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عمر فتى ال يتجاوز تسعة أعوام، يرتدي ثيابًا أشبه بالفارس أيام روبن هود؛ ثيابًا سوداء عليها رداء أحمر ومعاصم جلدية مع سيف على خاصرته 
ويحمل بيده »آي باد« )I –Pad( ال يكاد يفارقها، ويلعب لعبة لم أتذكر اسمها.

إن امللفت ليس ارتداءه هذه املالبس، أو منظره بشكل عام، ولكن في املرات الثالث التي صادفته وجدته يرتدي الثياب نفسها، ويتحدث عن اللعبة 
التي يعيشها من خالل الـ “آي باد”.

وعند احلوار حاولت أن أعرف أهمية هذا اللبس، ففهمت منه أنه اختار هذا الزى خصيصًا للمشاركة في احتفال املدرسة الذي طلبت فيه املعلمة أن 
يرتدي الطالب ثياب مهنة املستقبل.  وقد أعجبتني الفكرة ... وال أخفي أنني أحسست بالغبطة أن املدرسة -ألنها مدرسة أمريكية- تهتم مبستقبل 
األطفال، واعتبرت أن إرشاد الطالب في العمر الصغير ملهنة املستقبل قد يذكي طموحهم نحو التفوق واإلجناز ... ويعطي شخصية الطفل النضج 

املبكر، ويؤهله لالعتماد على النفس واالستقالل.

فراش ال يراوح الريقة!

مها برزق

وحني سألته: “ماذا حتب أن تكون في املستقبل يا عمر؟”.

فرد بفخر وابتسامة: )I’m going to be an assassin( مبعنى: 
يريد أن يصبح قاتاًل مأجورًا!

فقالت:  جيدًا،  أسمع  لم  أنني  يبدو  وسألت  لوالدته  نظرة  وحملت 
 )Miss( الـ يعني مرتزقة .. سفاح .. وكمان   .. ،)Assassin(

-أي املعلمة- في املدرسة اندهشت!

خطرت  وكيف  املهنة؟  هذه  في  أعجبك  وماذا  بهدوء:  عمر  فسألت 
على بالك؟

رد وكأنه يقنعني: “أنا عايز أقتل الشريرين .. وبعدين هو كل واحد 
كثير  وأسافر  كثير  فلوس  حاخد  أنا   ..  )Assassin( يكون  بيقدر 

والكل حيخاف مني”.

سألته: “مني من أصحابك في الفصل اختار نفس مهنتك؟”.

فورًا أجاب: “ال .. ما حدش ...هم مش أقوياء ومش جامدين”.

سألته: “مني أول واحد حتقتله؟”.

أنا ممكن أقتل  أنتو عندكم أشرار يا خالتو ..؟ علشان  “هو  أجاب: 
ناس كثير ... والفدائي كمان بيقتل أشرار كثير”.

زيارة  فرصة  وانتهزت  للطالب،  سألته  نفسه  والسؤال  األيام  مضت 
مدرسية )مدرسة ذكور الشجاعية االبتدائية( وما يهمني أنهم بالعمر 
حني  تكون  أن  حتب  ماذا  سألتهم:  أعوام.   تسعة  حوالي   - نفسه 



رؤى تربوية - العددان الثامن والثالثون و التاسع والثالثون178

تكبر؟ اخترت أحدهم يرفع يده بزهو ويبدو واثقًا من نفسه، فقال: 
اسمي أحمد، وأمتنى أن أصبح )Driver(، وترجمها بصوت عاٍل: 

سّواق.

وسألته: واملدرسة؟

فرد سريعًا: املدرسة غير.

فقلت: وهل أبوك “سواق”؟

أجاب باستغراب: ال .. هو معلم .. لكن أنا أحب السيارات.

على الفور الزمتني املقارنة بني عمر وأحمد، وكيف يفكر كل منهما، 
باقي األوالد ... فزمالء أحمد منهم من قال دكتور،  وكيف يفكر 
ومنهم من قال معلم، ولم يزيدوا عن ذلك، وأحسست أن الصادق 
الوحيد هو أحمد الذي اختار بنفسه مهنة املستقبل، ولم يتأثر بتعليق 

املعلم أو ثنائه.

تكاد  املفارقات  أن  فوجدت  امليزان،  في  املهنتني  أضع  ووجدتني 
من  املوقف  بعمق  مؤشرًا  تعطي  ولكنها  املهنة،  اختيار  عند  تنتهي  ال 

نواحي عدة:

العوامل املؤثرة في اختيار كل منهما. «
الناجح  « العمل  معايير  خلف  تقف  التي  القيم  لتحديد  مؤشرات 

واملقبول.
القيمة املضافة التي تقف وراء اختيار املهنة وفق معيار تقدير الذات  «

والرضا عن الذات بناء على املهنة التي يتم اختيارها.
الثقافة املدرسية واألسرية والرفاق والعامل الديني املؤثرة في اختيار  «

كل منهما.
القدرة على تبرير مواقفهما وتوقع رد الفعل املضاد والتعامل معه. «

أوجه االتفاق بني أحمد وعمر:

الثقة بالنفس، واالختالف عن اآلخرين، ووضوح الفكرة، وامتالك 
احلجة، وتبرير قرار االختيار، وثبات االختيار.

