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المقدمة
على المرء أن ینشد حقیقته،

ال ما ُیتوقع منه أن یكون.

.Albert Einstein ألبرت آینشتاین -

أكتب هذه الكلمات، مستقال طائرة على ارتفاع 9000 متر، تنطلق بسرعة تّقدر بـ 900 كم/
الساعة، ومع ذلك، بطیًئا مّر الوقت إلى حّد أّني تمكنت من االنقطاع لما شاركه (بیدرو) وإیاي، وأن

أدّون لكم مقتطًفا صغیًرا حول ما ستجدونه بین هذه الصفحات.

نحن، دونما شّك، في الفترة األكثر إثارة في تاریخنا.

فنحن أكثر صحًة وثراًء ولدینا المزید من الموارد للقیام بكل ما نرید. غیر أّننا مع ذلك، نعیش
في وفرٍة متصلٍة من الضجیج ونقص الرضا الفعلي / المحتوى

إْن قام تیم فیریس(1) ومارك مانسون(2) مًعا بتألیف كتاب لحل هذه المعضلة، فسیكون ملیًئا
بالخبرات التي قد ال تبدو منطقیة، وبالعبارات التي ستكون -بالنسبة للكثیرین- كإبریق منعش من

الماء البارد، وبالقصص التي ستجعلكم ترون العالم من منظوٍر مختلٍف بعد قراءتها.

أتذكر أني قرأت في طفولتي سلسلة من الكتب بعنوان «اختر مغامرتك الخاصة» وشعرت كما
لو أّنني الشخصیة المحوریة في القصة، مسیطًرا تماًما على قراراتي الخاصة باإلضافة إلى النتائج

التي ستنجم عنها. ألیس من الرائع أن یكون لدیك دلیل حیاتي یقارب العالم بطریقة مماثلة؟

هذا الكتاب على وجه التحدید هو ذاك.

في كتابه (السعادة هي المشكلة)، یشرح بیدرو أطروحته التي تدور حول أّن السعي وراء
«السعادة»، وكل ما یعّده المجتمع الحدیث كذلك، هو أمر مناقض لالسِتناَرة؛ ویجعلنا باستمرار ال

نرى إّال الجانب المظلم من كل شيء، وبالتالي لن نبلغ أبًدا «عصرنا الذهبي»(3).

ْ



في هذا الكتاب، سوف َتْلقى الخبرات والقصص والموارد التي ستعّدك لمالقاة ما ستواجهه في
یومك.

وسیعود األمر إلیك الختیار هذا المسار أو سواه.

األمر متروك لك لتحّدد إن كانت السعادة حًقا مشكلة، أو أّنها مجرد نتاج ثانوي لقائمة من
اإلجراءات التي هي طوع إرادتك في كل األوقات.

انتِق بحكمة.

- البیرتو الفاریز

(1) تیموثي فیریس (ولد عام 1977) ریادي وكاتب ومدّون له خمسة كتب في مجال تنمیة الذات واألعمال، أشهرها (اعمل أربع
ساعات فقط في األسبوع).

(2) مارك مانسون كاتب أمیركي ومدون في مجال التنمیة الذاتیة. له ثالثة إصدارات، أشهرها المترجم تحت عنوان (فّن الالمباالة).

يء في َأبهى صورة عادة أو الثَّراء إلخ. وتشیر إلى الَوقت الذي َیكون فیه الشَّ منیَّة التي َیصل فیها اإلنسان إلى قمَّة السَّ (3) الَفترة الزَّ
َشكًال وَتكویًنا.



غرضي من هذا الكتاب

نحن ال نقوم بما ُیملى علینا القیام به،

نحن نفعل ما نرتئیه.

نحن نعیش في حقبٍة من الزمن لدینا فیها المزید من الخیارات لتحدید آثارنا. في القرن الماضي،
ا بشرًیا واجتماعًیا غیر مسبوق مع ظهور التلفاز، وبعد سنوات من كوننا مجرد متفرجین شِهدنا نمو
تحت رحمة ما أرادنا اإلعالم أن نراه ونسمعه، بات لدینا، مع ظهور اإلنترنت، أصواتنا الخاصة
والمترابطة. برز كثیرون یریدون إظهار ما یمكنهم القیام به، أو یقولونه، وتغییر األنساق التي تتبعها
الحكومات أو تعمل الشركات الكبرى متعددة الجنسیات وفًقا لها. في كّل یوم، یصبح المزید من
األشخاص مبدعي محتوى قیم، بینما نمتلك جمیًعا فرًصا أكبر، لم تكن حتى یومنا هذا سهلة أو

رخیصة، للوصول إلیه.

