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ة �أخرى.
َّ
�إنَّه يوم �خلمي�س مر

وهو �ليوم �لذي ينتظره بفارغ �ل�سرب كلُّ َمن يكره مهنته؛ كونه �آخر يوم عمل يف �لأ�سبوع.

ته ومتعته �أ�سعاف 
َّ
ي

ِّ
ا جلو�د، ف�سار �لإح�سا�س بيوم �خلمي�س خمتلًفا. حيث ت�ساعفت �أهم

َّ
�أم

�لر�حة  ليبد�أ  �ليوم  �نتظار هذ�  �أ. جمال. �عتاد يف ما م�سى  �إىل  ف 
َّ
�أن يتعر ما كان قبل 

ر كان يبد�أ بالزو�ل مع  �سه �لذي يكرهه. لكنَّ هذ� �ملخدِّ ويتوقف عن �لتفكري يف تخ�سُّ

ا يتال�سى مع �قرت�ب 
ً
�قرت�ب يوم �لأحد، فاملتعة �لتي كان يبحث عنها مل تكن �إلَّ �سر�ب

مل�ستقبله  للتخطيط  ات 
َّ
عملي غرفة  �إىل  ة 

َّ
�لأ�سبوعي �لعطلة  حتولت  فقد  �لآن،  ا 

َّ
�أم �لدو�م. 

ة قابلة �لتحقيق.
َّ
�مل�سرق، �ملكان �لذي ميكنه فيه �أن يحلم �أحالًما و�قعي

�سه �جلديد،   دخول مكتبه ليبد�أ در��سة تخ�سُّ
َّ
بد�أ طقو�سه �ملعتادة باإعد�د كوب �لقهوة، ثم

�أن يقر�أ �لكتاب �لذي  �ألَّ يقر�أ عن �لإد�رة، بل  ر 
َّ
قر �إد�رة �لأعمال. لكْن يف هذه �ملرة، 

ثا ب�ساأن �لتعلُّم. �أخربه ب�ساأنه �أ. جمال، وعنو�نه ‘‘Mastery’’ )ويعني �لإتقان( عندما حتدَّ

 
َّ
ة ر�سفات من كوب �لقهوة وهو يقلُِّب �سفحات �لكتاب لي�سَل �إىل �لفهر�س، ثم ر�سف عدَّ

ة عنه، وبد�أ يفكر:
َّ
مة لياأخذ ملحة عام �ملقدِّ

ة �لتعلُّم �لتي جتعلنا ن�سل �إىل �أعلى درجاته، وهي 
َّ
- يدور �لكتاب باأكمله حول كيفي

 .Mastery مرحلة ‘‘�لإتقان’’، ولهذ� �ل�سبب بالذ�ت فقد �سمى �ملوؤلف كتابه با�سم
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�أفكاره يف هذ�  �ملوؤلِّف   
ُ
ي�سرح تنظري، حيث  د 

َّ
�أو جمر ثقياًل  �لكتاب  يبدو  ولكي ل 

وغوته.  ود�ڤين�سي  كموز�رت  �ملا�سي،  عا�سو� يف  مل�ساهري  ة 
َّ
بق�س�س حقيقي �لكتاب 

�أحد  �س 
ِّ

موؤ�س غر�هام،  پول  مثل  بنف�سه  وقابلها  �ملوؤلِّف  عا�سرها  جناح  ق�س�س  ومنها 

 حا�سنات �لأعمال يف �لعامل، و�ي كومبينيتور (Y Combinator). بذلك ي�سرد 
ِّ
�أهم

 ي�ستخل�س منها �لدرو�س ويعطينا �لعربة.
َّ
ة، ثم �ملوؤلِّف يف �لبد�ية �لق�سَّ

م مر�حل �لو�سول �إىل �لإتقان �سمن ثالث مر�حل:
َّ

لقد ق�س

قدر  �أكرب  �ل�سخ�س  ُل  يح�سِّ وفيها   .(Apprenticeship) �لتلمذة  الأولى:  املرحلة 
تاأتي... وبعدها  منها،  ن  و�لتمكُّ وممار�ستها  جتربتها  مع  و�ملعرفة  �لعلوم  من  ممكن 

(Creative-Active)، حيث يبد�أ �ل�سخ�س  �لفاعل  املرحلة الثانية: مرحلة �لإبد�ع 
ة عملها، كما 

َّ
يربط �لأ�سياء بع�سها ببع�س، ب�سبب كرثة ممار�سته مبعرفة عميقة يف كيفي

يبد�أ يف �لتجربة و�لإبد�ع و�لإتيان باجلديد. وبعدها ي�سل �إىل...

املرحلة الأخرية: مرحلة الإتقان (Mastery)، حيث تكون �ل�سورة �لكاملة ملا تعلَّمه 
 �لأمور، وعندها يكون قد و�سل �إىل 

َ
ا، وبد�أ يرى جوَهر

ً
�ل�سخ�س قد �تَّ�سحت له متام

ر  باأعمالهم. فكِّ �أفئدتنا  ياأ�سرون  فاإنَّ هوؤلء �ملتقنني  �أد�ء ما يعمله. لذلك  ة يف 
َّ
�لقم

ي و�حمد �سوقي، �أو كتابات �أبو حامد �لغز�يل وجنيب 
ِّ
يف �أ�سعار �مروؤ �لقي�س و�ملتنب

كالي  علي  حممد  قه  حقَّ وما  فورد،  وهرني  جوبز  �ستيڤ  �بتكار�ت  �أو  حمفوظ، 

ام  ز عادل �إمام ودريد حلَّ
ُّ
ومي�سي ورونالدو، و�ملت�سلِّق م�سطفى �سالمة، عالوة على متي

 
َ
ة، ف�سارو� يلم�سون �جلوهر

َّ
وفاتن حمامة و�أم كلثوم- فجميع هوؤلء و�سلو� �إىل �لقم

يف نتاجهم.

ن �ل�سخ�س من �لو�سول �إىل تلك �لدرجات   فعاًل، كم هو ر�ئع لو متكَّ
ٌّ

هذ� كالٌم حما�سي

�لعالية من �لإتقان!
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تابع تقليب �ل�سفحات وهو يرت�سف �لقهوة، ثم توقف عن �ل�سرب فجاأًة وفتح عيَنيه وكاأنَّه 

ر�أى �سيًئا �سبًحا �أمامه:

- يا �إلهي، ١٠ �آلف �ساعة!؟

ى مرحلة �لتلمذة و�أنتقل  ب على مهارة جديدة حتَّى �أتخطَّ
ُّ
�إنَّها �لوقت �لالزم للتدر

�إىل �ملرحلة �لتي تليها.

جنده  �لذي  �لإتقان  �لإتقان-  درجات  �أعلى  عن  يتكلَّم  �ملوؤلَِّف  �أنَّ  يبدو  ما  على 

ٍة 
َّ
�لذين تركو� ب�سمَتهم يف �حلياة. فهم مل ي�سقلو� مهارَتهم بني ع�سي �لعظماء  عند 

حاها، بل بذلو� �لكثري من �جلهد يف �لتعلُّم و�لتدريب و�ملمار�سة حتَّى و�سلو� �إىل  و�سُ

ما و�سلو� �إليه. حتَّى �إنَّ �ملوؤلَِّف يذكر �سر�حة �أْن ل وجود لخت�سار لهذه �ملرحلة، 

يها ليح�سل على �أكرب مقد�ر ممكن من  َن من تخطِّ بل على �ملرء �لعمل ِبِجدٍّ ليتمكَّ

ا �أن يكون �لعدد ‘‘١٠ �آلف �ساعة’’ و�حًد� يف جميع �ملجالت 
ًّ
�لتعليم. لي�س �سروري

ها   بع�سُ
ُ

�سات؛ فبع�س �ملجالت حتتاج �إىل �ساعاٍت �أقلَّ لإتقانها، فيما يحتاج و�لتخ�سُّ

�إىل �ساعات �أكرث. ويف كلِّ �لأحو�ل يجب �أن يبذل �ل�سخ�س �جلهد و�لوقت �لالزَمني 

دون �أيِّ �خت�سار لهذه �ملرحلة.

