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مهارة أن تكون أنت
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ــي  ــاة الت ــلوب الحي ــا، بأس ــون به ــي يؤمن ــكار الت ــابهني، باألف ــاس متش ــم الن ــات معظ ب

يعيشــونها، باألزيــاء التــي يرتدونهــا، بأســاليب الرتفيــه التــي يتمتعــون بهــا.

قلّــام تجــد شــخص يغــرد خــارج الــرب، يفكــر بشــكل مختلــف، يطــرح قضايــا منســية أو 

ــة هــم مــن  غريبــة، لــه أســلوب ومــزاج خــاص ومبتكــر.. قليلــون جــدا ولكــن هــؤالء القلّ

نجحــوا بالتغلــب عــى مــا يســّمى التأثــر االجتامعــي.

ــدو: »أن تكــون نفســك، يف عــامل يحــاول  ــف وال ــي رال ــب والفيلســوف األمري يقــول األدي

جعلــك شــخص آخــر، لهــو أعظــم إنجــاز«.

هــذه حقيقــة مــرّة، فللمجتمــع تأثــر كبــر علينــا ويف أحيــان يكــون ســلبي، عندمــا تعتقــد 

أنــك حــر بأفــكارك وقراراتــك واختيــارك وأفعالــك ومفاهيمــك عــن الحيــاة، تذكــر أن هنــاك 

تأثــر اجتامعــي شــّكل هــذه املفاهيــم واألفــكار ونَحتهــا لتتناســب مــع الجمــوع، التأثــر 

االجتامعــي هــو عائلتــك، زمــالء العمــل والدراســة، املتحدثني واملحارضيــن، التلفاز والســينام 

والدعايــات التجاريــة واملجــالت والكتــب والصحــف واملواقــع التــي تتصفحهــا واإلذاعــات 

ــا  ــر عــى م ــل تلعــب دورهــا بالتأث ــي تســمعها، بشــكل يومــي هــذه العوام ــاين الت واألغ

تقولــه ومــا تؤمــن بــه وتتــرف ِوفْقــه.

ــا  ــن االنجــراف نحــو كل م ــلبي ولك ــون س ــروري أن يك ــس بال ــي لي ــر االجتامع إن التأث

يُقــّدم ويُقــال لنــا يحرمنــا مــن تفعيــل عقولنــا وتحكيمهــا ويــزرع يف داخلنــا خــوف ال مــرر 

مــن االبتــكار واالختــالف والتحــرر مــن النمــط االجتامعــي املحيــط بنــا. تجــد كل شــخص 

ــبل  ــكل الس ــر ب ــاهر.. يفك ــد املش ــره، أو أح ــه، مدي ــل زميل ــون مث ــده ليك ــذل كل جه يب

ليكــون مثلهــم وال يفكــر بكيــف يطــور نفســه ويكــون مميــز ويعكــس الوجــه الحقيقــي 

واملزايــا واملواهــب التــي حباهــا اللــه لــه.

ــا، أو لنكــون أنفســنا! أّولهــا أن  ــا القيــام بهــا لنكــون عــى حقيقتن هنــاك عــدة أمــور علين

ــا يف  ــم نقلّبه ــا نســتقبل الفكــرة ومــن ث ــى أنن ــف نفكــر بشــكل مســتقل، مبعن ــم كي نتعل

ــالء  ــر الزم ــة تأث ــذه الطريق ــا. به ــب منه ــائر واملكاس ــب الخس ــا ونحس ــا، ونحلله أدمغتن

ــم  ــك لتت ــيدخل لدماغ ــه س ــه ويقولون ــون ب ــا يؤمن ــكل م ــكلة، ف ــون مش ــن يك ــل ل واأله

ــه. فلرتت
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األمــر اآلخــر وهــو دراســة تسلســل القــرارات التــي نصنعهــا، فعندمــا نقــرر فعــل يشء مــا 

ألن شــخص مــا فعلــه، مــن املهــم أن نســأل مــا لــذي ســيحصل بعــد ذلــك؟! هــل ســأتحول 

ــل  ــده؟ ه ــي أقل ــأة ألنن ــاس فج ــيحبني الن ــل س ــه؟ ه ــذي أحب ــخص ال ــذا الش ــأة له فج

ســيطورين هــذا ثقافيــاً، اقتصاديــاً، مهنيــاً أو اجتامعيــاً؟ مــا هــي الخســائر التــي ســأتكبّدها 

ــة وغــر منجرفــة  ــا موزون ــراً يف جعــل أفعالن ــل يســاعد كث ــك؟ هــذا التحلي ــد فعــل ذل عن

تحــت أي تأثــر.

آخــر مفتــاح للتغلــب عــى التأثــر االجتامعــي، هــو أن تركــز عــى مــا تريــده وليــس عــى 

ــا  ــان م ــا رسع ــات، ولكنه ــا أهــداف شــخصية وأحــالم ورغب ــكل من ــده اآلخــرون، ل ــا يري م

ــل  ــغوال بجع ــه، مش ــع وتطّورات ــة املجتم ــغوال مبواكب ــت مش ــك أصبح ــي ألن ــر وتختف تندث

نفســك نســخة مــن اآلخريــن.. مــن املهــم أن تســتعيد ذاتــك الحاملــة والطموحــة ومــن جــدا 

أن تســعى لهــذه األهــداف حتــى لــو متــت محاربتــك أو نبــذك أو تــم التخــي عنــك ألنــك 

ــة  ــخصية والرغب ــك الش ــعي ألهداف ــك. فالس ــع محيط ــب م ــا أو ال تتناس ــت مختلف أصبح

ــك حقيقــة كينونتــك  ــده، هــو مــا ســيطّورك ويلهمــك وأيضــا ســيتجّى ل ــق مــا تري بتحقي

الصافيــة والخاليــة مــن أي تأثــر أو شــوائب. 
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من يترصف بدافع الخوف يظل خائفاً
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أتذكــر يف طفولتــي كان لــدي صديقــة، تهــوى تأليــف القصــص القصــرة، و الحــق أن 

قصصهــا كانــت ممتعــة لحــد كبــر، ليــس فقــط بالنســبة إلينــا بــل حتــى املعلــامت كانــوا 

ــود  ــارئ بنفســه يحطــم قي ــا الواســع يجعــل الق ــا إذ أن خياله ــراءة قصصه يســتمتعون بق

املعقــول، و أتذكــر أن معلمــة جاءتهــا مبجلــة أطفــال و حــددت لهــا امييــل التواصــل مــع 

املجلــة و نصحتهــا بــأن تنــرش قصصهــا، رغــم ذلــك احمــر وجــه زميلتــي خجــالً و رفضــت 

الفكــرة متامــاً، قائلــة أن قصصهــا أقــل مــن مســتوى أن تُنــرش يف مجلــة، و رغــم تشــجيعنا 

ــاً. ــا كانــت رافضــة للفكــرة متام ــا و إرصار املعلمــة إال أنه له

و بعــد ســنوات تكــرر نفــس املوقــف بطريقــة أخــرى، تعرفــت عــى زميلــة كانــت تشــاركني 

ــب، و تعشــق أن  ــص الكت ــة بتلخي ــت محرتف ــب، و كان ــادل الكت ــا نتب ــراءة، فكن بحــب الق

ــه و  ــد بعض ــا و تنتق ــن ذاكرته ــاب م ــل الكت ــرد تفاصي ــا فت ــاب م ــن كت ــد ع ــألها أح يس

تــأيت عــى ذكــر ايجابياتــه أو نقــاط أعجبتهــا مــن الكتــاب، وعندمــا طلبــت منهــا أن تنــرش 

ــت  ــت و رفض ــم ضحك ــت ث ــف ُذهل ــة يف الصح ــراءات نقدي ــب كق ــن الكت ــا ع ملخصاته

ــم بوجــود أشــخاص  ــك أعل ــال أن املدرســة هــي املجتمــع بشــكل ُمصغــر، لذل الفكــرة. يُق

ــد أساســاً إىل احتقارهــم لذواتهــم. ــاراً و صغــاراً، يحتقــرون مواهبهــم، و هــذا عائ كب

ــع  ــب م ــن اللع ــه ع ــذي كان يعيق ــال، ال ــلل األطف ــاب بش ــل مص ــن طف ــة ع ــرأت قص ق

باقــي األطفــال بالخــارج، فعلمتــه والدتــه هوايــة بســيطة تناســب وضعــه، وهــي صناعــة 

الشــوكوالتة، و راح ميــي جــل وقتــه يف التفنــن بذلــك، حتــى احــرتف صناعــة الشــوكوالتة، 

ــون رشاءهــا  ــاء الحــي و الجــران يطلب ــح أبن ــذة و أصب ــه بشــوكوالتاته اللذي اشــتهر يف حي

منــه، و كان يطــور أســاليبه و ينــّوع أصنافــه، مــرت الســنوات و اشــتهر عــى مســتوى املدينة 

بأكملهــا، إال أن هــذا مل يجعلــه يتوقــف عــن تطويــر شــوكاالتاته و التوســع بتجارتهــا، حتــى 

أســس رشكــة عامليــة للتجــارة بالشــوكوالتة، انــه »فرانكلــني كالرنــس مــارس« مؤســس رشكــة 

ــواع الشــوكوالتة و مــن أشــهرها ســنيكرز و  ــد مــن أن ــي أنتجــت عدي مــارس الشــهرة، الت

مــارس.

