)
عرفــه ديــكارت
اإلعجــاب هــو اإلحســاس الــذي نشــعر بــه أمــام شــيء أو شــخص يملــك صفــات غيــر عاديــةَ .

بأنــه “مفاجــأة مدهشــة للــروح تدفعهــا إلــى االنتبــاه لألشــياء التــي تبــدو لهــا نــادرة وخارجــة عــن المألــوف”.
إن الشــعور باإلعجــاب تجربــة شــاملة تمنــح شــعوراً جميـ ًـا لإلنســان،

فرصــة للتســاؤل :فالشــعور باإلعجــاب ليــس أمــراً بديهيــاً ! ألن ذلــك إقــرار ضمنــي بأنهــم يتفوقــون علينــا،
الشــعور باإلعجــاب اإليجابــي يمنــح الشــخص ســعادة.

المختبريــة فــي مجــال الســيكولوجيا اإليجابيــة
مــن أجــل ممارســة اإلعجــاب :قامــت العديــد مــن األبحــاث
ّ

بقيــاس توابــع األنمــاط المختلفــة للشــعور باإلعجــاب أكّ ــدوا أن الشــعور باإلعجــاب تجــاه اآلخريــن يجعلنــا

أقــرب لذواتنــا وأكثــر انفتاحــاً علــى اآلخريــن وأكثــر حماســاً للتقــدم.

“ 10تمثــل ســاعات الوحــدة والتأمــل األوقــات الوحيــدة التــي أشــعر خــال اليــوم فيهــا أنّ نــي أنــا دون أيــة
حواجــزْ ،إذ أكرســها لنفســي دون االنشــغال بشــيء آخــر”.
جان جاك روسو من “خواطر المتنزّ ه الوحيد”
التأمل (طرق الوصول)
ّ
توجــد أنمــاط عديــدة للتأمــل ،فهــو يمثــل للذهــن مــا تمثلــه التمرينــات الرياضيــة للجســم ،فهــو تدريــب
كل أشــكال
للعقــل وللــروح .يشــكّ ل هــذا التأمــل الواعــي الخطــوة األولــى والمبســطة التــي تتشــارك فيهــا ّ

التأمــل أحـ ّـد أهـ ّـم الطــرق للوصــول للحيــاة الباطنــة.
وأنمــاط التأمــل .يشــكل ّ

تمريــن بســيط علــى الحضــور المنتبــه :دعونــا نركــز اهتمامنــا علــى حركــة التنفــس ثــم نأخــذ الوقــت
ـكل نفــس دون تحليلــه أو التحكــم فيــه .وبعــد ذلــك نفســح المجــال لألحاســيس الجســدية
الــازم للشــعور بـ ّ

أيــاً كان نوعهــا لطيفــة أو منفــرة ،فالتأمــل يعنــي االكتشــاف.

“ 11إذا كنــت تعانــي بعــض الحــاالت المرضيــة فاعلــم أن المــرض ّ
يمثــل لإلنســان وســيلة لطــرد مــا يزعجــه،
فلتتحـ َّـل بصبــر المريــض وثقــة المتعافــي”

شاب “
راينر ماريا ريلكه من “رسائل إلى شاعر
ّ
المرض (تجارب وجودية)
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تُ عـ ّـد اإلصابــة بالمــرض إحــدى التجــارب المركبــة ولكــن ال مفـ ّـر منهــا ،وتختلــف معايشــتها مــن شــخص آلخــر
ـاال يهـ ّـدد حياتنــا
وفقــاً لعوامــل عــدة منهــا بالتأكيــد طبيعــة المــرض نفســه .وكذلــك إذا كان مرضــاً عضـ ً

ذاتهــا .كمــا توجــد عوامــل أخــرى يكــون لهــا دور مهـ ّـم مثــل السـ ّـن.

يجذبنــا المــرض نحــو الحيــاة الباطنــة :يحــدث ذلــك لعــدة أســباب منهــا أســباب حركيــة :عندمــا يمنعنــا
المــرض مــن الحركــة أو يجبرنــا علــى مالزمــة الفــراش تســنح لنــا الفرصــة لكــي نفكّ ــر .يمنحنــا المــرض تجربــة

وجوديــة ألنــه يغيــر حالتنــا الجســدية وبالتالــي يؤثــر علــى فكرنــا وأذهاننــا.

تمريــن مفيــد ونافــع :يفتــح المــرض آفاقــاً خصبــة أمــام الذهــن ،وهــو يمثــل تمرينــاً مفيــداً وواعيــاً للجســد
ـرض.
المتألــم .لنراقــب كيــف نعامــل أنفســنا أثنــاء معاناتنــا المـ َ

“ 12مــاذا عــن ّأول رشــفة! ولكــن يبــدأ اإلحســاس قبــل الرشــفة األولــى بكثيــر .نــرى ذلــك اإلحســاس
ـكل قوتــه”.
الخــادع بالمتعــة يتســرب إلينــا بـ ّ

فيليب دوليرم من “رشفة الجعة األولى ولحظات متعة أخرى عابرة”
المتعة (أحاسيس)
جيــد” هــل يمكننــا الحيــاة دون متعــة؟ إال أن المتعــة أحيانــاً مــا
ّ
قــال أبيقـ
ـور”كل إحســاس بالمتعــة هــو أمـ ٌـر ّ

تُ ظهــر بعــض الجوانــب الســلبية إذا اســتغرقنا فيهــا ،فهــي يمكــن أن تجعــل اإلنســان عبــداً لهــا فيدمنهــا.
وفــي بعــض األحيــان يتـ ّـم الخلــط بــن الســعادة والمتعــة.

فــن التعامــل بــذكاء مــع المتعــة :للشــعور بالمتعــة ألــف شــكل ووســيلة ،ويكمــن الــذكاء
مــن أجــل ّ
مراتبيــاً لالســتمتاع بهــا
كل أشــكال المتعــة دون محاولــة تصنيفهــا تصنيفــاً
الحياتــي فــي اســتقبال ّ
ّ

توســيع اآلفــاق والتطلعــات :ويأتــي بعــد ذلــك ضــرورة عــدم االكتفــاء بالشــعور بالمتعــة ،يجــب إظهــار
الكثيــر مــن البصيــرة حتــى ال تتحــول حياتنــا إلــى لهــاث دائــم وراء المتعــة.

مخيف يعوي:
ٍ
بصوت
ٍ
علي خلع مالبسي وإذا
يتعيي
“ 13قبل دخولي زنزانتي كان
ّ
ّ
غيوم! يا له من مصير!”.ّ
غيوم أبولينير من قصيدة “نخبك!” في المجموعة الشعرية “كحول”
ّ
الخزي (أحاسيس)
كل مــرة نجــد
الخــزي هــو الشــعور بالرغبــة فــي التالشــي أمــام أعيــن اآلخريــن .ويظهــر هــذا الشــعور فــي ّ
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فيهــا أنفســنا قــد خرجنــا عــن قواعــد ومعاييــر اآلداب االجتماعيــة.
مدمــر ألنــه وثيــق الصلــة بذاتنــا وليــس بســلوكنا فقــط .إن
ســبب للمعانــاة وأداة للــردع :الخــزي شــعور
ِّ

عبــارة “المــوت خجـ ًـا” تُ ظهــر كيــف أن الشــعور بالخــزي مؤلــم.