وبفضل شبكات التواصل االجتماعي بات الناس یشعرون بأّنهم مدفوعون إلى المبادرة، وعدم
االكتفاء بالوقوف مكتوفي األیدي، والتوقف عن كونهم مجرد مراقبین، وأثر ذلك على العالم ال یمكن

التنبؤ به بدقة.

منذ ذلك الوقت الذي قررت به التوقف عن كوني مجرد متفرج، والمبادرة لتغییر العالم إلى
األفضل، لم أبدد یوًما في بذل قصارى جهدي لتغییر نفسي.

أنا واثٌق من أّنك شخص ذو إمكانات عدة، وأنك ستكون عارًفا باألشیاء التي ستقرُأها هنا، ولكن
اسأل نفسك: هل تطبقها في روتینك الیومي؟

قال فیتغنشتاین(4) في كتابه (أطروحة على المنطق والفلسفة): «حدود لغتي هي حدود عالمي».

هذا یعني أّننا نخلق حیاتنا الخاصة إًذا من خالل كلماتنا، وبدیهًیا من خالل أفكارنا، والكثیر منها
محكوٌم عادًة بالطریقة التي ندرك بها إحساسنا الخاص بالواقع، ال الواقع نفسه.

هل تساءلت یوًما عّما إذا كانت الطریقة التي تعبر بها عن نفسك هي أفضل طریقة لتحقیق
أهدافك؟ أنا متیقن بأّن لدیك طریقة فریدة وشخصیة للتعبیر عن نفسك، ولكن؛ هل تحسب أّن لغتك

وطریقتك للتعبیر عن نفسك تنتقي لك الكلمات األفضل لتوجیه حیاتك صوب تحقیق األهداف؟



لهذا أوّد أن تسأل نفسك إذا كنت تستخدم في حیاتك الیومیة تعبیرات مثل:

● ال استطیع...

● ینبغي علّي أن..

● إّنها طبیعتي وحسب.

● رّبما في یوٍم آخر...

● هذا كثیر...

● لقد كان الحّظ (جیًدا / سیًئا).

إذا كانت هذه التعبیرات مألوفة لك، فإّن هذا الكتاب یهمك أكثر مّما تتخیل. في المدونة الصوتیة
EmotionME، أجریُت مقابالت مع ریاضیین، وخبراء في مجال الصحة، أو األعمال التجاریة،
كان للعدید ممن أجریت معهم المقابالت شيء واحد مشترك؛ وكان ذلك هو الوعي باللغة التي
یستخدمونها. مثال على ذلك لیدیا فالنتین (بطلة أولمبیة عالمیة)، التي لم تكن تسمح باستخدام كلمات

أو عبارات معینة في مفرداتها.

نحن نعیش في بدایة كّل هذا التغییر، وإذا لم تكن تعرف ذلك بعد، فسوف یدفعك هذا الكتاب
إلى تحقیق كّل ما تخّطط له.

(4) لودفیغ فیتغنشتاین (1889-1951) فیلسوف نمساوي ألماني. له كتابات في المنطق، وفلسفة الریاضیات، وفلسفة العقل، وفلسفة
اللغة. وفي كتابه (Tractatus Logico-Philosophicus) (أطروحة على المنطق والفلسفة) كان یدرس العالقة بین اللغة والواقع.



الفصل األول 
الحیاة هدّیة



انظر حولك. أقترح علیك أن تسأل نفسك إذا كنت قد الحظت أّنه في الوقت الراهن لیس لدینا
أّي مشكلة في أن نبقى على قید الحیاة.

