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العبة  ويليامز  سيرينا   <
وترتيبها  األمريكية  التنس 
)سجالت  العالم  في   1 الرقم 
الــفــائــزة   ،)2016 سبتمبر 
ــن مـــرة في  ــري ــش ــاثــنــن وع ب
الجراند سالم األربعة  بطوالت 
أستراليا  بــطــوالت  )وتــشــمــل: 
املفتوحة،  وفرنسا  املفتوحة، 
املفتوحة(  وأمريكا  وويمبلدون، 
التي يعتبرها كثير من الالعبن 
والنقاد واملعلقن أعظم العبات 
ــات،  ــ األوق جميع  ــي  ف الــتــنــس 
أستطيع  كنت  إذا  قالت:  حيث 
االستمرار في لعب التنس بينما 
يدوي  الرصاص  طلقات  صوت 

عبر الشارع، فهذا هو التركيز.
التنمية  خـــبـــراء  يــنــصــح 
نقص  من  يعانون  من  البشرية 

التركيز باتباع ثالث قواعد: 
قسطهم  على  الحصول   )1

العادل من النوم.
غذاء  تناول  على  الحرص   )2

صحي ومتوازن.
3( ممارسة الرياضة البدنية 

لنصف ساعة يوميًا على األقل.
التنمية  خــبــراء  يجمع  كما 
يلزمنا  أنه  على  أيضا  البشرية 
التركيز  على  قدرتنا  لتحسن 
أيًا كان  انتباهنا  والحفاظ على 
في  نعمل  كنا  ــواء  س مجالنا، 
أو  باألعمال،  مزدحم  مكتب 
املدرسة/  في  س  نــدرِّ أو  ــدِرس 

ُ
ن

اجتماعا،  نحضر  أو  الجامعة، 
مشروع  من  االنتهاء  نحاول  أو 
ما، يلزمنا اتباع خمس خطوات 

مهمة:

الخمس اإلضافية:  
نوعن،  إلــى  الــنــاس  ينقسم 
كيف  تعلموا  الذين  هم  األول 
ــاط،  ــب ــل اإلح ــي ظ يــعــمــلــون ف
الذين  الناس  الثاني هم  والنوع 
لو تمكنوا من ذلك. من  يتمنون 
وسط  كنت  إذا  فصاعدًا،  اآلن 
الشعور  ويخامرك  مــا،  مهمة 
الخمس  بعمل  قم  باالستسالم، 
اإلضافية. اقرأ خمس صفحات 
مسائل  خمس  حــل  إضــافــيــة، 
في  استمر  إضافية،  حسابية 

إضافية،  دقائق  لخمس  العمل 
بغرض  الرياضيون  يفعل  وكما 
التحمل،  على  قدرتهم  ــادة  زي
نقطة  بعد  ملــا  أنفسهم  بدفع 
أيضًا  أنت  تستطيع  االستنفاد، 
على  النفسية  ــك  ــدرت ق بــنــاء 
بعد  ملــا  نفسك  بدفع  التحمل 

نقطة اإلحباط. 
لتعزيز  العداؤون  يفعل  وكما 
قوتهم بعدم االستسالم عندما 
يشعرون باعتراض أجسادهم، 
تعزيز  أيــضــًا  نحن  نستطيع 
عندما  االستسالم  بعدم  قوتنا 
االحتجاج.  في  إرادتنا  قوة  تبدأ 
أن  الــقــارئ  عــزيــزي  صدقني 
يــؤكــدون  الــخــبــراء  ــن  م كثير 
التركيز  في  االستمرار  أن  على 
املفتاح  هو  عقلك  يتعب  عندما 
وبناء  انتباهك  فترة  إلطــالــة 

قوتك النفسية على التحمل.
عمل واحد في الوقت الواحد:  
املعروف  جولدوين  صمويل 
أيضا باسم صمويل جولدفيش 
األفالم  منتجي  أشهر  من  كان 

كمقدمة لهذه املقالة أقول بصفة عامة إن القدرة على التركيز تعتمد 
أساسًا على نجاحك في تفادي وتجنب املشتتات .. وتشمل هذه الحقيقة 
كل مجاالت الحياة بال استثناء .. ولتوضيح ماهية التركيز أسوق إليك 

عزيزي القارئ هذا القول ألحد مشاهير العصر: 

نجاح 
بالرتكيز

طه عبدالباقي الطوخي
كاتب ومترجم من مصر 

> سيرينا

يروى عن الحالج أنه قال: »ملتفت ال يصل. »فخطها ورسمها  الخطاط املصري 

البارع شرين عبدالصابر )29 أبريل 2016(، وقلب الفاء للتنبيه للمعنى هكذا



17 النفس املطمئنة

الــســيــنــمــائــيــة فــي الــواليــات 
املتحدة قال يوما: »إذا بدا علّي 
ألنني  فذلك  مضطرب،  أنني 

أفكر.«  
يلزمنا  الحقيقة  فــي  نحن 
في  واحــد  ــيء  ش فــي  نفكر  أن 
عادة  على  ب 

َّ
تغل الوقت.  نفس 

بالتخطيط  الدائم  االنشغال 
ترفض  مــا  أيضًا  ــادة  ع ــذي  ال

عقولنا التخلي عنه.
نعم، إن عقولنا يمكن أن تقتنع 
تقول  أن  مــن   

ً
فــبــدال بسهولة! 

