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�إ َّنه يوم اخلمي�س َّمرة �أخرى.
وهو اليوم الذي ينتظره بفارغ ال�صرب كلُّ َمن يكره مهنته؛ كونه �آخر يوم عمل يف الأ�سبوع.
أهم َّيته ومتعته �أ�ضعاف
�أ َّما جلواد ،ف�صار الإح�سا�س بيوم اخلمي�س خمتل ًفا .حيث ت�ضاعفت � ِّ
يتعرف �إىل �أ .جمال .اعتاد يف ما م�ضى انتظار هذا اليوم ليبد�أ الراحة
ما كان قبل �أن َّ
املخدر كان يبد�أ بالزوال مع
لكن هذا ِّ
تخ�ص�صه الذي يكرههَّ .
ويتوقف عن التفكري يف ُّ
اقرتاب يوم الأحد ،فاملتعة التي كان يبحث عنها مل تكن � َّإل �سرابًا يتال�شى مع اقرتاب
عمليات للتخطيط مل�ستقبله
أ�سبوعية �إىل غرفة َّ
الدوام� .أ َّما الآن ،فقد حتولت العطلة ال َّ
واقعية قابلة التحقيق.
امل�شرق ،املكان الذي ميكنه فيه �أن يحلم �أحال ًما َّ
تخ�ص�صه اجلديد،
بد�أ طقو�سه املعتادة ب�إعداد كوب القهوةَّ ،ثم دخول مكتبه ليبد�أ درا�سة ُّ
لكن يف هذه املرةَّ ،قرر � َّأل يقر�أ عن الإدارة ،بل �أن يقر�أ الكتاب الذي
�إدارة الأعمالْ .
حتدثا ب�ش�أن التعلُّم.
�أخربه ب�ش�أنه �أ .جمال ،وعنوانه ‘‘( ’’Masteryويعني الإتقان) عندما َّ
عدة ر�شفات من كوب القهوة وهو يق ِّل ُب �صفحات الكتاب لي�صلَ �إىل الفهر�سَّ ،ثم
ر�شف َّ
املقدمة لي�أخذ ملحة عا َّمة عنه ،وبد�أ يفكر:
ِّ
كيفية التعلُّم التي جتعلنا ن�صل �إىل �أعلى درجاته ،وهي
 يدور الكتاب ب�أكمله حول َّمرحلة ‘‘الإتقان’’ ،ولهذا ال�سبب بالذات فقد �سمى امل�ؤلف كتابه با�سم .Mastery
3

ثاني لفة يمني

ي�شرح امل�ؤ ِّلف �أفكاره يف هذا
ولكي ال يبدو الكتاب ً
جمرد تنظري ،حيث ُ
ثقيل �أو َّ
حقيقية مل�شاهري عا�شوا يف املا�ضي ،كموزارت وداڤين�شي وغوته.
الكتاب بق�ص�ص
َّ
ومنها ق�ص�ص جناح عا�صرها امل�ؤ ِّلف وقابلها بنف�سه مثل پول غراهام ،م� ِّؤ�س�س �أحد
أهم حا�ضنات الأعمال يف العامل ،واي كومبينيتور ) .(Y Combinatorبذلك ي�سرد
� ِّ
الق�صةَّ ،ثم ي�ستخل�ص منها الدرو�س ويعطينا العربة.
امل�ؤ ِّلف يف البداية َّ
لقد َّق�سم مراحل الو�صول �إىل الإتقان �ضمن ثالث مراحل:
يح�صلُ ال�شخ�ص �أكرب قدر
املرحلة الأولى :التلمذة ) .(Apprenticeshipوفيها ِّ
ممكن من العلوم واملعرفة مع جتربتها وممار�ستها والتمكُّ ن منها ،وبعدها ت�أتي...
املرحلة الثانية :مرحلة الإبداع الفاعل ) ،(Creative-Activeحيث يبد�أ ال�شخ�ص
كيفية عملها ،كما
يربط الأ�شياء بع�ضها ببع�ض ،ب�سبب كرثة ممار�سته مبعرفة عميقة يف َّ
يبد�أ يف التجربة والإبداع والإتيان باجلديد .وبعدها ي�صل �إىل...
املرحلة الأخرية :مرحلة الإتقان ) ،(Masteryحيث تكون ال�صورة الكاملة ملا تعلَّمه
ال�شخ�ص قد ا َّت�ضحت له متا ًما ،وبد�أ يرى جو َه َر الأمور ،وعندها يكون قد و�صل �إىل
القمة يف �أداء ما يعمله .لذلك ف� َّإن ه�ؤالء املتقنني ي�أ�سرون �أفئدتنا ب�أعمالهمِّ .فكر
َّ
واملتنبي واحمد �شوقي� ،أو كتابات �أبو حامد الغزايل وجنيب
يف �أ�شعار امر�ؤ القي�س ِّ
حمفوظ� ،أو ابتكارات �ستيڤ جوبز وهرني فورد ،وما ح َّققه حممد علي كالي
ومي�سي ورونالدو ،واملت�سلِّق م�صطفى �سالمة ،عالوة على ُّمتيز عادل �إمام ودريد حلَّام
اجلوهر
القمة ،ف�صاروا يلم�سون
وفاتن حمامة و�أم كلثوم -فجميع ه�ؤالء و�صلوا �إىل َّ
َ
يف نتاجهم.
فعل ،كم هو رائع لو َّمتكن ال�شخ�ص من الو�صول �إىل تلك الدرجات
هذا كال ٌم
حما�سي ً
ٌّ
العالية من الإتقان!
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تابع تقليب ال�صفحات وهو يرت�شف القهوة ،ثم توقف عن ال�شرب فج�أ ًة وفتح عي َنيه وك�أ َّنه
�شبحا �أمامه:
ر�أى �شي ًئا ً
 يا �إلهي� ١٠ ،آالف �ساعة!؟للتدرب على مهارة جديدة ح َّتى �أتخطَّ ى مرحلة التلمذة و�أنتقل
�إ َّنها الوقت الالزم ُّ
�إىل املرحلة التي تليها.
على ما يبدو � َّأن امل�ؤ ِّل َف يتكلَّم عن �أعلى درجات الإتقان -الإتقان الذي جنده
ع�شي ٍة
عند العظماء الذين تركوا ب�صم َتهم يف احلياة .فهم مل ي�صقلوا مهار َتهم بني َّ
و�ضحاها ،بل بذلوا الكثري من اجلهد يف التعلُّم والتدريب واملمار�سة ح َّتى و�صلوا �إىل
ُ
ما و�صلوا �إليه .ح َّتى � َّإن امل�ؤ ِّل َف يذكر �صراحة � ْأن ال وجود الخت�صار لهذه املرحلة،
بل على املرء العمل ِب ِج ٍّد َّ
ليتمك َن من ِّ
تخطيها ليح�صل على �أكرب مقدار ممكن من
�ضروريا �أن يكون العدد ‘‘� ١٠آالف �ساعة’’ واح ًدا يف جميع املجاالت
التعليم .لي�س
ًّ
ٍ
بع�ضها
والتخ�ص�صات؛ فبع�ض املجاالت حتتاج �إىل
يحتاج ُ
ُّ
�ساعات �أقلَّ لإتقانها ،فيما ُ
�إىل �ساعات �أكرث .ويف كلِّ الأحوال يجب �أن يبذل ال�شخ�ص اجلهد والوقت الالز َمني
دون � ِّأي اخت�صار لهذه املرحلة.
كيفية التعلُّم ب�أف�ضل �شكل ممكن يف
ِّ
يخ�ص ُ�ص امل�ؤ ِّلف ف�صلَني من كتابه للكالم عن َّ
مرحلة التلمذة .حيث ُ
يتحد ُث
للتتلمذ ،بينما َّ
يتناول الف�صل الأ َّول الطريقة الأمثلة ُ
أهم َّية ُوجو ِد ٍ
مر�شد يف �أثناء امل�سرية.
الآخر ب� ِّ
مر�شد؟
ملاذا املر�شد؟
أظن � َّأن يف ُو�سع � ِّأي �شخ�ص �أن يتعلَّم وحده؛ فالكتب والتجربة كفيالن بتعليم
� ُّ
ال�شخ�ص الكثري من الأ�شياء.
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�ضعي ٌة كهذه يف
عدل جل�س َتهَّ ،
َّ
ومد �إحدى رجلَيه َّثم ثناها وجل�س عليها� .ست�ساعده َو َّ
الت�أ ُّه ِب ملا �سي�أتيه من معلومات� .شرب ما تب َّقى من كوب القهوة ،وتابع القراءة:
املدر�سي �أو
التقليدي
 يذكر الكاتب � َّأن ال�شخ�ص ُّمير يف حياته بفرتة التعليمِّ
ِّ
ي�ستمر معه
اجلامعي ،وبعد �إنهائه يبد�أ مرحل ًة جديد ًة من التعلُّم غري
ِّ
التقليدي الذي ُّ
ّ
نغي فيها مهنتنا �أو
وتتكرر هذه املرحلة يف كلِّ َّمرة ِّ
َّمد ًة �أطول ويعطيه معرفة �أعمقَّ .
نكت�سب فيها مهارات جديدة.
جمرد طريقة حل�شو ر�ؤو�سنا باملعلومات قليلة
على ما يبدو � َّأن التعليم
َّ
التقليدي هو َّ
التبعية يف التفكري وا ِّتباع ما يقوله
القيمة وغري القابلة للتطبيق .كما �أ َّنها جتع ُلنا نعتا ُد َّ
املدر�سون �أو م�ؤ ِّلفو الكتب .وتختلف مرحلة التلمذة عن ذلك يف �أن تزرع بذور
ِّ
العملية ،فنبد�أ يف التفكري
اال�ستقاللية يف التفكري ،وميتزج فيها العلم
ُّ
النظري باحلياة َّ
َّ
احلقيقي ،وهي ما �سي�أتيك بالأرباح يف العقود
العملية هي الكنز
امل�ستقلّ  .لذا فاملعرفة َّ
ُّ
جمرد و�سيلة لك�سب درجات تنجحك يف
املقبلة من عمر� .أ َّما املعرفة َّ
النظرية فهي َّ
االختباراتَّ ،ثم ‘‘تفرمتها’’ من دماغك.
هذه املرحلة �أ�شبه بال�شرنقة التي ت�سبق الفرا�شة؛ ففيها تكون ال�شرنقة عدمية الفائدة
قائل‘‘ :هكذا هي
حقيقيةَّ ،ثم ي�ضيف ً
أ�سا�سية ُّ
للتحول �إىل فرا�شة َّ
ودون �شكل ،لك َّنها � َّ
تهدف
جني املال وال املن�صب وال ال�شهادة ،لك َّنها ُ
مرحلة التلمذة؛ فهي ال تهدف �إىل ِ
حتول �سيحدث لك يف طريقة الإتقان’’.
�إىل حتويل عقلك
و�شخ�صيتك .وهذا هو �أ َّول ُّ
َّ
يق�سم الكتاب التلمذة �ضمن ثالث مراحل:
ال�سلبية.
الو�ضعية
�أ َّو ًل :مرحلة املراقبة العميقة� ،أو
َّ
َّ