أنا متأكد من أّنك بینما تقرأ هذا الكتاب، تعیش بین أربعة جدران وسقف، لدیك صنبور میاه
جاریة صالحة للشرب في حال شعرت بالعطش، وعلى األرجح سخاًنا لغلیه إن احتجت لالغتسال أو
االستحمام، وإن لم یكن ذلك كافًیا، أوّد أن أجرؤ على القول بأّن لدیك مخزًنا یحتوي على طعام
الطازج اخترته بنفسك لهذا الیوم، أو لألیام القلیلة القادمة. كما أّن األحذیة، والمالبس التي ترتدیها قد
تكون من عالمات تجاریة معروفة أم ال، ولكّنك اخترت كل هذه األشیاء الخاصة بك بناًء على
معاییر الموضة الخاصة بك وذوقك الشخصي، وأّنك كنت تعدلها باستمرار وفًقا لرغباتك أو

احتیاجاتك الخاصة.

رّبما إذا قمنا بالمغامرة أكثر، فمن المحتمل جًدا أّنك متصل بشبكة الكهرباء، ولدیك إنترنت
للترفیه عن نفسك أو التواصل مع أحبائك وأفراد عائلتك بشكٍل مباشر. كّلما شعرت بالحاجة لذلك.

افا یمتلك طاقاٍت أّما هذا الكم الهائل من المعلومات فیمكنك الحصول علیها دون أن تكون عر
سحریة، ولكّنك ببساطة تنظر إلى األشخاص من حولك، ومن خالل الشاشة الصغیرة لهاتفك الذكي.

عالوة على ذلك، فإّن بیانات األشخاص المشار إلیهم في هذا الكتاب تخبرنا بمعلوماٍت أخرى،
عّما إذا كان لدیهم وظیفة مستقرة أم ال. وإن كان لدیهم ما یكفي من المال للذهاب إلى أّي مطعم وأن
یطلبوا من شخص آخر أن یحّضر لهم الطعام الذي یرغبون به، وبدوره سیقوم شخص آخر

متخصص في المطبخ بالطهي طوًعا أثناء انتظارهم بصبر وسط محادثة مع أصدقائهم .

إذن، لم حاالت االكتئاب واالستیاء في تصاعد؟ 
هل إّنهم یهرمون؟

كما ذكرنا في بدایة الكتاب، البقاء لیس هو المشكلة. ستعیش حتى وإن كنت ال ترغب بذلك.
حتى وإن قررت اتباع عادات غیر صحّیة (التدخین یومًیا، وتناول نظام غذائي یعتمد على
المشروبات الغازیة والوجبات السریعة)، فال یزال لدیك وسائل إلبقائك على قید الحیاة، مع الیقین

بأّنك في أّي فترة أخرى من التاریخ ستموت حتًما بسبب نقص الوسائل الطبیة إلطالة العمر.

اللحظات السعیدة موجودة  
ألّننا عرفنا الشّدة.



االكتئاب، وباء القرن الحادي والعشرین

350 ملیون شخًصا یعانون منه. وتحذر منظمة الصحة العالمیة من تنامي أعداد المصابین،
وتصفها بأّنها أزمة صحیة عامة في تزاید مّطرد، وتحذر من أّنه إذا لم یّتخذ إجراء حیالها، فقد تصل

الخسائر االقتصادیة في العالم وفق تقدیراتها إلى تریلیون دوالر سنوًیا.

الجدول 1

معدالت االكتئاب المزمن لدى السكان اإلسبان

یمكن لالكتئاب أن یتحول إلى مشكلة صحیة خطیرة للغایة، خاصة عندما یكون مزمًنا. في أسوأ
الحاالت، یمكن أن یؤدي إلى االنتحار، وهو ثاني أكبر سبب للوفاة بین الفئة العمریة من 15 إلى 29

سنة.



ال یوجد سبب واحد ُیطلقه؛ فاالكتئاب نتیجة لعدد من العوامل االجتماعیة والنفسیة والبیولوجیة.

التعرض لضائقٍة كالبطالة واالنهیار العاطفي أو وفاة قریب یزید من فرص المعاناة من االكتئاب.
كما أّن هناك أیًضا صلة وثیقة بین هذا المرض والصحة الجسدیة.

