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قبل أن تقرأ هذا الكتاب

ا4حمـر  الحليـب  صـورة  لـك  تبـادرت  هـل 
عندمـا قـرأت عنـوان هـذا الكتـاب؟ قلت 

لك أّلا تفّكر بحليب أحمر!

هـذا كتـاب يثير فضولـك، يغّيـر من نمط 
تفكيرك، يخّيب أملك بنفسـك، ومن ثّم 
ويضحـك  يحبطـك  بهـا.  ثقتـك  يعيـد 
هـو  بعدهـا.  عليـه  أنـت  لتضحـك  عليـك 
كتـاب ال أرقـام للصفحات فيه. فهرسـه 

غريب ورسومه غريبة وألوانه أغرب.



قبل أن تقرأ هذا الكتاب

لـم أتوقـع أن أنشـر كتابـ7 هذه السـنة. أو 
بعـد  فعلـت.  ولكّنـي  مطلقـ7..  حّتـى 
قراءتـي لكتـاب كتبتـه! لـن أطيـل عليـك. 
هذا كتـاب قصير. غريب. مجنـون. بالّلغة 
العربّيـة. الّلغـة  يتكلـم  لمـن  العربّيـة. 

عـدم  مـن  قلـب  حرقـة  نتيجـة  كان 
عـن  يتكلـم  واحـد  عربـّي  كتـاب  وجـود 
المواضيـع التي سـتقرأها أو سـتفّكر بها 
في هذا الكتاب. كتبته بعد قرائتي `كثر 
مـن ٣٠٠ كتاب بالّلغـة اdنكليزّية و ٠ بالّلغة 

العربّية في الّثالث سنين الماضية.



قبل أن تقرأ هذا الكتاب
دمج شـغفي في معرفة خبايا الّنفس، 
المحتـوى  الّتصميـم،  الفـن،  الّرسـم، 
الجديد، الّرسـوم الكرتونيـة، الخطوط و 
جديـدة  بحّلـة  جديـد  شـيء  تقديـم 
نتيجتـه  كانـت  العربـي  للعالـم  مفيـدة 
هـذا الكتـاب. كتـاب فيـه رسـوم وألـوان 
غريبـة ولكّنـه ليـس للتسـلية أبـد\. كتاب 
يجيب عن أسـئلة جديدة، عميقة، غريبة 
وتسـتحق مّنا الّتفّكر. لماذا نتصّرف كما 
غيـر  تفكيرنـا  يكـون  كيـف  نتصـّرف. 
عالقـة  فمـا  نعلـم.  أن  دون  منطقـّي 
لمـاذا  مثـًال؟  يـن  بالدِّ  IKEA إيكيـا  متجـر 
االفتراضّيـة  الّرنيـن  نغمـة  نسـتخدم 
لهواتفنـا؟ هل يمكنك كتابة كتاب بـ ٥٠ 
بـدون   ٪٩٠ هـل  فقـط؟  مختلفـة  كلمـة 
وهـل  دسـم؟   ٪١٠ مـن  أفضـل  دسـم 
يمكن لمارشميلو أن يتنّبأ بمستقبلك؟



قبل أن تقرأ هذا الكتاب

كتبـت، وصّممـت، ورسـمت كّل صفحـة 
بنفسها. كّل صفحة مرتبطة بما قبلها 
ومـا بعدها. أردتـه عميقI عكس ما يبدو 
عليه لوهلة من أنه كتاب غريب برسـوم 

غريبة. 

لـن أكّلمـك عـن نفسـي أو مـن أكـون أو 
مـاذا أفعـل Xنه كتـاب لـك أوًال قبل كّل 
شـيء. كتـاٌب مّنـي Xّمتـي. أردتـه بنمـط 
بخطـوط  عربـّي،  علمـّي،  مفيـد،  جديـد، 
أغـرب.  وألـوان  غريبـة،  برسـوم  جديـدة، 
أردتـه عربّيـI بفن جديـد. أردتـه عربّيI لكل 

عربّي. عسى اc أن يتقّبل مّني.

هو بداية..
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"ماذا
تناولت

اليوم على
الفطور؟"

"ما هو
شعورك
هذه األيام؟"

"ماذا



هل تتذّكر عندما كانت والدتك تقول 
لك قبل ذهابك لالمتحان في صغرك:

"فّكر جيد/ قبل بدايتك بالحل. خذ 
وقتك وفّكر جّيد/. تروَّ قبل 

مباشرتك با:جابة."

والدتك لم تعرف حينها أّنها كانت 
تعطيك واحدة من أفضل الّنصائح في 

الحياة، على بساطتها..

أكمل القراءة وسترى..
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يقول دانييل كانيمين، وهو الّشخص 
وراء االقتصاد الّسلوكي في واحد من 

أفضل الكتب وهو "الّتفكير السريع 
والبطيء" أّنه:

يحكم تفكيرنا نظامان..
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الّنظام١: 
وغالبـ!  بسـرعة،  القـرارات  يأخـذ  نظـام 
فعـل  رّدة  ينفـذ  أن  مثـل  أيضـ!.  بتسـّرع 
 Hسـريعة عند رؤيتنا لنمر على بعد ٥٠ متر

مّنا.
هذا الّنظام هو الذي يحافظ على بقائنا 
أعمالنـا  وممارسـة  الحيـاة  قيـد  علـى 
اليومّية بسـرعة وفعاليـة. يحّب دوم! أن 

يأخذ بزمـام ا\مور وال يترك 
أن  ا^خـر  للنظـام  مجـاًال 

يعمل بكفاءة.

بّدي لّحق!



الّنظام٢:
نظـام بطـيء، يأخذ القـرارات بتـروٍّ وبعد 
عـن  نفكـر  الـذي  الّنظـام  هـو  تفكيـر. 
طريقـه بإبـداع وحكمة. الّنظـام "الرايق" 

والعاقل.
للقمـر  أوصلنـا  الـذي  هـو  الّنظـام  هـذا 

(.Rوللمّريخ قريب)
الّسـاحة  يتـرك  كسـول.  أنـّه  مشـكلته 
أن  منـا  ينتظـر  للعمـل.  للنظـام١  فارغـة 

نحضره بأنفسنا لaخذ بزمام ا_مور.
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"ماذا تناولت اليوم على الفطور؟"
دماغـك  فـي  سـيقفز  الّنظـام١  هنـا 
الّتحكـم.  زمـام  ويأخـذ  فـور@  للواجهـة 
مـن  "القليـل  فـور@:  عنـك  سـيجيب 
وهـذا  العجلـة.  دائـم  هـو  الفاكهـة." 

سؤال بسيط ال يحتاج إلى جهد.

"ما هو شعورك هذه ا6ّيام؟"
هنا الّنظام١ المتسـرع ال يسـتطيع القفز 
يتطلبهـا  هنـا  ا_جابـة  فـور@.  وا_جابـة 
الّنظـام٢ وهـو الّنظـام القـادر على أخذ 
الّنفـس والّتفكير بشـكل عميق. عليه أن 
ُيبـدع جوابh هنـا. نعم. هـي عملّية إبداع 
جـواب. خلق جواب من كّل ما تشـعر به 
يفّكـر  أن  الّنظـام٢  علـى  اlّيـام.  هـذه 
بعمق ثـّم يجيب. وهذا تمامh ما ال يحّبه 
الّنظـام٢. الّنظـام٢ ال يحـّب العمـل أبـد@. 
وتـرك  الخلفّيـة  فـي  االسـتراحة  يحـّب 

المجال للّنظام١ ليفعل ما يريد.
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فـإّن  الّنظـام٢،  لكسـل  استسـلمنا  إذا 
الّنظام١ سيقفز للواجهة مجدد9 ولكّنه 
ال يعـرف كيف يجيب بسـرعة عن سـؤال 
معّقـد مـن نمـط: "ما هو شـعورك هذه 
ا_ّيـام؟" بـكّل بسـاطة وبمـا أن الّنظـام٢ 
هـذا  سيسـتغل  الّنظـام١  فـإن  كسـول، 
لسـؤال  الّسـؤال  تغييـر  علـى  وسـيعمل 
أبسـط يستطيع اdجابة عليه بتسّرع من 
نمـط "مـا هـو شـعورك ا)ن فـي هـذه 

الّلحظة بالّذات؟"

الحـظ الفـرق الكبيـر بيـن الّسـؤالين. هذا 
بـه.  نشـعر  أن  دون  يحصـل  مـا   nتمامـ
العملّيـة كّلها تتم في أجزاء من الثانية. 
بزمـام  يأخـذ  متسـّرع  نظـام  الّنظـام١ 
ا_مـور بسـرعة. يجيب على ا_سـئلة فور9 
وبتسـّرع. أحيانـn نشـعر أننـا أجبنـا بتسـّرع 

ولكن يكون ا_وان قد فات.
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هذا مثال بسـيط جّد* لما سيأتي في 
بقّيـة الكتاب. ولكن، هـل علمت ا9ن 
مـدى عظمـة والدتـك؟ علـى الّرغـم 
عـن  شـيء  أّي  تعلـم  ال  أّنهـا  مـن 
هنـاك  أّن  تعلـم  لكّنهـا  الّنظاميـن 
شـيئ\ في صراع داخلنا. وهذا تمام# ما 
يجـب علينـا الّسـيطرة عليـه. فيمـا يلـي 
في الكتاب سـنتطّرق في بعض ا=حيان 
لهفوات الّنظام١ فـي مواضع مختلفة. 
وسـنتطّرق إلـى أهمّيـة إحضـار الّنظام٢ 
بزمـام  ليأخـذ  الواجهـة  إلـى  بأنفسـنا 

ا=مور من الّنظام١.

ولكــن، قبل أن نكمــل. لنعتبر أّن الّنظام١ 
والّنظــام٢ همــا رجليــن: أول وثانــي.. هــل 
تعتقــد أّن هنــاك رجــًال ثالثــ# معهمــا؟ 
الكتــاب  آخــر  فــي  الجــواب  ســتعرف 

بنفسك.
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هل تحّب 
الفوز حّقًا؟

دومًا؟!

ّ



ما هو حجم شعورك بأن:

الّشـعور  حجـم  هـو  هنـا  المقصـود 
الشـعور  وحجـم  للكسـب  ا@يجابـيّ 

الّسلبي للفقدان.
مـن اOكيد أّني لن أسـألك إن كنت تحّب 

أن تخسر ١٠٠$ أكتر من حّبك لربح ١٠٠$.
حجـم  يسـاوي  هـل  هنـا:  المـراد 
ُحْزِنـك  حجـم  بالّربـح  سـعادتك 

بالخسران؟

تربح ١٠٠$؟

تخسر ١٠٠$؟
أو
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مثال آخر:
إسأل نفسك الّسؤال الّتالي:

هل تحّب أن تتلّقى حسم) بقيمة ٥$؟
أو

هل تحّب أن تتجّنب ضريبة بقيمة ٥$؟
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الكسـب  أو  والخسـارة  الّربـح  مفهـوم 
والفقـدان مـن المفاهيم التـي نعتبرها 
متسـاوية فـي الثقـل لدينـا نحـن البشـر، 
ليسـا  فهمـا  الحقيقـة  فـي  ولكـّن، 
متسـاويين بالمـّرة.. فـي الحقيقـة فـإن 
ثقل تجّنبك الّضريبة هو أكبر في نظرك 
مـن إيجابّيـة تلّقيـك لحسـم. فكـر بهـا 
بالّضريبـة  شـعورك  أن  وسـترى  قليـًال 

سيكون أعمق من سعادتك بالحسم.
مـن  بينهمـا  الفـرق  أّن  الّدراسـات  تقـول 
ناحيـة حجـم الّشـعور يمكـن أي يصـل 
شـعورنا  نقّيـم  أّننـا  أي  الّضعـف.  إلـى 
بالخسـارة بقيمـة تصـل لضعـف تلذذنـا 

بقيمة الّربح.

بمثـال أخر، فإن  شـعورنا في حال ارتفاع 
اlسـعار (الفقد) سـيكون أعمـق بمقدار 
اlسـعار  انخفـاض  وقـت  عـن  الّضعـف 

والّتنزيالت (الكسب).
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ربحتلقد
معنا

!$١٠٠

معنالقد
خسرت
!$١٠٠

وأخذناها
ًحسابك  فورا

من 
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فـي دراسـة لرونالـد فرايـر عـام ٢٠١٢ على 
المدّرسـين فـي أمريـكا لتحسـين نوعية 
الّتعليـم، درس نتائج طـالب مجموعتين 

من المعلمين:

المجموعة ا$ولى:
سـتعطيهم  بأّنهـا  الّدولـة  وعدتهـم 
إذا  الدراسـي  العـام  آخـر  فـي  مكافـأة 
معّيـن  مسـتوى  علـى  طالبهـم  حصـل 

من الّدرجات.