ة �لتعلُّم باأف�سل �سكل ممكن يف 
َّ
�ُس �ملوؤلِّف ف�سَلني من كتابه للكالم عن كيفي يخ�سِّ

ُث  ذ، بينما يتحدَّ
ُ
ل �لطريقة �لأمثلة للتتلم

َّ
مرحلة �لتلمذة. حيث يتناوُل �لف�سل �لأو

ة ُوجوِد مر�سٍد يف �أثناء �مل�سرية.
َّ
ي

ِّ
�لآخر باأهم

مر�سد؟

ملاذ� �ملر�سد؟

بتعليم  كفيالن  و�لتجربة  فالكتب  وحده؛  يتعلَّم  �أن  �سخ�س  �أيِّ  ُو�سع  يف  �أنَّ  �أظنُّ 

�لأ�سياء. من  �لكثري  �ل�سخ�س 
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يف  كهذه  ٌة 
َّ
�سعي

َ
و �ست�ساعده  عليها.  وجل�س  ثناها   

َّ
ثم رجَليه  �إحدى  ومدَّ  جل�سَته،  ل  عدَّ

�لقر�ءة: وتابع  �لقهوة،  كوب  من  ى  تبقَّ ما  �سرب  معلومات.  من  �سياأتيه  ملا  ِب  �لتاأهُّ

�أو   
ِّ

�ملدر�سي �لتقليديِّ  �لتعليم  بفرتة  حياته  يف   
ُّ
مير �ل�سخ�س  �أنَّ  �لكاتب  يذكر   -

 معه 
ُّ
، وبعد �إنهائه يبد�أ مرحلًة جديدًة من �لتعلُّم غري �لتقليديِّ �لذي ي�ستمر

ّ
�جلامعي

 فيها مهنتنا �أو 
ِّ

ة نغري
َّ
ر هذه �ملرحلة يف كلِّ مر

َّ
ًة �أطول ويعطيه معرفة �أعمق. وتتكر مدَّ

مهار�ت جديدة. فيها  نكت�سب 

قليلة  باملعلومات  روؤو�سنا  د طريقة حل�سو 
َّ
�لتقليديَّ هو جمر �لتعليم  �أنَّ  يبدو  ما  على 

ة يف �لتفكري و�تِّباع ما يقوله 
َّ
�لقيمة وغري �لقابلة للتطبيق. كما �أنَّها جتعُلنا نعتاُد �لتبعي

بذور  تزرع  �أن  يف  ذلك  عن  �لتلمذة  مرحلة  وتختلف  �لكتب.  موؤلِّفو  �أو  �سون 
ِّ
�ملدر

ة، فنبد�أ يف �لتفكري 
َّ
ة يف �لتفكري، وميتزج فيها �لعلم �لنظريُّ باحلياة �لعملي

َّ
�ل�ستقاللي

، وهي ما �سياأتيك بالأرباح يف �لعقود 
ُّ

ة هي �لكنز �حلقيقي
َّ
�مل�ستقّل. لذ� فاملعرفة �لعملي

د و�سيلة لك�سب درجات تنجحك يف 
َّ
ة فهي جمر

َّ
ا �ملعرفة �لنظري

َّ
�ملقبلة من عمر. �أم

 ‘‘تفرمتها’’ من دماغك.
َّ
�لختبار�ت، ثم

هذه �ملرحلة �أ�سبه بال�سرنقة �لتي ت�سبق �لفر��سة؛ ففيها تكون �ل�سرنقة عدمية �لفائدة 

 ي�سيف قائاًل: ‘‘هكذ� هي 
َّ
ة، ثم

َّ
ل �إىل فر��سة حقيقي

ُّ
ة للتحو

َّ
ها �أ�سا�سي ودون �سكل، لكنَّ

ها تهدُف  مرحلة �لتلمذة؛ فهي ل تهدف �إىل جنِي �ملال ول �ملن�سب ول �ل�سهادة، لكنَّ

ل �سيحدث لك يف طريقة �لإتقان’’.
ُّ
ل حتو

َّ
تك. وهذ� هو �أو

َّ
�إىل حتويل عقلك و�سخ�سي

يق�سم �لكتاب �لتلمذة �سمن ثالث مر�حل:

ًل: مرحلة املراقبة العميقة، اأو الو�سعيَّة ال�سلبيَّة. اأوَّ

تبد�أ �ملرحلة عندما تدخل عاملًا جديًد� خمتلًفا عن �لعامل �لذي �عتدته- عامل �ملهارة 

ا �عتدَته. فعليك بد�يًة 
َّ
�جلديدة �أو �ملهنة �جلديدة، وهو عامل ي�سري بقو�نني تختلف عم

مٍت وتتعلَّم �لقو�نني �لتي حتكم تلك �ملهنة �أو �حلرفة. وعليك �ألَّ حتاول  �أن تر�قب ب�سَ
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لْفَت �لأنظار و�لنتهاء؛ لأنَّ كلَّ ما عليك فعله هو �ملر�قبة و�لتعلُّم. وبذلك فاملرحلة 

ة.
َّ
�لأوىل هي لكت�ساب �ملعرفة �لنظري

وبعد �أ�سهر من هذه �ملر�قبة تبد�أ �ملرحلة �لثانية.

ثانيا: مرحلة امتالك املهارة، اأو مرحلة التدريب

ات 
َّ
وفيها تبد�أ باملمار�سة لكت�ساب �ملهارة. وهنا عليك �أن حتلِّل تلك �ملهارة �إىل جزئي

� لتحفَظها خالياك 
ً
 تبد�أ يف تعلُّمها وتكر�رها كثري

َّ
ها، ثم

َ
ة لتتعلَّم

َّ
ة مهم

َّ
�سغرية �أ�سا�سي

ا �أنَّ هذه �ملرحلة هي �لأطول.
ً
ل �إىل عادة. علم

َّ
ة فتتحو

َّ
�لع�سبي

وعند �إتقان �ملهارة تاأتي �ملرحلة �لثالثة و�لأخرية.

ثالثا: مرحلة التجربة، اأو الو�سعيَّة الفاعلة

�أن  �أو   طرًقا وو�سائل جديدة. 
َ

ب
ِّ
باأن جنر �ملاألوف  باخلروج عن  نبد�أ  �ملرحلة  ويف هذه 

يات جديدة يف هذه �ملهارة، وبذلك نبد�أ نكت�سُف جو�نَب �لُق�سوِر يف  ندخَل يف حتدِّ

 
َ
ر
ِّ
 ونطو

َ
ي تغذية ر�جعة من �لآخرين حول �أد�ئنا، وذلك كي نبني معرفتنا، ونبد�أ يف تلقِّ

نا ب�سورٍة �أمثل.
َ

�أنف�س

.
ّ
و َف عن �لقر�ءة، وبد�أ ينظر �إىل �سقف �لغرفة، يف حماولة لتجميع ما قر�أه للتَّ توقَّ

ارة. ففي �لبد�ية عليك �أن 
َّ
- لأفهم �خلطو�ت �لثالثة، فهي م�سابهة لتعلُّم قيادة �ل�سي

ارة، وتدر�س �خلطو�ت �لالزمة لذلك. وبعد �أن تنهي 
َّ
تر�قب كيف يقود �لآخرون �ل�سي

�حلركات  وَتكر�ر  ب 
ُّ
�لتدر تبد�أ يف  بحيث  �لتدريب  مرحلة  �إىل  تنتقل  �ملر�قبة،  فرتة 

مقارنًة  فعاًل  طوياًل  قًتا 
َ
و �ملرحلة  هذه  �ستتطلَّب  وقيادتها.  ارة 

َّ
�ل�سي لت�سغيل  �لالزمة 

ن بالتدريج مع �لوقت، تبد�أ 
َّ

لة �لتي تتح�س بفرتة �ملر�قبة. وبعد �أ�سهر من �لقيادة �ملتمهِّ

�أو يف  �أعلى  �أ�سعب، كاأْن تقوَد ب�سرعات  �أو�ساع  �لقيادة يف  باأن تبد�أ  �لثالثة  �ملرحلة 

نها.
ِّ

ة، حيث تكت�سف بالتدريج نقاَط ق�سورك وحت�س �ل�سو�رع �ملكتظَّ
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نتعلَّمها. وتكون ق�سرية  ة مهارة جديدة 
َّ
�أي �لتعلُّم هذه يف   بدورة 