ــت بداياتهــم يف مالعــب  ــن كان ــي كــرة القــدم الذي نســمع أيضــاً قصــص عــن بعــض العب

مهــرتأة يف أحيــاء فقــرة، لكنهــم اليــوم العبــني عامليــني. الــذي أصــل إليــه أن امتــالكك ملوهبة 

وحدهــا ال تكفــي، و ثنــاء النــاس و إعجابهــم بهــا أيضــاً ال يكفــي، بــل البــد مــن تنميــة هــذه 

املوهبــة، لكــن هــذا أيضــاً لــن يكــون لــه قيمــة يف حــال مل متتلــك الثقــة بالنفــس، ألجــل أن 
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تصنــع طريــق نجاحــك يجــب أن يعرفــك العــامل، و ألجــل أن يعرفــك العــامل يجــب أن  متتلك 

ــس:  ــاين روجــر فريت ــل و الســيناميئ األمل ــول املمث ــر. يق ــة بالتطوي ــس و الرغب ــة بالنف الثق

»مــن يتــرف بدافــع الخــوف يظــل خائفــاً، و مــن يتــرف بدافــع الثقــة بالنفــس يتطــور«.
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أدب األطفال.. املهمة الحقيقية
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البعــض، أشــدد عــى كلمــة البعــض، يقللــون مــن قيمــة أدب الطفــل، بــل  هنــاك مــن هــو 

ــل  ــة للطف ــة، وينظــر نحــو الكتاب ــن الســاحة األدبي ــى م ــف مبعن ــة والتألي ــورط بالكتاب مت

نظــرة دونيــة إذا صــح التعبــر، وإن كانــت هــذه النوعيــة ال تجــرؤ عــى الحديــث بشــكل 

ــون عــن  ــة يرحــون ويتحدث ــات الثقافي ــا يف بعــض امللتقي ــل هــذه اآلراء، إال أنه عــام مبث

هــذا الجانــب، وإن غلفــوا كلامتهــم بالدبلوماســية.

ــق  ــن أديب عري ــز لف ــز والغم ــة باللم ــامت املحمل ــذه الكل ــل ه ــول أن مث ــن الق ــي ع غن

وصعــب أيضــا، مثــل الكتابــة للطفــل، تنــم وبشــكل واضــح عــن ضحالــة فكريــة ومعرفيــة 

لــدى هــؤالء حتــى وإن كتبــوا وألفــوا، ألن أدب الطفــل، تكمــن الصعوبــة فيــه، للفئــة التــي 

ــل  ــة للطف ــى ليســت الكتاب ــة، مبعن ــذه الفئ ــة له ــة العمري ــا، فضــال عــن املرحل ــب له تكت

نفســها متشــابه أو متعلقــة مبجــال واحــد، عــى ســبيل املثــال، عندمــا تــرشع بكتابــة روايــة 

للكبــار، ســتكون للكبــار، عــى مختلــف أعامرهــم، لكــن عندمــا تكتــب للطفــل، فهــذا يعنــي 

ــة، هــل هــي قصــة موجــه للطفــل يف الرابعــة أو يف السادســة أو  ــة العمري أن تحــدد الفئ

ــوزع  ــروف ي ــي مع ــيم علم ــاك تقس ــع، وهن ــه ياف ــرش أو أن ــة ع ــى الحادي ــارشة أو حت الع

الفئــات العمريــة للطفــل بشــكل أكــر دقــة، ميكــن ملــن هــو مهتــم مراجعــة هــذا الجانــب.. 

ــب أســلوب  ــي تتطل ــة، والت ــكل فئ ــة ل ــارة الكتاب ــل، هــو يف مه ــف للطف ــداع يف التألي اإلب

ــة  ــودة اللغ ــن ج ــال ع ــة، فض ــة العمري ــب املرحل ــرة تناس ــرة وفك ــة مبتك ــدد وطريق مح

وقوتهــا ويف نفــس الوقــت ســهولتها وعــدم تعقيدهــا، فمــن هــذا الــذي يزعــم بــأن الكتابــة 

ــن  ــد م ــن ألي واح ــيطة وميك ــف بس ــة تألي ــا طريق ــدة؟ أو أنه ــر معق ــهلة وغ ــل س للطف

اقتحــام هــذا املجــال!.

يف الغــرب بصفــة عامــة واليابــان والكثــر مــن الــدول، بــات هنــاك إدراك مبكــر لهــذا النــوع 

ــم بهــا  ــة املخصصــة لألطفــال واليافعــني يهت ــات األجنبي مــن األدب، حيــث تجــد أن الرواي

ــن،  ــارك توي ــف م ــوم ســوير( للمؤل ــل )مغامــرات ت ــرة مث وتتحــول ألعــامل عظيمــة ومؤث

حيــث نــرشت هــذه الروايــة يف عــام 1876 وإىل يومنــا هــذا تبــاع هــذه الروايــة يف املكتبــات 

ــام 1900  ــرت( ع ــب بي ــة األرن ــام 1894 و )حكاي ــرشت ع ــي ن ــال( الت ــي األدغ ــاً )صب وأيض

وغرهــا مــن الروايــات، وحتــى أن بعــض رشكات األفــالم قامــت مبحــاكاة بعــض مــن هــذه 

الروايــات القدميــة ومتثيلهــا، ونالحــظ إقبــال النــاس عليهــا وعرضهــا يف القنــوات املخصصــة 

لألطفــال، لذلــك البــد مــن االهتــامم باإلنتــاج األديب للطفــل، ألن هــذه األعــامل لهــا تأثــر 
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عميــق يف الطفــل، وجــودة القصــة للطفــل هــي العامــل الرئيــي الــذي يجعــل األطفــال 

ينجذبــون نحــو القــراءة..

ــل،  ــي أدب الطف ــزات مؤلف ــن منج ــل م ــن التقلي ــدالً م ــة ب ــة الحقيقي ــي املهم ــذه ه وه

ــة. ــن األهمي ــة م ــة يف غاي ــة ووظيف ــن مهم ــل م ــغال بالتقلي واالنش
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حتى يبقى األطفاُل أطفااًل
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ــة  ــارة تكــون مراحــل مليئ ــة أخــرى، وت ــة ملرحل ــاة اإلنســان وينتقــل مــن مرحل تتغــر حي

ــي  ــة الت ــك الطفول ــى ذل ــال ع ــدا. مث ــلبية ج ــون س ــرى تك ــارة أخ ــة، وت ــور الرائع باألم

ــل  ــلوبه يف التعام ــل وأس ــا.. فســلوك الطف ــر يف حياتن ــا ملراحــل أك ــا انتقلن عشــناها، ومنه

والتعاطــي مــع النــاس مــن حولــه دامئــا مــا يكــون رقيقــاَ وعفويــاً جــداَ، ذلــك ألنــه ال يضــع 

يف بالــه عندمــا يتواصــل مــع اآلخريــن أي معايــر وحســابات يجــب عــى اآلخريــن تغطيتهــا 

عندمــا يصادقهــم ويتعامــل معهــم باحــرتام، كــام أن األطفــال ال يجاملــون أو ينافقــون أو 

ــون قلوبهــم بالزيــف والخــداع. ميلئ

لكــن هــذا الطفــل يتغــر ألن هــذه هــي طبيعــة الحيــاة، ومن هنــا تبــدأ املشــكلة، فاألطفال 

ــا مــا يكــون تغّرهــم وتكــّون أفكارهــم  ــا أن نشــكلهم كــام نشــاء وغالب كالصلصــال، ميكنن

ناتــج مــن التأثــر باملحيــط الــذي يلفهــم. فــاألرسة واملدرســة واملجتمــع الخارجــي لهــم أثــر 

بالــغ يف تكويــن شــخصية الطفــل وأفــكاره وتوجهاتــه عندمــا يكــر..

األمــر هــو أننــا نحولهــم لنســخ مكــررة مّنــا وال ننشــئهم عــى املحافظــة عــى تلــك القلــوب 

ــة والريئة. الصادق

هــل الحظتــم يومــا أن مجموعــة مــن األطفــال يتشــاركون اللعــب واملــرح لفــرتة مــن الزمن، 

ــا مــا  ــاك طفــال مــرتوكا ومرفوضــا بينهــم وغالب وبعــد مــي بعــض الوقــت تالحــظ أن هن

يتــم التنمــر عليــه أو شــتمه ورضبــه؟ كيــف تغــرت أفــكار األطفــال بعــد أن كان صديقهــم 

ــام  ــة في ــض والعنري ــره والرف ــوا الك ــم تعلم ــو أنه ــبب ه ــل الس ــدة؟ لع ــك امل ــوال تل ط

بينهــم.. وهــذا ال يعنــي بالــرورة أن أحــدا بالغــا – كبــرا يف الســن - جــاء ولقنهــم كيــف 

يكرهــون ويشــتمون ويربــون بــل هــي مشــاهدات يرونهــا يف حياتهــم اليوميــة يف البيــت 

واملدرســة والشــارع.