المجموعة الثانية:
أّول  فـي  المكافـأة  الّدولـة  أعطتهـم 
العام الّدراسـي وأخبرتهم أّنها سـتأخذ 
المكافـأة منهـم في آخر العـام إذا لم 
يحصـل طالبهـم علـى مسـتوى معّيـن 

من الدرجات.
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هل لك أن تتوّقع من منهم 
كانت نتائج طّلابه أفضل؟

بعد قراءتك لمفهوم الّربح والخسارة 
لدينا لك أن تستنتج أن المجموعة 
الّثانية من المعلمين كان لديهم 
شعور أعمق وخوف من خسارة 

المكافأة التي في أيديهم، وبالّتالي 
فعلوا كل ما يستطيعون ليتجّنبوا 
"الخسارة." حرصوا على أن يحصل 

طالبهم على أفضل الّنتائج وبالفعل 
كانت نتائج طالبهم أفضل.
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الحـظ كيف أن الّدولـة وّظفت مفهوم! 
عـادل.  وبشـكل  لمصلحتهـا  نفسـي! 
باستيعابنا لمثل هذه اIمور نستطيع أن 
نوظـف الكثير من اIفـكار التي في هذا 
الكتـاب لصالحنـا. توظيـف هـذه اIفكار 
إذا  رائـع  عمـل  الّصحيـح  موضعهـا  فـي 
كان بحـّق ولخدمـة المجتمـع وبشـكل 

عادل.
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لماذا
يستخدم
٨٠ مليون
من البشر

النّغمة االفتراضيّة
لهواتفهم؟



في دراسة لمارتن ليندستورم  لنغمات 
الّرنيــن (في عصر وجــود النوكيا)،  وجد 
مــن  مليــون   ٨٠ حوالــي  أّن  الباحثــون 
مســتخدمي هواتــف الّنوكيــا لديهم 
نغمــة الّرنين االفتراضّية  Default والتي 
تأتــي كأول نغمــة رنيــن مــع الجهــاز. 
يمكــن أن تتفاجأ قليًال مــن هذا العدد 

الكبير أو ما هو السبب وراء ذلك.

المثيــر للحيرة أّننا نحن البشــر ال نعير ما 
يطلــق عليــه العلمــاء مشــكلة الخيار 

االفتراضّي - Default Option أيَّ انتباه.



ال نغّيــر الّنغمــة االفتراضّيــة (رغــم أننــا ال 
ــان) 6نهــا  ــد= فــي بعــض ا6حي نحّبهــا أب
الخيــار االفتراضــّي الّســهل إذ ال يتطّلــب 
الّنغمــة  تغييــر  شــيء.  أّي  فعــل  مّنــا 
يتطلــب "جهــد=" إضافّيــR مّنــا بــأن نذهــب 
إلــى قائمــة ا6صــوات ونختــار الّنغمــة 
ــّم نغّيرهــا. أقــول  ــا ومــن ث التــي تعجبن
"جهــد"  الواقــع  فــي  6ّنــه  "جهــد" 
يتطّلــب منــا تكريــس وقــت ومــوارد مــن 
قبلنــا مهمــا كانــت صغيــرة، والّدليــل 

على ذلك هو اjحصائّية الّسابقة.



هــذا  نجــّر  عندمــا  تبــدأ  المشــكلة 
أمــور  علــى  الّتفكيــر  مــن  ا@ســلوب 
أخــرى. مشــكلة الخيــار االفتراضــي فــي 
نفضــل  أّننــا  فــي  مثــًال  تظهــر  حياتنــا 
ــار افتراضــّي  الجلــوس علــى الّتلفــاز (خي
ســهل) عوضــS عــن ممارســة الّرياضــة 

(خيار ليس افتراضّي وليس سهل.)



أو أن نتفّقـد بريدنا ا.لكترونّي كّل عشـر 
دقائـق علـى الّرغـم مـن أّننا نعلـم أنه ال 
حائـط  نتفّقـد  أن  أو  فيـه،  جديـد 
الفيسـبوك رغـم أّننـا أغلقنـاه للتـّو. هـذا 
يخضـع أيضـX لما يسـمى أثـر الخوف من 
 / تـدري!  ال  وأنـت  شـيء  عنـك  يغيـب  أن 
"الخوف من إنو تروح عليك شـي شغلة!" 
- Fear of Missing Out. هـذا اfثـر يبقينـا 
الّتواصـل  بوسـائل   Xخصوصـ متعلقيـن 
 Xاالجتماعـي وأن نخـاف أن ال نكـون دومـ

بعلم بآخر المستجّدات.
ولذلـك، نقوم بتفقـد بريدنـا ا.لكترونّي 

..Xودوم ،Xودوم  ،Xوالفيسبوك دوم
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- الّطبيب:
مبارك! لقد جاءكم ولد بصّحة جيدة ويشبه أباه!

-األب:
رأيي أنه يشبه أّمه أيها الّطبيب!

-الّطبيب:
ألم تر أن ّيده اليمنى مثل يدك!؟ يده اليمنى قوية 

للغاية ألنه يقوم بتفّحص بريده اإللكتروني حوالي 
٣٠٠ مرة في اليوم!



مشـكلة الخيار االفتراضّي ال تكمن في 
عندمـا  ولكـن  فقـط،  الّصغيـرة  اBمـور 
فـي  الكبيـرة  اBمـور  فـي   Dأيضـ نأخـذه 

حياتنا بشكل مستمّر ومتكرر.
الّسـهل  الخيـار  عـن  للبعـد  االندفـاع 
االفتراضـي ليـس بهـذه الّسـهولة. هـذا 
إلـى  الّنظـام٢  إحضـار  مّنـا  يتطلـب 
"الّصحيـح"  هـو  مـا  لنفعـل  الواجهـة 

وليس ما هو "االفتراضي."
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مثًال مثًال مثًال
إذا جرت بك العادة بأّنك "صّريف" وال 

تدّخر من مصروفك شيئ@، فقم بإجراء 
تحويل أوتوماتيكي من بنكك في 

اVول من كّل شهر إلى حسابك 
 Wاالدخاري. وبالّتالي تكون اتخذت خيار

سهًال جدW من قبلك. هنا تكون قد 
فّعلت الخيار االفتراضّي واستخدمته 

لصالحك.
إذا لم تكن تفعل ذلك اgن وتأخذ مصروف@ من والدك. أو 
ليس لديك بنك تضع فيه أموالك، فقط قم بإخبار أختك 
الكبرى بأن تأخذ مبلغ@ صغيرW من مصروفك مباشرة عند 

اVّول من كّل شهر، حّتى قبل أن يصل مصروفك إليك. 
"المهم ما يصلوا لعندك!"



فمثًال مشكلة الّشراء هي من 
المشاكل الكبيرة المشهورة بين 

النساء 
(ما دخلني، هيك الدراسة قايلة! :))

بالشعالن
zara

قال

عامل
تنزيالت!

...
&#٪$٪

؟!#؟$#نعم؟!

!#^&*
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لحـّل هـذه المشـكلة قامـت الّتجربة بأن 
تضـع الّنسـاء بطاقـات ا=ئتمـان فـي مـاء 
مثلـج فـي المنـزل كـي يمنعن أنفسـهن 
من الّشراء (خيار افتراضّي لعدم الشراء.)

الجميـل في اZمر أّن هـذا اZمر نجح حتى 
أنفسـهن  يعتبـرن  الّلواتـي  الّنسـاء  عنـد 

Shopaholic - مدمني شراء

غيرك

أذكى!
من

ألنك

هيك

ت؟!
ساوي

بحالي
ليش



كمثـال آخـر. يقـول شـون آكـور، مؤّلـف 
أراد  أّنـه  السـعادة"،  "أفضلّيـة  كتـاب 
مـن  فتـرة  بعـد  العـزف  إلـى  العـودة 
المحاولـة والفشـل Pنه لـم يجد الوقت 

لذلك.

فـكان  المنـزل  إلـى  عودتـه  عنـد  حّتـى 
يشـاهد الّتلفـاز عوضـ[ عـن العـزف. خيـار 
افتراضـي  خيـار  هـو  التلفـاز  مشـاهدة 
سـهل جدc بالنسـبة لـه في متنـاول اليد 

وال يتطلب منه فعل أّي شيء إضافي.

مـا فعلـه ببسـاطة هـو أنه أخفـى جهاز 
الّتحكـم (إلغاء الخيار االفتراضي) وقام 
فقط بإخراج الغيتار من الخزانة ووضعه 
إلى جانب الكنبة. فقط عن طريق أخذه 
لهذين اwجرائين البسـيطين استطاع أن 

يعود للعزف!

3





ر في جميع األمور التي يمكن أن تفعلها  فِكّ
واألهداف التي يمكن أن تحّققها باتّخاذك 

هذين اإلجرائين البسيطين�
جرّبها� وستدعيلنا�





بالدين؟!

ما عالقة

ِّ



علـى  أكبـر  قيمـة  البشـر،  نحـن  نضـع، 
الّسـلعة التـي نقـوم بتركيبها بأنفسـنا، 
الّسـلعة  عـن  سـيء،  بشـكل  لـو  حتـى 
نفسـها فيمـا لو لم نكن نحـن من قام 

بتركيبها.

مثـًال: فـي بضائـع إيكيـا IKEA فإّننا نضع 
سـعرX أعلى بنسـبة ٦٣٪ على خزانة قمنا 
أخـرى  خزانـة  عـن  بأنفسـنا  بتركيبهـا 
مرّكبة مسبق^ ومعروضة للبيع. هذا ما 

.IKEA Bias يطلق عليه أثر إيكيا

4



مثـال آخر. في كتـاب "كل ما في العقل" 
المـدّرس  يعطـي  بـأن  دراسـة  ُذكـرت 
مـن  لبعـض  بيسـبول  لمبـارات  بطاقـات 

طّلابه في أيديهم.

 Pسـألهم المـدّرس بعدها أن يضعـوا ثمن
للبطاقـات.  كانـت الّنتيجـة أّن مجموعـة 
الّطـّلاب التي امتلكت بطاقات البيسـبول 
 $٢٤٠٠ قـدره   Pمبلغـ وضعـت  أيديهـا  فـي 
مقارنـة بــ ١٧٠$ فقـط للطـّلاب الذيـن لـم 

يمتلكوا أي بطاقات في أيديهم.

4



الّشـركات تتيح إمكانّية ا+رجاع للسـلعة 
أو ما يطلق عليه فترة الّتجربة أي:

"اشتر الّسلعة ا-ن، جّربها، وإن لم 
تعجبك، يمكنك إعادتها مجان5."

هذا ما تحاول الّشركات أن تستفيد منه. 
تحاول أن تسـتفيد مـن حقيقة أن الّزبون 
يقّيم سلعة اشتراها وأعجبته وأصبحت 
لـم  سـلعة  مـن  أكبـر  بشـكل  ملكـه 

يشتريها حّتى لو أعجبته هي ا\خرى.

الّشـركات أيضb تلعب هنا على وتر الخيار 
 .bمسـبق عليـه  تكلمنـا  الـذي  االفتراضـي 

هل تتوّقع كيف ولماذا؟

اشـتريتها،  التـي  الّسـلعة  ترجـع  لكـي 
وحتى لـو أردت إرجاعها بالمّجان، فيجب 
تضـع  وأن  ا+رجـاع،  ورقـة   nتمـ أن  عليـك 
وأن  جديـد،  مـن  علبتهـا  فـي  الّسـلعة 
لصنـدوق  تعيدهـا  وأن  العلبـة،  تغلـف 

البريد.
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مـن الممكـن أن تقـول أن هـذه أفعـال 
أرجـع  كـي  لـي  بالنسـبة  جـد<  سـهلة 
السـلعة. ولكن تعرف جيد< اHن أّنه على 
الّرغـم مـن أن هذه اMفعال سـهلة جد< 
فـإن عقلك سـيجد عذر< كـي ال يفعلها. 
هـو جهـد إضافـي صغيـر مـن ناحيتـك. 
ولكـن مهما كان هذا الجهد صغير<، إن 
فلـن  االفتراضـي  الخيـار  هـو  يكـن  لـم 

نقوم به بوعي.
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أنا من قام بصنع هذا..
أنا.. أنا..

لم أتقاضى شيئاً مقابل
ذلك!



المشكلة هنا في أن هذه ا)مر ينطبق 
تمام@ على نطاق ا)فكار! سياسّية 

كانت أم دينّية!
حالما نتعلم و"نثق" بفكرة ما ونعتبرها 

جزءT مّنا ومن كياننا فإنه من الّصعب 
جدT الّتخلي عنها حتى لو عرفنا فيما 
بعد أن الفكرة خاطئة. خصوص@ في 

الّسياسة وفي الّدين.

