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م�س�ألة التخطيط وو�ضع الأه ��داف لأج��ل االرت�ق��اء.
ويبد�أ هذا الق�سم بعبارة مفتاحية مفادها «�إنه لي�س
مت�أخ ًرا �أبدًا �أنْ تبد�أ»� .إنها مقولة �أو حقيقة يتبناها
بالفعل لكن ه��ذا ال يعني �أن��ه ي��واف��ق على م��ا ي��ردده
�أولياء الأم��ور ب�ش�أن رغبتهم يف العودة �إىل الدرا�سة
م��ن ج��دي��د ،ف�ه��و ي ��رى �أن ه ��ذه ال �ع �ب��ارة جم ��رد ح��ثّ
لأبنائهم على االجتهاد يف الدرا�سة فح�سب .وحتت
عنوان «ال�شخ�ص الناجح لي�س من مكان خمتلف عن
مكاننا» .يذكر امل�ؤلف �أن الذين ي��رون �أنف�سهم غري
موهوبني هم يف الغالب مل يحاولوا بالقدر الكايف �أن
يتعرفوا على ما لديهم من قدرات .ثم ي�ضيف «قبل
�أن تعقد العزم على االنطالق عليك �أن حتدد الوجهة
�أو ًال»� .إن كل �أولياء الأمور يتمنون �أن يعي�ش �أوالدهم
ح�ي��اة �أف���ض��ل م��ن ال�ت��ي عا�شوها ه��م لأن�ه��م يعرفون
حقيقة �أ ّنه عند و�ضوح الهدف ت�صبح الدوافع �أقوى،
وع�ن��دم��ا ت�صبح ال��دواف��ع �أق ��وى ت�ت��زاي��د احتماليات
حت�ق��ق ال �ه ��دف .وحت ��ت ع �ن��وان «ل�ي����س ه �ن��اك �شجرة
ريا من النا�س يعتقدون
ي�ستحيل ت�سلقها» ،يرى �أنّ كث ً
�أنّ الف�شل هو املقابل للنجاح ،وهذا �أمر غري حممود
لأن الف�شل لي�س عك�س ال�ن�ج��اح كما �أن ��ه لي�س �أم � ًرا
رحم واحد .ثم
�سي ًئا .فالنجاح والف�شل يخرجان من ٍ
حتت عنوان «الطموحات العظيمة حتتاج �إىل �أهداف
حم ��ددة» ،ي��رى �أنّ الكثريين يعتقدون �أن الأه ��داف
يجب �أن تكون عظيمة من �أجل �أن تتحقق طموحات
عظيمة ولذلك يعجزون عن و�ضع �أهدافهم وبالتايل
يف�شلون يف حتقيقها� .إن املرء ال يحتاج �إىل طموحات
عظيمة� ،إنه يف حاجة �إىل �أهداف مهمة ولو مرتكزة
ع �ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل ب���س�ي�ط��ة .الأه � ��م ه �ن��ا ال �ت �ع��رف على
الأه��داف وحتديدها بدقة .ويختتم هذا الق�سم ب�أن
الذين ال يقدرون على حتقيق خمططاتهم عليهم �أنْ
يقوموا بتجهيز و�إعداد قويني.
ال�ق���س��م ال �ث��اين ب�ع�ن��وان «ال �ت �ع��رف ع�ل��ى الإم�ك��ان�ي��ات
ال�ك��ام�ن��ة داخ ��ل امل ��رء ،واك�ت���ش��اف ال �ق ��درات وامل��واه��ب
وت �ط��وي��ره��ا» .ي �ب��د�أ ه ��ذا ال�ق���س��م ب�ق��ول��ه «ال تتحدث
مطل ًقا عن نف�سك بنربة �شفقة» .فالنظر �إىل الناحية
بائ�سا وال ت�ساعد على
املظلمة با�ستمرار جتعل املرء ً
�إ� �ض ��اءة ال �ع��امل م��ن ح��ول��ه .ه�ن��اك ��ش��رط يجعل من
وج�ه��ة النظر ال�سلبية نقطة ق��وة ف ّعالة و�إيجابية،
وهي �أنها ميكن �أن تقوده الكت�شاف اجلانب الإيجابي
الكامن داخله .وحتت عنوان «انتقل مما يجب عليك
فعله �إىل م��ا ترغب يف فعله»؛ ي�شري امل��ؤل��ف �إىل �أن
ال�ب��ال�غ�ين ع ��ادة م��ا ي�ق���ض��ون ق��راب��ة خم�سة و�سبعني
باملائة من وقتهم يف �أن�شطة تتعلق مبا يقومون به
من عمل ال مبا يرغبون يف فعله ،وهذه من العادات
التي يجب العمل على تغيريها .وحتت عنوان «اعمل
ب�ج� ٍّد حت�صل ع�ل��ى م�ب�ت�غ��اك» ،ي ��رى �أنّ ه ��ذه امل�س�ألة
حت��دي �دًا �أ��ش�ب��ه مب�ع��ادل��ة ي�صعب تف�سريها بو�ضوح.