مــن فوائــد الشــعور بالخــزي :يلعــب الشــعور بالخــزي دوراً تنظيميــاً فــي حياتنــا الباطنــة ،لــذا ال داعــي
للشــعور بالخــوف منــه فقــد يمثــل هــذا اإلحســاس الصاعــق الــذي يدفعنــا لرؤيــة أخطائنــا االجتماعية ســمة
كل البشــر ،ومــن دونــه تصبــح العالقــات االجتماعيــة صعبــة.
يشــرك فيهــا ّ

 14بالطبــع يعلــم الخالــق عندمــا خلــق جســد اإلنســان ّأن هنــاك وظائــف حيويــة مــن األفضــل أن ُيقــام بهــا

إرادي”.
علــى نحــو غيــر
ّ

هنري ميلر من “القراءة في دورات المياه“
بيت الراحة (طرق الوصول)
قــد يبــدو أن ُبعــد المشــرقين والمغربيــن يفصــل بــن رهافــة حياتنــا الباطنــة والبيئــة المبتذلــة لــدورات الميــاه
كل مــا تحتاجــه الحيــاة الباطنــة
المســماة بيــوت الراحــة ،ولكــن علينــا أن نعيــد النظــر فــي هــذا الشــأنّ .
موجــود فــي هــذه األماكــن :الهــدوء والوحــدة واإلحســاس بالتركيــز وغيــاب متطلبــات الحيــاة الخارجيــةّ .إن

ـي لــم يخطــئ فــي هــذا األمــر .فنجــد دائمــاً فــي هذا البلــد دورات
الشــعب اليابانــي بـ ّ
ـكل مــا يميــزه مــن رقـ ّ
ميــاه هــي علــى أحســن مــا يكــون مــن الراحــة.

تجانــس األضــداد :أرى أن جهودهــم هــذه ال تعكــس الرغبــة فــي إخفــاء جــزء معتــم ومخـ ٍـز مــن تكويننــا

البيولوجــي ولكنهــا تعبــر عــن اهتمــام حقيقــي بخلــق تعايــش وانســجام بــن األضــداد .وبهــذا تتحــول هــذه
ـي والحداثــة والــذوق.
األماكــن
ّ
المخصصــة لقضــاء الحاجــة إلــى أماكــن يســودها الرقـ ّ

مــكان للحيــاة الباطنــة :علــى المــرء أن يكتفــي فيهــا باالستســام لإلحســاس والتفكر واالســتمتاع بعيداً

عــن صخــب العالــم ،وليشــعر بالســعادة بأنــه يمتلــك جســداً قــادراً علــى انتقــاء أفضــل مــا يأكلــه ويشــربه
فيحتفــظ بــه ثــم يتخلّ ــص مــن الزائــد.

وكل يــوم يشــعر بأنّ ــه ســائر فــي الطريــق الخاطــئ! فــي هــذه الحــاالت
ّ
“ 15يمـ ّـر الكاتــب بلحظــات إحبــاط

يكــون اإلغــراء كبيــراً بالعــودة إلــى الــوراء واختيــار طريــق آخــر”.

تلقيه جائزة نوبل في األكاديمية السويدية
باتريك موديان من خطاب ّ
الكتابة (طرق الوصول)
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تُ عـ ّـد الكتابــة “نظامــاً لتجســيد الكلمــة والفكــرة مــن خــال عالمــات وذلــك بهــدف تخليدهــا” وهــي وســيلة
لنقــل المعلومــات إلــى اآلخريــن ولترجمــة المشــاعر واألحاســيس والحــاالت المزاجيــة التي

يمر بها اإلنسان .وهذا النوع الثاني من الكتابة هو ما يعنينا هنا أي “الكتابة عن الذات”
ّ
فوائــد عالجيــة :أوضحــت العديــد مــن األبحــاث أهميــة كتابــة األحاســيس والتعبيــر مــن خــال الكلمات عن

تجاربنــا الحياتيــة المؤلمــة ،فذلــك يســاعد علــى التئــام الجروح وتحســن الصحة.

ألي شــيء ســوى التعبيــر
نصائــح للكتابــة عــن الــذات :فــي إطــار الكتابــة عــن الــذات ال يتطلــع المــرء ّ
بوضــوح عــن حياتــه الباطنــة ،إن استكشــاف حياتنــا الباطنــة يجــب بالطبــع أال يمنعنــا مــن استكشــاف حياتنــا

الظاهــرة.

 16يشــعر الجميــع بجاذبيــة خفيــة تجــاه األطــال ويرتبــط هــذا اإلحســاس بهشاشــة طبيعتنــا اإلنســانية
ـي بيــن هــذه األطــال ووجودنــا وســرعة مرورنــا فــي هــذه الحيــاة”.
وبوجــود ربــاط خفـ ّ

فرانسوا رينيه دو شاتوبريان من “عبقرية المسيحية”
الهشاشة (تجارب وجودية)
قــد ينبــع الشــعور بالهشاشــة الــذي نشــعر بــه أحيانــاً مــن إدراكنــا لوجــود قــوى خارجيــة يمكنهــا أن تجرحنــا أو
ممــا نظـ ّـن.
تدمرنــا أو الحتماليــة أن يكــون التدميــر أكثــر خطــورة ّ
ّ

كل مــرة نشــعر فيهــا
ـي :باختصــار ،يظهــر الشــعور بالهشاشــة والضعــف فــي ّ
الوعــي بوجــود ارتبــاك داخلـ ّ
ـي أو محتمــل لحياتنــا.
ـي حقيقـ ّ
بوجــود تهديــد خارجـ ّ

بوضوح شــعورنا بالهشاشــة
ـاوي للواقع يتجلى
البعد المأسـ ّ
الهشاشــة ووضوح البصيرة :عندما يغلبنا ُ
ٍ

والضعــف إن هــذا الوعــي هــو الــذي ينقذنــا ،تهمــس لنــا حياتنــا الباطنــة؟ لنــا إنــه يجــب تَ قبــل التخلــي عــن

األوهــام بدافــع الرجــوع للواقــع الــذي يؤكــد أن الحيــاة جميلــة وقاســية.

“ 17اليــوم ،وبينــا أكتــب اســمي علــى إحــدى االســتمارات شــعرت وكأننــي أكتبــه ألول مــرة ،كمــا لــو كنــت
ال أعرفــه .يطلــق المحلّ لــون النفســيون علــى ذلــك الشــعور بالغرابــة”.
إيميل سيوران من “الدفاتر”
الشعور بالغرابة (تجارب وجودية)
يتجســد الشــعور بالغرابــة فــي االضطــراب الــذي يصيبنــا عندمــا ينتابنــا شــعور غيــر طبيعــي إزاء موقــف
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طبيعــي .ويســأل المــرء نفســه هــل مــا يعيشــه حقيقــة واقعيــة؟
تجســد لحظــات تظهــر خاللهــا
شــيء مــن
الماورائيــات :إن هــذه األحاســيس المقترنــة بالشــعور بالغرابــة ّ
ّ

تســاؤالتنا الماورائيــة المجــردة ،فيســأل اإلنســان نفســه :مــن أنــا؟ هــل للحيــاة معنــى؟

فقاعــات الحيــاة الباطنــة :يشــبه الشــعور بالغرابــة الــذي يظهــر الفقاعــات القادمــة مــن أعمــاق حياتنــا

الباطنــة .إذا كان الشــخص فنانــاً يمكنــه االســتفادة مــن ذلــك إلنتــاج عمــل فنّ ــي.