4



فمثـًال. هـل اّتخـذت ديانتـك عـن قناعـة 
منك أم أنك ورثتها وراثة عن أبويك؟ هل 
تقنـع نفسـك بأّنـك تأخذهـا عـن قناعـة 
كاملـة أم أّنـك تقـول هـذا فقـط لتقنع 
نفسـك بأّنـك مقتنع؟! ال أقـول أّنه يجب 
عليـك فعـل هـذا منـذ نعومـة أظافرك. 
وال أقـول أن ديانتـك كّلهـا مـن الممكن 
تكبـر  عندمـا  ولكـن  خاطئـة.  تكـون  أن 
حّقـ^  هـل  فاعـًال،  عاقـًال  واعيـ^  وتصبـح 
أعـدت حسـاباتك واعتنقـت ديانتـك مـن 
الّشـخصي  بعقلـك  بنفسـك  جديـد 

الواحد؟

هذا ما يمكن أن أطلق عليه مصطلح: 
الّتعّرف على الّدين بعد الّتدين.

أي أّنـه يجـب أن تتعرف علـى ديانتك من 
جديـد حتـى لـو ولـدت عليهـا. هـذا أمـر 
وواجـب أمرنـا بـه أمـرm. أمرنـا اl بالّتفكر 

دوم^. الّتفكر حتى قبل الّتدبر.

أترك لك الباقي.
4
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کیف تکتب 
کتاباً بـ 

کلمۀ مختلفۀ 
فقط

50
کیف تکتب 

کتاباً بـ 
کلمۀ مختلفۀ 

فقط
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القيود. كلمة دائم. نتحّجج بها لعدم 
فعلنا أي شيء.

"ما عندي إنترنت"
"ما عندي كهربا"
"ما عندي وقت"

"ما عندي موبايل"
"ما عندي بنطلون مناسب"

إلخ..

والدتك تعرف هذه الحجج منذ نعومة 
أظافرك. ولكن هل تعرف أنت ماذا 
تفعل هذه القيود بمستقبلك؟

"القيود" التي نعتبرها "قيود" قد 
تقودك _فضل أعمالك ا[بداعّية. هذه 

حقيقة وليست خرافة. ولنرى..

5



فيك

كلمة يبنعم
١٠٠

يس

كتابتعمل
بـ

بس؟!

هـل تعلـم أن دكتور سـوس (ليس ذلك 
ثيـودور  دكتـور  ولكـن  تتناولـه!  الـذي 
سـوس مؤلـف شـهير لكتـب لCطفـال) 
لCطفـال  كامـل  كتـاب  بكتابـة  قـام 
فقـط!  مختلفـة  كلمـة   ١٠٠  Wمسـتخدم
 The اسـم الكتـاب القّطـة فـي القّبعـة

.Cat in The Hat

5



قــام  محــرره  أن  با,مــر  الّطريــف  مــن 
بعدها بتحديه لكتابة كتاب بـ ٥٠ كلمة

مختلفة
فيكفقط!

كلمة نعم
يب

٥٠
يس

كتابتعمل بـ
بس؟!

طيب

بتعطيني

؟ تنعطى
لطشة

٥

البيــض  بكتابــه  الّرهــان  د.ســوس  ربــح 
 Green Eggs and Ham والهــام  ا,خضــر 
ليكــون واحــدW مــن أفضــل كتــب ا,طفــال 

على مر ا,زمنة.

5



للسـيارات  الّشـهيرة   Tesla تسـال  شـركة 
الكهربائيـة قامـت علـى فكـرة القيـود. 
الّسـيارات  بـأن  الّسـائد  الفكـر  كان 
الكهربائيـة مـن المسـتحيل أن تسـتبدل 
أو تكـون أفضـل مـن الّسـيارات العاملـة 
 ،Elon Musk مسـك  إيلـون  بالبنزيـن. 
مؤسس شركة تسال، أثبت العكس من 
خـالل موديل إس من تسـال والذي يعتبر 

من أفضل الّسيارات في العالم حالّي[.

5



يمكنـك القول ا/ن بأن القيود هي بداية 
ا?بداعـات الجديـدة. هنـاك مقولـة بأنـه 
اليوجـد إبـداع مالـم توجـد قيـود. وهي 
فجميـع   ،Kتمامـ صحيحـة  مقولـة 
ا?نجـازات الكبيـرة كانـت بسـبب القيـود 
الموضوعة إن كانت قيودY ملموسـة أم 

قيودY في العقول.

قال غاليلو أن ا`رض هي التي تدور حول 
الّشـمس وليس العكس. غاليليو تحدى 
التـي  القيـود  تحـدى  الّسـائد.  الفكـر 
بأنهـا  الّنـاس  عقـول  فـي  وضعـت 

مسلمات ال يجب الّنقاش فيها.

لتحريـك  وظفهـا  بالقيـود.  اسـتمتع 
مخيلتـك ?يجاد حلول جديـدة. اجعلها 
ِة  طرقـK جديـدة تبـرز مـدى إبداعـك وِحدَّ

تفكيرك!

5



إبداعي ال يجب 
أن تحدّه 

الدّيدالينات 
والوقت 

وهالكالم!

ال الوقت..
وال الزّمان..
وال المكان..

وال..
وال.. وال.. 

١٢ ١

5



ً مرحبا

إممم.. 
غيّرت 
رأيي..
غيّرت 
رأيي..

مرحبًا
ً مرحبا

١٤ ٣

5







هل لك أن تخّمن لماذا يرتدي 
مارك زوغيربيرغ، مؤسس 

الفيسبوك، نفس المالبس في 
كّل يوم من عمله؟

سنرى في أخر الفصل

6



لننتقـل لدراسـة في عام ٢٠٠٠ لشـينا إنغر 
كان فيهـا الّطـّلاب الذين أعطـوا َمهّمة 
البحـث في ٦ مواضيع أفضـل بكثير من 
 ٣٠ مـن  ينتقـوا  Sن  الخيـار  أعطـوا  طـّلاب 

.Vموضوع

هـل يذكـرك هـذا بشـيء؟ يذّكرنـا هـذا 
بموضـوع القيـود. القيـود فـي مكانهـا 
غيـرك.  عـن  أفضليـة  تعطيـك  الّصحيـح 
الطـّلاب  أن  الّنتيجـة  كانـت   Vتمامـ وهنـا 
الذين أتيحت لهم خيارات أقل (وبالتالي 
أفضـل  بشـكل  كتبـوا  قيـد)  وضـع 
وبشـكل مبدع أكثر مـن أقرانهم الذين 

.jأعطوا ٣٠ خيار

بعيـدj عن الخيارات التي تكون مفروضة 
نضـع  أن  علينـا  يجـب  هـل   .Vفرضـ علينـا 
قيودS jنفسـنا؟ هل يجب أن نخلق نحن 
القيود عندما نختار؟ هل هذا سيحّسـن 

من نمط حياتنا أم يزيدها تعقيدا؟

6



يجب عليك أن  "تختار متى تختار" 
هـذه هـي القاعـدة التـي يجـب أن نسـير 
نتيـح  ال  أن  علينـا  يجـب  أّنـه  أي  وفقهـا. 

 .Aنفسنا الخيار دومG
مثًال لشـراء قطعة مالبس يمكن أن تمّر 
علـى كامـل الّسـوق وتـرى العديـد مـن 
المالبـس التـي تعجبـك. هنا سـتقع في 
يعـرف  مـا  وهـو  الكثيـرة  الخيـارات  فـخ 
أّنـك  أي   Choice Paralysis الخيـار  بشـلل 

تكون قد وقعت في التالي:
مـن  التـي  الخيـارات  مـن  الكثيـر  "هنـاك 
الممكـن أن أشـتريها ولكـن حالما أفكر 
لهـا  وسـّيئات  حسـنات  تبـرز  منهـا  بـأّي 
قـرار  اتخـاذ  علـى  قـادر  غيـر  تجعلنـي 

بشأنها." مثل:
- "فـي ٣ موبايـالت منـاح.. مالـي عرفـان 

شو إشتري"
- "القميصين حلوين.. بس فيني اشـتري 

واحد بس"
- "اشـتري الغامـق لمـا الفاتـح؟ الغامـق 
بيلبـق مـع الجينـز أّمـا الفاتـح بيلبـق مـع 

الكيوي!"
6



مـن المؤكـد أّنك وقعـت في هـذا الفخ 
مـن قبـل، وفـي بعـض ا?حيـان قـّررت أّلا 
تشـتري بالمّرة إن لم تكن مضطرF. لحّل 
مـن  وللحـد  الخيـار  شـلل  مشـكلة 
مؤلـف  شـوارتز،  بيـري  يقـول  خياراتـك، 
كتـاب "مفارقـة الخيار"، بأّنـه يجب عليك 

أن تضع القواعد. مثًال:
متجريـن  علـى  إال  أمـر  لـن  "قاعـدة: 

".Fللمالبس وبعدها سأشتري فور
"قاعـدة: سـأختار فقـط مـن مطعميـن 

لتناول العشاء مع زوجتي"
"قاعـدة: سـأرتدي دومـo هـذا المعطـف 

عند هطول المطر"
عندمـا تضع القاعدة نّفذهـا فورF. ونّفذ 
القرار الذي يليها فورF. سيوفر عليك هذا 

جهدF ووقتo كبيرين.

6



إلـى  البشـر  يقسـم  شـوارتز  البروفسـور 
قسمين:

- القسـم اAول: الّشـخص الـذي يريد أن 
كل  مـن  شـيء  أفضـل  علـى  يحصـل 
شـيء. يمكـن أن يدفـع نفسـه للجنـون 
من محاولته دومS الحصول على أفضل 
قـرار وأفضـل خيـار فـي كل مـرة. ينـدم 
آخـر  خيـار]  وجـد  إذا  اختيـاره  بعـد  حتـّى 
("بشـتري  فتـرة  بعـد  لـو  حّتـى  أفضـل 
شـوارتز  عليـه  يطلـق  وبنـدم!").  شـغلة 
اسـم: "الّشـخص الـذي يريـد كّل شـيء" 

.Maximizer

- القسـم الثاني: الّشخص الذي يريد أن 
اختـار.  بمـا  سـعيد  وهـو  حاجتـه  يحّقـق 
والـذي يكـون أكثـر صّحـة Aنـه ال يعطي 
إتاحّية الخيار لنفسـه إّلا في أمور معينة 
فقط وفقط. يطلق عليه شـوارتز اسـم: 

.Satisfier "الّشخص الملّبي لحاجاته"

لك أن تختار من تريد أن تكون.
6



تستطيع ا0ن أن تخّمن لماذا يرتدي 
مارك زوغيربيرغ أو ستيف جوبز نفس 

المالبس دومG؟

Qّنه ال يريد أن يضيع وقته في الخيار إذا 
لم يكن ضرورّيG. وال يريد أن يقع في 
شلل الخيار كّل يوم. يريد أن يغتنم 

كّل لحظة لديه في يومه ولذا، فهو 
يعرف متى يختار ومتى ال يختار. 
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بمـا أّنـك رأيـت للتـو: إنسـان!، جرسـ! وكلب! 
في الّصفحة الماضية (وأنا كتبتهم لك 
فـي  يكـون  أن  تتوّقـع  فمـاذا  اKن) 

الّصفحات القادمة؟
بافلـوف  تجربـة  يعـرف  أغلبنـا  أن  أظـّن 
المشـهورة ولهـذا سـيجيب أّنهـا تجربـة 

بافلوف. ولكن، ال! 
قبل الحديث عن الّتجربة التي سـأخبرك 
إّياهـا أريـد أن أتحـدث عّمـا حـدث داخـل 
إلـى  قفـز  الّنظـام١  هنـا،  للتـّو.  عقلـك 
lّن  سـؤالي  عـن  ليجيـب   nفـور الواجهـة 
هذا سـهل جـدn بالّنسـبة لـه ولنـا. الحظ 
اسـترجاع  أفضليـة  يعطينـا  أّنـه 
وأننـا  وبفاعليـة  بسـرعة  المعلومـات 
نحتاجـه لكـي نقـوم بمهامنـا اليومّيـة 
بشكل سـريع. الّنظام١ يريد أن يرى شيئ! 
مـن  يسـتطيع   nمحـّدد نسـق!  مألوفـ!، 
وهـذه  بسـهولة  حكمـه  إصـدار  خاللـه 

تكون أحيان! من فوائد الّنظام١.
هـذا ليـس موضـوع بحثنـا اKن، وليسـت 
تجربـة بافلوف هي موضـوع بحثنا أيض!! 