صحيــح أن العــامل ليــس مثاليــا، ولكــن البــد مــن تنشــئة األطفــال وتربيتهــم عــى املثاليــة 

يف التعامــل مــع اآلخريــن، فهــذه فطرتهــم التــي تتغــر بســبب فســاد األخــالق مــن حولنــا 

ــاين  ــر اليون ــوف واملفك ــال الفيلس ــام ق ــر. وك ــم أك ــا يف أعامقه ــا وتأصيله ــا حاميته وعلين

املعــروف ســقراط: »الرتبيــة عــى األخــالق أهــم لإلنســان مــن خبــزه وثوبــه«.

ويف أحيــان كثــرة تكــون هــذه الرتبيــة، بالقــدوة الصالحــة املثاليــة، مبعنــى عــى األب واألم، 



15

عــى وجــه الخصــوص، تعديــل الســلوكيات واأللفــاظ وتقويــم طــرق تعاملهــم مــع اآلخريــن 

وداخــل منزلهــم، حرصــاً عــى ســلوك طفلهــم ولينشــأ يف بيئــة قوميــة تطلــق لــه املســتقبل 

الواعــد الجميــل وهــو محمــل بقيــم رائعــة وقوميــة، الرتبيــة ليســت تلقــني وتوجيــه، هــي 

ســلوكنا نحــن الكبــار، أمــام أطفالنــا، وكلــام كنــا مثاليــني أمامهــم، كلــام كان منوهــم العقــي 

والرتبــوي أكــر مثاليــة.. هــذه هــي الرتبيــة الحقيقيــة.
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عند فتح اإلبريق
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أطفالنــا لهــم ترفــات غريبــة، ويف أحيــان يقومــون بفعــل أمــور ال نفهمهــا نحــن الكبــار، 

فتكــون ردة فعلنــا قاســية، دون محاولــة أي تفهــم لهــذا الســلوك الطفــويل، الــذي يحــدث 

أننــا نحطــم هــذا الطفــل وبقســوة.. بــني يــدي قصــة جميلــة تحمــل داللــة تربويــة عميقــة، 

وأيضــا توضــح مــا أريــد أن أوصلــه لكــم.. وهــي عــن جيمــس وات، وهــو عــامل ومخــرتع 

ومهنــدس اســكتلندي رائــد يف الثــورة الصناعيــة، خــالل مرحلــة طفولتــه كان عنــد جلوســه 

ــع  ــم يرف ــده، ث ــم يعي ــق ث ــاء اإلبري ــع غط ــوم برف ــه، يق ــع عمت ــاهي م ــدة الش ــام مائ أم

الفنجــان ويضعــه فــوق البخــار الــذي يخــرج مــن إبريــق الشــاي، ثــم يعيــده، ثــم يرفــع 

ملعقــة ويضعهــا فــوق اإلبريــق، ثــم يعيدهــا، وكان يتســاءل يف نفســه أثنــاء قيامــه بهــذا 

الفعــل، ملــاذا كان الغطــاء يصعــد عندمــا يقــرتب اإلبريــق مــن النــار؟ ثــم يعــود إىل مكانــه 

إذا أبعدنــاه عــن النــار؟.

ــا جيمــس، اذهــب و اقــرأ  ــا لــك مــن كســول ي ــة: »ي ــه تغضــب وتوبخــه قائل كانــت عمت

كتــاب أو افعــل يشء ينفعــك بــدالً مــن اللهــو باملائــدة و تضييــع الوقــت عــى هــذا النحو«.. 

كان جيمــس وات يف طفولتــه نحيــالً و هزيــالً وعرضــه دومــاً للســخرية مــن أقرانــه وزمــالءه، 

وبالرغــم مــن هــذا مل يتوقــف عــن االستكشــاف والتعلــم والعمــل، ومــن كان ليعلــم أن ذلك 

الصبــي ســيكون مــن أوائــل مــن قامــوا بتأســيس مبــادئ القــوه البخاريــة، فلــم تكــن عمتــه 

تعلــم انــه عندمــا كان يرفــع غطــاء اإلبريــق، وثــم يعيــده و يكــرر ذلــك مــرات عديــدة، مل 

تكــن تعلــم انــه يف الحقيقــة يعمــل عــى تجربتــه األوىل الخــرتاع املحــرك البخــاري والــذي 

خــدم البرشيــة لفــرتة طويلــة وقــد كان نقلــة عظيمــة يف مجــال الطاقــة فقــد اختــر عــى 

اإلنســان الــذي كان يعتمــد عــى القــوة البدنيــة الكثــر مــن العنــاء وفتــح آفــاق جديــدة 

مــن الوســائل التــي خدمــت البرشيــة، فصنعــت القطــارات البخاريــة والســيارات البخاريــة 

والعديــد مــن اآلالت األخــرى.

عندمــا رأت عمــة جيمــس أنــه يلهــو بغطــاء اإلبريــق وبختــه وأخرتــه بــأن يقي وقتــه فيام 

ينفعــه، وهــذا مــن أســباب النجــاح فلــو كانــت تلــك العمــة مثــل العديــد مــن األمهــات يف 

ــا  ــيء آخــر، وهن ــو ب ــه أن يذهــب لله ــت من العــر الحــارض الكتفــت بتوبيخــه أو طلب

ــاء، فقســوة عمــة جيمــس، عليــه كانــت تصــب يف  يكمــن الفــرق يف الرتبيــة وتدليــل األبن

مصلحتــه و بالرغــم مــن هــذا كلــه، جيمــس مل يكــن يلهــو!

لذلــك نحتــاج أحيانــاً لتطويــر أســاليب تربيتنــا لتتناســب مــع أســلوب تفكــر أبنائنــا.. فعمــة 
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ــرأ  ــب واق ــا )اذه ــلوب توبيخه ــن أس ــرتع م ــر ويخ ــه اآلن يفك ــم ان ــن تعل ــس مل تك جيم

أو افعــل شــيئاً مفيــداً( نــدرك أنهــا تســعى لتطويــر مهاراتــه وعقليتــه ولــو علمــت كيــف 

يفكــر جيمــس ملــا وبختــه هكــذا!! هــذه مبثابــة الرســالة لآلبــاء أن ال يســتعجلوا يف إطــالق 

األحــكام عــى أبنائهــم و يكونــوا خــر داعمــني لهــم.
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هل كانت السلحفاة عنيدة؟
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يف البعــض مــن األحيــان قــد تخذلنــا الخــرة، فــال نعــرف كيــف نتعامــل مــع بعــض املواقــف 

الحياتيــة التــي متــر بنــا، وقــد ال نستشــر ونســأل، ونبــدأ بالعــالج ووضــع الحلــول، ونحــن 

نعتقــد أننــا نحســن الصنــع، ويف الحقيقــة نحــن نرتكــب خطــأ وقــد يكــون فــادح.

البعــض مــن املواقــف التــي نســمع بهــا، أو حتــى نقــع فيهــا نحــن بأنفســنا، نســتغربها وقــد 

ــا، واملشــاهد  ــا وعــى كرامتن ــى تعــدي علين ــا، أو حت ــا اســتهتار موجــه ضدن نفرهــا بأنه

عديــدة مثــل أن تســلم عــى شــخص ويتجاهــل الــرد، أو أن تــرى وقــد ازدحمــت الســيارات 

ببــاب منــزل جــارك، ضيــوف يدخلــون وآخريــن يخرجــون، ومل يقــم بدعوتــك، وتســتغرب، 

خاصــة وأنــك دومــا تقــوم بدعوتــه عــى أي مناســبة تقيمهــا يف منزلــك، فتأخــذ منــه موقــف 

ــل  ــو غاف ــات، وه ــن االتهام ــا م ــم، وغره ــاس وال يحرتمه ــدر الن ــه ال يق ــر أن ــدايئ وتعت ع

متامــا، بــل تقــع الكثــر مــن مثــل هــذه املواقــف حتــى بــني األصدقــاء وزمــالء العمــل، وهــي 

ال يــكاد ميــر بنــا يومــاً إال وتكــون واقعــة بطريقــة أو أخــرى علمنــا أو مل نعلــم.