فالعمل ال�شاق قد ال يكون م�صحو ًبا ب�أهداف وا�ضحة
�أو خطط معينة ومع ذلك ف�إنه يقود �إىل الو�صول �إىل
املراد .وحتت عنوان بالغ الأهمية لأنه يتعلق مب�س�ألة
��ش��دي��دة احل���س��ا��س�ي��ة يف ك��ل ال�ث�ق��اف��ات ت�ق��ري� ًب��ا يقول
«لي�س هناك تقييم �أف�ضل من النقد» يرى �أن الذين
يتحا�شون النقد وميقتونه وال يف�سحون له املجال يف
حياتهم لن يتمكنوا مطل ًقا من تطوير �إمكانياتهم.
و� �س �ي �ع��ود يف ال�ق���س��م الأخ �ي��ر م ��ن ال �ك �ت��اب ل�ل�ح��دي��ث
م��رة ثانية ع��ن ه��ذه امل�س�ألة .ث��م ينتقل �إىل النقطة
التالية قائ ً
ْ
«اعمل �أق��ل حت�صل على ما هو �أك�ثر».
ال
فبع�ض النا�س مع الأ�سف ال يحققون �أي �شيء لأنهم
ي�ضيعون �أوق��ات�ه��م يف البحث ع��ن �إج��اب��ات �أو حلول
مل�شكالت ال تعنيهم يف �شيء .ثم يختتم ه��ذا الق�سم
بن�صيحة مفادها «تعلم �شي ًئا واح �دًا وا�ستخدمه يف
ع�شرة �أ�شياء».
«ابحثْ
عن الوقت
الق�سم الثالث من الكتاب بعنوان
املهدر ..جِ د الوقت وحتكم فيه» .ويغطي هذا الف�صل
عددًا من النقاط �أو لنقل الن�صائح الأ�سا�سية التالية:
«�إنْ ع�ج��زت ع��ن تنظيم وق�ت��ك ف�شلت ب��ال���ض��رورة يف
تنظيم حياتك» .فحتى الأ�سطورة بل جيت�س وون�ستون
ت�شرت�شل لديهم �أربع وع�شرون �ساعة مثلنا ،لكنهما
�أح�سنا ا�ستغالل الوقت حتى �أ�صبحا �شخ�صني غري
عاديني�« .إذا نظرت لتت�أمل يومك املنق�ضي ف�سيكون
غ��دك خمتل ًفا»؛ ولهذا �إنْ �أردت �أن تتحكم يف وقتك
عليك �أن ت�ت�ع��رف ع�ل��ى طبيعة ا��س�ت�غ�لال��ك للوقت.
«قم بالأ�شياء املهمة �أو ًال»؛ الناجحون يقومون عادة
ب��إجن��از الأ��ش�ي��اء التي ال يرغب الفا�شلون يف القيام
ب�ه��ا .باملنا�سبة ،ه��م �أي��ً��ض��ا ال ي��رغ�ب��ون يف ال�ق�ي��ام بها
ولكنهم يطمحون يف حتقيق �أه��داف �ه��م« .اب ��د�أ الآن
وه�ن��ا»؛ �إن ال��ذي��ن ي�ؤجلون الأ��ش�ي��اء املهمة �إىل وقت
الحق ،وي�ؤجلون ما يرغبون يف فعله �إىل وقت الحق

كذلك �سوف يدفعون الثمن« .ا�ستمتاعك مبا تدخر
يوفر ال��وق��ت»؛ ب�إمكان امل��رء �أن يرمي بقطعة قطن
احتياطية لكنه ال ي�ستطيع �أن يرمي وقت الفراغ لأن
ال��وق��ت م��ع الأ��س��ف حم��دد ب��أرب��ع وع�شرين �ساعة يف
اليوم الواحد لكل الب�شر بغ�ض النظر عن متايزهم،
فالوقت حتديدًا خمتلف يف حياتنا عن �أي �شيء �آخر.