“ 18الحســد هــو أكثــر العيــوب شـ ّـراً وبشــاعة علــى اإلطــاق .إنــه ذلــك الشــعور باأللــم والحــزن النابــع مــن
نفــس دنيئــة تتعـ ّـذب وتتــآكل مــن الداخــل لمــا يصيــب اآلخريــن مــن حـ ّـظ أو نِ َعــم”.
بيير دو رونسار من “حديث عن الحسد”
الحسد (تجارب وجودية)
الحســد هــو ذلــك الشــعور السـ ّـيئ الــذي يعترينــا عندمــا يبــدو لنــا أن اآلخــر يملــك مــا ال نملكــه نحــن ،أو هــو

تلــك الرغبــة فــي الحصــول علــى المزيــد ،قــد يقــود الحســد صاحبــه لالفتــراء فيظــن أنــه يفعــل خيــراً لنفســه
مهمــة.
بالتحـ ّـدث بالســوء عــن اآلخريــن .لــذا فالتحـ ّـرر مــن الحســد مبــادرة
ّ

ـهال ألنــه شــعور مذمــوم فــي
مســاءلة الشــعور بالحســدّ :إن االعتــراف بالشــعور بالحســد ليــس سـ ً

المجتمعــات .ولكــن اإلقــرار بوجــوده هــو الخطــوة األولــى ،والضــروري جــداً التحــاور مــع الشــعور بالحســد
ألن العنصــر األساســي ليــس المحســود بــل مــا يملكــه ونتمنــى أن نحصــل عليــه.

التغلــب علــى سـ ّـم الحســد :قــال ديــكارت“ :ال توجــد رذيلــة تضـ ّـر باإلنســان وبراحتــه مثــل الحســد” .إذن،
فلنسـ َـع لفهــم طبيعــة هــذا السـ ّـم القاتــل وللتغلــب عليــه .ولكــي نتحـ ّـرر منــه يجــب أال نطيعــه.

أي أثــر.
ـدوي القــادم مــن ليبيــا فقــد أنقـ َ
ـذت حياتنــا ولكــن لــن يبقــى لــك فــي ذاكرتــي ّ
“أمــا أنــت أيهــا البـ ّ
ّ 19

لــن أتذكــر أبــداً وجهــك إنّ ــك األخ الغالــي .وبــدوري ،ســأراك فــي وجــه جميع البشــر”.
أنطوان دو سانت أكزوبيري من “أرض البشر “
اإلخاء (أحاسيس)

ّ
المؤثــر الــذي يشــعرك بالقــرب مــن اآلخريــن ،وتلــك اللحظــة التــي يشــعر فيهــا
إن اإلخــاء هــو ذلــك الشــعور

المــرء أن المتشــابهات أكثــر مــن االختالفــات.

الوصــول إلــى الضميــر “نحــن”ُ :ي ّ
يطهــر نفوســنا مــن التلــوث
مثــل الشــعور باإلخــاء طــوق نجــاة ،فهــو
ّ
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الــذي تســببه النزعــة الفرديــة التــي تمــأ العالــم المعاصــر ،تمنحنــا حياتنــا الباطنــة فرصــاً عديــدة للشــعور
ونتخطاهــا لنصــل إلــى “نحــن”.
ّ
باإلخــاء لكــي نتســاءل عــن ال ـ “أنــا”

اإلخــاء شــعور ُيبنــىّ :إن أحــد الواجبــات المســؤول عنهــا السياســيون والقــادة هــو نشــر شــعور اإلخــاء بــن

الجميــع ،بحيــث يشــعر المواطنــون بالتقــارب فيمــا بينهــم ،والشــعور متبــادل باإلخــاء.

 20أيتهــا الــروح! متــى تصبحيــن بســيطة وطيبــة دون زيــف؟ متــى تصبحــن مرئيــة أكثــر وســهلة اإلدراك؟
كل شــيء؟ “.
ـك ّ
ـك تملكــن داخلـ ِ
متــى تتخلّ يــن عــن الجشــع متــى تقتنعيــن بأنّ ـ ِ
مارك أوريل من “أفكار لِ ذاتي “
محاسبة الضمير (طرق الوصول)
محاســبة الضميــر هــي تلــك اللحظــات التــي يعطــي فيهــا المــرء نفســه الوقــت االزم للتفكــر فــي نمــط
ـت ســبباً فــي ســعادة اآلخريــن
حياتــه .وقــد تكــون محاســبة الضميــر متعلقــة بالقــراءات الشــخصية “هــل كنـ ُ

كل مــا منحنــي اللــه؟ “.
أم فــي تعاســتهم؟” أو بقناعاتنــا الدينيــة “هــل أســتحق ّ

ـزود فطريــاً
ـري مـ ّ
تنميــة شــعور تلقائــي :مــن الصعــب إنــكار وجــود الخيــر والشــر .يبــدو أن الدمــاغ البشـ ّ

بقــدرة علــى النقــد األخالقــي ،واألجــدر بنــا أن نقــوم بانتظــام بهــذا العمــل لالقتــراب مــن حياتنــا الباطنــة
حققــت إلــى اآلن مــن مســيرتك الحياتيــة”.
ونطــرح علــى أنفســنا :ســؤال “مــاذا ّ

تفــادي عقبتيــن :إن محاســبة الضميــر فـ ّـن بالــغ الرهافــة يتعيـ ّـن علــى الشــخص ممارســته واالنتبــاه مــن
ـاس ،أو مداهنــة الــذات واإلفــراط بذلــك.
ـكل قـ ٍ
الوقــوع فــي فــخ مالحقــة الــذات بشـ ٍ

ـيت مســرعاً علــى ضفــاف الميــاه الجاريــة متجهــاً نحــو القريــة لــم
 21مــع طلــوع النهــار اسـ
ـتيقظت ومشـ ُ
ُ

أشــعر بهــذه الفرحــة الحقيقيــة منــذ زمــن طويــل ،لــم تكــن مجـ ّـرد فرحــة بــل شــعور غيــر مبـ ّـرر بالبهجــة ،فقــد

متوقــع
ّ
كل شــيء! ومــع ذلــك فــي هــذه اللحظــة بالــذات شــعرت بإحســاس غيــر
خســرت هــذه المـ ّـرة ّ
بالخــاص ،كمــا لــو كنــت اكتشــفت فــي طيــات الحاجــة إحساســاً بالحريــة”.