!nلنرى إذ
7



الّتجربة كانت كالّتالي:

تقــول الّتجربــة بأنهــم أرادوا ربــط صــوت 
الجــرس مــع الّصعقــة الكهربائّيــة التــي 
يــرّن  مــرة  كل  فــي  محالــة  ال  ســتأتي 

فيها الجرص.
الكلــب  ســلوك  معرفــة  بعدهــا  أرادوا 
أي  بــدون  فقــط  الجــرس  رّن  لــو  فيمــا 
ليــس  هــذه  كهربائّيــة.  صعقــة 

ببافلوف أخرى ولنرى لماذا.

أحضر كلب^..
ُرنَّ جرس^..

اصعق كلب^.. (صعقة كهربائية خفيفة)
كّرر..

7



8نجـاز ذلـك، وضـع الباحثـون كّل كلـب 
فـي قفـص كبيـر مؤلـف مـن حجرتيـن 
بينهما حاجز ضّيق. في الحجرة اليسـرى 
سـيصعق الكلب في كّل مّرة يرن فيها 
الحجـرة  إلـى  قفـز  إذا  ولكّنـه،  الجـرس. 
صعقـة  أي  تصيبـه  فلـن  الّثانيـة  اليمنـى 
مكهربـة،  اليسـرى  باختصـار:  كهربائّيـة. 

واليمنى أمان.
الحجـرات  فـي  الـكالب  الباحثـون  وضـع 
اليسـرى المكهربة بداية. ما على الكلب 
إّلا أن يقفـز للحجـرة اليمنـى اgمنـة عنـد 

سماع صوت الجرس.

7



يسـمع  أن  بمجـّرد  أّنـه  الباحثـون  توّقـع 
الكلـب الجـرس فسـيقفز فـور; للحجرة 
فـي  كهربائيـة  صعقـة  Lّن  اليمنـى 
الحجـرة اليسـرى سـتأتي بعـد الجرس ال 

محالة.

الغريـب فـي اLمـر أّن هـذا السـلوك لـم 
يحـدث أبد;! على العكس من ذلك فقد 
فـي  مكانهـا  فـي  الـكالب  جلسـت 
الحجـرة اليسـرى دون حراك بعد سـماع 
صوت الجـرس وتلّقت الّصعقة في كّل 

مرة!

مالي
متز
زح
زح

7



ظـّن الباحثون أّنها تجربة فاشـلة. ولكن 
أحدهـم وهو الباحث مارتن سـيليغمان 

.Dمثير Eالحظ شيئ
ذلـك  وراء  الّسـبب  أّن  سـيليغمان  الحـظ 
هـو أّن الـكالب عندمـا كانت فـي الحالة 
رنيـن  تسـمع  القفـص  خـارج  البدائيـة 
كهربائّيـة  بصعقـة   Eمصحوبـ الجـرس 
واaحبـاط  العجـز  العجـز.  تعلمـت  فقـد 
مـن أّنه في كّل مرة تسـمع فيها الّرنين 
فهـي سـتصعق. المشـكلة هنا هـي أّن 
التـي  الحادثـة  هـذه  أخـذت  الـكالب 
تعرضت لهـا واعتبرتها كحقيقة دائمة: 

"ما إن يرّن الجرس فسأصعق."
لـم تعـر الـكالب أّي أهميـة لتغّيـر البيئـة 
والمـكان والحالـة الجديـدة بقفـص من 
الجـرس  مـع  تجربتهـا  أخـذت  حجرتيـن. 
كحقيقـة للمسـتقبل وطبقـت الحكم 
والحالـة  اختلفـت  البيئـة  أّن  مـع  نفسـه 
اختلفـت. حّتـى أّنهـا لـم تعـط لنفسـها 
أن  الممكـن  مـن  أّنـه  بالّتفكيـر  المجـال 
تكـون الحجـرة اليمنـى آمنـة ويمكننـي 

القفز إليها!
7



للتأّكد من صّحة مالحظته، قام 
سيليغمان بوضع كالب جديدة كلّي5 

في القفص بدون أن يكون لها أي 
تجربة سابق5 مع الجرس والّصعق...

لنرى ماذا سيحدث!

7



 ما وجده سيليغمان هو أّن هذه الكالب 
الجديدة بعد سـماعها الجرس وتلّقيها 
الصعـق Lول مـرة كانـت تقفـز فـي كل 

مرة للحجرة اليمنى لOمان. 
هـذا يـدل علـى أّن الـكالب فـي الّتجربـة 
اLولـى أخـذت شـعورها بالعجز مـن أّول 
إلـى  والّصعـق  الجـرس  مـع  لهـا  تجربـة 
وذلـك  القفـص  فـي  لهـا  تجربـة  ثانـي 
والمـكان  البيئـة  تغّيـر  عـن  الّنظـر  بغـض 
والحالـة. هـذا عكـس الـكالب الجديـدة 
التي الذت فورg باLمان عند سماع صوت 
الجـرس. هـذا مـا أطلق عليه سـيليغمان 
اسـم "نظرّيـة تعّلـم العجـز" أو "العجـز 

.Learned Helplessness "المكتسب
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هذا  أّن  ا(مر  في  الغريب  من)  (ليس 
البشر!  نحن  أيض7  لدينا  ُأْثِبَت  الّسلوك 
سّيئة  معّينة  حالة  نواجه  أن  بمجّرد 
كانت أو جّيدة، أو نسق7 معين7 سّيئ7 كان 
الّتجارب  على  فسنطّبقه  جّيد\،  أم 
الجديدة التي تواجهنا في الحياة بدون 
أمور  على  ننتبه  ال  بذلك  أّننا  منا  وعي  أي 

وتجارب وفرص جديدة كلّي7 حولنا..
الّتفكير  مّنا  الّتجربة  هذه  تستحّق 
الّنظام٢  إحضار  منا  وتستحّق  بجدّية.. 
إلى المقّدمة عندما نحتاجه.. وتستحّق 
حّيزها  في  مشكلة  كّل  نعالج  أن  مّنا 
نغفر  أن  مّنا  وتستحّق  نعمّم..  ال  وأن 
سياقات  في  خطاياهم  لآلخرين 
على  نحكم  أّلا  مّنا  وتستحّق  مختلفة.. 
مدى  ترى  هل  بتسّرع..  ا(شخاص 

ترابطها مع كّل المشاكل الّسابقة؟
وتسّتحق  بعمق..  الّتفكير  منا  تستحّق 
للتمّسك  للّنظام١  المجال  نترك  أّلا  منا 
بزمام ا(مور في عقلنا دوم7 وأن نحضر 

الّنظام٢ للمقّدمة بوعي مّنا وإدراك.
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إذا قلت لك الّتالي:

"ال
 ُتَفّكر في 

فيل زهري اللون"
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فإّنك وبدون وعي أحضرت هذا إلى 
مخّيلتك -أو ما شابهه-
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مثال آخر:
فّكر في كلمة:

EAT
ثم أكمل الكلمة الّتالية:

SO_P

من المحتمل بشّدة أّنك أكملتها على 
 SOAP وليس صابون SOUP أّنها حساء

(إال إذا بتخربط بيناتون!)
نفس الّشيء سيحصل إذا قلت لك أن 
تفّكر في كلمة WASH بداية ومن ثم 

.SO_P أن تكمل كلمة

قبل أن نكمل..

هــل تعتقــد أن باســتطاعتي أن أجعلــك 
أكثــر أنانّيــة فــي ثانيتيــن بــدون أي وعــي 

منك؟ أكمل وسترى.
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انظر الصورة التالية:

هي صورة نقود… وبالّتالي أنت ببساطة 
اFن وفـي هـذه الّلحظـة أكثـر أنانية من 
ثانيتيـن قبـل! حتـى أّنـك أقـّل رغبـة فـي 

مساعدة المحتاجين!
فـي دراسـة لكاثلين فـوس لنفس هذه 
إلـى  ا\شـخاص  نظـر  أن  وبعـد  الّتجربـة، 
صـورة الّنقـود، كانـوا بعدهـا أكثـر أنانّية 

وأقّل مساعدة لغيرهم!
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مـع  تكّلـم  الّتفكيـر،  أسـلوب  بنفـس 
أحدهـم عن أهمّية ا?خالق أو أي شـيء 
يمت لNخالق بصلة وسـيكون أكثر تقّبًال 
?فـكار الّسـلطة بعدها وهـذا ما يدعى 
.Priming Effect بأثر الوضع أو الّسياق

يسـتخدم أثر الوضع كثير\ في ا]عالنات 
الّسياسـّية  ا?فـكار  نشـر  فـي  حتـى  أو 
والّدينّيـة وإثـارة مشـاعر الغضـب، الحزن 

والّتعاطف. 
تقـوم فكـرة هـذا االثـر علينا بأننـا عندما 
نفّكـر فـي شـيء معيـن (صـورة النقـود 
المثـال  فـي  والّديـن  ا?ول  المثـال  فـي 
الثانـي) فإننا بذلك نكون قـد انتقلنا إلى 
فـي  نكـون  عندمـا  آخـر.  (وضـع)  سـياق 
وضع، نسـق، نطاق مختلف فإّن إسلوب 
مختلـف  بشـكل  سـيكون  تفكيرنـا 

وقراراتنا ستكون بشكل مختلف.

لنرى المثال التالي.
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لنفترض أّنك تريد شراء كوب# من 
القهوة ا?ن. انظر الّصورة الّتالية.

كم تتوقع أّنه يجب عليك تدفع؟
اكتب الّرقم على الجانب.
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لنفترض أّنك تريد ا,ن شراء كوب# من 
الّشاي. انظر الّصورة الّتالية.

كم تتوقع أّنه يجب عليك تدفع؟
اكتب الّرقم على الجانب.
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هـل كان الّرقـم ا/ول أكبـر مـن الّرقـم 
الّثانـي؟ سـأجيبك عـن هذيـن الّسـؤالين 
الغريبين. في دراسـة لماليسـا باتيسـون 
قـام   ٢٠٠٦ عـام  بريطانيـا  جامعـة  مـن 
فـي  دفـع  صنـدوق  بوضـع  الباحثـون 
مطبـخ أحـد المكاتـب. يمكنـك دفـع ما 
أو  قهـوة  مـن  تأخـذه  مـا  مقابـل  تشـاء 
افتراضـّي  مكتـوب  سـعر  يوجـد  شـاي. 
للقهوة والّشـاي ولكّنه غيـر ُملِزم حيث 

يمكنك أن تدفع ما تشاء.
مـا قـام بـه الباحثون هـو أنهـم وضعوا 
فـوق الّصنـدوق صـورة جديـدة فـي كّل 
كّل  فـي  أسـابيع.  عشـر  لمـّدة  إسـبوع 
إسـبوع زوجـّي قامـوا بوضـع صـور ورود 
بوضـع  قامـوا  الفردّيـة  ا/سـابيع  وفـي 

صور لعيون أشخاص تحدق بالّناظر.
وجد الباحثون أّنه في ا/سـابيع الفردّية، 
لعيـون   wصـور الموّظفـون  رأى  عندمـا 
تحـّدق بهم (وبالّتالي انتقلوا إلى سـياق 
جديـد) فإّنهم قامـوا بدفع مبلغ يصل 
إلـى ثـالث أضعـاف المبلـغ في ا/سـابيع 

الّزوجية مع صور الورود!
فّكر قليًال! ثم لننتقل إلى مثال آخر.
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رجعت ليش

بطيييء؟
من شوي

كنتعند
جدّتي!

منوين

شفتهالّسرعة!
حصان! جايب
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كن عم
ذكّرإني بحب إ

ركيب ألعاب ال

ذاك عيشة
الغزال

لك ما هذا
ّفكير؟! ال

من

رجع ليش

بطيييء؟

أفضل
ك! عيش

8
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هل فهمت معنى الّرسم السابق؟

الّرسـم الّسـابق يمكن أن يكون مبالغة 
إلـى حـد مـا. ولكـّن الفكـرة منـه تكمـن 
في أنه عندما نرى أشياًء معّينة (حصان، 
غـزال) أو نفّكـر فـي أفـكار معينـة (زيارة 
فإّنهـا  الّتركيـب)  بألعـاب  لعـب  ة،  الَجـدَّ
تنقلنـا إلـى نطـاق جديـد (الحصـان يـدل 
ة تدّل على الِكَبر في  على السرعة، الَجدَّ
العمـر والهـدوء والبطء، ألعـاب التركيب 
وتفكيـر.)  وسـكون  تركيـز  إلـى  تحتـاج 
الّنطاق الجديـد هذا يؤثر على ما نفعله 
حقيقـة. فكـرة الّرسـم الّسـابق أتت من 
دراسـة  لجون بارغ John Bargh من عام 
١٩٩٦. بّينـت الدراسـة أّن اqشـخاص الذين 
فّكروا أو سـمعوا بكلمـات عن جّدتهم 
(الجّدة تذّكر بالبطء بالحركة) قد سـاروا 
بوتيرة أبطأ بعدها عن أشـخاص سمعوا 
بكلمـات ال تذّكرهـم بجّدتهـم وال تـدل 

على البطء في الحركة!