ــه  ــل كان لدي ــن طف ــن تحــي ع ــن الزم ــرتة م ــل ف ــا قب يف هــذا الســياق أورد قصــة قرأته

ســلحفاة يعتنــي بهــا ويلهــو معهــا ويطعمهــا، يف أحــد األيــام البــاردة جــاء الطفــل فوجــد 

ــرج  ــل لتخ ــر الطف ــارس فأنتظ ــرد الق ــن ال ــي م ــا لتحتم ــل قوقعته ــلحفاة داخ ــك الس تل

ــتى  ــرج بش ــا تخ ــاول أن يجعله ــذ يح ــرج، أخ ــت أن تخ ــا أب ــرى لكنه ــرة أخ ــلحفاة م الس

ــرج. ــا مل تخ ــا لكنه ــاول هزه ــا وح ــا بالعص ــة فربه ــائل املمكن الوس

ــن  ــدة ع ــن وال ــر االب ــك، أخ ــبب ذل ــن س ــأله ع ــب، فس ــر وغاض ــه متوت ــاهد األب ابن ش

مشــكلته مــع الســلحفاة، التــي تــأىب الخــروج مــن قوقعتهــا للهــو معــه، ابتســم األب وطلــب 

مــن ابنــه أن يــرتك الســلحفاة، وان يجلــس معــه أمــام املدفــأة حيــث كانــت النــار مشــتعلة، 

ــار، حتــى أخــذت الســلحفاة تخــرج مــن قوقعتهــا لتقــرتب مــن  ومــا أن جلســوا أمــام الن

ــاة يجــب أن  ــاً مــن الــرد القــارس، وهكــذا أخــر األب ابنــه أن كل يشء يف الحي ــار هرب الن

نختــار الوســيلة الصحيحــة إلصالحــه.

يف الحقيقــة أن الســلحفاة مل تكــن عنيــدة لــي ال تخــرج، بــل كانــت بحاجــة إىل أن يفهــم 

الطفــل مــا هــو الــيء الــذي مينعهــا مــن الخــروج مــن قوقعتهــا. وهكــذا الحــال بالنســبة 

ــه بالقــوة أو  ــاس أيضــاً يجــب أن ال نقســو عليهــم، وأن ال نجرهــم عــى مــا ال يريدون للن

أن نطلــب منهــم تريــر ألفعالهــم وترفاتهــم، بــل يجــب أن نجعلهــم يشــعرون باالرتيــاح 
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واألمــان والطأمنينــة، كــام شــعرت الســلحفاة بــدف النــار فخرجــت مــن قوقعتهــا، بينــام مل 

تخــرج عندمــا كان يربهــا الطفــل عــى تلــك القوقعــة، فكيــف هــو الحــال ونحــن نتعامــل 

مــع بعضــا البعــض، لدينــا أحاســيس ومشــاعر، ينبغــي مراعاتهــا يك تتلقــى احــرتام النــاس 

وتقديرهــم، وبالتــايل ينعكــس ذلــك عــى حياتــك مــن خــالل تعامــل مــن هــم حولــك معك.

إن تقديــر ظــروف اآلخريــن مــن أهــم الجوانــب الحياتيــة التــي ينبغــي مراعاتهــا.. وأيضــاً 

يجــب علينــا أن نلتمــس لهــم العــذر، فيــام ال نفهمــه مــن ترفــات قــد تكــون عفويــة أو 

لهــا ســبب غائــب عنــا، وليكــن شــعارنا التمــس العــذر دومــا لآلخريــن...
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األم ال تستسلم
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 قــد ال تكــون كل األيــام التــي متــر بنــا جيــدة، ولكــن هنــاك شــيئاً جيــداً يف كل يــوم منهــا، 

ــا  ــد تأمله ــن عن ــا. لك ــن قائله ــرف م ــن وال أع ــن الزم ــرتة م ــذ ف ــة من ــذه املقول ــرأت ه ق

ســتدرك أن هــذه الحيــاة تحتــوي عــى األشــياء الجميلــة واملمتعــة والرائعــة، وتحتــوي أيضــا 

عــى العكــس، ولكــن يف بعــض األحيــان يكــون الخيــار بــني أيدينــا، مــن حيــث زيــادة أالمنــا 

وهمومنــا أو تخفيفهــا.

مالمــح هــذا الخيــار، وأننــا نســتطيع فعــال التغلــب عــى أشــواك الحيــاة وعقباتهــا ومصائبها 

 chicken soup :بعــدة فضائــل بــني أيدينــا وجدتهــا ماثلــة يف كتــاب ملهــم حمــل عنــوان

for the soul«  حكــت فيــه فتــاة أســمها »ليــزا رايــت« جانــب مــن قصــة حياتهــا، قالــت 

ــة  ــد بوالي ــة فينالن ــم رشط ــن قس ــي م ــال هاتف ــت اتص ــام تلقي ــن األي ــوم م ــا: » يف ي فيه

نيوجــريس األمريكيــة، وأنــا يف عمــي، اخــرين الرشطــي بــأن منزلنــا قــد احــرتق، وأن جســد 

ــق إىل نيوجــريس  ــد كان الطري ــة مــن الحــروق، لق ــب بنســبة ســبعني باملائ ــد أصي أمــي ق

ــي،  ــذ طفولت ــي من ــع أم ــايت م ــرتجع ذكري ــت أس ــد كن ــايت، فق ــه يف حي ــق رست أطــول طري

ــا كان  ــا عندم ــا الدامئــة يل ومنه ــر حاميته ــي إىل املدرســة، وأتذك ــت تصطحبن ــا كان وعندم

أحــد الفتيــان يضايقنــي بكالمــه، وذهــاب أمــي إىل أرسة ذلــك الفتــى وإخبارهــم بأســلوب 

قــوي وشــديد، أن يكفــوا أبنهــم عــن مضايقــة اآلخريــن. عندمــا وصلــت إىل املركــز مل أكــن 

أعلــم إن كنــت مســتعدة حقــاً ملــا ميكــن أن أراه، فقــد كانــت أمــي ملفوفــة بعصابــة مــن 

ــك  ــا، انقضــت تل ــاء، وال أرى منهــا ســوى عينيهــا وانفه ــدو كاملومي رأســها إىل قدميهــا، وتب

الليلــة وأنــا أبــي يف معظمهــا، بســبب ذلــك املنظــر األليــم.

ــم جــاء  ــاح الخــر! ث ــول: صب ــت ممرضــة وهــي مبتهجــة تق ــام دخل ــاح احــد األي ويف صب

ممــرض آخــر كان مــوكل بحالــة والــديت وقــال: هــل أمضيــت ليلــة جيــدة؟ وكان مبتهجــاً 

ــة،  ــك الليل ــدة، ويف تل ــة جي ــد أمضــت هــي ليل ــال: لق ــم ق ــة ث ــتارة الغرف أيضــاً، وأزاح س

كانــت أمــي قــد اســتيقظت وعندمــا رفعــت برهــا ورأتنــي أرشق وجههــا وبــدأ كل مــن 

ــق. ــاح بالتصفي كان يف الجن

ــك هــو األهــم بالنســبة إيل،  ــت وذل ــا تعاف ــة ولكنه ــي طويل ــايف أم ــة تع ــت رحل ــد كان لق

وبالرغــم مــن تعافيهــا إال أن االندمــاج يف املجتمــع مــرة أخــرى كان صعــب بعــض الــيء، 

كان عليهــا أن تتعلــم املــي مــن جديــد، والحديــث و األكل وارتــداء املالبــس بنفســها، كان 

عليهــا أن تتعلــم كل يشء مــن جديــد.
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وبغــض النــر عــن كونهــا يجــب أن تحيــى حياتهــا بهــذه التشــوهات الناتجــة عــن الحريق، 

إال أنهــا فعلــت ذلــك وبــدأت بالتأقلــم مــع الوضع«.

لقــد عاشــت ليــزا ووالدتهــا أيــام عصيبــة لكنهــا كانــت بالنســبة إىل ليــزا مبثابــة درس، كــام 

ــي نفســه  ــي الذهن ــق توجــه أم ــر، أن اعتن ــة األم ــت رغــم صعوب ــا: حاول ــت يف قصته كتب

ــاة،  نحــو إصابتهــا يف الحريــق طــوال تلــك الســنوات، فــدون االكــرتاث مبــا تســببه يل الحي

حاولــت أن أتذكــر أن انظــر إىل النصــف اململــوء مــن الكــوب، وأنــا أديــن بهــذا ألمــي التــي 

مل تستســلم أبــداً.

ــل  ــار، ب ــا مل تنه ــة وأبنته ــذه املحن ــاوزت ه ــل تج ــلم، ب ــأن األم مل تستس ــم ب ــي أن نعل بق

ــل  ــا ملث ــا، والســبب أن هــذه األم الشــجاعة أعــدت طفلته ــع والدته ــوة م ــكل ق وقفــت ب

هــذا اليــوم، ملثــل نكبــات ونــزالت القــدر، وهــذا مــا يفــرتض بنــا أن نفعلــه مــع أطفالنــا أن 

ــا. ــاة وتحدياته ــة الحي ــي تســاعدهم يف مواجه نربيهــم ونعلمهــم الخــرات الالزمــة الت
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التعليم ال نريد إصالح نريد تحول
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أعتــر أن التعليــم يف العــر الحديــث، يشــبه املعادلــة الصعبــة، فهــو جانــب حيــايت واســع 

جــدا وميــس كل واحــدا منــا، ولهــا تأثــر عــى مســتقبل األفــراد والشــعوب واألمــم، ورغــم 

ــات ودول،  ــا مجتمع ــت به ــة قام ــارب ملهم ــة، وتج ــات ناجح ــاذج لسياس ــد من ــه توج أن

ــه ال  ــار، إال أن ــاري واالزده ــو الحض ــوض والنم ــدم والنه ــاف التق ــم يف مص ــا التعلي وضعه

ميكنــك اســتقطاب منوذجهــم وإســقاطه عليــك بكاملــه وبشــكل حــريف. نحــن وللــه الحمــد 

نعيــش نهضــة تنمويــة ومعرفيــة غــر مســبوقة يف عاملنــا العــريب، إال أن طموحاتنــا أعظــم، 

وتطلعاتنــا أكــر، ونــدرك أننــا دون حركــة تعليميــة متفوقــة وناجحــة ودقيقــة ومتلــك قــدرة 

عاليــة ومرونــة كبــرة مــن التطــور والتغــر والتــاميش مــع املتطلبــات العريــة، فإننــا لــن 

نســتطيع مواصلــة هــذه الزخــم، وكل هــذا الحــامس والحيويــة.