نيكوس كازانتزاكي من “ألكسيس زوربا “
التقبل (طرق الوصول)
ّ
التقبــل للوهلــة األولــى وكأنــه أمــر ســهل ،فالمطلــوب فقــط أن نقــول “نعــم” ولكــن قــول كلمــة
يبــدو
ّ

“نعــم” ليــس بهــذه الســهولة عندمــا يكــون الواقــع مزعجــاً وجارحــاً  .توجــد بالطبــع أشــياء غيــر مقبولــة ولكــن
فــي حــاالت أخــرى يســاعدنا التقبــل علــى تفــادي الثــورة العارمــة التــي ال تجــدي.

الحياة الباطنة |

13

لحظــة توقــف ضروريــة :أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن اللحظــة التــي يظهــر فيهــا شــعور التقبــل أي

اللحظــة التــي يقــول فيهــا اإلنســان “نعــم” ولــو باطنيــاً  ،هــذه اللحظــة تقلّ ــل بشــكل ملحــوظ مــن مســتوى
الضغــط النفســي والبيولوجــي لديــه ويعــزز ذلــك مــن قدرتــه علــى التمييــز.

ـتمر
البحــث عــن الصــوت الداخلــي :طالمــا أنــك لــم تشــعر بــأن صوتــك الباطــن هــو الــذي يتحــدث اسـ ّ

فــي بحثــك .وبعــد ذلــك التفكــر فــي مــا ينبغــي فعلــه ولكــن بعــد أن تمـ ّـر ســريعاً علــى حياتــك الباطنــةّ ،أن

“هيــا بنــا”.
التقبــل الــذي يلــي كلمــة “نعــم” تتبعــه دائمــاً عبــارة ّ

ـقياء كثـ ٌـر
ـراك َو َد ِعينــا نـ ُ
ـف ،ويــا ّأيتهــا الســاعات أوقفــي مجـ ِ
 22يــا دهـ ُـر قـ ْ
ـذوق اللذائــذ ألبهــى ّأيامنــا! أشـ ُ
يتضرعــون ،اإلنســان مــا لــه مــن مرفــأ ،والزمــن بــا ضفــاف ،ونحــن نمـ ّـر!”.

“تأمالت شعرية”
ألفونس دو المارتين من قصيدة “البحيرة”  -من ّ
تفلّ ت الزّ من (تجارب وجودية)
األبحــاث العلميــة التــي ُأجريــت علــى دمــاغ اإلنســان أثبتــت أنــه غيــر مؤهــل للشــعور بالمــدة الزمنيــة،

فــإدراك الزمــن مرهــون بانفعاالتنــا وتركيزنــا .فــإذا كنّ ــا نعايــش انفعــاالت لطيفــة يمـ ّـر الزمــن ســريعاً فــي

حيــن أن اللحظــات العصيبــة والمؤلمــة تبــدو لنــا أبديــة.

قلــق إنســاني جــداً  :يبــدو األمــر فــي النهايــة وكأننــا نحــاول أن نقــي حياتنــا لنســيان ظاهرة فــرار الزّ من ،ألن
ذلــك يزعجنــا فهــو يذكرنــا بالمــوت ،يتطلــع اإلنســان للخلــود ولكــن فــي صورتــه البشــرية الممكنــة خــال
االســتدامة ال تُ حقــق األبديــة.

فكل إحســاس بالســعادة
ّ
بوابــة الدخــول إلــى الخلــود :فتجربــة الشــعور بالســعادة تســتلزم توقــف الزمــن،

نتذوقــه ونستســلم لــه يمنحنــا شــعوراً بالخلــود .ولنتحــدث اآلن عــن الحضــور :عندمــا نشــعر أننــا حاضــرون
ّ

يتجمــد.
ـإن المخــاوف تتبـ ّـدد والزمــن
ونعيــش لحظاتنــا بعمــق فـ ّ
ّ

ـكل مــا أشــعر بــه مــن معانــاة ؟ وحــده اإلنســان يتنكّ ــر لنصيبــه
“ 23مــاذا إذن؟ مــاذا أفعــل فــي هــذا العالــم بـ ّ

مــن الخبــز والهــواء ،يصــارع المفاهيــم وتتنازعه األوهام.
جوزيف دلتاي من “الفاييت”
االجترار (تجارب وجودية)

االجتــرار هــو التفكيــر دون توقــف وبصــورة غــر مجديــة .ويشــكّ ل االجتــرار أحــد المخاطــر الكبــرى للحيــاة
الباطنــة ْإذ يقــع اإلنســان فــي هــذا الفــخ فيســتغرق فــي أفــكار عقيمــة وعديمــة الفائــدة .فاالجتــرار خدعــة
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كل شيء.
نظن أننا نفكر في حين أننا نسترجع بشكل ال نهائي ّ
تجعلنا
ّ
فــي مواجهــة االجتــرار :االكتشــاف المبكّ ــر لظهــور االجتــرار ،وأن نطــرح علــى أنفســنا هــذه األســئلة :منــذ
ـعرت أنــه أصبــح لــدى رؤيــة
ـعرت بأننــي اقتربــت مــن الحــل؟ أو شـ ُ
ـدأت التفكــر فــي هــذه المشــكلة هــل شـ ُ
بـ ُ

أوضــح لهــا؟ إذا كانــت اإلجابــة ب ـ “ال “ يجــب أن نعلــم أننــا ال نقــوم بالتفكــر بــل باالجتــرار ،والحـ ّـل هــو الحركــة،
أن ننهــض ونتحـ ّـرك ونمشــي.

تقريــظ االجتــرار اإليجابــي :يمكننــا أن نقــول إن االجتــرار المســموح بــه هــو االجتــرار اإليجابــي ،فلنفكّ ــر
ـتمر وال نهائــي فــي تلــك اللحظــات الجميلــة التــي عشــناها.
بشــكل مسـ ّ

أدق تفاصيل الســعادة.
تتأجــج الحــواس وتنشــط ألقصــى درجــة تكــون حينئـ ٍـذ قادرة على رؤية ّ
“ 24عندمــا ّ

وتحقق ثورات مفيدة وبنّ اءة للروح”.
ّ
تســتطيع الســعادة أن تبني وتُ شــيد
جان جيونو من “البحث عن السعادة”
أوجه السعادة (أحاسيس)

قــد يكــون الشــعور بالســعادة مــن أصعــب االنفعــاالت التــي يمكــن ترجمتهــا فــي كلمــات ،ونــادراً مــا نجــد

قصصــاً ســعيدة فــي الروايــات أو األفــام الســينمائية ،فالتعاســة تجــذب النــاس أكثــر ،ولكــن فــي مــا
يتعلــق بمعايشــة الحيــاة اليوميــة يختلــف الوضــع.

التنــوع الالنهائــي لألحاســيس اإليجابيــة :هــل نظرتنــا لألحاســيس اإليجابيــة تشــبه نظرتنــا الالمباليــة

ـتلق قليـ ًـا علــى إحــدى المــروج وقــم بحصــر
للطبيعــة مــن حولنــا؟ أليســت أوراق العشــب تتشــابه؟ ال! اسـ ِ

عــدد النباتــات المختلفــة التــي نطلــق عليهــا اســم عشــب” وســوف تــرى! نفــس الشــيء ينطبــق علــى
الســعادة واالنفعــاالت اللطيفــة!