تبد�أ املرحلة عندما تدخل عاملًا جدي ًدا خمتل ًفا عن العامل الذي اعتدته -عامل املهارة
عما اعتد َته .فعليك بداي ًة
اجلديدة �أو املهنة اجلديدة ،وهو عامل ي�سري بقوانني تختلف َّ
�أن تراقب َب�ص ٍ
مت وتتعلَّم القوانني التي حتكم تلك املهنة �أو احلرفة .وعليك � َّأل حتاول
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ل ْف َت الأنظار واالنتهاء؛ ل َّأن كلَّ ما عليك فعله هو املراقبة والتعلُّم .وبذلك فاملرحلة
النظرية.
الأوىل هي الكت�ساب املعرفة َّ
وبعد �أ�شهر من هذه املراقبة تبد�أ املرحلة الثانية.
ثانيا :مرحلة امتالك املهارة� ،أو مرحلة التدريب

جزئيات
وفيها تبد�أ باملمار�سة الكت�ساب املهارة .وهنا عليك �أن حت ِّلل تلك املهارة �إىل َّ
كثريا لتحفظَ ها خالياك
أ�سا�سية َّ
مهمة لتتعل ََّمهاَّ ،ثم تبد�أ يف تعلُّمها وتكرارها ً
�صغرية � َّ
علما � َّأن هذه املرحلة هي الأطول.
فتتحول �إىل عادةً .
الع�صبية َّ
َّ
وعند �إتقان املهارة ت�أتي املرحلة الثالثة والأخرية.
الو�ضعية الفاعلة
ثالثا :مرحلة التجربة� ،أو
َّ

جنر َب طرقًا وو�سائل جديدة� .أو �أن
ويف هذه املرحلة نبد�أ باخلروج عن امل�ألوف ب�أن ِّ
جوانب ال ُق�صو ِر يف
حتديات جديدة يف هذه املهارة ،وبذلك نبد�أ
ُ
ندخلَ يف ِّ
نكت�شف َ
ونطو َر
نبني ِّ
معرفتنا ،ونبد�أ يف تل ِّقي تغذية راجعة من الآخرين حول �أدائنا ،وذلك كي َ
أنف�سنا ب�صور ٍة �أمثل.
� َ
توق ََّف عن القراءة ،وبد�أ ينظر �إىل �سقف الغرفة ،يف حماولة لتجميع ما قر�أه لل َّت ّو.
ال�سيارة .ففي البداية عليك �أن
 لأفهم اخلطوات الثالثة ،فهي م�شابهة لتعلُّم قيادة َّال�سيارة ،وتدر�س اخلطوات الالزمة لذلك .وبعد �أن تنهي
تراقب كيف يقود الآخرون َّ
التدرب و َتكرار احلركات
فرتة املراقبة ،تنتقل �إىل مرحلة التدريب بحيث تبد�أ يف ُّ
فعل مقارن ًة
طويل ً
ال�سيارة وقيادتها� .ستتطلَّب هذه املرحلة َوق ًتا ً
الالزمة لت�شغيل َّ
تتح�سن بالتدريج مع الوقت ،تبد�أ
بفرتة املراقبة .وبعد �أ�شهر من القيادة املتم ِّهلة التي َّ
املرحلة الثالثة ب�أن تبد�أ القيادة يف �أو�ضاع �أ�صعب ،ك� ْأن تقو َد ب�سرعات �أعلى �أو يف
وحت�سنها.
ال�شوارع املكتظَّ ة ،حيث تكت�شف بالتدريج نقاطَ ق�صورك ِّ
7