اليــوم متلــك بالدنــا خطــط تنمويــة طموحــة، وتطلعــات عاليــة وكبــرة جــدا، فنحــن لدينــا 

وكالــة للفضــاء، ولدينــا برنامــج طمــوح لغــزو الكــون، لدينــا مــدن طبيــة ومراكــز أبحــاث 

طموحــة وعلــامء قدمــوا مخرتعــات وســجلوا بــراءات، ونحتــاج للمزيــد مــن الزخــم وللمزيد 

مــن املــوارد البرشيــة املؤهلــة القــادرة عــى العمــل بقــدرة مهنيــة وعلميــة، نحتــاج لتعليــم 

يــوازي كل هــذه الطموحــات، وحركــة تعليميــة متوازنــة بــني مبادئنــا الراســخة وحاجــات 

عــامل اليــوم، نحتــاج لتعليــم متطــور يتنفــس ولــه روح، وليــس جامــد وهيــكل بــادر، نريــد 

تعليــم يتــامىش مــع العــر ومخرتعاتــه املتســارعة.

يقــول الدكتــور كــني روبنســون، وهــو أحــد رواد صناعــة اإلبــداع واالبتــكار: » مل تتــم تصميم 

ــا  ــت صياغته ــل مت ــاً، ب ــا حالي ــي نواجهه ــات الت ــب التحدي ــة لتناس ــم الحالي ــم التعلي نظ

لتناســب احتياجــات أزمنــة قــد انقضــت، ولــن يكــون اإلصــالح كافيــا فهــي تتطلــب تحــوالً 

ــر  ــن غ ــق، فم ــف ونتف ــا نختل ــال هن ــام يق ــة، أو ك ــة املحوري ــا النقط ــل هن ــالً«. ولع كام

ــق  ــس إال يف نطــاق ضي ــذي ال مي ــدس ال ــة املق ــدرايس مبثاب ــج ال ــون املنه ــك ي ــول ان املعق

ووفــق رشوط وهالــة مــن االجتامعــات وعــرشات العــرشات مــن الخــراء، اللذيــن ميضــون 

العــام والعامــني مــن أجــل اإلضافــة والحــذف، وإذا أقــرت كان الزمــن قــد تجاوزهــا، نريــد 

مرونــة اكــر وحركــة متســارعة تأخــذ بآخــر متوصــل لــه العلــم مــن الخــرات واملخرتعــات، 

ــن  ــزء م ــون ج ــج أن تك ــن املناه ــد م ــا، نري ــكل زخمه ــم ب ــا يف منهجه ــا أبنائن وان يجده

حياتنــا وتطلعاتنــا وليســت تتحــدث عــن عــامل مــى وانتهــى..

نريــد فيهــا نبــض وروح وحيــاة، وال أخفيكــم أننــي كلــام ســمعت تريــح ألي مســؤول يف 
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مجــال التعليــم يف عاملنــا العــريب بصفــة عامــة، وهــو يتحــدث عــن إصــالح الهيــاكل واملنهــاج 

والطــرق، أردد نحــن نحتــاج لتحــول كامــل حتــى يف التفكــر والطريقــة.
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التعليم ملاذا نخاف االبتكار ؟
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ــة  ــل العملي ــدم، وتظ ــور والتق ــاء والتط ــد الرخ ــد ينش ــكل بل ــس ل ــم هاج ــل التعلي يظ

التعليميــة األهــم لإلنســان كونهــا العمليــة التــي تبــدأ معــه منــذ نعومــة أظافــره وحتــى 

مرحلــة متأخــرة مــن العمــر، وأقصــد بالتعليــم النظامــي الــذي يبــدأ مــن التمهيــدي مــرورا 

عــى املراحــل الدراســية املختلفــة وصــوال للجامعــة، والبعــض قــد يكمــل للامجســتر ثــم 

ــة،  ــم خــارج عــن املؤسســة التعليمي ــوع مــن التعلي ــاك بطبيعــة الحــال ن ــوراه، وهن الدكت

أقصــد بــه املعــارف التــي تكتســب مــن الخــرات والتوجيهــات واملالحظــات، إذن للعمليــة 

ــا. ــر عظيــم وواضــح يف حياتن ــة أث التعليمي

تداعــت لذهنــي هــذه األفــكار وأنــا اقــرأ خــر مــن فنلنــدا حيــث يفكــر املســئولني هنــاك 

ــر مــن أفضــل  ــدي يعت ــم الفنلي إللغــاء املــواد الدراســية، ومــن املعــروف أن نظــام التعلي

نظــم التعليــم يف العــامل، وتعتــر بــني أول عــرش دول يف العــامل يف تصنيــف أنظمــة التعليــم، 

ــاك ال يفكــرون يف الحفــاظ عــى هــذه  ــم هن ــإن ســلطات ومســئويل التعلي ورغــم هــذا ف

املكانــة بنفــس اآلليــات والطــرق، بــل بإحــداث ثــورة حقيقيــة يف طريقــة التعليــم نفســه، 

والفكــرة وفــق مــا نقلتــه الكثــر مــن وكاالت األنبــاء وهــي النقطــة الالفتــة لألمــر، أن عمليــة 

التطويــر ترتكــز عــى محــور جوهــري يتعلــق بإلغــاء املنهــج الــدرايس نفســه، وهــذا يعنــي 

إلغــاء مــادة الرياضيــات والفيزيــاء والتاريــخ والجغرافيــا وغرهــا، وهــي الطريقــة التعليميــة 

املعمــول بهــا منــذ عــام1900م حســب مــا رصح بــه مارجــو كيلونــني، مديــر قســم التعليــم 

يف العاصمــة هلســني، الــذي قــال: » االحتياجــات تغــرت اآلن، ويتحتــم علينــا إنشــاء نظــام 

يناســب القــرن الحــادي والعرشيــن«.

أمــا كيــف ســيتعلم الطــالب والطالبــات؟ فالفكــرة تنحــر بــدال مــن دراســة املــواد العلميــة 

منفصلــة يف مناهــج مقســمة عــى كتــب متفرقــة، أن يقــوم الطــالب بــدال مــن هــذا بدراســة 

األحــداث والظواهــر مــن جوانــب متعــددة، وســاقوا مثــال بالحــرب العامليــة الثانيــة، التــي 

ســتدرس مــن الجانــب التاريخــي والجغــرايف والرياضيــات، ودورة تحمــل عنــوان » العمــل 

يف املطعــم« يتعلــم خاللهــا الطــالب اللغــة االنجليزيــة واالقتصــاد ومهــارات االتصــال، وأنــه 

ــار املوضــوع أو  ــن اختي ــيتمكن الطــالب م ــم س ــدة يف التعلي ــة الجدي ــذه الطريق ــا له وفق

الظاهــرة التــي توافــق أفــكاره واتجاهاتــه يف الحيــاة، وهنــاك تفاصيــل أخــرى حملهــا الخــر، 

لكــن مــا يهمنــي يف هــذا الســياق، هــو الرغبــة الواضحــة يف االبتــكار لــدى مســئويل التعليــم 

يف فنلنــدا وعــدم خوفهــم مــن التطويــر حتــى ولــو مــس جــذور متأصلــة، ألن لديهــم رغبــة 

ــرش  ــى ع ــترتبع ع ــة وس ــذه الطريق ــتقر ه ــيحدث اآلن س ــذي س ــز، وال ــة يف التمي واضح
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التميــز يف نظــام التعليــم عــى مســتوى العــامل، ونبــدأ بعدهــا بنســخ التجربــة بعــد عقــد أو 

عقديــن، والســبب هــو الخــوف مــن التطويــر والتغيــر، أو عــدم الرغبــة الحقيقيــة باالبتــكار 

والتميــز.
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املعرفة قوة حتى مع أطفالنا
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ــم نعمــة، واملعرفــة زاد  ــاص منهــا، وهــي أن العل ــد يف ذهنــي حقيقــة ال من ــوم تتزاي كل ي

مثــني يف مســرتنا يف هــذه الحيــاة، وأن مــن نعــم اللــه علينــا أن هــذه جميعهــا متاحــة لنــا، 

خاصــة يف زمننــا هــذا، حيــث بــات الحصــول عــى املعــارف واملعلومــات متاحــة وبضغــط 

زر مــن هاتفــك الجــوال، الــذي يصلــك بالعــامل يف ملــح البــر.