تســمية األشــياء واالســتمتاع بهــا :الهــدف ليــس فقــط أن نجعــل حياتنــا أجمــل بــل أن نعــي أن هــذه

المحــن.
االنفعــاالت اإليجابيــة ستســاعدنا علــى مواجهــة
َ

“ 25الفكــرة فــي العفــو هــي أن إظهــار األلــم الخارجــي ال يقــدم شــيئاً وال يحـ ّـل شــيئاً  ،فضـ ًـا عــن أن فكــرة

االنتقــام فكــرة كريهــة وال حــدود لهــا”.
آالن من “الفنون واآللهة “
العفو (طرق الوصول)

العفــو هــو الخيــار الــذي يقــوم بــه الشــخص الــذي تعـ ّـرض لالعتــداء أو للضــرر للتخلــي عــن الشــعور باالســتياء
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ممــن تسـ ّـببوا فــي جرحــه .يقــول المثــل الشــهير“ :ســامح اآلخريــن ليــس ألنهــم
أو الرغبــة فــي االنتقــام ّ
يســتحقون ذلــك بــل ألنــك تســتحق العيــش بســام” قــرار العفــو نابعــاً مــن الداخــل وهــذا يتطلــب جهــداً
نفســياً كبيــراً بــل إنّ ــه مــن أصعــب التماريــن النفســية علــى اإلطــاق.

طريــق العفــو طريــق طويــل :يشــرح لنــا الباحثــون فــي ســيكولوجيا العفــو أنــه يوجــد نوعــان مــن أشــكال

العفــو األول يحــدث عندمــا يتخــذ اإلنســان قــرار العفــو بكامــل وعيــه وإرادتــه الحــرة ،والثانــي ّ
يمثــل اللحظــة
التــي يقبــل فيهــا الشــخص مــن أعماقــه بهــذا القــرار بالعفــو .هــل هــذا صعــب التحقيــق؟ نعــم ،فالعفــو
والتســامح عمليــة طويلــة تتطلــب وقتــاً وخطــوات متعــددة.

ال نمحــو األلــم ولكــن نتحـ ّـرر منــه :رغــم صعوبــة العفــو إال أنهــا عمليــة مفيــدة ونافعــة فالعفــو ال يمحــو
ممــا حــدث.
ـتمر بالمعانــاة واالســتياء والمــرارة ّ
يحررنــا مــن أثــر الشــعور المسـ ّ
شــيئاً لكنّ ــه ّ

“ 26لــم أطلــب مــن الحيــاة ســوى القليــل ،وحتــى هــذا القليــل لــم تمنحنــي ّإيــاه .هــذه الطلبــات البســيطة
بخلــت بهــا الحيــاة علــي”.

اللطمأنينة”
بسوا من “كتاب ّ
فرناندو ْ
خيبة األمل (أحاسيس)
تعنــي خيبــة األمــل ذلــك الشــعور بالصدمــة والحــزن عندمــا ال نحصــل علــى مــا نتوقعــه وربمــا نكــون قــد
تمنّ ينــاه بشـ ّـدة .إذن ،غيــاب التوقعــات يعنــي غيــاب خيبــة األمــل ولــذا ال نشــعر بخيبــة األمــل مــن أعدائنــا

ألننــا ببســاطة ال ننتظــر منهــم شــيئاً .

التوظيف األمثل لإلحباط :إذا ما انتبهنا آللية عمل الشعور بخيبة األمل واإلحباط داخلنا
حينئذ أن نحسن من التعامل معه شيئاً فشيئاً .
ٍ
فسنستطيع
كل مــرة نشــعر أننــا لــم نحصــل علــى النتائــج التــي كنــا نتوقعهــا مــن ذاتنــا .فللخيبــة
الشــعور بالخــذالنّ :

مخيبيــن لآلمــال.
مـ ٌ
ـكان فيهــا ال محالــة .فقــد يكــون العالــم الــذي نعيــش فيــه واألنــاس ّ

“ 27يظــن أنــه يعيــش فــي عالــم مثالــي مــع امــرأة أحالمــه .وإذ بتيريــزا تمـ ّـر أمــام نوافــذ دارتهــا المفتوحــة.
كانــت بمفردهــا وتوقفــت لبرهــة أمــام الرصيــف لتلقــي عليــه مــن بعيــد نظــرة يملؤهــا
الحزنّ .أما هو ،فلم يتحمل تلك النظرة ،ومرة أخرى شعر بألم تيريزا يخرق قلبه!”.
مل”
“خفة الكيان التي ال تُ حتَ َ
ميالن كونديرا من رواية ّ
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التعاطف (أحاسيس)
لتفهــم آالم اآلخريــن ومشــاركتهم فيهــا ،ويعتبــر
التعاطــف هــو ذلــك الشــعور الــذي يدفــع اإلنســان
ّ

كل مــن التعاطــف واالعتطــاف فــي
ممــا ُيســمى “االعتطــاف” ،عنــد دراســة ّ
التعاطــف درجــة أعلــى ّ

مجــال العلــوم العصبيــة وتســجيل هــذه االنفعــاالت بأجهــزة التصويــر الدماغــي وجــد الباحثــون أن هنــاك
اختالفــات بينهــا :عنــد رؤيــة صــور مؤلمــة ،كان الشــعور المتولــد هــو االعتطــاف نــرى نشــاطاً للشــبكات
الدماغيــة المرتبطــة باأللــم ،وعنــد الشــعور بالتعاطــف تنْ شــط الشــبكات الدماغيــة المرتبطــة باالنفعــاالت

ـودة.
اإليجابيــة ،فالتعاطــف هــو االعتطــاف مضافــاً إليــه الشــعور بالمـ ّ

الخيرة :يستدعي الشعور بالتعاطف حياتنا الباطنة ْإذ يدفعنا للتساؤل:
طاقة التعاطف َ
هــل ردود أفعالنــا تجــاه اآلخريــن تقــف عنــد حـ ّـد االعتطــاف؟ أم هــل تمتــد إلــى حـ ّـد أبعــد مــن ذلــك وهــو

التعاطــف والــذي ُيعبــر بــدوره عــن درجــة أعلــى مــن اإلخــاء؟

وأن جراحنــا
دواء لـ ّ
ـب والعالقــات :ثــم ّإن التعاطــف يشــكّ ل
ـكل الجــراح ،ال سـ ّـيما ّ
فــي مواجهــة جــراح الحـ ّ
ً

ـب والعــاج
ـب والعالقــات اإلنســانية .فـ ّ
ـكل أحزاننــا عاطفيــة ســواء أكانــت نابعــة مــن الحـ ّ
يتعلّ ــق أغلبهــا بالحـ ّ
ـب نفســه.
ـب هــو الحـ ّ
الناجــع ألوجــاع الحـ ّ

ـف ليفكــر قليـ ًـا ونظــر إلــى الماضــي بعينيــن قلقتيــن ثــم انتابتــه ثــورة مفاجئــة ضــد نفســه وتجــاه
ّ
28
“توقـ َ

ذلــك التلميــح المخــزي النابــع مــن أنــا مشــكّ كة وغيــور وشــريرة نشــعر بهــا جميعــاً ”