ثاني لفة يمني

�سنمر بدورة التعلُّم هذه يف � َّأية مهارة جديدة نتعلَّمها .وتكون ق�صرية
وبذلك ف�إ َّننا ُّ
حتما يف املهارات التي �سنبني
يف املهارات
ال�سيارة ً
َّ
مثل ،وطويلة ً
االعتيادية ،كقيادة َّ
�سياراتهم يف مدينتي ل َّأن قيادة
عليها
ً
م�ستقبل ًّ
وظيفيا .فهناك املاليني َّممن يقودون َّ
لكن ما عدد املحرتفني يف قيادة
ال�سيارة �أب�سط من �أن تكون َع ِ�ص َّي ًة على التعليمْ .
َّ
ال�سيارة برباعة مايكل �شوماخر؟ لذا علينا البقاء يف
ال�سيارات َّممن
َ
ي�ستطيعون قياد َة َّ
َّ
أطولَ بكثري ح َّتى ن�صل �إىل درجة �إتقانه.
هذه اخلطوات لوقت � َ
مثالية.
ين
ليجد ثما َ
قلب �صفحات الكتابَ ،
ا�سرتاتيجيات للتلمذة ب�صور ٍة َّ
َّ
الد�سم بانتظاري� ،س� ُ
أنال ق�سطًا من الراحة
فقالَ يف نف�سه‘‘ :يبدو � َّأن الكثري من الكالم َّ
قبل �أن �أتابع’’.
وقو�س ظهره للخلف وهو يتثاءبَّ .ثم غادر
َّثم �أغلق الكتاب ،ورف َع َيديه نحو الأعلىَّ ،
الغرفة.
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ا�سرتاتيجيات التلمذة ،والتي ِّ
�ستمكنه من ك َْ�س ِب
خرج جواد �إىل احلديقة ليبد�أ قراء َة
َّ
أحب �أن يختار مكانًا خمتل ًفا لقراءة هذا
العلم والتعلُّم ب�أف�ضل �شكل يف هذه املرحلةَّ � .
ا�سرتاتيجية تعني احلركة والتكتيك واختيار الطريقة الأمثل للفوز ،ف�أراد
الف�صل .فكلمة
َّ
ويعج باحلركة ،على العك�س من غرفة مكتبه اجلامدة.
متحرك ُّ
�أن يقر�أها يف مكان ِّ
أزهار.
كان يف احلديقة م�ساحة خ�ضراء كبرية حماطة ب�أحوا�ض َّ
أ�شجار و� ٌ
دائرية فيها � ٌ
كر�سي يف طرف
َّ
�شبكي مرتفع .جل�س جواد على ٍّ
يتو�سطها ملعب كرة اليد ،حماط ب�سور ٍّ
احلديقة ِّميكنه من ر�ؤية كامل امل�شهد من حوله .بد�أ ينظر �إىل ملعب كرة اليد حيث يتبارى
اجلانبية للملعب يجل�س بع�ض
فيه فريقان �صغريان يف مباراة كرة قدم ،وعلى الأدراج َّ
املتفرجني لي�شاهدوا املباراة.
ِّ
�ضحك َّثم قال يف نف�سه�‘‘ :أ�شك � َّأن �أح ًدا يجيد لعب كرة اليد يف هذه املدينة؛ فاجلميع
يلعبون كرة القدم يف مالعب كرة اليد’’.
فتح الكتاب �إىل �آخر �صفحة و�صل �إليهاَّ ،ثم بد�أ القراءة:
مثالية يف مرحلة التلمذة:
 والآن �س�أبد�أ معاال�سرتاتيجيات الثماين للح�صول على جترِبة َّ
َّ
ِ � .١
أعط قيم ًة �أعلى للتع ُّلم ،ولي�س للمال

فعند البحث عن العمل يف هذه املرحلة ،يجب �أن تكون الأولو َّية هي للعمل الذي يعطي
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العملية� .أ َّما املال
املقدار الأكرب من العلم وفر�ص التع ُّلم واالحتكاك بالكبار واملمار�سة َّ
ف� ِّأهم َّيته ثانو َّي ٌة يف هذه املرحلة ،بل على العك�س� ،إنْ بد� َأت م�سري َتك بتف�ضيل املال ،فقد
العملية .ومع الوقت �ستعتاد
تخ�سر فر�ص ًة كبري ًة للتع ُّلم يف الفرتات الأوىل من حياتك َّ
َ
املال ،وتقلُّ فر�صك ومقدرتك على التع ُّلم ،وقد يفوتك القطار للو�صول �إىل الإتقان.
ق�صة �آين�شتاين الذي ر�ضي بالعمل يف
من الأمثلة على تطبيق هذه
اال�سرتاتيجية َّ
َّ
جدا له؛
لكن تلك الفر�صة كانت رائعة ًّ
مكتب لرباءة االخرتاعات براتب زهيدَّ .
�صحة طلبات براءة االخرتاع� .أعطته هذه الوظيفة
مهمته هي التح ُّقق من َّ
�إذ كانت َّ
وتخيلها والبحث عن طريقة لتحويل
فر�صة عظيمة لر�ؤية الكثري من الأفكار َّ
العلمية ُّ
تلك الأفكار �إىل اخرتاعات .وظيفة كهذه �أ�ضافت الكثري من ال�صقل والتمرين
العلمي.
لطريقة �آين�شتاين يف اال�ستدالل
ّ
الذهنية ،و�أ�صبح �أكرث
بالنتيجة� ،صار �آين�شتاين �أكرث َّقوة يف هذا النوع من التمارين
َّ
والتفرغ يف
�سرعة يف �إجناز عمله ،حيث َّمتكن من �إنهاء عمله يف �ساع َتني �أو ثالثة ُّ
نظريته .وبعد خم�س �سنوات من العمل يف مكتب براءة
باقي الوقت للتفكري يف َّ
الن�سبية .ومعظم وقته يف التفكري
النظرية
علمية له يف َّ
َّ
االخرتاعات ،ن�شر �أ َّول مقال ٍة َّ
النظريةَّ ،مت يف وقت دوامه يف مكتب براءة االخرتاعات هذا.
يف تلك َّ
فعل.
جلي ٌة ً
ي�صعب يف ع�صرنا هذا �أن ِّ
يف�ضلَ املر ُء التعل َُّم على املال! َّ
كم ُ
لكن ثمراته َّ
و�سع �آفاقك َدو ًما
ِّ .٢

من النادر �أن ي�ساعدنا � َأح ٌد على تو�سيع �أ ُف ِقنا �أو �إر�شادنا �إىل النجاح .لذلك علينا �أن
تو�س ُع من مداركنا ،كما علينا
نعتمد على �أنف�سنا يف تو�سيع �أفقنا والبحث عن طرق ِّ
يحد من جناحنا ،ونعمل على ِّ
تخطيها ب� ِّأي �شكل كان .ومن
نحارب قيو َدنا وكلَّ ما ُّ
�أن َ
أي�ضا تو�سيع املعارف واملطالعة والبحث من حولنا ملعرف ِة كلِّ ما هو جديد يف
املهم � ً
ِّ
وتخ�ص�صنا ،و� َّإل �سنبقى حمدودين مبا يعرفه َمن هم حولنا.
جمالنا ُّ
10