رغــم هــذا فــإن هنــاك مــن الزال يف عــامل آخــر مــن الرتاجــع املعــريف، واملشــكلة أن هــذا 

ــة طبيعــة  ــم، ومعرف ــدرة عــى الفه ــم، والق ــه الوعــي والعل ــاس يفــرتض في ــن أن التعــر م

شــبكة االنرتنــت، وأنهــا تحتــوي يف كثــر مــن األحيــان عــى معلومــات مثينــة ال تقــدر بثمــن، 

قــد تنقــذ حيــاة إنســان برمتهــا مــن مجاهــل التخلــف واألمل.

قبــل فــرتة مــن الزمــن شــكت إحــدى الصديقــات مــن عــارض يــالزم طفلتهــا، منــذ أكــر 

مــن ثالثــة أعــوام، وهــو بكائهــا الشــديد قبــل النــوم، كأنهــا تهــرب مــن النــوم وال تريــده 

خوفــا منــه.

وعندمــا ســألتها مــا اإلجــراء الــذي اتخذتــه ملعالجــة هــذه املشــكلة، قالــت بالحــرف الواحــد 

بأنهــا مل تــرتك قــارئ وال مطــوع إال ذهبــت لــه، وأنهــا دهنتهــا بزيــت مقــري عليــه، ولكــن 

دون جــدوى، هــذه الصديقــة متعلمــة وتحمــل شــهادة عليــا، ورغــم هــذا جهلــت أن حالــة 

طفلتهــا نفســية ال أكــر، واملشــكلة أنهــا مل تكلــف نفســها عنــاء تصفــح غوغــل لتجــد مئــات 

بــل ماليــني الحــاالت مثــل حالــة طفلتهــا، قــد يدهشــكم أن مشــكلة هــذه الطفلــة الصغــرة 

ــا  ــا طبي ــت له ــي، رشح ــالج النف ــة يف الع ــة متخصص ــة األم لطبيب ــا مبراجع ــت متام انته

وعالجيــا املشــكلة التــي تعانيهــا أبنتهــا وأرشــدتها أيضــا عالجيــا ونفســيا كيــف تتعامــل مــع 

أبنتهــا، تقــول هــذه الصديقــة بأننــي أنقــذت طفلتهــا وأنقذتهــا هــي أيضــا ألنهــا كانــت 

تعــاين مــن بــكاء طفلتهــا املتواصــل يف كل ليلــة حتــى يغلبهــا النــوم.

وأنــا أقــول لهــذه الصديقــة، لقــد بقيــت طفلتــك يف معمعــة مشــكلة طــوال ثالثــة أعــوام، 

مل يســعفك علمــك وال دراســتك مبعرفــة الســبب، راجعــي علمــك وركــزي عــى البحــث عــن 

املعرفــة ألنهــا ســالح يحمينــا يف أحلــك األوقــات.
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حتى ال تتوقف العقول الواعدة
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كثــر مــن علــامء الرتبيــة واملجتمــع، حــذروا مــن اإلدمــان عــى الهواتــف الذكيــة، وهنــاك 

دراســات ذهبــت إىل أن هــذا النــوع مــن اإلدمــان يعــد األخطــر، كونــه يحدث دون الشــعور 

ويف اللحظــة نفســها ال توجــد عيــادات وال أقســام متخصــص للعــالج وتقديــم االستشــارات 

الالزمــة، رغــم أن رضر اإلدمــان عــى تقنيــات االتصــاالت الحديثــة، فادحــة عــى مســتوى 

الفــرد واملجتمــع.

ويف دراســة أملانيــة نــرشت حديثــا بينــت: »أن الشــباب يقضــون يف املتوســط مــن ثــالث إىل 

أربــع ســاعات يوميــا عــى اإلنرتنــت« ومــن وجهــة نظــر شــخصية أعتقــد أن عــدد الســاعات 

أكــر، وهــذا الوقــت يتــم متضيتــه يف الدردشــة والتنقــل بــني الحســابات املختلفــة ملواقــع 

التواصــل االجتامعــي، وأيضــا لســامع املوســيقى ومشــاهدة األفــالم وال تنــى األلعــاب، وان 

هــذا الســلوك يتزايــد يومــا بعــد آخــر.

ويف الحقيقــة مل يعــد شــيئا مســتغربا أن تشــاهد يف األماكــن العامــة كاملطاعــم واملقاهــي، 

أثنــني أو أكــر يجلســون عــى طاولــة واحــدة وكل واحــدا منهــم ممســكا بهاتفــة الجــوال 

ومنغمســا متامــا، وال تتــم بينهــم إال أحاديــث مختــرة ومبتــرة، بــل تشــعر بأنهــم 

ــا. ــون عــن الواقــع متام منفصل

العلــامء يبينــون أنــه مــع تزايــد التطبيقــات عــى تلــك الهواتــف الذكيــة وتزايــد التوجــه 

الحيــايت نحوهــا ألنهــا تقــدم لنــا الكثــر جــدا مــن التســهيالت، فــإن موجة مــن اإلدمــان التام 

عــى تلــك األجهــزة يف الطريــق، وأن مــا نــراه مــا هــي إال البدايــة فقــط، وأن التكنولوجيــا 

ــا  ــع م ــى اآلن جمي ــا مل تقــدم حت ــدأ بعــد، وأن هــذه التكنولوجي ــا مل تب ــة وتأثراته الحديث

لديهــا ومــن غــر املتوقــع أن يكــون لهــا حــد يف التطــور والتقــدم.

ــع وســيل جــارف ســتزيح كل  ــا واق ــة هــذه التطــورات، ألنه ــس مقاوم ــوب اآلن لي واملطل

ــن  ــوب، ولك ــود واملطل ــدف املنش ــق اله ــن يحق ــض ل ــا الرف ــا، وأيض ــاول اعرتاضه ــن يح م

ــورات  ــة، تط ــاالت الحديث ــا االتص ــورات يف تكنولوجي ــذه التط ــق ه ــي أن يراف ــن البديه م

ــوع مــن اإلدمــان،  ــادات وخــراء متخصصــني للعــالج مــن هــذا الن ــم النصــح وعي يف تقدي

وأيضــاً لتقديــم استشــارات للطــالب والفتيــات عــن االســتخدامات األمثــل لهــذه التقنيــات، 

مبعنــى نحتــاج لتقديــم برامــج حيويــة ونشــطة تســر جنبــا لجنــب مــع هــذه التقنيــة بــل 

ــان  ــا يقعــون يف رشك اإلدم ــن مبجــرد م ــا، اللذي ــة للوصــول للضحاي تســتخدم هــذه التقني
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التقنــي فــإن قدراتهــم وإنتاجيتهــم تتعطــل، وهــذه خســارة فادحــة ألي مجتمــع خاصــة 

وهــم يف مقتبــل العمــر ويف زخــم عطائهــم املتوقــع منهــم، لنعمــل عــى عــدم التســبب يف 

ــة للمســتقبل. وقــف العقــول الواعــدة املتوثب
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حتى ال نؤثر عىل مستقبلهم
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دومــاً نســمع مقــوالت تحــث عــى أنــه يجــب عــى كل واحــدا منــا أن يتبــع شــغفه بهمــة 

ورغبــة وحــامس، ويتــم يف العــادة توجيــه مثــل هــذه الكلــامت لــكل مــن هــو يف مقتبــل 

العمــر مــن الفتيــات والشــباب، خاصــة يف عرنــا والــذي  نشــاهد تزايــد وتــرة الــدورات 

التدريبيــة التــي تتحــدث عــن املســتقبل والــدروس والكتــب عــن التنميــة الذاتيــة والبرشية، 

والتــي تهــدف لزيــادة وتــرة الحــامس لألجيــال املقبلــة، وتحــاول أن ترشــدهم نحو مســتقبل 

جميــل ومزدهــر، وهــذا يف مجملــة كــام أســلفت جيــد، ولكــن يبقــى ســؤال مهــم وحيــوي، 

مــا هــو هــذا الشــغف؟ ومــن يحــدده؟ وكيــف ينبــع ويظهــر؟ ثــم كيــف يتحــول لشــغف؟ 

مثــل هــذه األســئلة لعلهــا تكشــف جانبــا مهــام مــام أريــد الوصــول لــه، وتحديــدا كيــف 

ــا،  ــة م ــة أو برغب ــا أو مبهن ــوع م ــغف مبوض ــر بالش ــل العم ــو يف مقتب ــن ه ــاع م ــم إقن يت

ثــم نعتــر هــذا الشــغف مقبــوالً ومفيــداً للمجتمــع ككل، وهنــا تبــدأ املعضلــة الحقيقيــة، 

خاصــة ونحــن نعلــم أن رغباتنــا الذاتيــة الشــخصية ليســت يف مجملهــا مفيــدة وتتواكــب 

ــن  ــاً ع ــد متام ــون يف يشء بعي ــد يك ــغفك ق ــى أن ش ــع ككل، مبعن ــات املجتم ــع تطلع م

ســياق مهامــك الوظيفيــة، وبالتــايل تتوجــه نحــوه عــى حســاب االهتــامم بتطويــر قدراتــك 

ــل أو  ــوب الخي ــه شــغف برك ــن لدي ــا م ــون بينن ــد يك ــرة أخــرى ق ــة، م ــك اإلداري ومهارات

بحــب البحــر ورحــالت الغــوص، كيــف ميكــن لهــذا الشــغف والرغبــة أن تنعكــس إيجابيــاً 

ــه  ــة ســواء يف العمــل أو الدراســة، أو يف التعاطــي الســليم مــع والدي عــى مهامــه الحياتي

وأرستــه، خاصــة ونحــن نقــول لــه أن يتوجــه نحــو شــغفه بقــوة ودون أي تــردد، وأنــه إذا مل 

يفعــل هــذا فإنــه يف املســتقبل ســيندم، ببســاطة نحــن نوجــه رســالة مؤذيــة لــكل مــن هــو 

يف متقبــل العمــر عندمــا نحثهــم بقــوة ونزيــد حامســهم باالهتــامم بشــغفهم وبرغباتهــم 

الذاتيــة وعــدم االلتفــات ألي يشء قــد يعيقهــم.