ثالث  طرف  سؤال  في  الرغبة  أعطتني  واحمد  عمر  بني  املقارنة  إن 
ومختلف، فانتهزت فرصة زيارة مدرسة الشجاعية املشتركة للبنات، 
في  تكوني  أن  حتبني  ماذا  السؤال:  وطرحت  نفسه،  العمر  في  وهن 

املستقبل؟

يفاجئنني،  لم  معظمهن  طالبة،  ثالثني  على  يزيد  الطالبات  عدد 
 ،)Teacher( وأخرى، )Doctor( :وبسرعة البرق قالت إحداهن
وصلت  وحني  اململ،  كالصدى  نسخة  من  أكثر  اإلجابة  وتكررت 
البنية ورقيقة، أجابت بصوت خافت: ربة بيت.   لطفلة هي صغيرة 
قولي   .. دكتورة  قولي   ..“ مرعد:  بصوت  املعلمة  وفاجأتها 

مهندسة”، حتى ضحك اجلميع على اختيارها.

فوجدت زميلتها تقول: “أنا أريد أن أكون أمًا في املستقبل .. أمشط 
بناتي وألبسهن مالبس حلوة ...”.

لقد فرحت في احلقيقة ألنه أخيرًا وجدت إجابة صادقة تعبر عن رغبة 
حقيقة دون فرض من املعلمة أو تقليد لآلخرين.

في  وأحمد  عمر  من  كل  وجدها  التي  املغريات  عن  ألبحث  وعدت 
املهن التي اختارها كل منهما فوجدت:

:)Assassin( امتيازات العمل كقاتل مأجور
استخدام  كفعل،  القتل  والتنقل،  السفر  اخلطط،   ،Freelancer
على  احلصول  اخلوف،  واستثمار  ومؤثرات  فتاكة  وأدوات  أسلحة 
ومسليًا،  ممتعا  يعتبره  عمل  مقابل  قصير  وقت  في  كبير  مالي  مردود 
القدرة على تأمني مستوى اجتماعي؛ فالقاتل املأجور غالبًا ما تصوره 
فارهة مع رفاهية كاملة، وميتلك  بيوت  يعيش في  األفالم واأللعاب 
سيارات حديثة محصنة ضد الرصاص ولديه حرس، وميتلك العديد 

من املواهب التي يحسده عليها اآلخرون أهمها أنه بطل.

:)Driver( امتيازات العمل كسائق للسيارة
القيادة  األنواع،  مختلف  من  السيارات  مع  التعامل  التنقل،  حرية 
على  التعرف  مختلفني،  أناس  مع  التعامل  مختلفة،  وبسرعة  بحرية 
جمهور كبير من الناس، االستماع إلى قصص متنوعة، وفرة الدخل 
ليس  الرسمي،  العمل  مبواعيد  ملتزم  غير  الوظائف،  انعدام  وقت 

بحاجة للمؤهالت العالية أو املدرسة بشكل خاص.

وبالرجوع إلى العوامل التي حتدد قرار كل منهم، جند أنه من املتعارف 
عليه في املدارس التقليدية أن الطفل ينتظر التعزيز من املعلم/ة )مثير 
واستجابة ومن ثم تعزيز( فيشجعه على االختيار الذي ينتظره املعلم 
مسبقًا.  وغالبا ما يكتفي املعلمون بالدكتور واملعلم أو املهندس على 
أعلى تقدير، وال تستثنى مدارس البنات من ذلك.  فحسب الطالب 
أكرم -حني سألتهم ملاذا يختار كل الفصل إما دكتور وإما معلم ؟ فهل 
ودكتور؟  ملعلم  فقط  حتتاج  واملصانع  والعمال  والوزارات  املجتمع 
أنني أمتنى أن أكون  بينة: لقد ذكرت ملعلمي  رد أكرم بتهكم وحسرة 
عاملًا، واعتبر إجابتي خاطئة ونقصت درجتني في االمتحان.  لذا أنا 
أكتب »دكتور« أو »معلم« فأحصل على الدرجة كاملة! وأجاب عبد 
الرحمن: ال يهمني أن يعرف املعلم املهنة احلقيقية التي أمتناها، ألنني 
مع  أتعامل  ميكانيكيًا  أكون  أن  أمتنى  فأنا  أقبله،  ولن  فعله  رد  أتوقع 

اآلالت احلديثة وأطورها، لكن هذا الكالم ال يصلح للفصل.