غي دو موباسان من “المحنة” في كتاب “الجمال العديم الفائدة وقصص أخرى”
الغيرة (أحاسيس)
كل ابتعــد عنّ ــا ليذهــب نحــو
الغيــرة ذلــك الشــعور بالتعلّ ــق الــذي يصــل حـ ّـد التملــك تجــاه شــخص مــا ّ

ـوي فــي إطــار العالقــات العاطفيــة ولكنهــا موجــودة أيضــاً داخــل
شـ ٍ
ـخص آخــر .تظهــر الغيــرة بشــكل عفـ ّ

ألن الغيــور
العالقــات األسـ َـرية .وقــد تنشــأ الغيــرة بــن األصدقــاء أو زمــاء العمــل .مفاتيــح الشــعور بالغيــرة ّ

ـب.
ال يثــق فــي نفســه ويعـ ّـوض هــذا الشــعور بمراقبــة مــن يحـ ّ

ـب وأن نحــاول
الــدرس األول :بقايــا احتيــاج حيـ ّ
ـوي :يمكــن للغيــرة أن تعلّ منــا قبــول احتياجنــا الكبيــر للحـ ّ

إرضــاءه وإشــباعه ولكــن دون التركيــز علــى شــخص واحــد فنحــاول نســج عالقــات عاطفيــة متعــددة:

ـب وصداقــة وزمالــة ...إلــخ.
عالقــات حـ ّ

حبــه نقتــل
ـب وعلــى ّ
الــدرس الثانــي :خطــوة زائــدة عــن اللــزوم :أثنــاء محاولــة االســتحواذ علــى مــن نحـ ّ
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ـب الغيوريــن بــل الــكل يبتعــد عنهــم ويتجنّ بهــم .يجــب أن تعلّ منــا الغيــرة معنــى
ـب .فــا أحــد يحـ ّ
هــذا الحـ ّ
ـي.
التســامح ،فــا نطالــب اآلخريــن بحـ ّ
ـب أنانـ ّ

“ 29يبــدو النجــاح شــيئاً طبيعيــاً للغايــة ومــع ذلــك هــو شــيء نــادر ،لكننــا نتعامــل معــه علــى أنــه حـ ّـق
ـب لنــا .إال أن الفشــل وخيبــة األمــل ُيحدثــان فــي النفــس ألمــاً ال ُيمحــى”.
واجـ ٌ
بيير ريفردي من “كتاب حياتي “
النجاح والفشل (تجارب وجودية)
ـخص أو نجاحهــا؟
هــل يعكــس النجــاح أو الفشــل قيمتنــا الحقيقيــة؟ هــل همــا مــن يحـ ّـددان فشــل حيــاة شـ ٍ

ولمــاذا نجمــع بينهــا هنــا فــي حيــن أنّ همــا متقابــان؟ اإلجابــة هــي أنّ ــا كليهــا يطرحــان نفــس اإلشــكاليات
ومنهــا مســألة تبعيتنــا للمعاييــر االجتماعيــة وارتباطنــا بنظــرة اآلخريــن لنــا.

األثر على المدى األبعدّ :أن عدم االتزان الذي يسببه النجاح أو الفشل يمكن أن يؤدي
نقرر القيام به أو ال.
إما لألفضل أو لألسوأ وذلك يعتمد على العمل الباطني الذي ّ
 30فــي إحــدى الليالــي ،وهــو فــي غرفتــه ،غلبتــه الدمــوع فرمــى بنفســه علــى األرض وجثــا علــى ركبتيــه
ـأن
أمــام فراشــه وبــدأ بالصــاة .لمــن كان يصلــي؟ فهــو ال يؤمــن باللــه وال يؤمــن بوجــوده .ولكنــه شــعر بـ ّ
ـي .وحدهــم الرعــاع ال يصلّ ــون أبــداً .
عليــه أن يصلـ ّ

رومان روالن من “جان كريستوف “
الصالة (طرق الوصول)
الصــاة هــي أن يتجــه المــرء بقلبــه وفكــره إلــى اللــه ،فهــل الصــاة حكـ ٌـر علــى المؤمنيــن؟ أم يوجــد شــكل

آخــر للصــاة ال يتعلّ ــق بالديــن؟ علــى األرجــح نعــم .تشــتمل الصــاة علــى شـ ّـقين :األول يرتبــط بالوعــي
والتدبــر والتوتــر ،يليــه الشـ ّـق الثانــي المتعلــق باالستســام والســكينة.

ـض :الصــاة تكــون أفضــل مــع ســكون الجســد ،ولكـ ّـن الســكون األهـ ّـم هــو ثبــات االنتبــاه
التركيــز المحـ ّ
مهمــة جــداً للحيــاة الباطنــة.
والتركيــز .وتُ عـ ّـد الصــاة منــذ األزل
ّ

تواضــع وانتمــاء وامتنــان :أوقــات الصــاة هــي األوقــات التــي يســتمع فيهــا اإلنســان لصــوت حياتــه
ـاص مــن الداخــل ،هــو نــور اللــه.
الباطنــة ولكــن علــى ضــوء نــور مــن نــوع خـ ّ

“ 31لــم تكــن تشــغله ســوى فكــرة واحــدة مســيطرة :لمــاذا يحــدث هــذا الشــيء البشــع؟ ولكنــه لــم
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يتوصــل إلجابــة .مــا هــذا إذن؟ أهــو المــوت؟ فأجابــه صــوت نابــع مــن أعماقــه“ :نعــم ،إنــه المــوت”
ليون تولستوي من “موت إيفان إيليتش “
الموت (تجارب وجودية)
يوماً ما سنموت حتماً  ،ولكن ِبعكس الكائنات األخرى ،نحن نعي هذا األمر .وقد دفع ذلك
ـان وجــد صعوبــة فــي الشــعور براحــة البــال”.
وودي ألــن أن يقــول ذات يــوم“ :منــذ علـ َـم اإلنســان أنــه فـ ٍ

أحيانــاً يجبرنــا المــوت علــى االســتماع إليــه حيــن يظهــر مــن خــال مــوت أحــد المعــارف .اعتيــاد الفكــرة :فــي

مواجهــة المــوت وحدهــا حياتنــا الباطنــة تكــون قــادرة علــى منحنــا القــوة والبصيــرة ،أثبــت الباحثــون أن
تنشــيط الخــوف مــن المــوت لــدى اإلنســان يدفعــه لالســتغراق فــي الماديــة واألنانيــة والجمــود النفــي.

واعتيــاد فكــرة المــوت يهدئــان مــن خــوف اإلنســان.