ُّ
فاإنَّنا �سنمر وبذلك 

ا يف �ملهار�ت �لتي �سنبني 
ً
ارة مثاًل، وطويلة حتم

َّ
ة، كقيادة �ل�سي

َّ
يف �ملهار�ت �لعتيادي

ار�تهم يف مدينتي لأنَّ قيادة 
َّ
ا. فهناك �ملاليني ممَّن يقودون �سي

ًّ
عليها م�ستقباًل وظيفي

�لتعليم. لكْن ما عدد �ملحرتفني يف قيادة  ًة على 
َّ
ي �أن تكون َع�سِ �أب�سط من  ارة 

َّ
�ل�سي

ارة برب�عة مايكل �سوماخر؟ لذ� علينا �لبقاء يف 
َّ
ار�ت ممَّن ي�ستطيعوَن قيادَة �ل�سي

َّ
�ل�سي

َل بكثري حتَّى ن�سل �إىل درجة �إتقانه.
َ
هذه �خلطو�ت لوقت �أطو

ة.
َّ
ات للتلمذة ب�سورٍة مثالي

َّ
قلب �سفحات �لكتاب، ليجَد ثمايَن ��سرت�تيجي

�سم بانتظاري، �ساأناُل ق�سًطا من �لر�حة  فقاَل يف نف�سه: ‘‘يبدو �أنَّ �لكثري من �لكالم �لدَّ

�أتابع’’. �أن  قبل 

غادر   
َّ
ثم يتثاءب.  وهو  للخلف  ظهره  �س 

َّ
وقو �لأعلى،  نحو  يَديه   

َ
ورفع �لكتاب،  �أغلق   

َّ
ثم

�لغرفة.
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ِب 
ْ

َك�س نه من  �ستمكِّ و�لتي  �لتلمذة،  ات 
َّ
��سرت�تيجي قر�ءَة  ليبد�أ  �إىل �حلديقة  خرج جو�د 

لقر�ءة هذ�  �أن يختار مكانًا خمتلًفا  �أحبَّ  �ملرحلة.  باأف�سل �سكل يف هذه  و�لتعلُّم  �لعلم 

ة تعني �حلركة و�لتكتيك و�ختيار �لطريقة �لأمثل للفوز، فاأر�د 
َّ
�لف�سل. فكلمة ��سرت�تيجي

 باحلركة، على �لعك�س من غرفة مكتبه �جلامدة. 
ُّ
ك ويعج

ِّ
�أن يقر�أها يف مكان متحر

 .
ٌ
و�أزهار  

ٌ
�أ�سجار فيها  ة 

َّ
د�ئري باأحو��س  حماطة  كبرية  خ�سر�ء  م�ساحة  �حلديقة  يف  كان 

 يف طرف 
ٍّ

 مرتفع. جل�س جو�د على كر�سي
ٍّ

طها ملعب كرة �ليد، حماط ب�سور �سبكي
َّ

يتو�س

نه من روؤية كامل �مل�سهد من حوله. بد�أ ينظر �إىل ملعب كرة �ليد حيث يتبارى  �حلديقة ميكِّ

بع�س  يجل�س  للملعب  ة 
َّ
�جلانبي �لأدر�ج  وعلى  قدم،  كرة  مبار�ة  �سغري�ن يف  فريقان  فيه 

�ملبار�ة. لي�ساهدو�  جني 
ِّ
�ملتفر

 قال يف نف�سه: ‘‘�أ�سك �أنَّ �أحًد� يجيد لعب كرة �ليد يف هذه �ملدينة؛ فاجلميع 
َّ
�سحك ثم

يلعبون كرة �لقدم يف مالعب كرة �ليد’’.

 بد�أ �لقر�ءة:
َّ
فتح �لكتاب �إىل �آخر �سفحة و�سل �إليها، ثم

ة يف مرحلة �لتلمذة:
َّ
ات �لثماين للح�سول على جتِربة مثالي

َّ
- و�لآن �ساأبد�أ مع �ل�سرت�تيجي

١. اأعِط قيمًة اأعلى للتعلُّم، ولي�س للمال

فعند �لبحث عن �لعمل يف هذه �ملرحلة، يجب �أن تكون �لأولويَّة هي للعمل �لذي يعطي 
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�ملال  ا  �أمَّ ة. 
َّ
�لعملي بالكبار و�ملمار�سة  �لتعلُّم و�لحتكاك  �لعلم وفر�س  �ملقد�ر �لأكرب من 

ته ثانويٌَّة يف هذه �ملرحلة، بل على �لعك�س، �إْن بد�أَت م�سريَتك بتف�سيل �ملال، فقد 
َّ
ي فاأهمِّ

ة. ومع �لوقت �ستعتاد 
َّ
تخ�سر فر�سًة كبريًة للتعلُّم يف �لفرت�ت �لأوىل من حياتك �لعملي

�ملاَل، وتقلُّ فر�سك ومقدرتك على �لتعلُّم، وقد يفوتك �لقطار للو�سول �إىل �لإتقان.

�آين�ستاين �لذي ر�سي بالعمل يف  ة  ة ق�سَّ
َّ
من �لأمثلة على تطبيق هذه �ل�سرت�تيجي

له؛   � ر�ئعة جدًّ كانت  �لفر�سة  تلك  لكنَّ  زهيد.  بر�تب  لرب�ءة �لخرت�عات  مكتب 

ة طلبات بر�ءة �لخرت�ع. �أعطته هذه �لوظيفة  ق من �سحَّ ته هي �لتحقُّ
َّ
�إذ كانت مهم

لها و�لبحث عن طريقة لتحويل 
ُّ
ة وتخي

َّ
فر�سة عظيمة لروؤية �لكثري من �لأفكار �لعلمي

و�لتمرين  �ل�سقل  من  �لكثري  �أ�سافت  كهذه  وظيفة  �خرت�عات.  �إىل  �لأفكار  تلك 

.
ّ

�لعلمي �ل�ستدلل  �آين�ستاين يف  لطريقة 

ة، و�أ�سبح �أكرث 
َّ
ة يف هذ� �لنوع من �لتمارين �لذهني

َّ
بالنتيجة، �سار �آين�ستاين �أكرث قو

غ يف 
ُّ
و�لتفر ثالثة  �أو  �ساعَتني  �إنهاء عمله يف  من  ن  متكَّ �إجناز عمله، حيث  �سرعة يف 

بر�ءة  �لعمل يف مكتب  �سنو�ت من  وبعد خم�س  ته. 
َّ
نظري للتفكري يف  �لوقت  باقي 

ة. ومعظم وقته يف �لتفكري 
َّ
ة �لن�سبي

َّ
ة له يف �لنظري

َّ
ل مقالٍة علمي

َّ
�لخرت�عات، ن�سر �أو

ة، متَّ يف وقت دو�مه يف مكتب بر�ءة �لخرت�عات هذ�.
َّ
يف تلك �لنظري

ٌة فعاًل.
َّ
 على �ملال! لكنَّ ثمر�ته جلي

َ
 �لتعلُّم

ُ
َل �ملرء كم ي�سعُب يف ع�سرنا هذ� �أن يف�سِّ

ع اآفاقك َدوًما ٢. و�سِّ

من �لنادر �أن ي�ساعدنا �أَحٌد على تو�سيع �أُفِقنا �أو �إر�سادنا �إىل �لنجاح. لذلك علينا �أن 

ُع من مد�ركنا، كما علينا 
ِّ

نعتمد على �أنف�سنا يف تو�سيع �أفقنا و�لبحث عن طرق تو�س

يها باأيِّ �سكل كان. ومن   قيوَدنا وكلَّ ما يحدُّ من جناحنا، ونعمل على تخطِّ
َ

�أن نحارب

�أي�ًسا تو�سيع �ملعارف و�ملطالعة و�لبحث من حولنا ملعرفِة كلِّ ما هو جديد يف   
ِّ
�ملهم

�سنا، و�إلَّ �سنبقى حمدودين مبا يعرفه َمن هم حولنا. جمالنا وتخ�سُّ
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وذلك �سحيح؛ فاأنا �أذكر �لعديد من �لعلماء �لعرب �لذين تركو� �أوطانهم بحًثا عن 

علوم جديدة غري موجودة يف بالدهم. فاأ�سد بن �لفر�ت مثاًل �لذي كان �سغوًفا يف 

طلب �لعلم، وبد�أ يطلب �لعلم يف مدينة �لقريو�ن يف تون�س. وبعد �أن �أخذ كلَّ ما فيها 