آخر  شيء  على  يقلق  أال  لعقلك 
)مما  به  تقوم  مما  أهمية  أقل 
بانشغال  تركيزك  نقص  يسبب 
ال  الـــذي  الــشــيء  بــهــذا  عقلك 
هذه  في  به  االنشغال  له  ينبغي 
له  أسند  ــذات(،  ــال ب اللحظة 
أدى  ــو  ل حتى  ــدة،  ــ واح مهمة 
توقيت.  ساعة  الستخدام  األمر 
»سأفكر  ذلــك:  على  وكأمثلة 
ــن االســتــدانــة  ــي الــتــوقــف ع ف
االئتمانية  بطاقتي  خالل  من 
عندما أرجع البيت مساء وتتاح 
فواتيري  لحساب  الفرصة  لي 
الساعة  نصف  وفي  ..«و«اآلن، 
الواحدة  الساعة  من  القادمة، 
إلى الواحدة والنصف، سأجعل 
على  التدريب  في  كله  تركيزي 
أكون  حتى  العرض،  هذا  أداء 
في  وبليغا  للحاضرين  واضحا 
املنتج  لهذا  وترويجي  شرحي 

والتعريف به أمام عمالئي«. 
التخلص  تستطيع  ال  ظللت  إن 
من مشغوليات عقلك، ضع هذه 
املشغوليات على قائمة أعمالك 

وتتحرر  تنساها  حتى  لليوم 
والتزامك  ــرهــا 

ُّ
تــذك قيد  مــن 

لهذه  تسجيلك  إن  بها.  املقلق 
أنك  يعني  الــورق  على  األفكار 
عقلك  الستخدام  مضطر  غير 
أنك  أيضًا  ويعني  ر(، 

ُّ
)للتذك

انتباهك  تــوجــيــه  تستطيع 
ذات  الواحدة  للمهمة  بالكامل 

األولوية التي تعمل عليها اآلن.  
اقهر التأجيل:  

التركيز؟  بــعــدم  تشعر  هــل 
أو  ما  بمهمة  قيامك  تؤجل  هل 
تعمل  أنك  ُيفترض  ما  مشروع 
نوع  هذا  أن  شك  ال  اآلن؟  عليه 

من املماطلة. 
عندما  الــقــادمــة  ــرة  املـ ــي  ف
تالحظ أنك على وشك املماطلة 
بشأن مسئوليتك عن مهمة ما، 
علّي  يجب  »هــل  نفسك:  اســأل 
»هل   .. العمل«  بهذا  ــوم  أق أن 

اآلن  املهمة  هــذه  إنــجــاز  ــد  أري
 .. عقلي؟«  من  أخرجها  حتى 
بها  القيام  يكون  أن  يمكن  »هل 
هذه  ستعطيك  الحقًا؟«  أسهل 
األسئلة الحافز النفسي الالزم 
بالحقيقة:  ستواجهك  ألنها  لك 
من  تذهب  لن  املهمة  تلك  إن 
قيامك  وتأخير  نفسها،  تلقاء 
بها من شأنه مضاعفة شعورك 
الشاقة  املهمة  وجعل  بالذنب، 
وتحتل  تشغلك  ة( 

َ
نَجز

ُ
امل )غير 

عقلك ووقتك بال مبرر. 
كان  ِبل  جراهام  ألكساندر   >
ومخترعا  اسكوتلنديا  عاملا 
ابتكر  الــذي  ــو  وه ومهندسا، 
ذات  قال  العالم  في  هاتف  أول 
ما  على  أفكارك  كل  »ركز  يوم: 
ال  الشمس  فأشعة  اآلن،  تعمله 
بؤرة  إذا اجتمعت في  إال  تحرق 

العدسة.« 

املوسوعي  العبقري  أّمـــا   >
دافنشى  لــيــونــاردو  اإليطالي 
الرسم  أعماله  غطت  الـــذي 
والهندسة  والنحت  واالختراع 
والعلوم  والتشريح  املعمارية 
واملوسيقى، وأشياء أخرى، فقد 
الحديد  »يصدأ  يوم:  ذات  قال 
الراكد  املاء  أن  كما  باإلهمال، 
حماسة  وحــتــى  ــاءه،  ــق ن يفقد 
ف بالتقاعس.« فال 

َ
ستنز

ُ
العقل ت

وابتعد  القارئ  عزيزي  تؤجل 
عن املماطلة.