هل فهمت الّرسم اxن؟
8



 لننطلق لفكرة جديدة.

لنفترض أنَِّك والدة لطفل صغير قد 
قام بسكب الحليب على ا=رض للمرة 
العاشرة (الحظ أّني نقلتك إلى سياق 
جديد بتغيير الضمير المخاطب إلى 

المؤنث)

انزعجت بشدة وقلت له موّبخًة:
ال تسكب الحليب على ا=رض!
لقد قلت لك هذا مرار` وتكرار`!

بعد قراءتك =ثر الوضع. هل تعتقد أن 
ما قلته له صحيح؟ هل يوجد طريقة 
أفضل؟ طريقة علمّية نفسّية أفضل؟

 ()
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لك
لكلك

لك!

لحظة لحظة
بدون عياط..

خدم الفكرة سوف أس

ها! ي قرأ ال
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ماماحبيبي
أنصت إلّي قليالً:

لنبق األرض نظيفة
 دوماً!

سوف
”أثر الوضع“استخدم

مع إبنيفي معاملتي يعيدالكي
الكرّة!
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فـي الّرسـم الـذي رأيته للتّو اسـتخدمت 
اCم أثـر الوضـع بطريقـة صحيحـة كـي 
تمنـع ابنهـا من أن يسـكب الحليب على 
اCرض مـرة أخـرى. هل عرفـت الفرق بين 
فـي  اCم  اسـتخدمته  مـا  وبيـن  عبارتـك 

الّرسم؟ فّكر قليًال.

"ال  عبـارة  تسـتخدم  لـم  أّنهـا  الحـظ 
تسـكب الحليـب علـى اCرض" أبـدc كمـا 

فعلت أنت (أنا).

غالبـ3 مـا نرّكـز فـي أفعـال ا'مـر على 
تسـكب  "ال  المذمـوم:  الفعـل  نفـي 
ذكـر  أّي  بـدون  اCرض"  علـى  الحليـب 

للفعل المحمود.

نقـوم  أن  هـو  نفعلـه  أن  يجـب  مـا 
الفعـل  علـى  نرّكـز  أن  هـو  بالعكـس. 
المحمـود: "لنبـق اCرض نظيفـة دومg" ال 
الفعل المذموم. هنا نكون استخدمنا 

أثر الوضع لصالحنا وليس ضّدنا.
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لماذا الكالم الّسابق صحيح؟

الفعـل  علـى  الّتركيـز  فكـرة  تعـود 
كيفّيـة  مـن  المذمـوم  وتـرك  المرغـوب 
التـي  للمفاهيـم  دماغنـا  معالجـة 

يستقبلها.
عندمـا نقـول: "ال تسـكب الحليـب علـى 
الالواعـي  الّطفـل  دمـاغ  فـإن  ا^رض!" 
(ودماغنـا بشـكل عام) سـيعالج الفعل 
أوًال (سـكب الحليـب علـى ا^رض) ومـن 
علـى  الحليـب  تسـكب  (ال  الّنفـي  ثـم 

.eيعالج الحق gا^رض.) فالّنفي إذ
أثـر  مـع  واربطهـا   eالحقـ كلمـة  الحـظ 
الوضع ("ال تفّكر في فيل زهري اللون".)

هنـا يكـون أثـر الوضـع قـد نقلنـا لسـياق 
آخـر وجعلنـا نتخيـل أوًال سـكب الحليـب 
الّسـبب  لهـذا  أنـه  الحـظ  ا^رض.   علـى 
ينصح العديد من علماء النفس بالّتركيز 
على الجمل ذات الّطابع اxيجابي وليس 
الجمـل التـي تحمـل النفي. رّكـز على ما 

ترغب به وليس على ما تريد اجتنابه.
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مـن ناحية أخرى، فّكر في كيفية عرض 
وسـائل اCعـالم لمنتجاتهـا أو 8فكارهـا 
بكيفيـة  فّكـر  عـام.  بشـكل  لKخبـار  أو 
هـي  مـا  اCخبارّيـة،  المـواد  تتالـي 
المواضيـع التـي أتـت بالّتتالـي ومـا هـي 
المواضيع التي ُوِجد بينها فاصل زمني. 
الفيسـبوك  وضـع  بكيفيـة  فّكـر 
للمنشـورات Posts على الجدول الّزمني 
نفّكـر  أن  يجـب   .Timeline بـك  الخـاص 
فـي كّل هـذا. يجـب أن نمعـن "الّنظـر"، 
يتـم  ال  كـي  "الّصفـن"  و  "الّتمحيـص" 

التالعب بنا كالّدمى.
يجـب أن نعلـم أّننـا بـدون وعـي يمكـن 
التَّالُعـب بعقولنا إذا لم نحسـن االنتباه. 
إذا لـم يكـن لدينـا الَجَلـد والّصبـر الّلازم 
Cحضـار عقلنـا الواعي إلى ا8خـذ بزمام 
ا8مور في كّل مرة نستمع فيها لKخبار 
أو نقّلـب في صفحـات اCنترنـت. أّلا يتم 
التَّالُعـب بنـا وأّلا نّتخـذ قـرارات متسـّرعة 
مـن  نغّيـر  أن  أو  قرأنـاه  منشـور  بسـبب 
 vأفكارنا في كّل مّرة نسـمع فيها صوت

.wجديد
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يجـب علينا أن نفكر بوعي في أّي شـيء 
نسـمعه أو نقـرؤه ويقال لنا. يجـب علينا 
دومـM أن نحضـر الّنظـام٢ إلـى المقّدمة 
عندما نحاور أنفسـنا بعد سـماع فكر أو 

رأي جديد.
سـتكون عملّية صعبة ومجهدة بداية.. 
ولكن.. لكي نعيش حياتنا بوعي وإدراك 
وفهـم يجب أن نفّكر فـي هذا.. طويًال.. 

..Mوعميق
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عندو ضمير.



!عندو ضميرما



ي.. بزم
ي كلها في حيا

لم آخذ ما
ليس لي!

إال بدون علمو

جملتـان نسـمعهما عن شـخص عندما 
بفعـل  وقـام  مـا  موضـع  فـي  يكـون 

شريف أو غير شريف.

المشـكلة هي: هل نكـون، نحن، بضمير 
أّننـا  أم  ومـدرك؟  واع  بشـكل   ،Sدومـ
كالمعتـاد، نتغّيـر بتغّيـر الّظـروف بإدراك 

مّنا أو بغير إدراك؟

لنفتـرض أّنـك فـي العمـل… لدينـا نحـن 
البشـر العقل والمحاكمة التي ال تسمح 
لنا بأن نأخذ ١$ ليست لنا من على طاولة 

أمامنا..



ولكـن فـي نفـس الوقـت أن نقبـل، بعد 
القليـل من تأنيب الّضميـر، أن نأخذ عبوة 
عصيـر ليسـت لنا مـن ثّلاجة الّشـركة! (ال 

أتكلم عن جميع الّناس بالطبع.)
الفكـرة هنـا بـأّن الّضميـر نفسـه حاكم 
ا[مرين بشـكل مختلف. يرجـع هذا إلى 
أّننا نحن البشـر نرتعـب ونحّب في نفس 
تجعلنـا  الّنقـود  النقـود.  منظـر  الوقـت 
نتصّرف بشـكل مختلف. تغّير من قيمنا  

ومحاكمتنا العقلّية.. فقط [نها نقود!

اليوم!جايبينشولشوف



أهم شي بهالدنية هيي إنو يكون عملك
هوي منّك.. مو من غيرك.. موفقين!

بشـكل  عقالنـي  "غيـر  كتابـه  فـي 
متوّقـع" تحّدث دان إريلي من جامعة 
دوك فـي أمريـكا عـن الغش فـي غير 
نطـاق المـال. أثبتـت إحـدى تجاربـه أن 
لدى البشر القابلّية ]ن يأخذوا ما ليس 
لهـم طالمـا لـم تكـن نقـود\ بشـكل 

صريح بحد ذاتها.
حقيقيـة،  نقـود\  أصبحـت  حالمـا 
 dقيمـ يفـرض  أخالقنـا  فنظـام 
ونطاقات أخرى (تغيير الّسياق) تردعنا 
مـن أخـذ المـال. مـن الواجب علينـا إذ\ 
 dدومـ أفعالنـا  نقـارن  أن  كالمعتـاد 
بقيمنا ا]صيلة التي نؤمن بها وليست 

"قيم السياق" الذي نحن فيه.
فـي دراسـة أخرى قام بهـا، انخفضت 
نسـبة الغـش بشـكل ملحـوظ عندما 
حـاول المعّلـم قبل االمتحـان بتذكير 
الحسـنة  ا]خـالق  بأهميـة  الطـالب 
 dوالفعل الّصحيـح وعدم الغش. (طبع
بالمدرسة بتذكر إّنو هالشي كان يسبب ضحك 
هسـتيري بيـن الّطـالب ]نـو مـا بعـرف شـو كان 

بمخنا بهداك الوقت)
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لّما

٪10دسم

لّما
٪90بدون دسم



يصرخ ا*عالن في وجهك..

19

بدون٩٠٪لك
دسم!



ويصرخ إعالن آخر في وجهك..

بس!دسم١٠٪لك



هل الحظت شيئ"؟
 ل=عالنين الّسابقين نفس المعنى:

٩٠٪ بدون دسم!
فقط ١٠٪ دسم!

 أليس كذلك؟

ولكن كالمعتاد، عقلنا لن يفّسرهما 
بنفس اZسلوب. إسأل نفسك الّسؤال 
البسيط الّتالي.. إذا رأيت اZعالنين في 

الشارع.. من سيكون تأثيره أقوى 
عليك؟



ا:عـالن ا6ول حتم0 سـيكون له تأثير أكبر 
على المبيعات. نحن البشـر نحّب الّشيء 
أفضـل  سـلعة،  أغلـى  الّضخـم،  الكبيـر، 

سلعة، أثمن سلعة.
الفكـرة تكمـن فـي الّتالعـب بالكلمـات. 
حيـث يمكن للشـركات أن تغوينا لشـراء 
منتجاتهـا عـن طريـق الّتالعـب با6لفـاظ 
فقـط.  ليسـت أّي ألفـاظ وكلمـات تلـك 
التي تغوينا. الفكرة بأّن شـركات ا:عالن 
علـى  تؤثـر  التـي  الكلمـات  تنتقـي 
أحاسيسـنا أو تغيـر مـن طريقـة تفكيرنا 
6ننـا كائنات من الّسـهل جّدf في بعض 
ذلـك  كان  إن  بسـلوكها  الّتنبـؤ  ا6حيـان 
  Priming Effect الوضـع  أثـر  باسـتخدام 
الـذي تكلمنـا عنه سـابق0 أو بالّلعب على 
وتـر مـا نحـب ونرغب مـن أفضل الّسـلع، 

أثمن الّسلع.. إلخ
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في ا2عالن الّسابق نحن نحّب أن نحصل 
على أنفس سلعة وأفضل سلعة وأكثر 
سـلعة صحّيـة.. إلـخ وبالّتالـي عندما نرى 
رقـم ٩٠٪ ورقـم ١٠٪ فالفرق بينهما واضح 
وبالتالـي   ٪١٠ مـن  أكبـر   ٪٩٠ دماغنـا..  فـي 
حتمـ\ هـي اZفضـل.. على الرغـم من أّن 

المضمون هو نفسه. 
هنـا أتكلـم عنـد رؤيتـك لaعالنيـن جنبـ\ 
إلـى جنـب. فـي الحقيقـة سـترى فقـط 
علـى   iسـعيد وسـتكون   ٪٩٠ الــ  إعـالن 
مـن   ٪٩٠ فيهـا  سـلعة  علـى  حصولـك 

شيء ما!
هذا ما يطلق عليه دانييل كانيمان اسم 
"أثر ا2طار"  Framing. ولكن هل الحظت 
 Priming أّنـه يرتبط مباشـرة بأثـر الوضـع
 Loss الشـيء  فقـدان  مـن  الّنفـور  وأثـر 

Aversion؟ لنَر.
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تقـوم  الّسـابق  المفهـوم  لتعزيـز 
"نصـف  نظرّيـة  بتطبيـق  الّشـركات 
الكاسـة المليـان." أي أّن الّشـركات تميـل 
بـه  مرغـوب  الغيـر  الشـّيء  عـن  نظرنـا 
وتظهـر فقـط ما هـو مرغوب بـه. نفس 
اWخبـار  فـي  يسـتخدم  اZسـلوب 
فـي  حتـى  أو  الّديـن،  فـي  الّسياسـية، 
الّتحليـالت الرياضّيـة أو مجـال الّدراسـات 

البحثّية.



مثًال لنفرض أن هناك دوائين
 لمعالجة ٦٠٠ مريض.