ترويــض الخــوف مــن المــوت :إذن ،فلنفعــل مــا بوســعنا لنتقبــل اقتحــام المــوت لحياتنــا ،لنســتجمع
أنفســنا ونســمح لصــور وذكريــات المــوت تنتشــر داخلنــا مــع االجتهــاد فــي التمســك بحياتنــا واالســتماع

كل جانــب.
لصــوت أنفاســنا وأنفــاس الحيــاة المحيطــة بنــا مــن ّ

معرضــاً للتشــويش ولكــن إذا
“ 32ال يمكــن التحكّ ــم فــي الفكــر ،ففــي ّ
ـري ّ
كل لحظــة يصبــح النشــاط الفكـ ّ

اســتطعنا الوصــول لدرجــة تركيــز تكــون خاليــة مــن إزعــاج ُيلهــي الفكــر عــن التركيــز”.
جورج ستينر من “عشرة أسباب (ممكنة) لحزن الفكر “
التركيز (تجارب وجودية)

أحيانــاً مــا يكــون ذهننــا مشــتتاً ويكــون هــذا التشــتت ممتعــاً عندمــا نســير علــى غيــر هــدى ولكــن في أغلب
األحــوال يكــون تشــتت الذهــن مزعجــاً خاصـ ًـة عندمــا نفشــل فــي التخفيــف مــن همومنــا التركيــز هــو عكــس

ـتمر إلنجــاز معظــم المهام.
التشــتّ ت ،وهــو يعنــي االنتبــاه بشــكل إرادي ومسـ ّ

تــوازن يحتــاج دومــاً إلــى الضبــط :يتّ ســم الفكــر بطبيعتــه بأنــه هائــم وغيــر ثابــت ،فالدمــاغ ينتــج أفــكاراً

مثلــه مثــل الرئــة التــي تتســبب فــي عمليــة تنفــس مســتمرة ،إن التفكــر ال يعنــي بالضــرورة إنتــاج أفــكار بــل

ـروري إعــادة ضبطــه
يعنــي اختيــار أفــكار بعينهــا فطريقــة عمــل التركيــز تعتمــد علــى التــوازن يكــون مــن الضـ ّ
باســتمرار لتحقيــق التــوازن بيــن التركيــز والتشــتّ ت.

الوعــي بالتشــتّ ت واإلحســاس بالراحــة :عندمــا يشــعر اإلنســان بقــدوم التشــتّ ت ألنــه حتماً ســيأتي عليه

أن يتقبلــه ،ثــم يعــود الســتكمال المهمــة التــي بدأهــا .وإذا مــا تكـ ّـرر هــذا التشــتت عليــه عليــه أن يمنــح
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نفســه راحــة مــن التركيــز فــا يفعــل شــيئاً علــى اإلطــاق ويتنفــس بعمــق.
 33اتجهــت كالريســا نحــو طاولــة التزيــن وكانــت غارقــة فــي شــعور اللحظــة التــي جعلتهــا تتسـ ّـمر فــي

مكانهــا ،نظــرت إلــى المــرآة وكأنهــا تراهــا ألول مـ ّـرة “نعــم ،إنهــا هــي ذاتهــا”.
فرجينيا وولف من “السيدة دالوي “
التحديق في المرآة (تجارب وجودية)

أصبحــت المرايــا والصــور الرمزيــة حاضــرة فــي حياتنــا وعلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وهــي تســمح

ـارة مــن
لنــا بالظهــور بالشــكل الــذي يرضينــا .ولكــن التحديــق فــي المــرآة قــد يكــون تجربــة وجوديــة أكثــر إثـ ً
كونــه مجــرد وســيلة للتأكــد مــن جمــال صورتنــا التــي تعكســها المــرآة.

الوجــه والهويــة :يمكــن لإلنســان أن يتوقــف أمــام المــرآة ويأخــذ الوقــت االزم للتحديــق فيهــا علــى المــرء

ـردداً “هــذا أنــا ،هــذا أنــا”  ،وبعــد مــرور فتــرة سيشــعر بإحســاس
أن يحــدق فــي صورتــه فــي المــرآة طويـ ًـا ُمـ ّ

غريــب مــا يحــدث ظهــور مفاجــئ لظاهــرة االنفصــال بــن الكلمــة والشــيء .نرجــس :هــل تذكــرون أســطورة

نرجــس ،ذلــك الشــاب المفتــون بجمالــه الــذي أودى بــه إلــى المــوت بعــد امتناعــه عــن الغــذاء! كان ال يمـ ّـل

ـي ال يهتـ ّـم
ّ
تأمــل صورتــه التــي تعكســها صفحــة الميــاه الصافيــة .أنّ ــى لنــا إذن أال نتحــول إلــى كائــن نرجسـ ّ

ـوال فــي المجتمــع ،انظــروا مليــاً إلــى المــرآة ،هنــاك بالقــرب مــن
إال بصورتــه لكــي يكــون محبوبــاً ومقبـ ً

وجهكــم ،تجــدون عالمــاً كامـ ًـا محيطــاً .

ـواك فال تمزّ قيه
ـجر وفروعهــا ،ثـ ّـم هــا هــو قلبــي الــذي ال ينبــض لسـ ِ
ُ
“ 34هــا هــي فواكـ ُـه وأزهـ ٌـار
وأوراق شـ ٍ
الهدية المتواضعة”.
ـتعذب عيناك الجميلتــان هذه
بيديــك الناصعتَ ــي البيــاض ولتسـ
ّ
ْ
“أغان عاطفية بال كلمات”
بول فرلين من قصيدة “خضرة” في
ٍ
الحنان (أحاسيس)
ـتمر بعــد انتهــاء العالقــة الجســدية ،والــذي نــراه بيــن األزواج
إن الحنــان هــو الشــعور الــذي يولــد ويسـ ّ
ـب البعيــدة عــن الجنــس وعــن الشــهوة.
المســنّ ينُ ،يعتبــر الحنــان شـ ً
ـكال مــن أشــكال الحـ ّ

ْ
ُّ
وكشــف المســتور :عندمــا يولــد الشــعور بالحنــان داخلنــا فإنــه يذكّ رنــا بضعفنــا وبعزمنــا
تكشــف الحنــان

علــى عــدم فــرض القــوة .هــل يوجــد حنــان زائــد عــن الحـ ّـد نعــم ،إن ذلــك يشــبه الســعادة الزائــدة عــن الحـ ّـد
حدهــا.
ألنــه حتــى األشــياء الجيــدة قــد تولّ ــد الملــل إذا مــا زادت عــن ّ

ـب ،بــل صــورة متطـ ّـورة ومطمئنــة .فالحنــان يضيــف
طمأنينــة الحنــان :ليــس الحنــان صــورة دونيــة للحـ ّ
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لوجودنــا عذوبــة ورقــة نحتاجهــا خاصـ ًـة وقــت الضعــف والمــرض واإلرهــاق والوهــن.
“ 35لقــد حــان الوقــت لبعــض القــرارات البنّ ــاءة .لــن أتعــارك بعــد اآلن مــع الغوريــات ولكــن مــاذا بوســعنا
أن نفعــل إن لــم نفــرض علــى أنفســنا أحيانــاً بعــض التحديــات التــي تقــوي إرادتنــا”.
شوفيار من “الخيال الذاتي “
إيريك
ّ
القرارات (طرق الوصول)
تعهــد والتــزام أمــام الــذات بهــدف الوصــول
ال يعــد اتخــاذ القــرار مجـ ّـرد نيــة غيــر واضحــة التفاصيــل بــل هــو ُّ
لغايــات محــددة مــع الوعــي بالصعوبــات التــي تنتظرنــا مــن أجــل إحــداث التغيــر.