التعلم

وذلك �صحيح؛ ف�أنا �أذكر العديد من العلماء العرب الذين تركوا �أوطانهم بح ًثا عن
مثل الذي كان �شغوفًا يف
علوم جديدة غري موجودة يف بالدهم .ف�أ�سد بن الفرات ً
طلب العلم ،وبد�أ يطلب العلم يف مدينة القريوان يف تون�س .وبعد �أن �أخذ كلَّ ما فيها
ي�ستقر يف القريوان حمدو ًدا يف العلم املوجود فيها ،و�إ َّما �أن
من علم ،كان عليه �إ َّما �أن َّ
يو�س َع �آفاقَه وي�سافر بعي ًدا بح ًثا عن مقدار �أكرب من العلوم .وقد ا�ستخدم ابن الفرات
ِّ
املنورة ،وتتلمذَ على يد الإمام مالكَّ ،ثم
هذه
اال�سرتاتيجية ،حيث �سافر �إىل املدينة َّ
َّ
�سافر �إىل العراق وتتلمذ على يد �أبي يو�سفَّ ،ثم �إىل م�صر و�أ َّمت درا�سته هناك ،بعدها
عاد يف نهاية املطاف �إىل موطنه بعد �أن نهلَ من خمتلف العلوم .وعندما عاد �إىل
طلب العلم
العربي ،وتوافد �إليه َّ
القريوان كان � َ
أكرب علماء ع�صره يف منطقة املغرب ّ
ابن
يو�سع �أفقه ،ملا كان َ
وقارة �أفريقيا .ولو �أ َّنه ظلَّ يف القريوان دون �أن ِّ
من الأندل�س َّ
الفرات الذي نعرفه.
َ .٣
توا�ض ْع يف طلبك للعلم

أ�سا�سي من
نحن منيل مع الوقت �إىل تعظيم �أنف�سنا ،والتعايل على التعلُّم ،وهذا ٌ
عائق � ٌّ
بالدونية ،لذا ف ُهم �أك ُرث
لي�س ْت لدى الأطفال م�شكل ٌة يف �شعورهم
عوائق التعلُّم؛ �إذ َ
َّ
بالفوقية من التعلُّم ،ومن
ً
انفتاحا على التعلُّم� .أ َّما لدى الكبار ،فيتطور بالتدريج ٌ
�شعور َّ
�ش�أن ذلك تدمري رحلة التعلُّم.
ال�شعور بالف�ضول ،و�أن نحافظَ على ال�شغف بالتعلم وعلى
لذلك علينا �أن ُنبقي
َ
التوا�ضع �أمام العلم ،وعدم احلياء من االعرتاف باجلهل .و�سيجع ُلنا الت�سليم
والتوا�ضع �أكرث ً
قبول لتل ِّقي العلم واملعرفة .ومع الوقت �سنمتلئ بالعلم ونعود �أقوياء
اال�ستقاللية
اال�ستقاللية بتفكرينا َّمرة �أخرى .وبذلك فلن نح�صلَ على
َّثم نعو ُد �إىل
َّ
َّ
نتفرد
يف العلم ،دون �أن نبد�أ با ِّتباع نهج العلماء وامل�ؤ ِّلفني ح َّتى نتعلَّم الأ�س�سَّ ،ثم َّ
بعدها بالتفكري.
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بعملية التع ُّلم
ثق
ْ .٤
َّ

و�سل�س ًة؛ �إذ �إ َّنها ُّمتر بحاالت من
عملية التعلُّم �سهل ًة َ
يف معظم الأحيان ،ال تكون َّ
ال�صعوبة �أو ح َّتى الإحباط .ونحن ن�صل �إىل هذه املرحلة عندما تكون �صعوبة
كثري من النا�س عند تلك املرحلة،
التعلُّم تفوق قدر َتنا على ُّ
التحمل .وي�س َت ُ
�سلم ٌ
يت�صرفون على نحو خمتلف؛ فهم ي�س َت ِ
كر جتاربهم ال�سابقة،
َّ
ح�ضرون ِذ َ
لكن الناجحني َّ
ويتذكَّ رون كيف تخطَّ وا تلك ال�صعاب ودخلوا يف مرحلة التعلُّم ال�سريع بعدها .عندها
�صرون على التعلُّم ح َّتى جتا ُوز تلك العقبات .و�إميانهم هذا نابع من ثقتهم
َي ُثبتون و ُي ُّ
ِ
العقبات َموجود ٌة ال حمالة ،وحتتاج �إىل ال�صرب واملثابرة،
بعملية التعلُّم ،وب� َّأن
التا َّمة َّ
ال�سحري لل َّنجاح’’ ،فتلك
املكو َن
فيقول امل�ؤلف‘‘ :عند تعلُّم املهارة ،يكونُ ُ
َّ
الوقت هو ِّ
ال�صعوبات ال ميكن اجتيازها دون ا�ستثمار املزيد من الوقت يف الدرا�سة والتعلُّم.
مررت ً
الفرن�سية.
رت تع ُّلم اللغة
جارب م�شابه ٍة ،فعندما ُ
كنت يف اجلامعةَّ ،قر ُ
لقد ُ
فعل ب َت َ
َّ
املهمة
كنت م�ستمت ًعا ًّ
تنب ُ
هت ل�صعوبة اللغة ،و�صارت َّ
جدا يف البداية ،وما لبثت بعدها �أن َّ
�صعب ًة ً
لكن �شي ًئا
فعل،
ودخلت َ
ُ
وقر ُ
رت �أن �أترك تع ُّلمهاَّ .
بعدها يف مرحلة من الي�أ�سَّ ،
عدة
التزمت درا�س َة اللغة َّ
جمرد عقبة و�ستزول .لقد ُ
ما يف داخلي كان يخربين ب�أنَّ هذه َّ
جتاوزت تلك العقبة وتع َّلمت اللغة .ومنذ ذلك احلني ،ك َّلما تع َّلمت �شي ًئا
�أ�شهر� ،إىل �أن ُ
الفرن�سية.
مت
فورا ما حدث معي عندما تع َّل ُ
جدي ًدا ،وو�صلت �إىل العقبة ذاتها ،تذك ُ
َّرت ً
َّ
ٍ
مبوجات من ال�صعوبة واخلوف والإحباط والي�أ�س ،وهي
عملية التعلمُّ ،متر
فهكذا هي َّ
وعلي �أن �أثق بها يف كلِّ َّمرة.
� ٌ
أمور ال ميكن اجتيا ُزها � َّإل بال�صرب وبذل الوقت يف املتابعةَّ .
لذا ال َّبد من امللل والإحباط وال�شعور باخلوف؛ لأ َّنها جميعها �س ُتعي ُقنا عن التعلُّم
ِّ
وتخطي العقبات.
َّ .٥اته نحو الأمل واملمانعة
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امل�شجعني يف امللعب .فنظر �إىل ذلك ِّ
االتاه لي�شاهد هجمة
عاليا من ِّ
هنا �سمع جواد �صو ًتا ً
�صد تلك الهجمة برباعةَّ ،ثم َّمر َر العبوه عدة
للفريق الأحمرَّ .متكن الفريق الأزرق من ِّ
و�صول �إىل العب الهجوم الذي يقف يف منت�صف امللعب .ا�ستقبل ِ
متريرات بديعة ً
املهاج ُم
يرك�ض نحو مرمى اخل�صم.
راح ُ
الكرة ب�صدرهَّ ،ثم َ
العب ِي
املتفرجني الذين بد�أوا يهتفون للمهاجم .تاب َع املهاجم َ�سريه نحو َ
فزاد هتاف ِّ
الدفاع ،وجتا َو َزهما بحركة بارعةَّ ،ثم َّاته نحو املدافع الأخري على بعد �أمتار من املرمى.
لكن املدافع الأخري كان �أ�صعب من �صدي َقيه ،حيث انزلق نحو الكرة بحركة �سريعة .فما
انق�ضا�ض املدافع،
كان من املهاجم � َّإل �أن مل�س الكرة مل�س ًة خفيفة بقدمه اليمنى ليتج َّن َب
َ
ف�صار مبا�شر ًة �أمام احلار�س.
َ
ي�سد َد الكر َة
لكن امل�شكل َة �أنَّ مكان الكرة �صار يف جه ِة القدم ُالي�سرى للمدافع ،فكان عليه �أن ِّ
َّ
ب َقد ِمه ُالي�سرى .وملَّا فعلَ ذلك ،انطلقت الكر ُة بعي ًدا نحو الأعلى �إىل خارج �سور امللعب.
وهنا قال جواد يف نف�سهًّ ‘‘ :تبا ،كان على و�شك �إحراز الهدف لو �أجا َد ا�ستخدام قدمه
الي�سرى’’.
أح�س جوا ٌد برع�ش ٍة يف ج�سمه ،وتذكَّ ر:
َّثم فج�أ ًةَّ � ،
جي ًدا؟ � َّإن هذا هو متا ًما ما ق�صده الكاتب
 ملاذا مل ِّيدرب هذا الالعب قدمه الي�سرى ِّ
اال�سرتاتيجيةِّ :
االتاه نحو الأمل واملمانعة .فلو � َّأن الالعب واجه قدمه الي�سرى
بهذه
َّ
جدا ،ويحتاج �إىل
جي ًدا ،الزدا َد متكُّ ُنه من كرة القدم .لكن ذلك �صعب ًّ
َّ
ودربها ِّ
النا�س يبتعدون عن الأمل واملمانعة .فالالعب
العمل واجلهد والتعب ،وهذا ما يجعل َ
مثل يجيد اللعب بقدمه الي�سرى باحرتافية عالية قريبة من قدمه
كري�ستيانو رونالدو ً
تنبه �إىل مدى
اليمنى .وكذلك العب التن�س الأر�ضي ال�شهري رافاييل نادال ،الذي َّ
�ضعف يده الي�سرى يف اللعب ،وعرف �أ َّنه لو َّقواها ،ف�ستكون له فر�ص جناح �أكرب،
لذلك ربطَ يده اليمنى لي�ستخدم الي�سرى فقط يف اللعب .ومع التدريب ومواجهة
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كثريا؛
الأمل� ،صار ي�ستخدم َيديه كل َتيهما بكفاءة عالية .هذا النوع من التعلُّم �صعب ً
لون عاد ًة احللولَ الأ�سهل ،ويبتعدون عن الطرق ال�صعبة وامل�ؤملة.
فالنا�س ِّ
يف�ض َ
اال�سرتاتيجية التالية.
والآن �إىل
َّ
وتدرب
 .٦اف�شل َّ