ا �أن 
َّ
 يف �لقريو�ن حمدوًد� يف �لعلم �ملوجود فيها، و�إم

َّ
ا �أن ي�ستقر

َّ
من علم، كان عليه �إم

 �آفاَقه وي�سافر بعيًد� بحًثا عن مقد�ر �أكرب من �لعلوم. وقد ��ستخدم �بن �لفر�ت 
َ
ع

ِّ
يو�س

 
َّ
رة، وتتلمَذ على يد �لإمام مالك، ثم

َّ
ة، حيث �سافر �إىل �ملدينة �ملنو

َّ
هذه �ل�سرت�تيجي

 �إىل م�سر و�أمتَّ در��سته هناك، بعدها 
َّ
�سافر �إىل �لعر�ق وتتلمذ على يد �أبي يو�سف، ثم

�إىل  عاد  وعندما  �لعلوم.  نهَل من خمتلف  �أن  بعد  موطنه  �إىل  �ملطاف  نهاية  عاد يف 

ب �لعلم  ، وتو�فد �إليه طالَّ
ّ

 علماء ع�سره يف منطقة �ملغرب �لعربي
َ
�لقريو�ن كان �أكرب

ع �أفقه، ملا كان �بَن 
ِّ

ة �أفريقيا. ولو �أنَّه ظلَّ يف �لقريو�ن دون �أن يو�س
َّ
من �لأندل�س وقار

�لفر�ت �لذي نعرفه.

ْع يف طلبك للعلم ٣. توا�سَ

 من 
ٌّ

نحن منيل مع �لوقت �إىل تعظيم �أنف�سنا، و�لتعايل على �لتعلُّم، وهذ� عائٌق �أ�سا�سي

ة، لذ� فُهم �أكرُث 
َّ
ْت لدى �لأطفال م�سكلٌة يف �سعورهم بالدوني

َ
عو�ئق �لتعلُّم؛ �إذ لي�س

ة من �لتعلُّم، ومن 
َّ
 بالفوقي

ٌ
ا لدى �لكبار، فيتطور بالتدريج �سعور

َّ
�نفتاًحا على �لتعلُّم. �أم

�ساأن ذلك تدمري رحلة �لتعلُّم.

وعلى  بالتعلم  �ل�سغف  على  نحافَظ  و�أن  بالف�سول،   
َ
�ل�سعور ُنبقي  �أن  علينا  لذلك   

�لت�سليم  و�سيجعُلنا  باجلهل.  �لعرت�ف  من  �حلياء  وعدم  �لعلم،  �أمام  �لتو��سع 

ي �لعلم و�ملعرفة. ومع �لوقت �سنمتلئ بالعلم ونعود �أقوياء  و�لتو��سع �أكرث قبوًل لتلقِّ

ة 
َّ
ة �أخرى. وبذلك فلن نح�سَل على �ل�ستقاللي

َّ
ة بتفكرينا مر

َّ
 نعوُد �إىل �ل�ستقاللي

َّ
ثم

د 
َّ
نتفر  

َّ
ثم نتعلَّم �لأ�س�س،  �لعلماء و�ملوؤلِّفني حتَّى  باتِّباع نهج  نبد�أ  �أن  �لعلم، دون  يف 

بالتفكري. بعدها 
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٤. ثْق بعمليَّة التعلُّم

من  بحالت   
ُّ
متر �إنَّها  �إذ  ل�سًة؛ 

َ
و�س �سهلًة  �لتعلُّم  ة 

َّ
عملي تكون  ل  �لأحيان،  معظم  يف 

�سعوبة  تكون  عندما  �ملرحلة  هذه  �إىل  ن�سل  ونحن  �لإحباط.  حتَّى  �أو  �ل�سعوبة 

�ملرحلة،  تلك  عند  �لنا�س  من   
ٌ
كثري  

ُ
وي�سَت�سلم ل. 

ُّ
�لتحم على  قدرَتنا  تفوق  �لتعلُّم 

 جتاربهم �ل�سابقة، 
َ
رون ِذكر فون على نحو خمتلف؛ فهم ي�سَتح�سِ

َّ
لكنَّ �لناجحني يت�سر

و� تلك �ل�سعاب ودخلو� يف مرحلة �لتعلُّم �ل�سريع بعدها. عندها  رون كيف تخطَّ ويتذكَّ

ون على �لتعلُّم حتَّى جتاُوز تلك �لعقبات. و�إميانهم هذ� نابع من ثقتهم 
ُّ
�سر

ُ
تون وي

ُ
ثب

َ
ي

و�ملثابرة،  �ل�سرب  �إىل  َموجودٌة ل حمالة، وحتتاج  �لعقباِت  وباأنَّ  �لتعلُّم،  ة 
َّ
بعملي ة 

َّ
�لتام

َن �ل�سحريَّ للنَّجاح’’، فتلك 
ِّ
فيقول �ملوؤلف: ‘‘عند تعلُّم �ملهارة، يكوُن �لوقُت هو �ملكو

�ل�سعوبات ل ميكن �جتيازها دون ��ستثمار �ملزيد من �لوقت يف �لدر��سة و�لتعلُّم.

ة. 
َّ
رُت تعلُّم �للغة �لفرن�سي

َّ
 م�سابهٍة، فعندما كنُت يف �جلامعة، قر

َ
لقد مررُت فعاًل بَتجارب

ة 
َّ
هُت ل�سعوبة �للغة، و�سارت �ملهم

َّ
� يف �لبد�ية، وما لبثت بعدها �أن تنب كنت م�ستمتًعا جدًّ

رُت �أن �أترك تعلُّمها. لكنَّ �سيًئا 
َّ
�سعبًة فعاًل، ودخلُت بعَدها يف مرحلة من �لياأ�س، وقر

ة  د عقبة و�ستزول. لقد �لتزمُت در��سَة �للغة عدَّ
َّ
ما يف د�خلي كان يخربين باأنَّ هذه جمر

�أ�سهر، �إىل �أن جتاوزُت تلك �لعقبة وتعلَّمت �للغة. ومنذ ذلك �حلني، كلَّما تعلَّمت �سيًئا 

ة. 
َّ
� ما حدث معي عندما تعلَّمُت �لفرن�سي

ً
رُت فور جديًد�، وو�سلت �إىل �لعقبة ذ�تها، تذكَّ

وهي  و�لياأ�س،  و�لإحباط  و�خلوف  �ل�سعوبة  من  مبوجاٍت   
ُّ
متر �لتعلم،  ة 

َّ
عملي هي  فهكذ� 

ة.
َّ
 �أن �أثق بها يف كلِّ مر

َّ
 ل ميكن �جتياُزها �إلَّ بال�سرب وبذل �لوقت يف �ملتابعة. وعلي

ٌ
�أمور

لذ� ل بدَّ من �مللل و�لإحباط و�ل�سعور باخلوف؛ لأنَّها جميعها �سُتعيُقنا عن �لتعلُّم 

�لعقبات. ي  وتخطِّ

ه نحو الأمل واملمانعة ٥. اتَّ

فعلى �لناجحني �ألَّ يهربو� من �لتمارين �ل�سعبة �أو �ملوؤملة، بل على �لعك�س، عليهم 

ا عليها.
ً
�أن ي�سعو� تركيًز� عالي
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اه لي�ساهد هجمة  عني يف �مللعب. فنظر �إىل ذلك �لجتِّ ا من �مل�سجِّ
ً
هنا �سمع جو�د �سوًتا عالي

 لعبوه عدة 
َ
ر
َّ
 مر

َّ
ن �لفريق �لأزرق من �سدِّ تلك �لهجمة برب�عة، ثم للفريق �لأحمر. متكَّ

 
ُ
مترير�ت بديعة و�سوًل �إىل لعب �لهجوم �لذي يقف يف منت�سف �مللعب. ��ستقبل �ملهاِجم

 يرك�ُس نحو مرمى �خل�سم.
َ
 ر�ح

َّ
�لكرة ب�سدره، ثم

ِي 
َ
لعب نحو  ريه 

َ
�س �ملهاجم   

َ
تابع للمهاجم.  يهتفون  بد�أو�  �لذين  جني 

ِّ
�ملتفر هتاف  فز�د 

�أمتار من �ملرمى.  ه نحو �ملد�فع �لأخري على بعد   �جتَّ
َّ
ثم بارعة،  َزهما بحركة 

َ
�لدفاع، وجتاو

لكن �ملد�فع �لأخري كان �أ�سعب من �سديَقيه، حيث �نزلق نحو �لكرة بحركة �سريعة. فما 

َب �نق�سا�َس �ملد�فع،  كان من �ملهاجم �إلَّ �أن مل�س �لكرة مل�سًة خفيفة بقدمه �ليمنى ليتجنَّ

�أمام �حلار�س.  مبا�سرًة 
َ
ف�سار

َد �لكرَة  �سرى للمد�فع، فكان عليه �أن ي�سدِّ
ُ
لكنَّ �مل�سكلَة �أنَّ مكان �لكرة �سار يف جهِة �لقدم �لي

�سرى. وملَّا فعَل ذلك، �نطلقت �لكرُة بعيًد� نحو �لأعلى �إىل خارج �سور �مللعب.
ُ
بَقدِمه �لي

ا، كان على و�سك �إحر�ز �لهدف لو �أجاَد ��ستخد�م قدمه 
ًّ
وهنا قال جو�د يف نف�سه: ‘‘تب

�لي�سرى’’.