ولهذا فاحلكماء ال ينفقون وقتهم بالت�ساوي على كل
َم��ن حولهم ،وذل��ك لأن�ه��م يعرفون �أن قيمة الوقت
بل وقيمة احلياة نف�سها قد حددها قلة من النا�س
ولي�س ك��ل ال�ن��ا���س« .عِ ����ش بب�ساطة»؛ مفتاح النجاح
ب�سيط ج�دًّا .فلو �أردت �أن تدير �شركة بنجاح عليك
�أن تركز على املجال الأ�سا�سي الذي �ستعمل فيه تلك
ال�شركة .ف�أعظم ال�شركات يف العامل غال ًبا ما تكون
�شركات ب�سيطة.
الق�سم الأخ�ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ب�ع�ن��وان «ال�سيطرة على
ال ��ذات وال�ت�ح�ك��م فيها �سبيالن لأن يتحكم امل ��رء يف
حياته وي�سيطر عليها» .ويغطي هذا الق�سم النقاط
التالية� :إن جنح املرء يف تغيري نف�سه �سيتغري العامل
م��ن ح��ول��ه .ي�ستطيع امل ��رء �أن ي�ق��وم وح ��ده ب��أ��ش�ي��اء
��ص�غ�يرة ول�ك�ن��ه يف ج�م��اع��ة ي�ستطيع ال�ق�ي��ام ب�أ�شياء
كبرية ج �دًّا .النقد �شيء بالغ الأهمية لكنه خميف
وم��زع��ج وم��ع ك��ل ذل��ك على �أول�ي��اء الأم ��ور واملعلمني
وامل�س�ؤولني القيام به ،فمن ال�صعب ج�دًّا مهما بذل
امل ��رء م��ن جهد جلعل النقد م�ع��رو ًف��ا �أو خ��دم��ة يتم
ا�ستقباله كما لو ك��ان هجو ًما �شخ�ص ًّيا� ،أو باعتباره
ً
نق�ضا �إن ج��از التعبري« .اع�ت��ذر �أو ًال»؛ ميكن للمرء
�أن يتجنب الكثري من املواقف وامل�شكالت التي تزداد
ت�ع�ق�ي�دًا ب��اع�تراف��ه ب��اخل �ط ��أ .ف�ت�رك ال�غ���ض��ب ك��ام� ًن��ا
دون اعتذار قد ي��ؤدي لنتائج يف غاية اخلطورة« .لو
ا�شرتى ابن عمك قطعة �أر�ض ،عليك �أن تدعوه �إىل
ال�غ��داء على ح�سابك»؛ فاحل�سد والغ�ضب ال ي ��ؤذي
الآخ��ري��ن� ،إن��ه ي��ؤذي �صاحبه فح�سب« .النهاية عادة
جم��رد ب��داي��ة ج��دي��دة»؛ فعلى امل��رء �أن يتطلع دائ� ًم��ا
نحو بداية جديدة عقب النهايات ،ال �أن يظل هناك
با�ستمرار عند مهمة �أو �أمر يعلم �أنه قد انتهى.
----------------------ال �ك �ت��اب« :ت �غ �ي�ير واح� ��د ب��امل��ائ��ة ف�ح���س��ب ك�ف�ي��ل ب ��أن
تختلف احلياة».
امل�ؤلف :يل مني كيو.
النا�شر :دونان للن�شر .٢٠١٦ -
اللغة :الكورية.
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بأن تختلف
«تغيير واحد بالمائة فحسب كفيل ْ
الحياة!» ..للي مين كيو

د .محمود عبد الغفار *

يعرف الذين عا�شوا �أو در�سوا يف كوريا �أن اخلط الدائري العري�ض حول الرقم واحد باملائة هو عالمة «�صح» التي ي�ضعها املعلمون واملدر�سون
عندما ي�صححون �أوراق الطالب ،وبالتايل فك�أننا �أمام غالف و�ضعت عليه عالمة «�صح» التي احتوت داخلها معنى جملة العنوان ب�شكل حريف.