يجرب ويجرب ،دون �أن يخ�شى الف�شل .فهناك نوعان من الف�شل:
على ال�شخ�ص �أن ِّ
الأ َّول هو الف�شل دون جتريب� ،سواء خلوفك من الف�شل �أو النتظارك ِل َلحظ ٍة ِ
منا�سبة ،وهي
ق�صتك بالف�شل دون �أ َّية حماولة� .أ َّما النوع الآخر من
حلظ ٌة قد ال ت�أتي بتا ًتا .وهنا تنتهي َّ
تغلب على ال�شخ�ص روح
الف�شل ،فهو الف�شل بعد املحاوالت والتجارب .يف هذا النوعُ ،
الريادة والتجرِبة واملغامرة ،فيك�سر حاج َز اخلوف من التجربة ،ويبد�أ التجارب َّثم يف�شل.
غالبا بعد
هذا النوع من الف�شل هو الف�شل الذي يزيد من َّقوتك وقدرتك؛ ف�أنت �ستف�شل ً
�أ َّول جتربة ،لك َّنك لو ا�ستخدمت الدرو�س املوجودة فيها وتع َّلمت من جتاربك وف�شلك،
قوي .وتزيد من َّقوتك مع كلِّ جتربة ح َّتى تنجح يف النهاية.
ف�ستح�صل على تدريب ّ
فق�صة �أدي�سون ال�شهرية
الكثري من الق�ص�ص معروفة عن مثل هذا النوع من الف�شلَّ ،
املتكرر عند اخرتاعه للم�صباح ،وق�صة ف�شل احل�سن بن الهيثم عند بداية
يف ف�شله ِّ
احلالية .وقد تعل ََّم جمي ُع الأ�شخا�ص يف تلك
اخرتاعه للقمرة ،التي بنت �أ�س�س الكامريا َّ
الق�ص�ص ب�أيديهم وجتاربهم وعرق جبينهم .كانت جتاربهم هي �أ َّول مع ِّلم لهم ،و�أخذوا
ك�سرهم حاج َز اخلوف ،حيث بد�أوا بالتجربة
منها ً
درو�سا ما كان لهم �أن ي�أخذوها لوال ُ
فق�صة �أدي�سون وابن الهيثم والكثري من الق�ص�ص
إيجابيةَّ .
وواجهوا الف�شل بروح � َّ
امل�شابهة الأخرى تكلَّلت يف نهايتها بالنجاح الذي جاء بعد التعلُّم من الف�شل.
 .٧اجمع بني ‘‘ماذا’’ و‘‘كيف’’

خارجي يحتوي على مظاهر الأ�شياء وما تبدو عليه ،وهو
نحن نعي�ش يف عا َلَني :عامل
ٌّ
وي�شد انتباهنا ،و ُيط َل ُق عليه عامل ‘‘ماذا’’ ،وهناك �أي�ضً ا عامل �آخر �أكرث
العامل الذي يجذبنا ُّ
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تعقي ًدا و�صعوبة يف الفهم وال يجذب ال َعني ،وهو الذي ي�شرح ‘‘كيف’’ تعمل الأ�شياء.
اخللفية َّ
الكيفية التي تعمل بها
فك �شيفرة تلك َّ
الدماغ وحده هو الذي ي�ستطيع يف َّ
فال�سيارة ً
ت�شد انتبا َهنا
الأ�شياء ليعطي يف النهاية الهيئة واملظهر
مثل هي هيئة ُّ
اخلارجيَّ .
ّ
ال�سيارة� ،أو ‘‘كيف’’ ُت�ص َنع.
جمي ًعاَّ ،
لكن قليلني فقط هم َمن يعرفون ‘‘كيف’’ تعمل َّ
لي�س بال�ضرورة �أن نرى كال العاملَني يف الوقت ذاته؛ فكثريون َير َون � َأحدهما دون
لكن املتع ِّل َم الناجح هو َمن ي�سعى �إىل تعلُّم العاملني م ًعا ،فيتعلَّم هيئة الأ�شياء،
الآخرَّ ،
فهم �أعمق لها .وهذا الفهم هو ما ِّ
�سيمكنه
ومن َّثم ‘‘كيف’’ تعمل الأ�شياء لي�صلَ �إىل ٍ
الح ًقا من الإبداع واالخرتاع والدمج بني خمتلف املجاالت.
أزيد من ف�ضويل يف الت�سا�ؤل .الت�سا�ؤل عن ‘‘كيف’’ حتدث الأ�شياء،
علي �أن � َ
يبدو � َّأن َّ
علي
بدلَ التوقُّف عند هيئ ِتها فقطً .
مثل ،بدل َّ
جمرد م�شاهدة مباراة كرة القدم هذهَّ ،
وعلي �أن � ِّأطب َق الطريقة ذاتها
�أن �أ�س�أل ‘‘كيف’’ كيف ت تر َّت ُب ُخطَّ ة الفريق و�إدارتهَّ .
دار الأمور ،وكيف يح َّفز النا�س ،وغريها.
على الت�سا�ؤل يف عملي ،ل َ
أعرف كيف ُت ُ
كيفية’’ حدوث كلِّ �شيء �س�أ�ستخدمه يف عملي.
علي �أن ابحث با�ستمرار عن ‘‘ َّ
َّ
اال�سرتاتيجية الأخرية فهي:
�أ َّما
َّ
 .٨تع َّلم بوا�سطة التجربة واخلط�أ