ــات  ــو الفتي ــه نح ــا توج ــة عندم ــا، خاص ــرتوى يف كلامتن ــه، أن ن ــول ل ــد الوص ــذي أري ال

ــا لهــم، ونفهــم  ــد توجيهه ــي نري ــدرس الرســالة الت ــل العمــر، ولن والشــباب وهــم يف مقتب

عمقهــا ومحتواهــا بدقــة ومعرفــة، حتــى ال تســبب لهــم تشــويش غــر مــرر قــد يؤثــر فعــالً 

عــى مســتقبلهم.
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درهم الحالق والطفل الذيك
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بطبيعــة الحــال تختلــف أولوياتنــا يف الحيــاة، وتبعــا لهــا تختلــف اهتامماتنــا وأفكارنــا، بــل 

نحــن نختلــف حتــى يف طريقــة التفكــر، وهــذا االختــالف يجعــل البعــض منــا يعتقــد أنــه 

ميلــك الــذكاء املطلــق، وأنــه هــو الــذي يتمتــع بعقــل عبقــري، واآلخريــن ال ميلكــون مــن 

الــذكاء يشء، لــذا تجــده يســخر منهــم ويلقــي النكــت والطــرف عليهــم، وهــم يف الحقيقــة 

ــذا  ــه، يف ه ــل ل ــم األفض ــات أنه ــق بإثب ــم ال تتعل ــن اهتامماته ــر ذكاء لك ــوا أك ــد يكون ق

ــم  ــذي نعتقده ــح أن ال ــة توض ــذه القص ــى، وه ــالق وفت ــن ح ــة ع ــتحر قص ــى أس املعن

أغبيــاء قــد يكونــوا أغبيــاء وفــق رغبتهــم ولهــدف يريــدون تحقيقــه، وهــم يف الحقيقــة أكــر 

ذكاء، تقــول القصــة:« يف إحــدى األيــام دخــل فتــى إىل محــل حالقــة، فقــام الحــالق بالهمــس 

يف أذن الزبــون، الــذي يجلــس عــى كــريس الحالقــة، وقــال هــذا أغبــى فتــى، رأيتــه، واآلن 

ســوف أثبــت هــذا لــك، قــام الحــالق بوضــع درهــم يف يــده اليمنــى ويف يــده اليــرى 25 

ــار اليــد اليــرى التــي بهــا 25 فلســاً، فنظــر إىل  فلســاً، وقــام بتخيــر الفتــى بينهــام فأخت

الزبــون نظــرة االنتصــار وهــو يضحــك، وقــال لــه رأيــت هــذا أغبــى فتــى يف العــامل، فأنــا 

أعــرض عليــه يف اليــوم عــدة مــرات درهــم ويختــار 25 فلســاً. عندمــا انتهــى الزبــون مــن 

الحالقــة دفعــه الفضــول، وتوجــه نحــو الفتــى الــذي كان يجلــس بجانــب محــل الحالقــة، 

ــه أعــى قيمــه،  ــار الدرهــم رغــم أن ــار الـــ 25 فلســاً يف كل مــره وال تخت وســأله ملــاذا تخت

فقــال الفتــى مجيبــاً: ألن اليــوم الــذي آخــذ فيــه الدرهــم ســوف تنتهــي اللعبــة.

اآلن مــن هــو الــذيك هــل هــو الحــالق أم الفتــى؟ بالنســبة للفتــى ال يهــم أن يظهــر بأنــه 

غبــي، ألن اهتاممــه منصــب يف الكســب املــايل دون تعــب، لــذا يســاير الحــالق ويســاعده 

يف إثبــات وجهــة نظــره بأنــه غبــي فقــط ليضحــك، ولعــل بــني ســطور هــذه القصــة فائــدة 

جوهريــة وهــي أال نســتهني بــذكاء اآلخريــن، فلــكل منــا الجانــب الــذي يشــكل بالنســبة لــه 

اهتــامم ويصــب غالــب التفكــر حولــه.
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ملــاذا فنلنــدا تتصــدر العــامل يف التعليــم؟ هــذا الســؤال الــذي قمــت بطرحــه عــى نفــي، مــا 

الــذي ينقصنــا يف عاملنــا العــريب بصفــة عامــة، ومينعنــا مــن تصــدر العــامل يف جانــب حيــايت 

ــس  ــن أس ــث ع ــة بح ــت بعملي ــرة، قم ــة الكب ــا العناي ــف وأوله ــا الحني ــه دينن ــث علي ح

التعليــم يف فنلنــدا وعــى مــاذا يقــوم ويرتكــز عليــه، وجــدت أن معظــم األســباب عامــة، 

ميكــن ألي دولــة تطبيقهــا وببســاطة متناهيــة، وبقــي الســؤال إذن ملــاذا ال نفعــل؟

ــر التنافســية  ــة يف العــامل يف التعليــم حســب تقري فنلنــدا دولــة صغــرة، تعتــر أقــوى دول

ــة  ــن الهوي ــزء م ــم كج ــع التعلي ــت بوض ــا، قام ــوق فألنه ــذا التف ــباب ه ــا أس ــي، أم العامل

ــا  ــو يف صالحن ــل ه ــب، ب ــذا الجان ــق ه ــتطيع تطبي ــا نس ــا جميعن ــد أنن ــة، وأعتق الوطني

جميعــا، وتــم إيــراد ســبب آخــر وهــو الدقــة يف اختيــار املعلمــني، وهــو مــا يعنــي أن مهنــة 

التدريــس صعبــة، وال يتقــدم لهــا إال النخبــة، وهــذا بديهــي وأعتقــد أن هنــاك دول كثــرة 

تعــي مــن قــدر املعلــم وحوافــزه، مثــل اليابــان وغرهــا، واملطلــوب منــا إعــداد مــرشوع 

بخصائــص معلمينــا ونبــدأ يف تطبيقــه، لكــن مــن األســباب التــي فعلــت أدهشــتني هــو أن 

ســاعات الدراســة أقــل والراحــة أكــر، وهــذا ألنهــم يركــزون عــى العمــق ولكــم أن تعلمــوا 

أن املعلمــني يعملــون فقــط أربــع ســاعات يوميــا مبعنــى 20 ســاعة أســبوعيا، ألنهــم يركــزون 

عــى الجوهــر واملضمــون وليــس الكــم مثلنــا، وســأذهلكم مــرة أخــرى بأنهــم يف فنلنــدا ال 

ــرتك  ــع الطــالب حســب مســتواهم التعليمــي، وهــم يرفعــون شــعار »ال ت يقومــون بتوزي

الطفــل بالخلــف« وباملناســبة هــذا الشــعار انتــرش يف معظــم دول العــامل إال عاملنــا العــريب، 

وببســاطة يدعــوا لعــدم عــزل وتصنيــف األطفــال وفــق مســتواهم التعليمــي، ألن هــذا فيــه 

إحبــاط للطفــل يف مقتبــل حياتــه، أيضــا ركــزوا عــى تقويــة االرتبــاط بــني املعلــم والطالــب، 

فقــد يتســمر املعلــم مــع فصلــه لنحــو خمســة أعــوام دراســية، وينتقــل معهــم مــن مرحلــة 

ألخــرى، وعددهــم ال يتجــاوز عرشيــن طالبــا فقــط، وبطبيعــة الحــال هنــاك أســباب أخــرى، 

لكننــي أريــد أن اســأل عــن جــدوى أن يتوجــه الطفــل منــذ السادســة صباحــا إىل مدرســته 

وال يعــود إال الثالثــة أو الرابعــة بعــد الظهــر، وهــو منهــك ومرهــق، وال وقــت لديــه ملامرســة 

اللعــب وال هواياتــه؟ بــل مــا جــدوى تقييــم الطفــل منــذ نعومــة أظفــاره وإخــراج تقريــر 

أتقــن مل يتقــن، واختبــارات وهالــة مــن التضخيــم الغــر مــررة؟.. يــا وزيــر الرتبيــة أرجــوك 

ارحــم أطفالنــا، نريــد تعليــم أطفالنــا مثــل فنلنــدا، فهــل هــذا صعــب؟!!
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43