یقال أّنه من المهم معرفة القصة حتى ال تتكرر نفس األخطاء التي حدثت خاللها. ویخبرنا
العلم، من ناحیة أخرى، أّن الكثیر مّنا تتطور مجمل شخصیاتنا بین السن 0 إلى 6 سنوات، وأّنه
خالل هذه السنوات سُیرَسم عقلنا الباطن. وعلى الرغم من أّنه من المؤكد أّن لدینا جمیًعا احتیاجات
ودوافع محددة بناًء على المتعة واأللم اللذین عانینا منهما خالل تلك الفترة، فإّن إیقاظ وعیك والنظر
إلى المكان الذي أتیت منه وفهم وقبول تلك الدوافع هو ما سیجعلك تتساءل عّما إذا كنت ترید

االستمرار في هذا الطریق أم ال.

طوال حیاتنا نتأثر بجمیع أنواع الناس. في الواقع، في حالتي الشخصیة، یمكنني أن أخبرك أّنني
كنت شخًصا حساًسا وقابًال للتالعب به. ومع ذلك، فإّن لنا الظروف التي نعیش فیها تتیح لنا التعلم

من كل تجربة على حدة وهذه هو نوع التجارب التي أقدمها لك.

إذن، لماذا نحن مكتئبون؟

تعتقد أّنك تفتش عن السعادة، بینما یكون ما تبحث عنه هو هدف: معًنى یوضح لك ما خلقت من
أجل أن تقوم به على هذه األرض. السعادة لیست قدًرا، بل هي نتیجة قرار (المعنى الحقیقي للحیاة،

الفصل 8).

من المهم اإلشارة إلى أّنه منذ وقت لیس ببعید، كان البشر حیوانات دون ضمیر. وال یزال هناك
أناس لم یوقظوا ضمیرهم بعد، لكن األوقات التي نعیش فیها تساعدنا على القیام بذلك.

الشعور بالسوء أو الضیق أمر ال مفر منه. ولكن یمكنك التحكم والسیطرة على هذه المشاعر
عوًضا عن تركها تسیطر علیك.



ال تدع إنستغرام یخدعك

ففیه أشخاص یحصلون على ما بین 3 - 9 «إعجاب» لكّل صورة ولدیهم من األصدقاء
واألشخاص الذین یثقون بهم أكثر من آخرین یجمعون ما یربو على 100 «الیك» وال تحّبهم حتى

أمهاتهم.

وهناك أزواج یبدون رائعین وسعداء مًعا، ولكّنهم في الواقع أكثر بؤًسا من الشیطان ذاته.

كما أّن هناك أشخاص ال ینشرون أّي صور لمن یحبون، إّال أّن لدیهم عالقات ثمینة.

هناك أناس یجب أن یخضعوا الختبار قبل السماح لهم باستخدام اإلنترنت.

وهناك أشخاص غارقون إلى ذقونهم في العمل ولكّنهم یتظاهرون بعیش حیاٍة فخمة على
إنستغرام.

أخیًرا، تذّكر أّن هذا لیس العالم الحقیقي، إّنها شبكة اجتماعیة من المظاهر. هم مجرد مظاهر.
هناك أناس یكسبون قوتهم من هذه الشبكة االجتماعیة، في الواقع، یدفع الكثیر من األشخاص
للشركات لزیادة عدد متابعیهم وعدد «الالیكات» على كّل صورة لجعلهم أكثر جاذبیة مّما هم علیه
بالفعل. وبالتالي، عندما نقارن أنفسنا بهم، قد نبدو أقّل شأنا أو أقّل إثارة لالهتمام، بینما في الحقیقة

نحن لسنا كذلك.

أسوأ ما في هذه التأثیرات أّنها تخلق ثنائیة، غالًبا ما تكون بال معنى؛ فمن ناحیة لدیك أشخاص
ُملِهمون ویرغبون في مشاركة تجربتهم وعلمهم، ومن ناحیة أخرى لدیك أشخاص یشعرون بعدم
األهمیة مقارنة باآلخرین. یعتقد هؤالء األشخاص أّنهم أقّل قیمة من الذین یتابعونهم، بسبب أّنهم ال

«یمتلكون» نفس عدد المتابعین.