ر:  جو�ٌد برع�سٍة يف ج�سمه، وتذكَّ
َّ

 فجاأًة، �أح�س
َّ
ثم

ًد�؟ �إنَّ هذ� هو متاًما ما ق�سده �لكاتب 
ِّ
ب هذ� �لالعب قدمه �لي�سرى جي

ِّ
- ملاذ� مل يدر

اه نحو �لأمل و�ملمانعة. فلو �أنَّ �لالعب و�جه قدمه �لي�سرى  ة: �لجتِّ
َّ
بهذه �ل�سرت�تيجي

�إىل  ويحتاج   ،� جدًّ �سعب  ذلك  لكن  �لقدم.  كرة  من  ُنه  متكُّ لزد�َد  ًد�، 
ِّ
جي بها 

َّ
ودر

 يبتعدون عن �لأمل و�ملمانعة. فالالعب 
َ

�لعمل و�جلهد و�لتعب، وهذ� ما يجعل �لنا�س

كري�ستيانو رونالدو مثاًل يجيد �للعب بقدمه �لي�سرى باحرت�فية عالية قريبة من قدمه 

ه �إىل مدى 
َّ
�ليمنى. وكذلك لعب �لتن�س �لأر�سي �ل�سهري ر�فاييل ناد�ل، �لذي تنب

�أكرب،  له فر�س جناح  �ها، ف�ستكون 
َّ
قو لو  �أنَّه  �للعب، وعرف  �لي�سرى يف  �سعف يده 

لذلك ربَط يده �ليمنى لي�ستخدم �لي�سرى فقط يف �للعب. ومع �لتدريب ومو�جهة 
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�؛ 
ً
�لأمل، �سار ي�ستخدم يَديه كلَتيهما بكفاءة عالية. هذ� �لنوع من �لتعلُّم �سعب كثري

لوَن عادًة �حللوَل �لأ�سهل، ويبتعدون عن �لطرق �ل�سعبة و�ملوؤملة. فالنا�س يف�سِّ

ة �لتالية.
َّ
و�لآن �إىل �ل�سرت�تيجي

٦. اف�سل وتدرَّب

�لف�سل:  نوعان من  �لف�سل. فهناك  �أن يخ�سى  ب ويجرب، دون 
ِّ
�أن يجر �ل�سخ�س  على 

ل هو �لف�سل دون جتريب، �سو�ء خلوفك من �لف�سل �أو لنتظارك ِلَلحظٍة منا�ِسبة، وهي  �لأوَّ

ا �لنوع �لآخر من  تك بالف�سل دون �أيَّة حماولة. �أمَّ حلظٌة قد ل تاأتي بتاًتا. وهنا تنتهي ق�سَّ

�لف�سل، فهو �لف�سل بعد �ملحاولت و�لتجارب. يف هذ� �لنوع، تغلُب على �ل�سخ�س روح 

 يف�سل.
َّ
�لريادة و�لتجِربة و�ملغامرة، فيك�سر حاجَز �خلوف من �لتجربة، ويبد�أ �لتجارب ثم

ا بعد 
ً
تك وقدرتك؛ فاأنت �ستف�سل غالب

َّ
هذ� �لنوع من �لف�سل هو �لف�سل �لذي يزيد من قو

ل جتربة، لكنَّك لو ��ستخدمت �لدرو�س �ملوجودة فيها وتعلَّمت من جتاربك وف�سلك،  �أوَّ

تك مع كلِّ جتربة حتَّى تنجح يف �لنهاية.
َّ
ف�ستح�سل على تدريب قوّي. وتزيد من قو

ة �أدي�سون �ل�سهرية  �لكثري من �لق�س�س معروفة عن مثل هذ� �لنوع من �لف�سل، فق�سَّ

بد�ية  �لهيثم عند  بن  �حل�سن  ف�سل  وق�سة  للم�سباح،  �خرت�عه  ر عند 
ِّ
�ملتكر ف�سله  يف 

 جميُع �لأ�سخا�س يف تلك 
َ
ة. وقد تعلَّم

َّ
�خرت�عه للقمرة، �لتي بنت �أ�س�س �لكامري� �حلالي

ل معلِّم لهم، و�أخذو�  �لق�س�س باأيديهم وجتاربهم وعرق جبينهم. كانت جتاربهم هي �أوَّ

هم حاجَز �خلوف، حيث بد�أو� بالتجربة 
ُ
ا ما كان لهم �أن ياأخذوها لول ك�سر

ً
منها درو�س

�لق�س�س  من  و�لكثري  �لهيثم  و�بن  �أدي�سون  ة  فق�سَّ ة. 
َّ
�إيجابي بروح  �لف�سل  وو�جهو� 

�مل�سابهة �لأخرى تكلَّلت يف نهايتها بالنجاح �لذي جاء بعد �لتعلُّم من �لف�سل.

٧. اجمع بني ‘‘ماذا’’ و‘‘كيف’’

 يحتوي على مظاهر �لأ�سياء وما تبدو عليه، وهو 
ٌّ

نحن نعي�س يف عامَلنَي: عامل خارجي

�لعامل �لذي يجذبنا وي�سدُّ �نتباهنا، وُيطَلُق عليه عامل ‘‘ماذ�’’، وهناك �أي�ًسا عامل �آخر �أكرث 



التعلم

١5

تعقيًد� و�سعوبة يف �لفهم ول يجذب �لَعني، وهو �لذي ي�سرح ‘‘كيف’’ تعمل �لأ�سياء. 

بها  �لتي تعمل  ة 
َّ
ة فكَّ �سيفرة تلك �لكيفي

َّ
�لدماغ وحده هو �لذي ي�ستطيع يف �خللفي

ارة مثاًل هي هيئة ت�سدُّ �نتباَهنا 
َّ
. فال�سي

ّ
�لأ�سياء ليعطي يف �لنهاية �لهيئة و�ملظهر �خلارجي

ارة، �أو ‘‘كيف’’ ُت�سَنع.
َّ
جميًعا، لكنَّ قليلني فقط هم َمن يعرفون ‘‘كيف’’ تعمل �ل�سي

�أَحدهما دون  وَن 
َ
ير ذ�ته؛ فكثريون  �لوقت  �لعاملنَي يف  نرى كال  �أن  بال�سرورة  لي�س 

ا، فيتعلَّم هيئة �لأ�سياء، 
ً
 �لناجح هو َمن ي�سعى �إىل تعلُّم �لعاملني مع

َ
�لآخر، لكنَّ �ملتعلِّم

نه   ‘‘كيف’’ تعمل �لأ�سياء لي�سَل �إىل فهٍم �أعمق لها. وهذ� �لفهم هو ما �سيمكِّ
َّ
ومن ثم

لحًقا من �لإبد�ع و�لخرت�ع و�لدمج بني خمتلف �ملجالت.