نوعا من الثقة يف املحتوى؛ تلك الثقة
هذا الت�صميم يوحي للوهلة الأوىل بالعالقة بني الكتاب والتعليم واملتعلمني كما �أنه مينح القارئ الكوري ً
امل�ستمدة من املخزون الذهني الطيب لتلك العالمة الدائرية التي �أ�شرنا �إليها من قبل� .أما عن اجلملة التي و�ضعت بفنط طباعي �صغري �أعلى
م�شروعا لتطوير الذات بني دفتي الكتاب .لقد حقق هذا الكتاب مبيعات
العنوان فهي جملة ت�شويقية لأنها ت�شري �إىل وجود خم�سة وع�شرين
ً
جتاوزت املليون ن�سخة وبالتايل كان على قائمة الأكرث مبي ًعا عند طباعته يف املرة الأوىل ،ومن ثم �أعيد طبعه من جديد عام 2016م لأنه
�أ�صبح مبثابة الدليل الإر�شادي لكل الذين يعانون من م�شكالت يف التوا�صل واالت�صال ،كما ر�شحه معهد م�ؤ�س�سة �سام�سونغ للدرا�سات والبحوث
االقت�صادية ليكون �أحد الكتب الإر�شادية املهمة لوزارة الثقافة والإر�شاد ال�سياحي .الغالف ي�شري كذلك �إىل �أنَّ الكتاب يت�ضمن الن�صائح
اجلديدة للأ�ستاذ الأكادميي يل مني كيو؛ الأمر الذي يعني �أنه �شخ�صية معروفة ولها مكانتها املرموقة لدى القراء يف بلده.

يف مقدمة الكتاب ت�أكيد م��ن جانب امل��ؤل��ف على �أن
ن�سبة «واح��د باملائة» تعد كافية لكي ُت� َ
�دث �أث � ًرا يف
تغيري احلياة ب�شكل ملمو�س .يتحقق هذا الت�أكيد عرب
الك�شف عن �سبل التدريب �أو التدري�س نحو توجيه
احل �ي ��اة وج �ه��ة �أف �� �ض��ل ول ��و ع�ب�ر ت �غ �ي�يرات ��ص�غ�يرة.
يغطي ال�ك�ت��اب �ستة م��و��ض��وع��ات وخم�سة وع�شرين
تف�صيلة �أو نقطة حمورية على نحو ما �أ�شار غالفه،
مثل حتديد الأهداف والتخطيط نحو االرتقاء نحو
الأف�ضل ،والتعرف على املواهب وال�ق��درات اخلا�صة
وتطويرها بعد التعرف عليها واكت�شافها .الت�أثري
الفعال هنا يتيح الوقت ومي ّكن كذلك من ال�سيطرة
عليه ،وذلك من منظور �أن التحكم يف الذات واكت�شاف
الوقت املهدر هو العن�صر الأول والأه��م يف حياة كل
�إن���س��ان .يت�ضمن الكتاب ك��ذل��ك ع ��ددًا م��ن الن�صائح
من قبيل «تع ّلم �شي ًئا واح �دًا وا�ستخدم ع�شرة طرق
وعِ ��� ْ�ش بب�ساطة» ،و» ق �دّم الهدية املنا�سبة مل��ن يقدم
لك معرو ًفا» ،و» ال ترهن عينيك على الهدف طاملا
كانت الطرق م�سدودة و�أنفِقْ وقتك وجهدك يف هذه
احلالة بح ًثا عن �سبيل �أو و�سيلة �أخرى» ،و» تع ّلم فن
�إيجاد البدائل التي تقود نحو ت�صحيح امل�سار وتعدّل
تغي العادات ال�سلبية التي يجب �أنْ ُتلقى بعيدًا».
�أو ّ
هذا الفن وتلك املهارة من �أه��م ما ينبغي على املرء
التمتع به لكي ينجح يف حياته« .عندما تغري �أفكارك
ُيكن للدرا�سة �أن ت�صبح �أك�ثر �إم�ت��ا ًع��ا» .من ناحية



�أخ ��رى ،فكل نقطة �أ�سا�سية تناولها امل��ؤل��ف ارتكزت
على عن�صرين �أ�سا�سيني يقومان على ت� ُّأمل التفكري
ومناذج ال�سلوك بحيث تتحرك احلياة نحو اجتاهات
خمتلفة؛ اجتاهات يريدها املرء بعد �أن قام بتحليل
الأ�سباب والدوافع التي مكنته من بلوغ ما �أراده .ومن
ه��ذه ال��زاوي��ة فح�سب ميكن للمرء �أن يعيد تطوير
جناحا يف ُبعدها الواقعي
ذاته نحو حياة �أب�سط و�أكرث ً
بتفا�صيله اليومية املعي�شة� .أم��ا �أك�ثر اجلمل التي
يرتكز عليها الكتاب كله فهي �أنه لي�س من ال�ضروري
ال�ق�ي��ام ب�ت�غ�ي�يرات ك �ب�يرة لأج ��ل ب �ل��وغ ح �ي��اة ب�سيطة
ريا
وم�ستقرة وناجحة ،فواحد باملائة فح�سب يعدُّ تغي ً
كاف ًيا للت�أثري يف حياة النا�س ب�شكل �إيجابي ملمو�س.