أهم َّية التجربة واخلط�أ يف التعلُّم .فالتعلُّم با ِّتباع الطرق املعروفة
وهنا َّ
يتحدث امل�ؤ ِّلف ب� ِّ
الذاتي بالتجربة
�سيو�صلك �إىل نتائج م�شابهة لتلك التي و�صل �إليها غريك� ،أ َّما التعلُّم ُّ
واخلط�أ ،ف�سيجعلك ُ
تتقيد بالقيود ذاتها التي
ت�سلك طري ًقا خمتل ًفا ،وبذلك لن َّ
أحادي
كاملدر�سني �أو امل�ؤ ِّلفني .وهكذا فالطريق ال ُّ
و�ض َعها من �سبقك يف هذا الطريقِّ ،
إمكانية تعلُّمك ،على العك�س من
للو�صول �إىل املعرفة
�سي�ضي ُق من �أفقك ِّ
ِّ
ويحدد � َّ
التعلُّم بطريقة التعلُّم واخلط�أ الذي �سيزيد من االحتماليات �أمامك ،وقد يو�صلك يف
عمن �سبقك.
النهاية �إىل طريق خمتلف َّ
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العجلة’’.
لكن هذا
ُ
امممَّ ،
يتعار�ض مع احلكمة ال�شهرية ‘‘عليك � َّأل تعيد اخرتاع َ
على ما يبدو � َّأن هذه العبارة �ستو�صلني �إىل احللِّ ب�صور ٍة �أ�سرع ،ب�أن �أ َّتبع الطريق نف�سه
الذي �سلكه من كانوا قبلي ،وبذلك �س�أح�صل على نتيج ٍة م�شابه ٍة دون �أن � َّأمتكن من
اكت�شاف �شيء جديد.
فهمت الآن...
ُ
أ�سا�سيات ،و�أبد�أ البناء من ال�صفر
�إذًا ف� ُ
أ�سلوب التجربة واخلط�أ �سيجعلني �أعود �إىل ال َّ
التقيد بطريق من �أتوا قبلي ،وذلك بالنتيجة �سيو�صلني �إىل حلول خمتلفة متا ًما
دون ُّ
فعلي �أن �أبد�أ َّمما انتهى �إليه الآخرون،
أخت�صر َ
عنهم .ومن َث َّمْ � ،إن � ُ
أردت �أن � َ
الوقتَّ ،
أجد ً
فعلي �أن �أتعل ََّم بطريق ِة التجربة
أردت �أن �أبدع و� َ
�أ َّما � ْإن � ُ
حلول � َّ
إبداعية جديدةَّ ،
واخلط�أ ،و�أحاول �صنع طريق جديد بنف�سي .ف� ْإن
و�صلت �إىل حلٍّ خمتلف� ،أكونُ
ُ
و�صلت �إىل احللِّ
التقليدي ذاته� ،أو مل �أ�صل �إىل � ِّأي حلّ  ،ف�س�أربح
الرابح� ،أ َّما � ْإن
ُ
ِّ
الكثري من التجربة واملهارة التي لن � َ
أمتلكها
الذاتي التي �ستك�سبني
رحلة التعلُّم
َ
ِّ
التقليدية.
بتا ًتا بالطريقة
َّ
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كر�سيه بعد �أن �أرج َعه �إىل الوراء ً
و�صول �إىل �أق�صى
يجل�س
كان جواد ُ
م�سرتخيا على ِّ
ً
اجلاذبية
خلفي .كانت يداه متد ِّليتان بجانبه نحو الأر�ض ،معلَّق َتني يف الهواء بفعل
َّ
و�ضع ّ
أر�ضية .يديه الي�سرى كانت خاوية� ،أ َّما يده اليمنى فكانت مم�سكة بكتاب ’’.‘‘Mastery
ال َّ
إح�سا�س منذ بدء قراءته
كان ي�شعر ب�سعادة عارمة �أقرب �إىل الن�شوة .كان قد � َ
أدمن هذا ال َ
فتح له كلُّ كتاب منها نافذ ًة
حر َّيته .فقد َ
لهذه الكتب التي باتت مر�شده �إىل طريق ِّ
أ�صح ،كانت تر�شده يف املتاهة التي �ضاع بني ل َّفاتها.
جديد ًة يف نف ِقه املظلم� .أو بال ّ
يحدث هذا ال�شعور عند التفاعل بني الكتاب وقارئه ،عندما ي�شرح الكتاب ما يحدث
يف حياتك �أنت ،وك�أ َّنه يعي�ش معك� .أو عندما يجيب الكاتب عن ت�سا�ؤالتك وك�أ َّنه �سمع
�صوت عقلك� .أو عندما ي�شرح لك ما يجري من حولك فتتوقَّف عن ر�ؤية هيئة الأ�شياء
لتعرف ‘‘كيف’’ تعمل.
بد�أ جواد يخاطب نف�سه:
أهم َّية املر�شد ،مل �أكن �أتوقَّع � َّأن للمر�شد كلَّ
 يا �إلهي ،لقد كان هذا الف�صل عن � ِّهذا الدور يف التعلُّم .فقد كان �أ .جمال هو املر�شد الذي �أخرجني من امل�شكلة التي
أ�صل عن وجود
عرفت � ً
�أعي�ش فيها ،وو�ضعني على الطريق يف التعلُّم .ولواله ملا ُ
التخ�ص�صَّ .ثم جاءت الكتب وم�ؤ ِّلفوها الذين كانوا مر�شدي الثاين.
طريقة لتغيري ُّ
17