إّنها ما یسمى بـ «متالزمة الُمنتحل»(5) التي اكتشفتها بفضل منشور لصدیقي ألبرتو. یخبرنا
هذا المفهوم بشيء من هذا القبیل: في لحظة ما من حیاتنا، ینتابنا شعور المحتال، حیث سنرغب في
االمتناع عن مشاركة شيء ما خوًفا من عدم االلتزام بمعاییر معینة كصیاغة الفكرة بصورة جیدة،

َّ



أو ألّننا فقط قد قرأنا تلك األفكار في مكان ما أو مؤلٍَّف ما أو عند أحد المؤثرین وقادنا ذلك إلى
االعتقاد بأّنها لیست أصلیة وغیر ذات قیمة.

رّبما ال تعرف ذلك، ولكن هذا حدث للجمیع في مرحلة ما. وهو لیس سبًبا كافًیا إلعاقتك. هذا
الخوف الذي تشعر به أمٌر طبیعي. من المسلم به التفكیر أّن ما ستقوله لیس جدیًدا، لكن تحسین
حفظه / االمتناع عن نشره أسوأ بكثیر. ال تصمت؛ قد تكون كلماتك وطریقتك في التعبیر عن نفسك

قناة للمحتوى الذي یحتاجه متابعوك من أجل نهضتهم ویوّظفونه لنهضة سواهم.

تذّكر: القائد هو الشخص الذي یجعلك تؤمن أّنك أنت أیًضا یمكنك أن تكون قائًدا.

وضع نیكوالس كوبرنیكوس مخططاته لنظریة حركة األجرام السماویة وهو
الكاهن في كاتدرائیة فراونبورغ؛ مخططات تسببت له بمشاكل كبیرة مع الكنیسة.

درس غالیلیو الطب، لكّنه انغمس بأبحاث أخرى مثل موقع مركز الجاذبیة لعدید من
األجسام الصلبة.

أجرى إسحاق نیوتن التجارب السابقة لتخرجه في جامعة كامبریدج، وعندما أغلقت
الجامعة بسبب تفشي الطاعون، كان یتالعب بنظریة الجاذبیة في ساحتها.

عمل لوران الفوازییه، مؤسس الكیمیاء الحدیثة، في وزارة المالیة في فرنسا ما قبل
الثورة، لكّنه استمتع بإجراء التجارب أكثر من ذلك بكثیر.

كان جریجور مندل رجل دین ووضعت دراساته أساس علم الوراثة من خالل
البستنة.

كتب أینشتاین أهّم مقاالته أثناء عمله في مكتب براءات االختراع السویسري.

لم یشعر هؤالء المنتحلون بالعجز؛ بسبب تفكیرهم أّنهم لم یكونوا شخصیات معترف
بها أو علماء مهّمین، ولم یقوموا بما قاموا به إّال ألّنهم ببساطٍة كانوا یفعلون ما

یحبون. (حالة االنسیاب الفصل 3).

لیس هناك شّك في أّن المواطن العادي ال یمكنه أن یساهم بقدر كبیر في إنجازات من النوع
الذي یعتمد على ملیارات األسالك فائقة التوصیل أو تشغیل مطیاف الرنین المغناطیسي النووي،
لكّن هذه لیست مجاالت العلوم الوحیدة الموجودة. ال تدع الرأي العام یقّیدك. إّن تكلفة هدر فرصة

بعدم القیام بأّي شيء خوًفا من «كونك منتحًال» مرتفعة للغایة بحیث ال یمكن الركون إلیها.

ال تحاول أن تكون مثالًیا، فال یوجد شخص مثالي (بغض النظر عّما قد یبدو علیه). وقبل كّل
شيء، یلزمك ارتكاب الكثیر من األخطاء الصغیرة على طول الطریق حتى تكون جیًدا بما فیه

ً



الكفایة. لكن ال تفعل ذلك لنفسك فقط. كن كریًما. قّدم ما تستطیع، وبأي طریقة ممكنة، وكن صادًقا
حیال ذلك، فلو علمت فوائد العطاء، فسوف تقوم به بدافٍع من األنانیة المحضة.

أنشئ هذا المحتوى وشاركه؛ فالعالم یحتاجه. لن تعرف أبًدا ما یمكن أن یوقد الشعلة التي
یحتاجها شخٌص آخر لیتصّرف. لعل الكالم قد قیل قبلك بالفعل، ولكن لیس بكلماتك أنت.