ــك كــســتــارة  ــدي اســتــخــدم ي
ــي الــوقــت  ــاءة ف ــ ــاف إض ــش وك

نفسه:  
وأن  كاميرا  عقلك  أن  تصور 
في  العدسة.  فتحة  هما  عينيك 
أعيننا  تعمل  أوقاتنا،  معظم 
ــيء(، كما  ــ كــمــأخــذ )لــكــل ش
واسعة  كــبــؤرة  عقولنا  تعمل 
أحيانًا  يمكننا  نحن  الــزوايــا. 
نفس  في  أشياء  بعدة  نفكر  أن 
الطريقة  بهذه  ونعمل  الوقت 
في بعض األوقات )مثال: تخيل 
طريق  على  سيارتك  تقود  أنك 
تتحدث  بينما  مزدحم  سريع 
وأوالدك  بجانبك  زوجتك  إلى 
نفس  وفي  الخلفي،  املقعد  في 
الوقت تتلهى بالراديو، مالحظًا 
بجانبك،  ــارة  ــ امل لــلــســيــارات 
خَرج(.

َ
 رؤية عالمة ›امل

ً
ومحاوال

أخذ  في  رغبتك  عن  ومــاذا 
عن  ــاذا  وم )سيلفي(؟  صــورة 
الختبار  االستعداد  اضطرارك 
تريد اجتيازه ويحتاج منك إلى 
هذه  اتبع  إذًا،  تركيز؟   %  100

> ليوناردو> صمويل

> الكسندر

> بول نيتز> فريديريك

<< فريديريك فرانك كان رسامًا ونحاتًا وكاتبًا، ألف أكثر من 30 كتابًا

<< بول نيتز كان خبريا عسكريا ومسئوال حكوميا أمريكيا أسهم يف تشكيل سياسة دفاع احلرب الباردة
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حول  كفيك  اعقد  الطريقة: 
رؤيتك  تصبح  حتى  عينيك 
ضيق(  نفق  خالل  )من  كأنها 
شيء  أي  ــة  رؤي تستطيع  فــال 
في  الكتاب  ــك  ذل ــدا  ع فيما 
نهاية النفق. إن وضعك يديك 
يجعلها  وجهك  جانبي  على 
ما  عنك  تحجب  كستارة  تعمل 
حرفيًا  تطبق  وبذلك  حولك 
عن  بعيد  العن،  عن  )البعيد 
هذه  أهمية  في  ر 

ِّ
فك  .. القلب( 

الكلمات. 
ــر فـــي هـــذه الــطــريــقــة 

ِّ
ــك ف

غطيت  إذا  يديك:  الستخدام 
مرة  كــل  فــي  بيديك  عينيك 
تريد فيها أن تتحول من الرؤية 
الرؤية  إلى  واســع  منظور  من 
ــة(  ــزاوي ال )ضيقة  الثاقبة 
لتركز فقط على ما تفعله اآلن 
أو  أسلوبك  هذا  يصبح  فعال، 
ر 

ِّ
فك التحفيز.  في  طريقتك 

مثال في أن أحدهم يكرر هذا 
بعد  ثم  الجرس  )يرن  الفعل: 
الكلب(  يطعم  مباشرة  ذلك 
لعابه  يسيل  الكلب  يبدأ  حتى 
يسمع  أن  بمجرد  )يــرّيــل( 
ب  درَّ وباملثل،  الــجــرس.  ــة  رن
إن  التمرين:  هذا  على  نفسك 
ستارة  مثل  يديك  استخدام 
مرة  كل  في  ــاءة  إض وكشاف 
تريد فيها التركيز على الشيء 
هذا  أن  عقلك  م 

ِّ
سيعل الواحد 

يأخذ  ويجعله  التركيز  وقــت 

)من  املتاح  الوحيد  الطريق 
ز 

ّ
ويرك الضيق(  النفق  خالل 

على املوضوع.
انظر كأنك ترى ألول وآخر 

مرة:  
كان  فــرانــك  فريديريك   >
ف 

ّ
أل وكاتبًا،  ونحاتًا  رسامًا 

أكثر من 30 كتابًا عن البوذية 
وعرف  ــرى،  أخ وموضوعات 
الروحية  بالقيم  باهتمامه 
يــوم:  ذات  كتب  اإلنــســانــيــة، 
بعد  العينان  تستيقظ  »عندما 
من  الرؤية  في  وتبدآن  النوم 
جديد، تتوقفان فجأة وتأخذان 
أي شيء كأمر مسلم به.«  أما 
كاتبة  فكانت  أندرِهل  إيفيلن 
بأعمالها  عرفت  انجليزية 
العديدة في املمارسات الدينية 
الصوفية  وباألخص  والروحية 
املسيحية، فقد قالت ذات يوم: 
في  انتباهنا  نقص  »يتسبب 
إلهائنا عن اآلالف من أشكال 
الجمال والحب التي تحيط بنا 