 �أن �أزيَد من ف�سويل يف �لت�ساوؤل. �لت�ساوؤل عن ‘‘كيف’’ حتدث �لأ�سياء، 
َّ

يبدو �أنَّ علي

 
َّ

د م�ساهدة مبار�ة كرة �لقدم هذه، علي
َّ
بدَل �لتوقُّف عند هيئِتها فقط. مثاًل، بدل جمر

َق �لطريقة ذ�تها 
ِّ
 �أن �أطب

َّ
ة �لفريق و�إد�رته. وعلي �أن �أ�ساأل ‘‘كيف’’ كيف ت ترتَُّب ُخطَّ

�لنا�س، وغريها.  ز  �لأمور، وكيف يحفَّ  
ُ
ُتد�ر �لت�ساوؤل يف عملي، لأعرَف كيف  على 

ة’’ حدوث كلِّ �سيء �ساأ�ستخدمه يف عملي.
َّ
 �أن �بحث با�ستمر�ر عن ‘‘كيفي

َّ
علي

ة �لأخرية فهي:
َّ
ا �ل�سرت�تيجي

َّ
�أم

٨. تعلَّم بوا�سطة التجربة واخلطاأ

ة �لتجربة و�خلطاأ يف �لتعلُّم. فالتعلُّم باتِّباع �لطرق �ملعروفة 
َّ
ي

ِّ
ث �ملوؤلِّف باأهم وهنا يتحدَّ

 بالتجربة 
ُّ

ا �لتعلُّم �لذ�تي
َّ
�سيو�سلك �إىل نتائج م�سابهة لتلك �لتي و�سل �إليها غريك، �أم

�لتي  ذ�تها  بالقيود  د 
َّ
تتقي لن  وبذلك  خمتلًفا،  طريًقا  ت�سلُك  ف�سيجعلك  و�خلطاأ، 

�سني �أو �ملوؤلِّفني. وهكذ� فالطريق �لأحاديُّ 
ِّ
ها من �سبقك يف هذ� �لطريق، كاملدر

َ
و�سع

ة تعلُّمك، على �لعك�س من 
َّ
د �إمكاني ُق من �أفقك ويحدِّ

ِّ
للو�سول �إىل �ملعرفة �سي�سي

�لتعلُّم بطريقة �لتعلُّم و�خلطاأ �لذي �سيزيد من �لحتماليات �أمامك، وقد يو�سلك يف 

ن �سبقك.
َّ
�لنهاية �إىل طريق خمتلف عم
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�ممم، لكنَّ هذ� يتعار�ُس مع �حلكمة �ل�سهرية ‘‘عليك �ألَّ تعيد �خرت�ع �لعَجلة’’.

على ما يبدو �أنَّ هذه �لعبارة �ستو�سلني �إىل �حللِّ ب�سورٍة �أ�سرع، باأن �أتَّبع �لطريق نف�سه 

ن من  �لذي �سلكه من كانو� قبلي، وبذلك �ساأح�سل على نتيجٍة م�سابهٍة دون �أن �أمتكَّ

�كت�ساف �سيء جديد.

فهمُت �لآن...

ات، و�أبد�أ �لبناء من �ل�سفر 
َّ
 �لتجربة و�خلطاأ �سيجعلني �أعود �إىل �لأ�سا�سي

ُ
�إًذ� فاأ�سلوب

د بطريق من �أتو� قبلي، وذلك بالنتيجة �سيو�سلني �إىل حلول خمتلفة متاًما 
ُّ
دون �لتقي

 �أن �أبد�أ ممَّا �نتهى �إليه �لآخرون، 
َّ

 �لوقَت، فعلي
َ
، �إْن �أردُت �أن �أخت�سر

َّ
عنهم. ومن َثم

 بطريقِة �لتجربة 
َ
 �أن �أتعلَّم

َّ
ة جديدة، فعلي

َّ
ا �إْن �أردُت �أن �أبدع و�أجَد حلوًل �إبد�عي

َّ
�أم

�أكوُن  خمتلف،  حلٍّ  �إىل  و�سلُت  فاإْن  بنف�سي.  جديد  طريق  �سنع  و�أحاول  و�خلطاأ، 

�أيِّ حّل، ف�ساأربح  �إىل  �أ�سل  �أو مل  �لتقليديِّ ذ�ته،  �إىل �حللِّ  �إْن و�سلُت  ا 
َّ
�أم �لر�بح، 

�أمتلَكها   من �لتجربة و�ملهارة �لتي لن 
َ
 �لتي �ستك�سبني �لكثري

ِّ
رحلة �لتعلُّم �لذ�تي

ة.
َّ
�لتقليدي بالطريقة  بتاًتا 
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�أق�سى  �إىل  و�سوًل  �لور�ء  �إىل  ه 
َ
�أرجع �أن  بعد  ه 

ِّ
كر�سي على  ا 

ً
م�سرتخي  

ُ
يجل�س جو�د  كان 

ة 
َّ
يتان بجانبه نحو �لأر�س، معلَّقَتني يف �لهو�ء بفعل �جلاذبي . كانت يد�ه متدلِّ

ّ
و�سع خلفي

.‘‘Mastery’’ ا يده �ليمنى فكانت مم�سكة بكتاب
َّ
ة. يديه �لي�سرى كانت خاوية، �أم

َّ
�لأر�سي

 منذ بدء قر�ءته 
َ

كان ي�سعر ب�سعادة عارمة �أقرب �إىل �لن�سوة. كان قد �أدمَن هذ� �لإح�سا�س

نافذًة  منها  كتاب  كلُّ  له   
َ
فتح فقد  ته. 

َّ
ي
ِّ
حر طريق  �إىل  مر�سده  باتت  �لتي  �لكتب  لهذه 

اتها. ، كانت تر�سده يف �ملتاهة �لتي �ساع بني لفَّ
ّ
جديدًة يف نفِقه �ملظلم. �أو بالأ�سح

يحدث هذ� �ل�سعور عند �لتفاعل بني �لكتاب وقارئه، عندما ي�سرح �لكتاب ما يحدث 

يف حياتك �أنت، وكاأنَّه يعي�س معك. �أو عندما يجيب �لكاتب عن ت�ساوؤلتك وكاأنَّه �سمع 

�سوت عقلك. �أو عندما ي�سرح لك ما يجري من حولك فتتوقَّف عن روؤية هيئة �لأ�سياء 

لتعرف ‘‘كيف’’ تعمل.

بد�أ جو�د يخاطب نف�سه:

ع �أنَّ للمر�سد كلَّ  ة �ملر�سد، مل �أكن �أتوقَّ
َّ
ي

ِّ
- يا �إلهي، لقد كان هذ� �لف�سل عن �أهم

هذ� �لدور يف �لتعلُّم. فقد كان �أ. جمال هو �ملر�سد �لذي �أخرجني من �مل�سكلة �لتي 

وجود  عن  �أ�ساًل  عرفُت  ملا  ولوله  �لتعلُّم.  يف  �لطريق  على  وو�سعني  فيها،  �أعي�س 

 جاءت �لكتب وموؤلِّفوها �لذين كانو� مر�سدي �لثاين.
َّ
�س. ثم طريقة لتغيري �لتخ�سُّ
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 �تِّباعها يف �لتعلُّم لأ�سل �إىل �لإتقان باأف�سل 
َّ

�لآن عرفت �خلطوط �لعري�سة �لتي علي

�لأ�سنان  من طبِّ  �لهروب  ة  ُخطَّ م 
ْ
�س

َ
ِبر للبدء  م�ستعدٌّ  �أينِّ  �لآن  �أظنُّ  ممكنة.  �سورة 

جمال  بالأ�ستاذ  �أتَّ�سل  �أن   
َّ

علي �لآخر.  �لكتاب  عنو�ن  ا 
ً
حتم هو  وهذ�  وتنفيذها، 

�س �لكتاب. �أن �أخرب زينة مبلخَّ  
َّ

لأخربه باأينِّ حللُت �للغز. لكْن قبل ذلك علي

اعة هاتفه و�تَّ�سل بزينة. 
َّ
رفع جو�د �سم

�ت دون �إجابة.
َّ
ة مر رنَّ هاتف زينة عدَّ

.
ْ

�ت، لكنَّ زينة مل جِتب
َّ
ة مر ر جو�د �لتِّ�ساَل عدَّ

َّ
كر

�س �لكتاب قبل  ر يف ما عليه �أن يفعله؛ فهو يريد �أن يخرب زينة مبلخَّ حكَّ ر�أ�سه وهو يفكِّ

�أن يبد�أ يف ن�سيانه. 