ثاني لفة يمني

علي ا ِّتباعها يف التعلُّم لأ�صل �إىل الإتقان ب�أف�ضل
الآن عرفت اخلطوط العري�ضة التي َّ
طب الأ�سنان
أظن الآن � ِّأن
ٌّ
�صورة ممكنةُّ � .
م�ستعد للبدء ِب َر ْ�سم ُخطَّ ة الهروب من ِّ
علي �أن �أ َّت�صل بالأ�ستاذ جمال
وتنفيذها ،وهذا هو ً
حتما عنوان الكتاب الآخرَّ .
مبلخ�ص الكتاب.
علي �أن �أخرب زينة َّ
لأخربه ب� ِّأن ُ
حللت اللغزْ .
لكن قبل ذلك َّ
�سماعة هاتفه وا َّت�صل بزينة.
رفع جواد َّ
عدة َّمرات دون �إجابة.
َّرن هاتف زينة َّ
لكن زينة مل ِجت ْب.
َّكرر جواد اال ِّت�صالَ َّ
عدة َّمراتَّ ،
حك ر�أ�سه وهو ِّ
َّ
مبلخ�ص الكتاب قبل
يفكر يف ما عليه �أن يفعله؛ فهو يريد �أن يخرب زينة َّ
�أن يبد�أ يف ن�سيانه.
َّثم خطرت بباله فكرة:
أ�سجلُ امللخ�ص يف ڤيديو َّثم �أر�سله �إليها لتطَّ ل َع عليه متى �شاءت’’.
‘‘وجدتها� ،س� ِّ
الهاتف �أمام الكتب لي�ستند
أوقف
َ
عدة كتب ،وو�ضعها بع�ضها فوق بع�ضَّ ،ثم � َ
�أح�ضر َّ
�إليها دون �أن ي�سقطَّ .ثم �شغل الكامريا ،ونظر �إىل نف�سه يف �شا�شة الهاتف وقال‘‘ :يا �إلهي
كم � َّأن �شعري منفو�ش!’’.
ي�سجل:
�ش َّغل الكامريا ،راح ِّ
أحببت �أن �أ ِّخل�ص لك الكتاب الأخري الذي قر�أته و�أخربين
مرحبا زينة...امممُ �...
 ًبه �أ .جمال.
َّثم رفع الكتاب �أمام الكامريا ليظهر ا�سمه لها .وتابع:
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وا�سرتاتيجياته الثماين التي قر�أها يف الكتاب.
َّثم تابع �شرح مراحل التعلُّم
َّ
�شرحها قال:
وبعد �أن �أنهى َ
جدا يف
 وبعد ذك ِرمهم ًّ
ا�سرتاتيجيات التعلُّم ،حان الوقت للحديث ب�ش�أن عامل ٍّ
َّ
أهم �شيء نفعله يف املراحل
التعلُّم ،وهو �أ .جمال ،وا�سمه
العلمي هو املر�شد .حيث � َّإن � َّ
ُّ
الأوىل هو اكت�ساب املهارة واملعرفة ب�أعلى كفاءة ممكنة .فحياتنا ق�صرية ولدينا وقت
وطاقة حمدو َدين لن�صرفهما على التعلُّم .ويف ُو�س ِعنا تعلُّم ما نريده بالقراءة واملمار�سة
بالتخبط فت�صيب �أحيانًا وتخيب
والتجربةَّ ،
العملية هي �أ َّنها ت َّت ُ
لكن م�شكلة هذه َّ
�سم ُّ
مف�صلة على مقا�ساتنا،
�أحيانًا �أخرى .كما � َّأن املعلومات املوجودة يف الكتب لي�ست َّ
ونظرية .وعندما نكون يف عمر باكر �أو يف بداية رحلة التعلُّم ،تكونُ هذه
بل هي عا َّم ٌة َّ
والنظرية م�ستحيل َة التطبيق .كما �أ َّننا بهذه الطرق لن نح�صلَ على
املعلومات العا َّمة
َّ
الذاتية ممكنة ،لك َّنها ت�ستغرق
تغذية راجعة عن م�ستوانا و�أدائنا .وبذلك ف� َّإن التلمذة َّ
عاد ًة الكثري من ال�سنوات واجلهد والوقت.
أبي�ضا ،حللِّ هذه املع�ضلة ،وهو
وهنا ي�أتي فار�س الأحالم من بعيد  ،ميتطي ح�صانًا � ً
أي�ضا �إىل الطريق الأف�ضل والأ�سرع
يوجهنا � ً
عملية التعلُّم ،كما ِّ
امل�شرف؛ فهو ِّ
يوجه َّ
فيها ،لكنِ انتبهي يا زينة! فاملر�شد لن يخت�صر علينا مرحلة التعلُّم والتلمذة ،لك َّنه
لتكون �أك َرث كفاء ًة.
�سيوجهها َ
ِّ
التخ�ص�ص.
كيفية اخلروج من ُّ
�أ .جمال هو املر�شد الذي َّ
وجهني �إىل قراءة الكتب وتعلُّم َّ
ِ
مر�شدك يا زينة الذي �أعطيتك اخلطوات التي �ست�ساعدك على معرفة نف�سك
و�أنا
أتخبط دون �أن
ب�صورة �أف�ضل ،واختيار امل�ستقبل الأن�سب لك .لوال �أ .جمال ،لبقيت � َّ
�أعرف بوجود طريق ِة ِ
أتخبط و�أ�صرف
ترك ُّ
التخ�ص�ص .وح َّتى � ْإن عرفت بوجودها ،ف�س� َّ
لكن مالحظات املر�شد وتغذيته الراجعة تكونُ
الكثري من الوقت �إىل �أن � ِأ�صلَ �إليهاَّ .
املهم.
ف َّعالة َّ
ومف�صلة على قيا�سك ،لذا ُفوجوده �سيخت�صر الكثري من الوقت ِّ
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وعليك �أن تعريف يا زينة� ،أ َّنه يجب البدء يف التعلم واكت�ساب املهارة قبل البحث عن
املر�شد .ولذلك َّقد َم امل�ؤ ِّل ُف ف�صلَ التعلُّم عن املر�شد .فتعلُّمك واكت�سابك للمهارة
املر�شد باملوافقة على �إر�شادك� .أو ح َّتى
وا ُخل ُلق واملعرفة هي ما �سيجعلك ُتق ِنعني
َ
�صغريا
ق�صة الإمام
جتعليه هو َمن ي�أتي �إليك .تذكَّ ري َّ
ال�شافعي رحمه اهلل ،عندما كان ً
ِّ
وذهب �إىل الإمام مالك ،وكالهما من الأئمة الأربعة ،ليطلب �إليه �أن يتتلمذَ على
لكن الإما َم ً
ال�شافعي �إ َّنه جاء من مكان بعيد لطلب
مالكا رف�ض .فعندها قال له
يديهَّ ،
ُّ
العلم ،وب�أ َّنه حفظ ‘‘املوط�أ’’ ،وهو الكتاب الذي �ألَّفه الإمام مالك يا زينة .وعندما
تغي كلُّ �شيء ،واقتن َع �أن يع ِّلمه،
عرف الإمام مالك � َّأن
ال�شافعي قر�أ كتابه وحفظهَّ ،
َّ
ال�شافعي تلميذ الإمام مالك ،و�أخذ منه الكثري من العلم.
ف�صار
ُّ
ا�سرتاتيجيات الختيار املر�شد املنا�سب ،و�س�أ�سردها لك ب�سرعة
يذكر امل�ؤلف �أربعة
ُ
َّ
لت�ستخدميها يف �أثناء تعلُّمك الت�صميم.
 .١اختاري املر�شد املنا�سب مليولك واحتياجاتك

أهم تلك اخلطوات .فت�أثريه لن ينح�صر فقط يف
بح�سب امل�ؤ ِّلف ،ف� َّإن اختيار املر�شد هو � ُّ
ب�شخ�صيته و�سلوكه وطريقة تفكريه ،و� ْإن ِ
كنت ال
أي�ضا
ما �سيع ِّلمه ،بل �إ َّنك �ستت�أ َّثرين � ً
َّ
املهمة التي تريدينها ،عالو ًة على
َتع َني ذلك .لذا يجب �أن َ
يكون لدى املر�شد املعرفة َّ
جدا ،فقد ينتهي ِ
بك املطاف لتنفيذ
� ْأن يكون �أ�سلو ُبه
متنا�سبا معك .ف� ْإن كان حاز ًما ًّ
ً
عيق
�سي ُ
وتتحولني �إىل ن�سخة م�ص َّغرة �أو م�شابهة للم�شرف .هذا ِّ
كلِّ ما يقوله َّ
بحد ذاته ُ
ِ
طريقك �إىل الإتقان.
باخلال�صةِ ،
واحلر َّية
عليك اختيار املر�شد الذي يعطيك الدعم والثقة والتوجيه ِّ
الكت�شاف الأ�شياء بطريق ِت ِك.
 .٢اختاري املر�شد الذي يقول لك احلقيقة