ــم  ــاك طــرق يف التعلي ــم يف تطــور يومــاً بعــد اآلخــر، ولكــن املذهــل أن هن وســائل التعلي

ــا  ــا تثبــت جدواهــا وفعاليته ــة مــن الزمــن ولكنه ــرون طويل ــذ ق ــدأت من قدميــة جــدا وب

حتــى اليــوم، وتحديــدا يف هــذا العــر الــذي يتوهــج باملعلومــات والتكنولوجيــا الحديثــة، 

هــذه الطــرق يف التعليــم تثبــت أقدامهــا كطريقــة مجديــة وأيضــاً مبدعــة يف مجــال تعليــم 

النــشء بصفــة خاصــة والتعليــم بصفــة عامــة، واحــدة مــن هــذه الوســائل التعليميــة أو 

الطــرق، مــا يعــرف بالتعلــم بالخطــأ والصــواب، وهــي أن متنــح الطفــل فرصــة التجريــب 

ــرح  ــم بط ــمى التعل ــة تس ــة ثاني ــاك طريق ــا، وهن ــع فيه ــي يق ــاء الت ــن األخط ــم م والتعل

ــا  ــوع م ــئلة يف موض ــرح أس ــريب بط ــه أو امل ــم أو املوج ــد املعل ــي أن يعم ــاؤالت، وه التس

ــا  ــم يتبعه ــة، ث ــة واملشــاركة والفعالي ــه لإلجاب ــي أو بســيطة فيدفع ــة للمتلق ــدوا مألوف تب

الدخــول يف نقــاش وحــوار حــول تلــك اإلجابــة نفســها، حتــى يصــل املتلقــى نفســه لإلجابــة 

ــر  ــن يســاهم يف التفك ــل املتعلمــني هــم م ــا تجع ــد أنه ــة تفي الصحيحــة، وهــذه الطريق

والبحــث عــن املعلومــة الصحيحــة، أيضــا مــن طــرق التعليــم مــا يعــرف باالســتقصاء، وهــي 

ــد إىل  ــالد، وتحدي ــل املي ــم، وترجــع إىل نحــو 400 قب تعــد طريقــة قدميــة يف مجــال التعلي

الفيلســوف اليونــاين الشــهر ســقراط، حيــث يعتــره املؤرخــني أول مــن أســتخدم االســتقصاء 

كطريقــة للتعليــم والتدريــس.

ــارف  ــات ومع ــك معلوم ــم ميل ــى أن املتعل ــد ع ــة تعتم ــة ببســاطة متناهي وهــذه الطريق

مســبقة، مهــام كان مســتوى ونطــاق هــذه املعلومــات إال أنهــا موجــودة، ولــذا تقــوم هــذه 

ــح الخطــأ يف  ــه أو تصحي ــي لدي ــات الت ــم عــى املعلوم ــة للمتعل ــة اإلضاف ــة مبحاول الطريق

معلوماتــه ومعارفــه، وذلــك عــن طريــق الحــوار والتســاؤل والنقــاش، حيــث يعتــر ســقراط 

أن هــذا هــو دور املعلــم، وهــو التصحيــح واإلضافــة وتقديــم املعــارف الجديــدة.

لقــد كان اإلنســان منــذ القــدم لديــه شــغف وطمــوح كبــر، يف التعلــم واكتســاب املعــارف، 

وألن هــذه املهمــة أزليــة فــإن طــرق التعليــم واالســتفادة مــن املعــارف املختلفــة هــي أيضــا 

قدميــة وســارت مــع اإلنســان جنبــا لجنــب وتطــورت معــه، لــذا البرشيــة لديهــا كنــز تــرايث 

عظيــم يف مجــال العلــوم واملعــارف، ومــا عــى صنــاع القــرار يف مجــال سياســات التعليــم، 

إال إرخــاء الســمع واالطــالع عــى هــذا اإلرث، بــدالً مــن محاولــة االخــرتاع واالبتــكار وســن 

سياســات يتــم الكشــف بعــد فــرتة مــن الزمــن أنهــا مل تكــن ناجحــة.
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ــدأ كل يشء مــن هــدف  ــع املنجــزات الكبــرة، أو كــام يقــال يب مــن األفــكار الصغــرة، تنب

صغــر، رسعــان مــا ينمــو ويكــر.

ــن  ــامء، الذي ــات العظ ــة وذكري ــر الذاتي ــن الس ــر م ــاً، وكث ــا دوم ــظ يف حياتن ــذا مالح وه

ــذ نعومــة أظفارهــم،  ــوا عــن أحــالم متواضعــة من ــة تحدث ــة للبرشي قدمــوا خدمــات جليل

ــي حققوهــا. ــك املنجــزات الت ــا قادتهــم نحــو تل ــا ورسعــان م تشــبثوا به

مهــام كان هــدف أطفالــك متواضــع وبســيط ال تحطمــه، وال متلــئ عليهــم مــا يحلمــون بــه، 

ألن تلــك األحــالم التــي تراهــا اليــوم واهنــة متواضعــة ســتنمو معهــم، وســتقودهم نحــو 

العزميــة لتحقيقهــا، قــرأت قصــة تعــود لعــام 1957م عــن طفــل يبلــغ مــن العمــر عــرشة 

ــع  ــا يرغــب بتحقيقــه هــو الحصــول عــى توقي ــا، كان كل م ســنوات، يعيــش يف كاليفورني

ــني،  ــدم للمحرتف ــرة الق ــة ك ــا أعظــم مهاجــم يف لعب ــر يف حينه ــذي يعت ــراون« ال ــم ب »جي

ــن  ــاين م ــه، ويع ــا يســد جوع ــن يجــد م ــر، ومل يك ــر نشــأ يف حــي فق ــى الصغ هــذا الفت

ســوء التغذيــة، ومــن مــرض الكســاح الــذي أجــره عــى ارتــداء جبــرة صلبــة لدعــم ســاقيه 

ــور أي  ــرة لحض ــرشاء تذك ــال ل ــك امل ــن ميل ــال مل يك ــة الح ــتني، وبطبيع ــني املقوس النحيفت

ــني،  ــل مالبــس الالعب ــه رغــم هــذا نجــح يف التســلل والوصــول إىل غرفــة تبدي ــاراة، لكن مب

وهنــاك أنتظــر املبــاراة حتــى تنتهــي، وبعــد انتهائهــا، توجــه الالعبــني لغــرف تغيــر 

ــه  ــب من ــراون« وطل ــم ب ــهور »جي ــه املش ــي إىل العب ــذا الصب ــدم ه ــاك تق ــس، وهن املالب

توقيعــه بــأدب، وبينــام كان »بــراون« يضــع توقيعــه، قــال لــه الصبــي: ســيد بــراون، إننــي 

أعلــق صورتــك عــى الحائــط يف غرفتــي، أعلــم انــك حققــت أرقــام قياســية، وأنــا معجــب 

بــك اشــد اإلعجــاب.. ابتســم »بــراون« وهــم مبغــادرة املــكان، ولكــن الصبــي مل ينتهــي مــن 

كالمــه فقــال: ســيد بــراون، يومــاً مــا ســأحقق كل األرقــام القياســية التــي حققتهــا!  تأثــر 

بــراون وســأله قائــالً: مــا اســمك يــا بنــي؟ أجــاب الصبــي قائــالً »اورنثــال جيمــس« أصدقــايئ 

يدعوننــي أوه جيــه.. املفارقــة العجيبــة والغريبــة، أن ذلكــم الصبــي الواهــن الفقــر، نجــح 

يف احــرتاف كــرة القــدم، وتحطيــم جميــع أرقــام نجمــه الشــهر، عــدا ثالثــة منهــا، حيــث 

توقــف عــن مواصلــة مســرته بســبب اإلصابــات، ولكنــه خلــد أســمه يف تاريــخ كــرة القــدم 

ــة. األمريكي

الــذي فعلــه ذلكــم الصبــي الفقــر الواهــن الــذي يعــاين مــن ســوء التغذيــة ومــن الكســاح، 

أنــه ســمح ألحالمــه بــأن تــري يف دمــه، وأن تكــون جــزء مــن تفكــره، لــذا نجــح وصعــد 
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منصــة املجــد، ويجــب علينــا أن نســمح ألفــكار أطفالنــا بــأن تكــون عفويــة وتنمــو وتكــر 

معهــم، دون إمــالء أو توجيــه أو وصايــة.
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مثاليــا،  ليــس  العــامل  أن  صحيــح 

ولكــن البــد مــن تنشــئة األطفــال 

ــل  ــة يف التعام ــى املثالي ــم ع وتربيته

ــي  ــم الت ــذه فطرته ــن، فه ــع اآلخري م

تتغــر بســبب فســاد األخــاق مــن 

ــا يف  ــا وتأصيله ــا حاميته ــا وعلين حولن

أعامقهــم أكــر. وكــام قــال الفيلســوف 

ــقراط:  ــروف س ــاين املع ــر اليون واملفك

»الرتبيــة عــى األخــاق أهــم لإلنســان 

ــه«. ــزه وثوب ــن خب م