 خطرت بباله فكرة:
َّ
ثم

 عليه متى �ساءت’’.
َ
لع  �أر�سله �إليها لتطَّ

َّ
ُل �مللخ�س يف ڤيديو ثم ‘‘وجدتها، �ساأ�سجِّ

لي�ستند  �لكتب  �أمام  �لهاتَف  �أوقَف   
َّ
ثم بع�س،  بع�سها فوق  ة كتب، وو�سعها  �أح�سر عدَّ

 �سغل �لكامري�، ونظر �إىل نف�سه يف �سا�سة �لهاتف وقال: ‘‘يا �إلهي 
َّ
�إليها دون �أن ي�سقط. ثم

كم �أنَّ �سعري منفو�س!’’.

ل: ل �لكامري�، ر�ح ي�سجِّ �سغَّ

�س لك �لكتاب �لأخري �لذي قر�أته و�أخربين  ا زينة...�ممم...�أحببُت �أن �أخلِّ
ً
- مرحب

به �أ. جمال.

 رفع �لكتاب �أمام �لكامري� ليظهر ��سمه لها. وتابع:
َّ
ثم

ة �لتعلُّم لن�سل بالتدريج �إىل مرحلة �لإتقان. �لطريق طويل، 
َّ
ُث �لكتاب بكيفي - يتحدَّ

ه �سيكون �سهاًل �إْن عرفنا كيف علينا �أن نتعامل معه. لكنَّ
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اته �لثماين �لتي قر�أها يف �لكتاب.
َّ
 تابع �سرح مر�حل �لتعلُّم و��سرت�تيجي

َّ
ثم

وبعد �أن �أنهى �سرَحها قال:

� يف   جدًّ
ٍّ
ات �لتعلُّم، حان �لوقت للحديث ب�ساأن عامل مهم

َّ
- وبعد ذكِر ��سرت�تيجي

 �سيء نفعله يف �ملر�حل 
َّ
 هو �ملر�سد. حيث �إنَّ �أهم

ُّ
�لتعلُّم، وهو �أ. جمال، و��سمه �لعلمي

باأعلى كفاءة ممكنة. فحياتنا ق�سرية ولدينا وقت  �لأوىل هو �كت�ساب �ملهارة و�ملعرفة 

وطاقة حمدوَدين لن�سرفهما على �لتعلُّم. ويف ُو�سِعنا تعلُّم ما نريده بالقر�ءة و�ملمار�سة 

ط فت�سيب �أحيانًا وتخيب 
ُّ
 بالتخب

ُ
�سم ة هي �أنَّها تتَّ

َّ
و�لتجربة، لكنَّ م�سكلة هذه �لعملي

لة على مقا�ساتنا،  �أحيانًا �أخرى. كما �أنَّ �ملعلومات �ملوجودة يف �لكتب لي�ست مف�سَّ

ة. وعندما نكون يف عمر باكر �أو يف بد�ية رحلة �لتعلُّم، تكوُن هذه 
َّ
ٌة ونظري

َّ
بل هي عام

ة م�ستحيلَة �لتطبيق. كما �أنَّنا بهذه �لطرق لن نح�سَل على 
َّ
ة و�لنظري

َّ
�ملعلومات �لعام

ها ت�ستغرق  ة ممكنة، لكنَّ
َّ
تغذية ر�جعة عن م�ستو�نا و�أد�ئنا. وبذلك فاإنَّ �لتلمذة �لذ�تي

عادًة �لكثري من �ل�سنو�ت و�جلهد و�لوقت.

�أبي�ًسا، حللِّ هذه �ملع�سلة، وهو  ياأتي فار�س �لأحالم من بعيد ، ميتطي ح�سانًا  وهنا 

هنا �أي�ًسا �إىل �لطريق �لأف�سل و�لأ�سرع  ة �لتعلُّم، كما يوجِّ
َّ
ه عملي �مل�سرف؛ فهو يوجِّ

ه  فيها، لكِن �نتبهي يا زينة! فاملر�سد لن يخت�سر علينا مرحلة �لتعلُّم و�لتلمذة، لكنَّ

كفاءًة. �أكرَث  لتكوَن  هها  �سيوجِّ

�س.  ة �خلروج من �لتخ�سُّ
َّ
هني �إىل قر�ءة �لكتب وتعلُّم كيفي �أ. جمال هو �ملر�سد �لذي وجَّ

نف�سك  معرفة  على  �ست�ساعدك  �لتي  �خلطو�ت  �أعطيتك  �لذي  زينة  يا  مر�سدِك  و�أنا 

ط دون �أن 
َّ
ب�سورة �أف�سل، و�ختيار �مل�ستقبل �لأن�سب لك. لول �أ. جمال، لبقيت �أتخب

ط و�أ�سرف 
َّ
�س. وحتَّى �إْن عرفت بوجودها، ف�ساأتخب �أعرف بوجود طريقِة ترِك �لتخ�سُّ

َل �إليها. لكنَّ مالحظات �ملر�سد وتغذيته �لر�جعة تكوُن  �لكثري من �لوقت �إىل �أن �أ�سِ

.
ِّ
جوده �سيخت�سر �لكثري من �لوقت �ملهم

ُ
لة على قيا�سك، لذ� فو الة ومف�سَّ

َّ
فع
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وعليك �أن تعريف يا زينة، �أنَّه يجب �لبدء يف �لتعلم و�كت�ساب �ملهارة قبل �لبحث عن 

َم �ملوؤلُِّف ف�سَل �لتعلُّم عن �ملر�سد. فتعلُّمك و�كت�سابك للمهارة  �ملر�سد. ولذلك قدَّ

حتَّى  �أو  �إر�سادك.  على  باملو�فقة  �ملر�سَد  ُتقِنعني  �سيجعلك  ما  هي  و�ملعرفة  و�خُلُلق 

 �
ً
 رحمه �هلل، عندما كان �سغري

ِّ
ة �لإمام �ل�سافعي ري ق�سَّ جتعليه هو َمن ياأتي �إليك. تذكَّ

�إليه �أن يتتلمَذ على  وذهب �إىل �لإمام مالك، وكالهما من �لأئمة �لأربعة، ليطلب 

 �إنَّه جاء من مكان بعيد لطلب 
ُّ

يديه، لكنَّ �لإماَم مالًكا رف�س. فعندها قال له �ل�سافعي

وعندما  زينة.  يا  مالك  �لإمام  �ألَّفه  �لذي  �لكتاب  وهو  ‘‘�ملوطاأ’’،  وباأنَّه حفظ  �لعلم، 

 �أن يعلِّمه، 
َ
 كلُّ �سيء، و�قتنع

َّ
 قر�أ كتابه وحفظه، تغري

َّ
عرف �لإمام مالك �أنَّ �ل�سافعي

 تلميذ �لإمام مالك، و�أخذ منه �لكثري من �لعلم.
ُّ

ف�سار �ل�سافعي

ب�سرعة  و�ساأ�سردها لك  �ملنا�سب،  �ملر�سد  ات لختيار 
َّ
��سرت�تيجي �أربعة  �ملوؤلف   

ُ
يذكر

�لت�سميم. تعلُّمك  �أثناء  لت�ستخدميها يف 

١. اختاري املر�سد املنا�سب مليولك واحتياجاتك

 تلك �خلطو�ت. فتاأثريه لن ينح�سر فقط يف 
ُّ
بح�سب �ملوؤلِّف، فاإنَّ �ختيار �ملر�سد هو �أهم

ته و�سلوكه وطريقة تفكريه، و�إْن كنِت ل 
َّ
ما �سيعلِّمه، بل �إنَّك �ستتاأثَّرين �أي�ًسا ب�سخ�سي

ة �لتي تريدينها، عالوًة على 
َّ
َتعنَي ذلك. لذ� يجب �أن يكوَن لدى �ملر�سد �ملعرفة �ملهم

�، فقد ينتهي بِك �ملطاف لتنفيذ  ا معك. فاإْن كان حازًما جدًّ
ً
�أْن يكون �أ�سلوُبه متنا�سب

عيُق 
ُ
رة �أو م�سابهة للم�سرف. هذ� بحدِّ ذ�ته �سي لني �إىل ن�سخة م�سغَّ

َّ
كلِّ ما يقوله وتتحو

طريقِك �إىل �لإتقان.