ال یتظاهر الجمیع على الشبكة االجتماعیة، ال ُتسئ فهمي؛ فهناك أناس صادقون حًقا كما هم في
الواقع. أنا فقط أذّكرك أّال تكون ساذًجا. عش حیاتك، وطارد أحالمك وأهدافك الخاصة، وال تدع

اآلخرین یحیدون بك عن مسارك أو یجعلونك تحتاج أو ترید أي شيء ال ترغب به حًقا.

إذا كنت أحد هؤالء األشخاص الذین یعتقدون أّنك لست مهًما ألّنه لیس لدیك الكثیر من
المتابعین؛ فمن واجبي أن أخبرك أّنك في الحقیقة كذلك؛ ألّن لدیك هذا المفهوم عن نفسك، وهذا
االنطباع هو ما تمّرره لآلخرین. من ناحیة أخرى، یمكنك أن تكون شخًصا یتمتع بمتابعة ضخمة أو
حتى صغیرة وال یزال یعرف كیف یتعرف على تأثیره وتأثیره على اآلخرین، بغض النظر عن

مقدار اإلعجابات التي قد تتراكم علیها الصورة.

على المستوى الشخصي والمهني، أعرف أشخاًصا لدیهم المالیین من المتابعین، بصفتهم
مؤثرین ذوي انتشار دولي، وهم أشخاص مثلي ومثلك: یعانون مشاكل شخصیة ومهنیة ولدیهم
تجارب ال نهایة لها، قد ال تودُّ أو ال ترغب تجربتها. الفارق الرئیس بین الناس هو تأثیر بیئتهم بهم

من حیث السماح لهم بما یریدون فعله.

عندما تبلغ من العمر 20 عاًما،
ستقلق بخصوص فكرة الناس كلهم عنك.

عندما تبلغ من العمر 40 عاًما،
ستتوقف عن القلق بشأن ما یعتقده الجمیع عنك.

عندما تبلغ من العمر 60 عاًما،
ستكتشف أّن الشخص الوحید الذي یفكر فیك

هو نفسك.

ال تفقْد شیًئا
نمتلكه جمیًعا،



رغم عدم وعینا به:
األصالة.

ال تتصرف بطریقة مغایرٍة
عّما لو كان ال أحد یراقبك.

هل تعرف هذه القصة؟
في عام 1983، ُطرد عازف الغیتار الشاب الموهوب من فرقته بأسوأ
طریقة ممكنة. بعدما أبرمت الفرقة عقًدا مهما مع شركة موسیقیة وكانوا على

وشك تسجیل ألبومهم األول.

خالل رحلته من نیویورك إلى لوس أنجلوس ظّل عازف الغیتار یسأل
نفسه: كیف حدث ذلك؟ أّي خطأ ارتكبت؟ عقود تسجیالت األلبومات ال تنزل

من السماء، خاصة بالنسبة لفرق المیتال السریع الناشئة.

وما إن بلغت الحافلة مدینة لوس أنجلوس، كان عازف الجیتار قد تجاوز
شفقته على نفسه وتعهد بإنشاء فرقة جدیدة. عاقًدا العزم على أن تكون هذه
الفرقة الجدیدة من النجاح بمكان یرغم أنوف رفاقه الخونة ویغرقهم في دموع

الندم.

عمل دیف موستین كما لو كان یتمّلكه شیطان موسیقي. أمضى شهوًرا
في البحث عن أفضل الموسیقیین الذین یمكنه العثور علیه مدفوًعا برغبة

االنتقام التي غدت مصدر إلهامه.

Megadeth الفرقة الجدیدة التي شكلها كانت فرقة المیتال األسطوریة
التي ستبیع أكثر من 25 ملیون ألبوم.

ولسوء حظه، فإّن الفرقة التي طرد منها Metallica باعت أكثر من
180 ملیون ألبوم في جمیع أنحاء العالم.



لهذا السبب، وفي مقابلة نادرة وحمیمة في عام 2003، اعترف موستین
بأّنه ال یزال یعّد نفسه فاشًال على الرغم من كل ما أنجزه، فقد شغلت ذهنه

.Metallica دائًما فكرة أنه الرجل الذي ُطرد من
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