امل��ؤل��ف « يل م�ين ك�ي��و» ع��امل نف�س و�أ��س�ت��اذ �أك��ادمي��ي
بجامعة «�آج ��و» بكوريا اجلنوبية ،وه��و م�شهور ب�أنه
«ع ��امل النف�س ال�ف� ّذ �صاحب ن�سبة ال��واح��د ب��امل��ائ��ة»،
لأن ��ه ن�شر ال�ك�ث�ير م��ن ال��وع��ي ال�سيكولوجي ب�شكل
ريا ولو
مب�سط ب�ين عامة النا�س ،و�أقنعهم ب ��أن تغي ً
بن�سبة واحد باملائة فح�سب كفيل ب�أن يجلب النجاح
ويحقق ن��و ًع��ا م��ن ال�سعادة .تخرج «يل م�ين كيو» يف
ق�سم التعليم اخل��ا���ص ب�ج��ام�ع��ة دن �ك��وك ،ث��م ح�صل
على املاج�ستري ثم الدكتوراه من ق�سم علم النف�س
العالجي بجامعة �سول الوطنية .وق��د خ��دم يف �أهم
امل�ك��ات��ب احلكومية امل�شرفة على اخ�ت�ي��ار الطيارين
ب�سالح اجل��و ال �ك��وري ،كما عمل م�ست�شا ًرا للطالب

مبعهد جامعة «�سول» الوطنية .وتر�أ�س مركز جامعة
«�آجو» للدرا�سات النف�سية .ح�صل على جائزة �أف�ضل
معلم بجامعة «�آج ��و» ع��ام 2001م ،ك�م��ا مت اخ�ت�ي��اره
ريا يف كوريا
�ضمن �أف�ضل خم�سة وع�شرين كات ًبا كب ً
اجل �ن��وب �ي��ة ع �ل��ى ه��ام ����ش االح �ت �ف ��ال مب� ��رور ث�لاث�ين
ع��ا ًم��ا على �إن���ش��اء م�ؤ�س�سة «ك�ي��وب��و» العريقة للن�شر
والتوزيع عام 2001م .من م�ؤلفاته الأخرى« :عندما
تفكر بطريقة خمتلفة �سيكون العامل خمتل ًفا» عام
ب�سط فيه املعرفة
1996م ،ذلك الكتاب الذي �سهّل �أو ّ
ال�سيكولوجية لدى عامة النا�س .بعد ذلك ن�شر كتاب
«حلمك و�سعادتك مت �إقرارهما يف �سن املراهقة» ،وقد
اعتمد فيه على ر�سائل الربيد الإليكرتوين املتعددة
ال �ت��ي ج�م�ع�ه��ا وح�ل�ل�ه��ا ل�ك��ي ي���س��اع��د اب �ن��ه امل ��راه ��ق يف
حتديد �أهدافه وحتقيقها .يف عام 2014م ن�شر كتا ًبا
بعنوان «ال ب�أ�س �أنْ تبد�أ الآن» ،وهو الكتاب الذي القى
�صدى وا�س ًعا بني املعلمني و�أولياء الأمور و َمنْ يف �سن
املراهقة ،كما �أنه يع ّد كتا ًبا ت�شجيع ًّيا لتالميذ املرحلة
الإعدادية وللمراهقني كذلك� .أحد �أهم كتبه بعنوان
«امل�م��ار��س��ة ه��ي احل ��ل» ،ذل ��ك ال�ك�ت��اب ال ��ذي رك ��ز فيه
على مفهوم املمار�سة ل��دى �أول�ئ��ك ال��ذي��ن يح�سنون
التخطيط لكن تنق�صهم �إرادة الفعل .ف�ض ً
ال عن �أنه
واحد من الكتب املف�ضلة لدى القراء الأجانب عندما
ُترجم و ُن�شر يف اليابان وتايوان وتايلند.
يف ال�ق���س��م الأول م ��ن ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي �ت �ن��اول امل ��ؤل��ف