?ن ينقذ  - دواء «أ»: لديه ٣٣٪ فرصة  
جميع الـ ٦٠٠ مريض. و٦٦٪ فرصة ?ن ال ينقذ 

أحد.
?ن ال يموت  - دواء «ب»: لديه ٣٣٪ فرصة  

أحد. و٦٦٪ فرصة ?ن يموت جميع الـ ٦٠٠ 
مريض.

من ستختار؟
فّكـر قبـل أن تكمـل القـراءة. فّكـر بجدّيـة. 
الّسـابقة  كتابتـي  كانـت  لمـاذا  وفّكـر 

بطريقة معّينة.
إذا فّكـرت بجدّيـة سـيّتضح لـك أن الّدوائين 
لهمـا نفس الّنسـب تمامـi. االختالف فقط 
والّنسـب   Frame "اnطـار"  عـرض  بكيفيـة 

والكلمات.

فـي الـّدواء «أ» كان الّتركيـز علـى "الحفـاظ 
الـّدواء  فـي  بينمـا  شـخص."   ٢٠٠ حيـاة  علـى 
«ب» كان الّتركيـز علـى "مـوت ٤٠٠ شـخص." 

الحظت الفرق؟
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بهـذه  كانيمـان  دانييـل  قـام  عندمـا 
التجربـة، ٧٢٪ مـن البشـر اختـاروا الـّدواء أ 

عن الّدواء ب. 

هذا يدّلنا على أّنه من الممكن بسهولة 
أن تميـل الّشـركات نظرنـا عـن الـدواء ب 
وتدفعنـا الختيـار الدواء أ مثـًال  فقط عن 
طريق الّتالعب بعرض الكلمات والّنسب.

السياسـة  فـي  اaسـلوب  نفـس 
واالنتخابـات مثًال . لكي أجعلك تنتخبني 
أننـي  لـك  أقـول  أن  فقـط  يمكننـي 
ن من نسب العمالة عوضh عن  َسُأَحسِّ
نسـب  مـن  َسـُأَخفِّض  بأننـي  قولـي 

العطالة(!)

9



بـدون  نتصّرفـه  آخـر  جنـون  إلـى  لننتقـل 
مطعـم  فـي  أّنـك  معـي  تخّيـل  إدراك. 
ولديـك نقـود كافيـة Kن تـأكل جبًال من 
جبـال الهنـد. فـي هـذا المطعـم طبـق 
مـن  أنـّه  لـي  سـتقول   .$١٠٠ سـعره 
المسـتحيل أن تشـتري هـذا الّطبـق Kنك 
إنسـان عاقل ولسـت مبـّذرa. ولكن، ليس 

هذا هو سؤالي. سؤالي هو:

جديـد!  طبقـ&  بعدهـا  وجـدت  إذا 
وتحّبـه بــ ٥٠$. هل ستشـتري طبق الـ 

٥٠$ أم ال؟

الفكرة من هذه الّتجربة أن أغلب البشـر 
منهـم   lظنـ  $٥٠ الــ  طبـق  سيشـترون 
ذكّيـة"  "بحركـة  قامـوا  أّنهـم 

و"كسبوها."
 .aأبـد "يكسـبوها"  لـم  أّنهـم  المشـكلة 

المطعم "الّلي كسبها."

9



صاحـب المطعـم لم يضع طبـق غال بـ 
١٠٠$ عبث?. وانطلت عليك الخدعة. صاحب 
مـن   Eجـد القليـل  أّن  يعلـم  المطعـم 
هكـذا  تشـتري  أن  الممكـن  مـن  الّزبائـن 
هنـا   .Eأبـد هّمـه  هـو  هـذا  وليـس  طبـق 
يكـون صاحـب المطعـم قد أغـواك Zن 
تشـتري طبـق الــ ٥٠$ لـم تكـن لتشـتريه 
فيمـا لـو لـم يعـرض عليك طبـق الــ ١٠٠$. 
"Zّنو حّتى طبق الـ ٥٠$ غال بالنسبة لك!"

19

أذكاني!ما
يا لدهائي!و



الجنون ا$خير
لـم  ا'سـود  الّلؤلـؤ  ُاكُتِشـَف  عندمـا 
يسـتطع مكتشـفه بيعـه. ذلـك أن أحد8 
فعلـه  مـا  قيمـة.  أّي  يعطـه  لـم 
المكتشف هو أّنه قام بوضع الّلؤلؤ إلى 
الجواهـر  محـالت  فـي  الّذهـب  جانـب 

وبسعر غال جد8.
يمكنـك أن تتنّبـأ ا`ن مـاذا سـيحدث.. مـا 
تبـع ذلـك هـو أّن معظـم الّنـاس بـدؤوا 

حقيقة بشرائه.

هناك سببان وراء ذلك:
أوًال: تفكيرنا عندما نرى الّلؤلؤ إلى جانب 

الّذهب سيكون من نمط: 
"أوووه.. إّنـه بجانـب الّذهـب. وفـي محل 
للمجوهـرات! وبسـعر غـال جد8! مـا هذا! 

ما هذا! ال بد أّنه نفيس جّد8!"
نسـتطيع  مـاال  بهذيـان  نريـد  أّننـا  ثانيـ/: 
 We Want What We عليـه  الحصـول 
Don't Have ولـك أن تعـرف مـاذا حـدث 

لّلؤلؤ ا'سود بعدها.
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إنترنت؟

لماذا 
أنعليك

تغلق
بالـاتّصالك



هل تضع مواعيد نهائية لنفسك لكّل 
مشروع، هدف، أو حّتى واجب تقوم 

به؟

 Iإذا لم تكن تقوم بذلك حالّي
فستتعّرف من ناحية سيكولوجية 

فيما يلي أّنه يجب عليك القيام بذلك!

الّتجربة الّتالية كانت لمدى قدرتنا على 
اّتخاذ قرار، والّثبات عليه، والتزام بموعد 
نهائّي له وما يتبع ذلك من تأثير على 

أدائنا ومدى تحقيقنا له.
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الّتجربة

الّتجربة هي أّن الباحث دان أريلي، قام 
بإعطاء ثالث مجموعات من الّطالب 
الذين يدرسهم خيارJ مختلفG فيما 

يتعّلق بالوقت الّنهائي الذي يجب على 
الّطّلاب أن يقوموا فيه بتسليم 

أوراقهم البحثّية.
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للمجموعة ا*ولى: أعطاهم الخيار 
الديكتاتورّي أو "الالخيار" وهو:

"ليس لكم أي خيار. أنا من سيحدد 
الموعد الّنهائي للّتسليم. يجب تسليم 

الورقة ا*ولى في ا*ول من كانون 
ا*ول."

الله يرحمو.. كان عصبي المزاج وليس لديه أي روح للفكاهة
بس.. الله يرحمو!
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للمجموعة الّثانية: أعطاهم الخيار 
الّديمقراطّي وهو:

"يمكنكم تسليم كل ورقة من ا5وراق 
البحثّية في وقت يحدده كّل منكم 

كيف يشاء ويلتزم به."

الله يرحمو.. كان ما بين بين. مرح وقاس
”بس ما عندو مزح!“
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للمجموعة الثالثة: أعطاهم خيار! 
ديمقراطّي4 غريب4 وهو:

"يمكنكم تسليم اAوراق البحثّية في 
أّي وقت تريدونه حّتى آخر الفصل بدون 

تحديد أّي وقت مسبق"
لنطلق عليه: خيار ديمقراطّي+

الله يرحمو.. كان دائم االبتسام وال رأي له!
المشكلة إنو الكل كان يرسب!
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يمكنك الّنظر في الخيارات التي قدّمها 
دان ويمكنـك القـول بأنه مثًال في الخيار 
الثالث سـيضع كّل الطالب آخر يوم في 
لتسـليم  يريدونـه  كيـوم  الفصـل 
هـو   Vتمامـ هـذا  ليـس  ولكـن  أوراقهـم. 

الّسؤال الُمراد ا_جابة عنه.

الّسؤال الذي يريد دان معرفة جوابه :
هل سيؤّثر مدى التزامنا بمواعيد 

محّددة :هدافنا على قيامنا 
حقيقة بهذه ا:هداف بأتم وأفضل 

وجه؟
أم:

أّن ا:ريحّية في وضع المواعيد 
وتغييرها متى نشاء هو الوسيلة 

ا:فضل Zنجازنا :هدافنا؟

هل يمكنك أن تخّمن نتائج المجموعات 
الّثالث تبعV للخيار الذي ُأعطي لها؟

10



كانت نتائج الّتجربة كالّتالي:

المجموعة الّثالثة: 
والتي ترك لطالبها حرية االختيار في 
كّل شيء، الّديمقراطي+، حصلت 

على أسوء النتائج،

المجموعة الّثانية: 
والّتي حدد طّلابها المواعيد بأنفسهم 

والتزموا بها، الّديمقراطي (حاف)، 
حصلت على نتائج متوّسطة،

المجموعة اUولى:
 ،Vوالّتي فرض على طّلابها الموعد فرض

الخيار الّديكتاتوري، حصلت على 
أفضل الّنتائج!
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فضل! فضل.. 
الجيدمن

قدم اآلن!أنّك
طيع ال أس

أن أعمل مالم

ذكرك! أ
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لماذا ولماذا؟

بـدون  البشـر  نحـن  أّنـه  تبّيـن  الّتجربـة 
:نفسـنا  نحّددهـا  مسـبقة  التزامـات 
ونلتـزم بها، أو بـدون التزامات ُتجَبر علينا 
أشـياء  فـي  سـنغرق   Oدومـ فإّننـا   Qإجبـار
أخرى تشّتت انتباهنا على الّطريق. عادة 
علـى  قصيـر  فيديـو  فـي  نغـرق  مـا 
نمضـي  أن  أو  نعمـل.  ونحـن  اليوتيـوب 
الّتواصـل  وسـائل  علـى  الوقـت  بعـض 
الخيـار  أثـر  تتذّكـر  (هـل  اlجتماعـي 
االفتراضّي الّسهل Default Option وأثر 
الخوف من أن يغيب عنك شيء وأنت ال 
تـدري  Fear of Missing Out؟) كّل هـذه 
ا:شـياء ستبعدنا أكثر فأكثر عن هدفنا 
إنجازنـا  فتـرة  مـن  وسـتطيل  الّرئيسـي 
لعملنـا بالوقت المحدد. هل تتذّكر مرة 
أّن  وكيـف  القيـود؟  موضـوع  جديـدة 
المواعيد ما هي إال قيود تساعدك على 

إنجاز مهامك بسرعة أكبر؟
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"طّيب قل لي شو إعمل؟!"

عنـد قيامـك بعملـك، ببسـاطة، ال تّتصل 
بوسـائل الّتواصل االجتماعي. وإذا كانت 
اّتصـال  إلـى  تحتـاج  ال  الحالّيـة  مهمتـك 
باالنترنـت  اّتصالـك  فأغلـق  باQنترنـت 
بالكامل. أزح كل ما يمكن أن يلهيك عن 
عملك. اجعـل الخيـار االفتراضي أصعب 
عليـك. اجعـل خيـار العمـل والّتركيز في 
مهّمة واحدة في الوقت الواحد أسهل 

لك. 
لـكّل  مواعيـد  حـّدد   ،bأيضـ وببسـاطة 
مهّمـة تقـوم بهـا. التزم بموعد مسـبق 

(وعد!)
محـدد  بشـيء  إبـدأ   ،bأيضـ وببسـاطة 
هـذا  علـى  جهـدك  كل  رّكـز  صغيـر، 
انتقـل  ثـم  الّصغيـر  المحـدد..  الّشـيء.. 

لغيره.. ضمن الوقت المحّدد.
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"طّيب شو هالعيشة!"

عن  وماذا  لي  تقول  أن  الممكن  من 
وقت الّراحة ووقت "أخذ النََّفس؟"

فإّن  للتّو  قلته  ما  جّربت  إذا  بصراحة 
وقت  الوقت،  مع  ستتضاعف  إنتاجّيتك 
وبالّتالي  سيقّل،  مهماتك  إنجاز 
أّي  لممارسة  أكبر  بوقت  ستحظى 

شيء تحّبه.