ودي مــع الــذاتّ :إن تقبــل فكــرة اتخــاذ القــرارات الصائبــة يعنــي تقبــل مواجهــة الــذات ،وذلــك
حــوار ّ

يتطلــب وقتــاً للتفكــر فــي نهــج حياتنــا وبالتالــي خلــق حــوار ودي مــع الــذات

فـ ّـن اتخــاذ القــرارات الصائبــة :توجــد قواعــد عديدة للتغيرات الناجحة ،ومنها :تحديــد األهداف الواقعية
والملموســة ،واتبــاع اتخــاذ القــرار بخطــوة أولى ولــو رمزية ولكن فورية،

نتأمــل العتمــة والمجهــول والخفايــا ونستكشــف
 36يــا للهاويــة! تغــرق الــروح فيهــا وتعــود بالشــكوكّ ،
ـي .ويظـ ّـل الكائــن شــبحاً حاضــراً أبــداً ”.
الواقــع والممكــن والمثالـ ّ

“التامألت “
اللمتناهي” من ديوان
فيكتور هوغو من قصيدة “على حافة ّ
ّ
الالمتناهي (تجارب وجودية)
كلمــة “الالمتناهــي” هــو مــا ليــس لــه نهايــة .توجــد أشــياء فرديــة ال نهائيــة كالشــعور بالمعانــاة والســعادة
أيضــاً شــعوراً باألبديــة حتــى لــو كان ذلــك وهمــاً .

التجربــة الفرديــة للّ متناهــي :يشــعر ذهننــا بالراحــة عنــد التعامــل مــع األشــياء المحــددة والمتناهيــة،

ولكــن يمكننــا القيــام بتجربــة خاصــة .فاســتقبال الالمتناهــي فــي داخلنــا يثيــر لدينــا شــعوراً جديــداً وكأنــه

تيــار هــواء يمـ ّـر داخــل عالــم حياتنــا الباطنــة الصغيــر.

ـاه أيضــاً ولديــه
الخــوف والطمأنينــة والــدوار :مــا العمــل إذن؟ يمكننــا اللجــوء إلــى اللــه فهــو ال متنـ ٍ
العلــم الشــامل ،ويمكننــا بصفتنــا بشــراً أن نســاعد بعضنــا بعضــاً .

“ 37ال أعــرف مــاذا يعترينــي فــي اآلونــة األخــرة .أشــعر بفقــدان القــدرة علــى الكتابــة ،وال أملــك ســوى

ـب تمامــاً ”.
أفــكار مشوشــةّ .
ـي وأشــعر بــأن ذهنــي غائـ ٌ
كل مــا أراه وأســمعه لــم يعــد يؤثــر فـ ّ
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ماري دو ديفان من «رسالة إلى هوراس فالبول  ، 15يوليو ”1770
الشعور بالعجز (أحاسيس)
تعنــي “القــوة” القــدرة علــى الفعــل ،علــى الحركــة وعلــى التأثيــر علــى الواقــع وتغييــر مــا يحيــط بنــا أو مــا
يوجــد داخلنــاّ .أمــا العجــز فيجعلنــا نشــعر بعكــس ذلــك تمامــاً .

نتفحصــه ،وذلــك مــن خــال التنفــس
التقبــل دون استســام :ولتجنّ ــب ترســيخ الشــعور بالعجــز يتعيــن أن
ّ
ّ
وتقبــل هــذا الشــعور ال يعنــي االستســام ولكــن
جيــد ثــم التخلــص مــن األحاســيس المؤلمــة،
ّ
بشــكل ّ
يعنــي اإلقــرار بوجــوده فــي اللحظــة الراهنــة.

ـب
األفعــال البســيطة :إذن ،هــل يمكننــي القيــام بــأدوار أخــرى إذا مــا عجــزت عــن جلــب الشــفاء لمــن أحـ ّ
أو التخفيــف مــن معاناتــه يمكننــي البقــاء بجانبــه ومـ ّـد يــد العــون لــه.

ـت التواضــع مــن المتكبريــن ،واالســتقامة مــن الفاســقين ،أمــا النــادرون مــن البشــر ذوو األرواح
“ 38تعلّ مـ ُ

الطيبــة ،فقــد تعلّ مــت منهــم أن أقــرأ فــي قلوبهــم أحجيــات هــذا الكــون”.
كريستيان بوبان من “االنبعاث “
االعتماد المتبادل (تجارب وجودية)

نعيــش جميعــاً حالــة مــن االعتمــاد ،فــا يمكــن االســتغناء عــن الغــذاء أو المــاء أو الحــب وفــي غيــاب

يوفــرون لنــا مــا نحتاجــه كنــا ســنكون موتــى أو أشــباه أحيــاء.
األشــخاص الذيــن ّ

أال نخشــى الوعــي بوجــود االعتمــاد فــي حياتنــا فلنمــارس االمتنــان
بهجــة االعتمــاد المتبــادل :يجــب ّ

فــي حياتنــا :لنعــرف بديوننــا واعتمادنــا علــى اآلخريــن ببهجــة وســعادة.

ـتقاللية مطلقــة ،وهــذه الفكــرة تمثــل إحــدى قواعــد وقــد
فوائــد االعتمــاد المتبــادل :ال توجــد اسـ
ّ

أطلــق عليهــا المعلمــون البوذيــون اســم “اإلنتــاج المشــترك المشــروط” واالقتنــاع بهــذه الفكــرة هــو أيضــاً
أحــد ركائــز التفكــر الســليم ،ذلــك ّأن االعتمــاد المتبــادل يعــود علينــا بالنفــع.

أي فصــل ســأرى مــرة أخــرى
 39متــى ســأنعم برؤيــة دخــان مدفأتــي المتصاعــد فــي ســماء قريتــي وفــي ّ
بــاب بيتــي وهــو عنــدي إقليـ ٌـم ،ال بــل مــا هــو أكثــر “.

جواشيم دو بيليه من مجموعته الشعرية “الحسرات”
الحنين (أحاسيس)
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يولــد فــي داخلنــا خليطــاً مــن األلــم والعذوبــة عنــد اجتــرار الذكريــات،
الحنيــن هــو ذلــك الشــعور الــذي ّ
وهــو ّ
يمثــل حالــة وجدانيــة خفيــة وعنيــدة ورقيقــة ،يثيــر فــي داخلنــا شــعوراً بالعذوبــة عندمــا نتذكــر األيــام

ألن هــذه األيــام مضــت ولــن تعــود ثانيـ ًـة.
الخوالــي وأحيانــاً باليــأس ّ

فوائــد الحنيــن :برهنــت العديــد مــن الدراســات علــى ّأن األشــكال الطبيعيــة للحنيــن تنطــوي علــى فوائــد

طيــب
متعــددة يتيــح الحنيــن اســتدعاء ذكريــات جميلــة إلــى الذاكــرة وذلــك مــن شــأنه تقويتهــا وإحــداث أثــر ّ

فــي النفــس .قــد يدفعنــا نحــو النشــاط والعمــل وتنميــة “هويتنــا الســردية”.

التوظيــف الجيــد للشــعور بالحنيــنّ :إن االســتمتاع بمــذاق الحنيــن يكــون لذيــذاً إذا كان عابــراً ولكنــه

يصبــح خطــراً  ،ثــم بعــد ذلــك “أريــد أن أعيــش لحظــات جديــدة أخــرى مــن الســعادة”.
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