أ�سا�سي ًة يف جمتمعاتنا .لذا مييل َمن
بات ال ِّنفاقُ
االجتماعي وعدم املبا�شرة �سم ًة � َّ
ُّ
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حولك �إىل �إعطائك تغذية راجعة لينة و�إيجابية .لكن ذلك لن يفيدك كثريا ،لأن
املهم يف التعلم هو احلقيقة ولي�س املجاملة .املر�شد هو َمن ي�ض ُع ِك �أمام حقيقتك،
ويظهر ِ
لتنجحي.
لك �أخطاءك ،و ُيبني لك
املقدار الذي حتتاجني �إليه َ
َ
وذلك بال�ضبط هو ما لن جتديه يف كتب التنمية
الب�شرية؛ لأ َّنها جتعل النجاح �أ�س َهلَ
َّ
ٍ
خطوات فقط من النجاح،
ويظن �أ َّنه على ُب ِعد
فيتحم ُ�س القارئ ُّ
بكث ٍري َّمما هو عليهَّ ،
ولكن بعد �أن يجتاز تلك اخلطوات يكت�شف � َّأن الطريق مل يبد�أ بعد .لذلك ،فالكال ُم
ْ
يحم ِ
كارثي على املدى البعيد.
العاطفي ِّ ُ
اللي قد ِّ
�سك على املدى الق�صري ،لك َّنه ٌّ
ُّ
حوري �أفكارهم
ِّ .٣

� َّإياك �أن تكوين ن�سخ ًة عن مر�شدك ،بلِ اح�صلي على �أفكاره ،وتب ِّنيها �إىل �أن تفهميها،
حوريها لتتنا�سب مع قدراتك و�إبداعاتك وميولكْ � .إن � ِ
أبقيت �أفكاره كما هي،
َّثم ِّ
ِ
�ستكونني يف النهاية ن�سخة عنه� .أ َّما � ْإن � ِ
وعملت على حتويرها ،ف�ستكونني
أخذت
اال�سرتاتيجية الأوىل � َّأن ِ
عليك االبتعاد عن املر�شدين
ذكرت يف
م�ستق َّل ًة ب�أفكارك .لذا ُ
َّ
بحر َّية التفكري.
الذين ُي َ
لون �أفكارهم ،وال ي�سمحون لك ِّ
عليك �إذًا �أن ت�أخذي �أفكاره وت�ستوعبيها ،لتب َتعدي عنها بالتدريج الح ًقا .بعد ذلك
لتتنا�سب مع �أحوالك وميولك و�أ�سلوبك.
حورين �أفكاره
َ
�س ُت ِّ

 .٤تبا َديل املعرفة مع مر�شدك

حد ملا
بقي ِت املعرف ُة تنتقل ِّباتاه واحد فقط من املر�شد �إليك ،ف�سيكون هناك ٌّ
� ْإن َ
االختالف بني الأجيال �سيخلق العديد من
�ستح�صلني عليه من املعرفة .كما � َّأن
َ
االختالفات ملا ميكن تطبيقه من املعرفة املوجودة لديه .ويكون احللُّ ب�أن يكون هناك
يتقبلَ
تبادلٌ يف املعرفة بني الطرفَني .فكما �أ َّن ِك حت�صلني على العلم منه ،عليه �أن َّ
ويحدث
َ
ليطور ا�سلوبه وطريقته ِّ
بع�ض التحديثات والتعديالت واملالحظات منك ِّ
رف�ض ذلك ،ف�س َت ِ�صلني �إىل َ�س ِ
علما � َّأن هذا
معرفته� .أ َّما � ْإن َ
قف الفائدة يف وقت باكرً ،
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ثاني لفة يمني

املتجددة �ست�صلني �إىل هذا ال�سقف
ال�سقف يختلف من فرع �إىل �آخر .ففي العلوم ِّ
املر�شد بالتعلم من التلميذ متا ًما كما يع ِّلمه.
املهم �أن ير�ضى ُ
�سري ًعا ،و�سيكون من ِّ
لكن امل�شكلة التي �شغلت بايل هي هذه:
كانت هذه هي اال�سرتاتيجيات يا زينةَّ ،
ماذا �سيفعل َمن ال يعرف مر�ش ًدا عدا الكتب لتوجيهه؟
حل�سن احلظّ  ،ذكر الكتاب تلك احلاالت التي متنعنا من التوا�صل مع املر�شدين
ومعرفتهم� .ستكون عندها الكتب هي املر�شد .فالكثري من العظماء كانت الكتب
حتويل الكتاب
أ�سا�سيا يف �إر�شادهم وتعليمهمَّ .
لكن عليك يف هذه احلاالت �أن ِّ
ً
حمورا � ًّ
منا�سبا لك وحلالتك.
لي�صري ً
حيا ،بحيث حتاولني تخ�صي�ص �صوتهم َ
َ
لي�صري مر�ش ًدا ًّ
وعليك �أن تتفاعلي مع املكتوب ،وت�شرحي ما تفهمينه كتاب ًة .وعليك �أن حت ِّللي ما
إخراجه �إىل احلياة .وبذلك �ستتفاعلني مع
جي ًدا لتحاويل تطبي َقه و� َ
وتتخيليه ِّ
يكتبونهَّ ،
مر�شد
روح امل�ؤ ِّلف ولي�س فقط مع كلماته املكتوبة .وعلينا �أن ن�ستخد َم الكتب ك�أ َّنها ٌ
حقيقيني .ومع انت�شار و�سائل التوا�صل
امل�ستمر عن مر�شدين
م�ؤقَّت ،مع البحث
ِّ
ِّ
كثريا .وبالإمكان البحث عن � ٍ
يكونون قدو ًة
أ�شخا�ص
َ
اليوم ،فقد َ
بات الو�ضع �أ�سهلَ ً
ميكن ا ِّتخاذهم بو�صفهم
لرناقبهم عن ُب ٍعد ونتعل ََّم من �سلوكهم و�أفكارهم .وبذلك ُ
َ
مر�شدين غري مبا�شرين.
كنت مر�شدك يف رحلتك
�أمت َّنى �أن ت�ستفيدي من هذا الڤيديو يا زينة .وتذكَّ ري � ِّأن ُ
هذه .ولوالي ِ
تر�سمني
لكنت الآن جتل�سني يف �آخر قاعة املحا�ضرات يف اجلامعة ُ
أزهار والقلوب ،وتكتبني تامر داخلها.
ال َ
بحث عن الڤيديو لري�سله �إليها ،لك َّنه مل يجده!
وهنا �أطف�أ َّزر الت�سجيلَّ ،ثم َ
ف َّت�ش �أكرثَّ ،ثم �صرخ وهو يقول:
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 الااا ،لقد كانت الكامريا يف َو ْ�ض ِع ت�صوير ال�صور ولي�س الڤيديو ،الكامري التعي�سة�صورت �صورة واحدة فقط! ًّتبا� ،ضاع وقتي �سدى.

التعلم

أعيد كلَّ هذا َّمر ًة �أخرى!
علي �أن � َ
هل َّ
كتب ر�سالة و�أر�سلَها �إىل زينة ،وقال فيها:
َّفكر ً
قليلَّ ،ثم َ
للتو قراءة كتاب رائع �أخربين به �أ .جمال وا�سمه ».«Mastery
‘‘عزيزتي زينةُ � ،
أنهيت ِّ
ويتحد ُث ب�ش�أن التع ُّلم� ،إنْ � ِ
ٌ
أردت �أن تعريف ما فيه ،فا�شرتيه لقراء ِته؛
مذهل
الكتاب
َّ
تلخي�ص ِّ
كل �شيء لك يا ك�سولة’’.
مت من
ِ
فقد َ�س ِئ ُ
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