مليء  عالم  في  ا_ن  نعيش  نحن 
باcعالنات Advertisements واcشعارات 
Notifications والملهيات الكثيرة والتي 
أبينا،  أم  شئنا  مّنا   iعقلّي  jجهد تستنزف 
في  نغرق  علم.  بغير  أم  مّنا  بعلم 
أّنها  مع   Multi-tasking المهام  تعّدد 
لrنتاجّية   jتدمير اsمور  أكثر  من 
كسر  هو  هنا  اقترحه  ما  وللعالقات. 
على  رّكز   iدائم نعيشه.  الذي  النََّسق 

شيء واحد في الوقت الواحد. 
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ال  معـ".  وتعمـل  تلعـب  أن  تحـاول  ال 
تشـاهد الّتلفـاز و"أنـت تـدرس!" ال تفتـح 
الواتسـاب وأنـت تتحـّدث مـع والدتك. ال 
تتصلـي بالفيسـبوك أثنـاء جلوسـك مع 
عائلتـك. اجعـل أوقاتـك ذا نوعّيـة عالية 
Quality Time. اجعـل لكّل شـيء وقته. 
بيـن  التـي  المهمـّة  فـي  نفسـك  اغمـر 
أو  مغامـرة  أو  كانـت  عمـًال  اcن،  يديـك 
صديقـك.  مـع  تخوضـه  حديثـ"  حتـى 
فـي  واحـد  بشـيء  اهتمامـك  اجعـل 
تسـلية.  أم  كان  عمـًال  الواحـد  الوقـت 

أعدك بأّنك ستحظى بالكثير الكثير.
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الّریّس 
والهالۀ!



إذا أعجبتك سياسة الّرئيس، فإّنك غالب! 
ستعجب بمظهره وصوته أيض!!

هذه حقيقة، وهي أّننا إذا أعجبنا 
بمظهر شخص ما، فغالب! ما سنظّن 

أّنه قدير وكفؤ أيض! بدون أي إثبات 
لدينا سوى أنه "جميل."

 Halo Effect هذا ما يدعى بأثر الهالة
والذي يقول، بحسب ما يدعى، بأّننا إذا 
أعجبنا بشخص، ذو هالة، فإّننا سنضع 

له صفات كما نريد بغض الّنظر عّما هو 
حقيقة.
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غّشواكذبوااسرقوا

غّشواكذبوااسرقوا

غّشواكذبوااسرقوا
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الّنطـاق  أخـذ  فـي  تكـون  ال  المشـكلة 
وتعميمـه  جميـل،  الشـخص  أن  الّضيـق: 
الجميـل  الّشـخص  أوسـع:  نطـاق  علـى 

طيب وكفؤ.
بهـذا  نقـوم  عندمـا  تكمـن  المشـكلة 
الّنمـط مـن الّتفكيـر فـي مجـاالت أخرى 

بدون وعي منا وإدراك.

سـاخر:  عنـوان  ذات  بحثّيـة  ورقـة  فـي 
 Beauty is a Talent !"الجمال هو موهبة"

شرح ديفيد الندي الّتجربة الّتالية:
قامـت مجموعـة مـن الّطـّلاب بتقييـم 
الّطـّلاب  مـن  أخـرى  مجموعـة  عمـل 
المتحـان في الكتابـة القصصّية. كيفية 
الّتقييـم كانـت بأّنهـم قامـوا بتقسـيم 
اqوراق المصّححة إلى ثالث مجموعات:
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المجموعة ا(ولى من ا(وراق كانت 
على ورقة ا>جابة صور طّلاب جّذابين

إهم إهم إهم..
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المجموعة الّثانية من ا(وراق كانت 
على ورقة ا=جابة صور طّلاب غير 

جّذابين

أنا مالي جذّاب؟

11

ما عندي قّبة



المجموعة الّثالثة من ا*وراق لم يكن 
على ورقة ا:جابة أّي صورة

حتّى صورة ما حطولي!
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الّنتائـج كالمعتـاد، لـم تكـن كالمتوقع. 
المجموعة ا?ولى ذات الوجوه الحسنة، 
بنسـبة  أعلـى  عالمـات  علـى  حـازت 
ملحوظـة مـن المجموعـة الّثانيـة علـى 

الّرغم من أّن الّنوعية كانت نفسها.
الملحـوظ في ا?مر أّن طّلاب المجموعة 
مـن  أقـل  نتائـج  علـى  حـازوا  الّثالثـة 
المجموعة ا?ولى ولكن أكثر من الّثانية.

هذا يعني أّننا نعطي الجّذابين أكتر من 
حقهم والغير جذابين أقل من حّقهم 

! ًًًaًوا?فضل أن ال نرى الوجه أبد
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يمكنـك أن تـرى بنفسـك أّننـا مخلوقات 
ثقلهـا  مركـز  عـن  بسـرعة  تنحـرف 
فـي  تعلـم.  أن  بـدون  وأخالقياتهـا 
المجموعـة اPولـى عندمـا تكـون صورة 
الّطالـب جّذابة فإّننا نختلق اPعذار لهم 
عندما تكون ا\جابة خاطئة أو ما يعرف 
 Benefit of "بحسـن الّظـن بـدون دليـل"

.the Doubt
يمكننا لeسـف أن نعترف اbن أننا أحيان` 
نعلـم!  أن  بـدون  بالمـّرة  عقالنييـن  غيـر 
نحضـر  أن  دومـ`  علينـا  يجـب  ولهـذا 
بـدون  المقّدمـة  إلـى  الواعـي  تفكيرنـا 

حكم مسبق أو آراء شخصّية.
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بنفس ا3سلوب أثر الهالة يعمل في 
الوسائط االجتماعّية أيض= حيث يمكن 

أن يستخدم كدليل في الّدائرة 
االجتماعّية Social Proof والذي، من 

جديد، "يلعب" بعقلنا مرة أخرى.

هل مررت بالّتجربة الّتالية بدون أن 
تعلم؟ لن تتذكر بالّطبع 3نك ال تعلم 

"بشكل واع" ماذا تفعل دوم=.
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شو حزير
فكرةعندي

رائعة!

...

عنّي!ِحلْعمل

في عالم مواز ١
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هلتعلم
فكرةلكعندي

رائعة!

...

عمل

هكذا و
الميداليةحصلت

بالكونغفو.

...

الذّهبية

ولكن

حدّثني.. ي.. ي...واااااو

في عالم مواز ٢

على
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لماذا
لماذا

ذا
ما
لماذال



المجانیۀ؟!العروضنحبلماذا
لماذا
نحب العروض المجانیۀ؟!

ذا
ما
ل

ب
نح

ض
عرو

ال
ۀ؟!

انی
مج

ال
لماذا
ب
نح

ض
العرو

المجانیۀ؟!



ليكن لديك عرضان:

العرض ا$ّول:
يمكنـك شـراء كتـاب بــ ١٥$ مـن أمـازون 

وستدفع ٣$ إضافية للّشحن.

العرض الّثاني:
يمكنك شـراء الكتاب نفسه بـ ١٥$ ولكن 
وبالّتالـي   ،$١١ بــ  أخـر  كتـاب  شـراء  يمكـن 
يصبـح المجموع أكبر مـن ٢٥، وبالّتالي ال 
تدفع مبلغ الّشـحن اWضافـّي ٣$. أي أّن 

الّشحن مجانّي.

من ستختار؟
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يطلقون عليهم
اسم كتب..

 أنتيكا..
 يضعهم البشر

في البيت
ك ”زينة“..

ماااااامااا..
ما كّل هذا؟!
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الّربـح  لمبـدأ  تمامـ,  يخضـع  المثـال  هـذا 
سـابق,.  عنـه  تحّدثنـا  الـذي  والخسـارة 
سينتابك شـعور أعمق بأن تدفع (تخسر 
في دماغك) ٣$ للشـحن أكثر بكثير من 
وحصولـك  بدفعـك  دماغـك  شـعور 
(تكسـب في دماغك)  على كتاب آخر بـ 

.$١١

وبالّتالي:
ستدفع الـ ١١$ اbضافّية حتى لو لم تكن 
 cإذ هـذه  حقيقـة.  الثانـي  الكتـاب  تريـد 
ليست "شطارة" كما يعتبرها البعض. أن 
تشـتري شـيئ, لسـت بحاجته ليـس دائم, 

من "الّشطارة."

مـن  الّنفـور  مبـدأ  إلـى   cإذ يعـود  هـذا 
فقـدان الّشـيء Loss Aversion المـزروع 
عنـه  تكّلمنـا  والـذي  البشـر  نحـن  لدينـا 
سـابق,. ولكـن! موضوعنـا هنا هو شـيء 

آخر!
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موضـوع بحثنا هنا هو أّن شـركة أمازون 
وكانـت  للزبائـن  الّثانـي  العـرض  أتاحـت 
مبيعاتهـا  رفـع  Iنـه  بـه   Jجـد سـعيدة 
بشـكل كبيـر. والجميـع وقـع فـي الفـخ 
بـدون أن يعلـم. ال تعلـم مـا هـو الفـخ؟ 

لنتابع قليًال.

المشـكلة بـدأت عندما شـاهدت أمازون 
ارتفاعـ` في المبيعات في جميع البلدان 

إّلا في فرنسا.

فـرع أمازون في فرنسـا وضع قيمة ٠٫٢$ 
علـى الّشـحن في الخيـار الّثاني. أي ليس 

مجانّي` بنسبة ١٠٠٪.
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فقـط قيمـة ٠٫٢$ للبضائـع التـي قيمتها 
فـوق ٢٥$. فقـط ٠٫٢$! هـذا تمامـ: يشـبه 
فـي  كذلـك  ليـس  ولكنـه  "المّجانـّي" 

عقولنا.

عندمـا غّيرت أمازون العرض في فرنسـا 
وأصبـح مجانّيـ: لوحـظ ارتفـاع المبيعـات 

في فرنسا كما في باقي البلدان.

عـن  تختلـف  "مجانـي"  كلمـة  وبالّتالـي.. 
كلمـة  ولهـذا  ليـرات.   ١٠ أو   $٠٫٢ كلمـة 
مجانـي التي توضع علـى العروض تفزع 
 ١٠ بالــ  مقارنـة  عقـب  علـى  رأسـ:  عقلنـا 

ليرات!
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وااااو..
َ الزّينة خدم اس

ضعونها في ي  ال
علّم  كم؟! ل بي

اللّغة الفرنسية؟
لكنك لفظك مازال

سيّئاً!

على األقل أبذل

leجهد
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 هل سعر دوائک

یضمن شفاءك؟



تخّيل معي.. أّنه ل#سف..
أن  ويجـب  جـد6  مريضـ9  كنـت  البارحـة 
الّصيدلّيـة  إلـى  ذهبـت  الـّدواء.  تتنـاول 

فوجدت دواءين:

الّدواء١ بـ ٥$
أو

الّدواء٢ بـ ١٥$

هل تتوّقع أن تكون أكثر تحّسـن9 غد6 إذا 
أخذت الّدواء١ أم الّدواء٢؟

قـام دان أريلي بتجربة مشـابهة بأن يرى 
اختـاروا  ثـّم  ومـن  الّدوائيـن  المرضـى 
أحدهمـا. قاموا بقياس تحّسـنهم بعد 

فترة.
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أخـذوا  الذيـن  المرضـى  أّن  لهـم  تبّيـن 
مـن  بكثيـر  تحّسـن9  أكثـر  كانـوا  الـّدواء٢ 
المرضـى الذيـن تناولـوا الـّدواء اGرخـص، 

الّدواء١.
رّبما سـتقول لي بـأّن الّدواء٢ هو اGفضل 
إذW. ولكـن! عندما تعلم أّن الذين قاموا 
بالتجربة قاموا فقط بتغيير سـعر الّدواء 
ذاتـه وبيعـه بسـعرين مختلفيـن فمـاذا 

ستقول عندها؟



همـا  والـّدواء٢.  للـّدواء١  وجـود  ال  أّنـه  أي 
الـّدواء نفسـه بسـعرين مختلفيـن. وقد 
أّدى ذلـك مـن جديـد إلـى "الّلعـب" فـي 
عقلنـا. هذا ما يعرف بأثر العالج الوهمي 

.Placebo Effect



تجربة أخـرى كانت على عينات من الماء 
عبـوات  فـي  معّبئـة  ولكـن  نفسـه 
اIشـخاص  مـن   ٪٧ فقـط  مختلفـة. 
فـي  نفسـها  هـي  الميـاه  أّن  اكتشـفوا 
العبـوات جميعهـا. قّيم اTخـرون المياه 
بشـكل مختلـف بحسـب غـالف العبـوة 

تبعa للشركة المصّنعة للعبوة.

أنا كتير                    
ما بشرب غير

إيفيان..

بالمناسبات
الّسعيدة..

منظنظة
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لدينــا  يأخــذ  ا,ثــر  هــذا  أّن  المشــكلة 
أيضــ7  الطبــي  الّنطــاق  خــارج  نطاقــ7 

كنطاق ا,فكار مثًال.

المشــكلة تبــدأ عندمــا يصــدق الّنــاس 
فكــرة مغلوطــة ويبــدؤون بنشــر الفكــر 
المغلــوط لغيرهــم مــرة أخــرى لتبــدأ 
الفكــرة بالّتكاثــر إلــى أن تصبــح حقيقــة 

مثبتة لدى الجميع!