كل يوم.«
نكون  نتعلم كيف  أن  علينا   >
)هنا  بــالــكــامــل  حــاضــريــن 
التشتت  مــن   

ً
بــدال واآلن(   ..

والتوهان واإلسراع هنا وهناك 
.. في كل االتجاهات .. وفي كل 

مكان؟  
هذا  »أتعلم  أحــدهــم:  يقول 
ذات  حدث  باستمرار.  الدرس 
مرة منذ سنوات بعيدة حينما 

)آنــذاك(  طفلّي  أعطي  كنت 
والتوجيه  الحب  وجبات  بعض 
املسائية، ومع أنني كنت أجلس 
في  فإنني  مباشرة،  أمامهما 
في  بخيالي  ق 

ِّ
أحل كنت  الواقع 

في  أفكر  كنت  فقد  آخــر،  بلد 
في  املــقــررة  الجوية  الرحلة 
فيما  وأفكر  التالي  الصباح 
بحثي  أوراق  وضعت  كنت  إذا 
السفر،  حقيبة  في  وتقاريري 
في  السفر  تــذكــرة  ووضــعــت 
وقع  وفجأة  إلخ.  اليد،  محفظة 
بصري على طفلّي، وفعليًا فقد 
أراهما  كنت  لو  كما  رأيتهما 
فورًا  غمرني  لقد  ــرة.  م ألول 
لله  والحمد  بالعرفان  شعور 
الكنزين  هذين  على  تعالى 
بالصحة  مملوءين  طفلن   ..
شعرت  والحيوية.  والعافية 
الله  أعطانيها  التي  بالبركة 
وفي  بها.  وأحاطني  سبحانه 
انتقلت  البصر،  كلمح  لحظة، 
ــب الــعــقــل«  ــائ ــي »غ ــون ــن ك م
بالشعور  مملوء  شخص  إلــى 
والعرفان  والشكر  بالتقدير 
في  لوجودهما  لله  والحمد 

حياتي.«    
حينما  القادمة  املــرة  في   >
مئات  بــعــيــدًا  عقلك  يــذهــب 
حولك  انظر  الكيلومترات، 
الرؤية  مــن  ق 

ّ
وتحق ببساطة 

في  ر 
ِّ
فك بك.  يحيط  ملا  الفعلية 

هذه الزهور الجميلة املوضوعة 

أمامك. اقترب من تلك الصورة 
في  ن  وتمعَّ وتأّمل  الجدار  على 
أبدعها.  الذي  الرسام  موهبة 
ــر مـــن زوجــتــك  ــث اقـــتـــرب أك
الذين تأخذ وجودهم  وأوالدك 
ثري 

ُ
حولك كأمور مسلم بها. ست

هذه األفعال حياتك وتجعل كل 
ل جماال ال نهائي 

ِّ
ما حولك يشك

ونفسيتك  عقلك  عــيــون  فــي 
حياتك.  جــوانــب  جميع  ــي  وف
انظر لألشياء واألشخاص من 
وآخر  ألول  ترى  كأنك  حولك 
وهبنا  ما  على  لله  الحمد  مرة. 
البصر،  نعمة  ومنها  نعم  من 
يهبنا  أن  قدرته  جلت  ونسأله 

أيضا نعمة البصيرة، آمن.
تلك كلها طرق فّعالة لتحسن 
شاء  إن  التركيز  على  قدرتنا 

الله. 
كلماتي  أختتم  أن  وقبل   >
ه إلى أنه قبل أن  اليوم أحب أنوِّ
أن   

ً
أوال يلزمنا  التركيز  نحاول 

ينبغي  الذي  الشيء  هذا  نحدد 
لنا التركيز عليه، وأال ننساه أو 
بقول  هنا  وأستشهد  عنه.  نتوه 
عسكريا  خبيرا  وكان  نيتز  بول 
أمريكيا  حكوميا  ومــســئــوال 
دفاع  سياسة  تشكيل  في  أسهم 
الحرب الباردة على مدى حكم 
»أحد  أمريكين:  ــاء  رؤس عــدة 
البشري  الخطأ  أشكال  أخطر 
يحاول  مــا  ــرء  املـ نسيان  هــو 

إنجازه.« 