ة 
َّ
ي
ِّ
و�حلر و�لتوجيه  و�لثقة  �لدعم  يعطيك  �لذي  �ملر�سد  �ختيار  عليِك  باخلال�سة، 

بطريقِتِك. �لأ�سياء  لكت�ساف 

٢. اختاري املر�سد الذي يقول لك احلقيقة

َمن  مييل  لذ�  ًة يف جمتمعاتنا. 
َّ
�أ�سا�سي �سمًة  �ملبا�سرة  وعدم   

ُّ
�لجتماعي فاُق  �لنِّ بات 
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حولك �إىل �إعطائك تغذية ر�جعة لينة و�إيجابية. لكن ذلك لن يفيدك كثري�، لأن 

�أمام حقيقتك،  �ملر�سد هو َمن ي�سُعِك  �ملجاملة.  �لتعلم هو �حلقيقة ولي�س  �ملهم يف 

لتنَجحي. �إليه  �لذي حتتاجني   
َ
�ملقد�ر بني لك 

ُ
وي �أخطاءك،  لِك  ويظهر 

ة؛ لأنَّها جتعل �لنجاح �أ�سَهَل 
َّ
وذلك بال�سبط هو ما لن جتديه يف كتب �لتنمية �لب�سري

عِد خطو�ٍت فقط من �لنجاح، 
ُ
ب �أنَّه على   �لقارئ ويظنُّ 

ُ
�س

َّ
بكثرٍي ممَّا هو عليه، فيتحم

ولكْن بعد �أن يجتاز تلك �خلطو�ت يكت�سف �أنَّ �لطريق مل يبد�أ بعد. لذلك، فالكالُم 

 على �ملدى �لبعيد.
ٌّ

ه كارثي �سِك على �ملدى �لق�سري، لكنَّ
ِّ
ُ قد يحم  �للنيِّ

ُّ
�لعاطفي

ري اأفكارهم ٣. حوِّ

يها �إىل �أن تفهميها،  اك �أن تكوين ن�سخًة عن مر�سدك، بِل �ح�سلي على �أفكاره، وتبنِّ
َّ
�إي

�أفكاره كما هي،  �أبقيِت  �إْن  و�إبد�عاتك وميولك.  لتتنا�سب مع قدر�تك  ريها 
ِّ
 حو

َّ
ثم

ف�ستكونني  حتويرها،  على  وعملِت  �أخذِت  �إْن  ا 
َّ
�أم عنه.  ن�سخة  �لنهاية  يف  �ستكونني 

ة �لأوىل �أنَّ عليِك �لبتعاد عن �ملر�سدين 
َّ
ًة باأفكارك. لذ� ذكرُت يف �ل�سرت�تيجي م�ستقلَّ

ة �لتفكري.
َّ
ي
ِّ
�لذين مُيلوَن �أفكارهم، ول ي�سمحون لك بحر

عليك �إًذ� �أن تاأخذي �أفكاره وت�ستوعبيها، لتبَتعدي عنها بالتدريج لحًقا. بعد ذلك 

رين �أفكاره لتتنا�سَب مع �أحو�لك وميولك و�أ�سلوبك.
ِّ
�سُتحو

٤. تباَديل املعرفة مع مر�سدك

ملا  ف�سيكون هناك حدٌّ  �إليك،  �ملر�سد  اه و�حد فقط من  باجتِّ تنتقل  �ملعرفُة  ِت 
َ
بقي �إْن 

�لعديد من  �سيخلق  �لأجيال  �أنَّ �لختالَف بني  �ملعرفة. كما  �ستح�سلني عليه من 

�لختالفات ملا ميكن تطبيقه من �ملعرفة �ملوجودة لديه. ويكون �حللُّ باأن يكون هناك 

َل 
َّ
يتقب �أن  منه، عليه  �لعلم  �أنَِّك حت�سلني على  �لطرَفني. فكما  �ملعرفة بني  تبادٌل يف 

ث  ويحدِّ وطريقته  ��سلوبه  ر 
ِّ
ليطو منك  و�ملالحظات  و�لتعديالت  �لتحديثات  بع�َس 

ا �أنَّ هذ� 
ً
قِف �لفائدة يف وقت باكر، علم

َ
لني �إىل �س ا �إْن رف�َس ذلك، ف�سَت�سِ

َّ
معرفته. �أم
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دة �ست�سلني �إىل هذ� �ل�سقف  �ل�سقف يختلف من فرع �إىل �آخر. ففي �لعلوم �ملتجدِّ

 �أن ير�سى �ملر�سُد بالتعلم من �لتلميذ متاًما كما يعلِّمه.
ِّ
ا، و�سيكون من �ملهم

ً
�سريع

كانت هذه هي �ل�سرت�تيجيات يا زينة، لكنَّ �مل�سكلة �لتي �سغلت بايل هي هذه: 

ماذ� �سيفعل َمن ل يعرف مر�سًد� عد� �لكتب لتوجيهه؟

�ملر�سدين  مع  �لتو��سل  من  متنعنا  �لتي  �حلالت  تلك  �لكتاب  ذكر  �حلّظ،  حل�سن 

�لعظماء كانت �لكتب  فالكثري من  �ملر�سد.  �لكتب هي  ومعرفتهم. �ستكون عندها 

يل �لكتاب 
ِّ
ا يف �إر�سادهم وتعليمهم. لكنَّ عليك يف هذه �حلالت �أن حتو

ًّ
� �أ�سا�سي

ً
حمور

ا لك وحلالتك. 
ً
 منا�سب

َ
ا، بحيث حتاولني تخ�سي�س �سوتهم لي�سري

ًّ
 مر�سًد� حي

َ
لي�سري

�أن حتلِّلي ما  �أن تتفاعلي مع �ملكتوب، وت�سرحي ما تفهمينه كتابًة. وعليك  وعليك 

ًد� لتحاويل تطبيَقه و�إخر�َجه �إىل �حلياة. وبذلك �ستتفاعلني مع 
ِّ
ليه جي

َّ
يكتبونه، وتتخي

روح �ملوؤلِّف ولي�س فقط مع كلماته �ملكتوبة. وعلينا �أن ن�ستخدَم �لكتب كاأنَّها مر�سٌد 

�لتو��سل  و�سائل  �نت�سار  ومع  ني. 
ِّ
حقيقي مر�سدين  عن   

ِّ
�مل�ستمر �لبحث  مع  موؤقَّت، 

�. وبالإمكان �لبحث عن �أ�سخا�ٍس يكونوَن قدوًة 
ً
�ليوم، فقد باَت �لو�سع �أ�سهَل كثري

بو�سفهم  �تِّخاذهم  وبذلك ميكُن  و�أفكارهم.  �سلوكهم   من 
َ
ونتعلَّم ُبعٍد  هم عن 

َ
لرن�قب

مر�سدين غري مبا�سرين.

ري �أينِّ كنُت مر�سدك يف رحلتك  �أمتنَّى �أن ت�ستفيدي من هذ� �لڤيديو يا زينة. وتذكَّ

مني 
ُ

تر�س �جلامعة  يف  �ملحا�سر�ت  قاعة  �آخر  يف  جتل�سني  �لآن  لكنِت  ولولي  هذه. 

د�خلها. تامر  وتكتبني  و�لقلوب،   
َ
�لأزهار

ه مل يجده!  بحَث عن �لڤيديو لري�سله �إليها، لكنَّ
َّ
 �لت�سجيل، ثم

َّ
وهنا �أطفاأ زر

 �سرخ وهو يقول:
َّ
فتَّ�س �أكرث، ثم

ِع ت�سوير �ل�سور ولي�س �لڤيديو، �لكامري �لتعي�سة  �سْ َ
- ل���، لقد كانت �لكامري� يف و

ا، �ساع وقتي �سدى.
ًّ
�سورت �سورة و�حدة فقط! تب
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ًة �أخرى!
َّ
 �أن �أعيَد كلَّ هذ� مر

َّ
هل علي

 كتَب ر�سالة و�أر�سَلها �إىل زينة، وقال فيها:
َّ
ر قلياًل، ثم فكَّ

.«Mastery» عزيزتي زينة، اأنهيُت للتوِّ قراءة كتاب رائع اأخربين به اأ. جمال وا�سمه‘‘
ُث ب�ساأن التعلُّم، اإْن اأردِت اأن تعريف ما فيه، فا�سرتيه لقراءِته؛ الكتاب مذهٌل ويتحدَّ

فقد �َسِئمُت من تلخي�ِس كلِّ �سيء لك يا ك�سولة’’.