فّكــر فــي جميــع المــّرات التــي ظهــرت 
وكان  فتــرة  بعــد  الحقيقــة  فيهــا 
مجموعــة  أو  لشــخص  نتيجــة  الّلغــط 
أشــخاص بــدأت بنشــر فكــر غيــر صحيــح 
بدايــة وانتشــر بعدهــا بيــن الّنــاس علــى 

أّنه حقيقة.
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ملاذا

ال یجب
أن

«تفتح سیرة النقود»
مع

زوجتك؟!



بيـت  إلـى  االنتقـال  تريـد  أّنـك  لنفتـرض 
جديـد. دعوت أحـد أصدقائـك المقربين 

ليساعدك في نقل أغراضك.
بعـد أن حـّل المسـاء وأنتمـا فـي حالـة 
مـن الّتعب الّشـديد، مسـتلقون على 
الكنبة، قمت بسـحب ٢٠$ من جيبك 

وأعطيتها لصديقك.
تعلـم جيـد^، أن صديقـك، إذا مـا 
الفعـل  فهـذا  مـزح،  عنـدو  كان 
الحاجبيـن،  بتقّطـب  سـيقابل 
مسـتغربh منك بأنك تدفع له 
مقابل مساعدته لك مع 

أنك صديقه!



مثال آخر:
لنفتـرض أّن أحـد4 مـن صديقاِتـك دعتِك 
الفطـور  كان  الفطـور.  علـى  بيتهـا  إلـى 
شـدة  مـن  أّنـك  درجـة  إلـى  جـّد4  فاخـر4 
 ،Oإعجابـك بـه قمـت بإعطائهـا ١٠٠$. طبع
أن  جيـد4  تعلميـن  جديـدة،  ومـرة 
صديقتـك لـن يعجبهـا أبـد4 مـا قمـت به 

وستصرخ في وجهك أّن 
ما تفعلينه هو "عيب"!

إال إذا كانت من
النمط التالي!

وين عم تدفعيلي
١٠٠$ ورايحة؟!

...

بدي ٢٠٠$



لماذا؟!

ببسـاطة 3ّننـا نحـن البشـر ال نقـّدم ماًال 
3صدقائنـا إذا مـا قاموا بفعل أمر طيب 

معنا.

الفكـرة هنـا أن هاتيـن الحادثتيـن كانتـا 
فيمـا يطلـق عليـه: الّنطـاق االجتماعـي 
نحـن  بـه  قمنـا  مـا  وأمـا   Social Norm
(إعطـاء الّنقـود) كان فيمـا يطلـق عليه: 

 Market Norm نطاق العمل

عندمـا نكـون فـي الّنطـاق االجتماعـي 
نقبلهـا  قـد  أشـياء  نقبـل  ال  ببسـاطة 
بأريحيـّة كبيـرة فيما لو كانت في نطاق 

العمل.

بالّلغـط  نبـدأ  عندمـا   aتبـد المشـكلة 
النطاقيـن،  هذيـن  بيـن  (الخلـط) 

االجتماعي والعمل. كالتالي..
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مثًال:
عندما تكون مع زوجتك في الذكرى 
الّسنوية لزواجكما في مطعم فاخر 

(نطاق اجتماعي) وتبدأ بالّتحدث معها 
بأّن هذا المطعم كّلفك الكثير 

(انتقلت إلى نطاق العمل) فهنا تكون 
قد كسرت الحاجز بين الّنطاقين، 
وارتكبت "غلطة كبيرة" \ن ذلك 

سيقابل، إذا زوجتك ما عندا مزح، بما ال 
تحمد عقباه! :)
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مارشميلو
يتنبّأ

بمستقبلك

مارشميلو
يتنبّأ

بمستقبلك



هل تريد تناول قطعة مارشميلو 
واحدة ا8ن؟ 

أم

هل تستطيع االنتظار ١٥ دقيقة 
وسأعطيك قطعتين من 
المارشميلو بدل الواحدة؟



هـذا مـا قـام والتـر مايـكل مـن جامعـة 
سـتانفورد بسـؤاله :طفال يافعين في 

أحد الّتجارب.

االختبـار  هـذا  أّن  ا:مـر  فـي  المثيـر  مـن 
البسـيط مشـهور جدW بنتائجـه، إذ كانت 

له نتائج بعيدة المدى.

فّكـر أنـت اcن (حّتـى لو لم تكـن طفًال) 
فـي أّي الخياريـن سـتختار؟ (وإذا كنـت ال 
سـنيكرز،  فـي  فّكـر  المارشـميلو،  تحـّب 

كيتكات، بوينو، كتاكيت! فاخر! ..إلخ)

ُعـرض  الذيـن  ا:طفـال  متابعـة  بعـد 
عليهـم االختبـار عنـد كبرهـم، تبّيـن أن 
ا:طفال الذين فّضلوا االنتظار ١٥ دقيقة 
كان لديهـم مسـتقبل أفضـل، تعليـم 
فـي  أقـل  بدانـة  نسـبة  وحتـى  أفضـل، 

كبرهم.
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هـا قـد وصلنـا إلـى خاتمـة هـذا الكتـاب. 
كانـت  كيـف  أوًال.  أسـألك  دعنـي  ولكـن 

مغامرتك معه؟ 
أملـي بأّنها كانت مغامـرة قصيرة أغنى 
بكثير من رحل طويلة. أرجو أن تكون قد 
ومعرفـة  تفكيـرك  نمـط  بتغييـر  قامـت 
نقـاط قّوتـك وضعفهـا. أرجـو أن يكـون 
الكتـاب قـد "لعـب" بعقلـك قليـًال، كسـر 
العديـد مـن المسـّلمات وأوضـح العديـد 
مـن الخفايـا. أرجـو أن يكـون قـد ضحـك 
أملـي  هـذا  (نعـم   jوتكـرار  jمـرار عليـك 
 .jبحـق.) أملي أّلا تطوي دّفتي الكتاب أبد
نفسـك  فـي  وتغـرق  تفّكـر،  بـأن  أملـي 
لبعـض الدقائق لتعاود قـراءة بعض من 
فقراتـه كل فترة أو ترى رسـومه الغريبة 
أختـك  إلـى  تذهـب  أن  وآخـر.  حيـن  بيـن 
وأخيـك بعدها، أمـك وأبيك، إلـى زوجتك 

وَبِنيك وتحّدثهم عّما قرأت.

الخاتمة



ابنتك  أو  الّصغير  أخيك  إلى  تذهب  أن 
الّصغيرة لتريهما بعض الّرسوم الغريبة 
صغرهما  في  قراءته  في  فيطمعا 

ليكونا أوعى في كبرهما.
بلسانه   الكتاب  يناقشك  أن  نهاية  أريد 
Sنه  فقط.  أفكاره  عن  ليس  ولكن  هو 
تصميمه  في   Yأيض عليك  ضحك  قد 
ورسوماته مّرة أخرى! إقرأ ماذا سيخبرك 

وستر.
هل الحظت أّن كّل لون مستخدم فّي 
له داللة؟ الخّط المستخدم، مستخدم 
هل  داللة.  لها  عناويني  تصاميم  لغاية. 
كّل  تذليل  تصميم   Yأيض الحظت 
صفحة فّي؟ الحظت حتمY أنه ال وجود 
هل  ولكن  فّي.  الّصفحات  Sرقام 
في  مستقيم  خّط  كل  أّن  الحظت 
الفصل  رقم  عن  فقط  يعّبر  ال  التذليل 
أيضY؟  قصره  أو  الفصل  طول  عن  ولكن 

وبالّتالي ال حاجة لي أن أخبرك برقم 

الخاتمة



تصميـم  الحظـت   هـل  الّصفحـة؟ 
فهرسـي؟ هل الحظـت تموضع الظالل 
اكتشـفت  هـل  رسـومي؟  بعـض  فـي 
عينـاك بعضـM من الّنصـوص المخّبأة في 

ياقات اSشخاص في رسومي؟

هـل الحظـت أن الخـط المسـتخدم في 
ذلـك  لعصـر  موافـق  رسـومي  بعـض 
كان  ذاتـه  بحـد  الّرسـم  أن  أو  الّرسـم؟ 
يخلـق مكانـM للروايـة وللقسـم المرافق 
فمثـًال  منـك؟  وعـي  بـدون  عقلـك  فـي 
ال  "لمـاذا  قسـم  فـي  الّصديقـة  كانـت 
يجب أن تفتح سـيرة الّنقـود مع زوجتك" 
تديـر ظهرهـا لـك محققـة فـي دماغك 
مفهـوم المغادرة من المنـزل. أي كأنك 
أعطيتهـا ٢٠٠$ وأنت تخرج من المنزل. مع 
أّنـه ال يوجد نّص من هذا القبيل فّي. هنا 
عقلـك الرائـع، كان يعمـل بجمـال فائـق 

ليخلق عالمM مصور| في داخله.

الخاتمة



الصفحـات  تصميـم  أن  الحظـت  هـل 
عّمـا  داللـة  لـه  ا=قسـام  بيـن  الفاصلـة 
سـيأتي الحقـG في القسـم الّتالـي؟ هل 
الحظـت ترابـط الخـّط المسـتخدم فـي 
العناوين مع محتوى كل قسم؟ فمثًال 
فـي  "االفتراضـّي"  الخـّط  الحظـت  هـل 
عنوان القسم الثالث "لماذا يستخدم ٨٠ 
االفتراضّيـة  الّنغمـة  البشـر  مـن  مليـون 
"مـا  فـي  إيكيـا  ألـوان  أو  لهواتفهـم؟" 
الحظـت  هـل  أو  يـن؟"  بالدِّ إيكيـا  عالقـة 
رسـم الشـخص المرّبعـي الـذي يمنعـك 
بيدين موازيتين لlرض في قسـم "لماذا 
مـع  النقـود  سـيرة  تفتـح  أن  يجـب  ال 
زوجتك." كلها كانت مرتبطة بالمحتوى. 
وكلهـا مرتبطـة بعنـوان الكتـاب. فهـي 
كانـت تنقلـك فـي كل مـرة إلـى سـياق 
جديـد Priming. سـياق الفصـل الجديـد. 
عقلـك أدركهـا أحيانـG بـدون وعـي منك. 
 xمجـدد عليـك  أفـوز  أن  اسـتطعت  وأنـا 

بدون وعي منك.

الخاتمة



ومرة أخيرة، هل الحظت عنوان الكتاب؟ 
والحظـت  أحمـر"  حليـب  فـي  تفّكـر  "ال 
الّرسـم الموجود إلى جانبه. إنه شـخص 
مـع "شـيء" أحمـر علـى شـفاهه. ولكـن 
أطلـق  لديـك  الّنظـام١  أن  الحظـت  هـل 
أوًال  دٌم  أّنـه  ا]حمـر  الشـيء  هـذا  علـى 
وقبـل كّل شـيء وحّتى لوهلـة قصيرة؟ 
رأيتـه  مألـوف،  معـروف،  نسـق  ]ّنـه  هـذا 
سـابقh في فلم رعب على الرغم من أّن 
الّنـص بجانبـه هـو "ال تفكـر فـي حليـب 
أحمـر" وعلـى الغالف نفسـه. هـذا حليب 

أحمر وليس دم أحمر!

على أمل أن تقرأني مرة أخرى فال 
!pتدعني أفوز عليك مجّدد

الخاتمة





إذا كان الّنظام١ والّنظام٢ هما 
رجلين أّول وثاني، هل عرفت 
اFن من هو الّرجل الّثالث؟

في النهاية..





يعجبـك  لـم  أم  الكتـاب  أعجبـك  إذا 
ولديـك فكرة جديدة، مالحظة غريبة أو 
فكـرة تريدني أن أعلم بهـا أو فقط تريد 
أن نصبح على تواصل، فيمكنك التواصل 

معي على بريدي اSلكتروني هنا:
mohammadshakergtr@gmail.com

أو على موقعي على اSنترنت هنا:
mohammadshaker.com

سأسّر حّقX بذلك!

رأيك!





2هل تحّب الفوز حق"؟ دوم"؟!

6 مافي ْخيار!

7 ْعْجٌز مكتسب!
ال تفّكر في حليب أحمر!8

٩٠٪ بدون دسم لّما ١٠٪ دسم؟!9
لماذا عليك أن تغلق اتصالك باQنترنت؟10

الّرّيس والهالة11
لماذا نحّب العروض المجانّية؟12

هل سعر دوائك يضمن شفاءك؟13
لماذا يجب أن ال تفتح سيرة النقود مع زوجتك!14

مارشميلو يتنّبأ بمستقبلك15

1 نظامي عقلك، واحد، اثنان!

3 لماذا نستخدم الّنغمة االفتراضّية لهواتفنا
4 ما عالقة إيكيا بالّدين؟

5 كتاب بـ ٥٠ كلمة مختلفة فقط!

الفهرس