املجتمع من خالل  تنشئة سائدة في  أمناط  واألسرة كذلك قد تفرض 
معايير خاصة باألسرة، ما يؤثر على تفاعل الفرد السوي وما يرتبط به 

من قرارات وعالقات للوصول للتوافق بني هده العالقات.

األقران  أو  الرفاق  بجماعة  أيضًا  األطفال  لدى  واملعايير  القيم  وتتأثر 
وقدرتهم على التفاعل مع احتياجات الطفل وإشباع حاجاته في حتمل 
املسؤولية واالعتماد على النفس واالستقالل، وإشباع حاجات الفرد 
إلى املكانة واالنتماء.  أما بالنسبة للبعد الديني، فال أجد أن املعنويات 
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ميكن  والتقوى،  والصالح،  واخلير،  كالشر،  املجردة؛  والغيبيات 
 ... املرحلة  هذه  في  الطفل  اختيارات  حتديد  في  الفيصل  تكون  أن 
الطبقات  بني  التقريب  وأحيانًا  والترهيب،  الترغيب  في  تكتفي  فهي 

االجتماعية.

تكون  الذي  التعليم  نوع  ما  وأتساءل:  قلياًل  أتوقف  نفسي  ووجدت 
مخرجاته قاتاًل مأجورًا أو سائقًا؟

وما نوع التعليم الذي تكون مخرجاته عاملًا ورائد فضاء ...؟

ولكي نتعامل مع الصورة الكاملة نتساءل بشأن الزي، والـ »آي باد«، 
هي  أم  مكمل  جزء  أو  الصورة  من  رئيس  جزء  هي  فهل  واأللعاب، 
احملرك األساس في الصورة؟ وما دور املعلمة التي تقبلت هذه املهنة 
باقي  تقبل  وكيف  الزى؟  بهذا  االحتفال  بحضور  للطالب  وسمحت 
تقبل  وكيف  واألهل؟  األم  دور  وما  الفكرة؟  األمور  وأولياء  اآلباء 
األهل الفكرة؟ وكيف أقنعهم الطفل بهذه املهنة ليقوموا بشراء املالبس 
الكاملة، إضافة إلى السماح له بارتدائها لتكون جزءًا من شخصيته؟ 

ولو كنت في موقف األم أو املعلمة هل سيكون موقفي مشابهًا لهما؟

إن السياق الكامل للصورة يعطي مؤشرات نوعية، بحيث لو أن أحمد 
وعمر تبادال األدوار، فهل سيثبت كل منهما في اختيار مهنته ذاتها؟ 
وإن ثبت كل منهما على مهنته التي اختارها، فما هو رد الفعل الذي 
سيواجهه؟ وهل سيتالءم كل منهما في سياق اآلخر؟ ولو كتب عمر 
سيخسرهما  أم  الدرجتني  سينال  فهل  مأجور«،  »قاتل  االمتحان  في 
املواقف  مع  التعامل  إن   ... »عالم«  كتب  حني  أكرم  خسرها  كما 
قادر على  األفق  واٍع واسع  معلم  إلى  يحتاج  املدرسة  داخل  املختلفة 
على  مهنة  ثالثني  بوجود  ويسمح  طالب،  كل  لشخص  اإلنصات 
لهم  وليدع  تقدير.   أقل  على   .. اخلمسني  يتجاوز  فصل  في  األقل 
املهام  وتقدير  والتخيل  املختلفة  املهن  عن  والسؤال  للتعرف  الفرصة 
لتقييم هذه املهن، وكيف يفكر  ثانية  التي حتتاجها كل مهنة.  ونعود 
وما  املهنة؟  نحو  األساس  احملرك  هو  وما  املهنة؟  اختيار  في  الطالب 
املعيار الذي يختاره؟ وهل هي ثقافة جديدة يعيشها الطالب في حياة 
افتراضية حديثة ال يكاد يفقه مفرداتها غيرهم ويعتبر األهل واملعلمون 

)aliens( ... أي أغراب!

لقد سألت عبد الرحمن عن هذا الزى وأجاب بإعجاب شديد مقدمًا 

من إحدى فعاليات مساق السينما في التعليم.
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وصفًا دقيقًا على الرغم من أنه لم يلتِق عمر، ويقول هذا شخص راق 
كنت  1،وكم  )Assassin Creed( شخصيات  من  وهو  ورائع، 
أمتنى أن أحصل على هذا الزى ... وأضاف: وأنا اعتبره راقيًا جدًا 
وبطاًل ... صحيح أنه يقوم بالسرقة أحيانًا، لكنه ال يقتل األبرياء.  
ومن  الطالب  معظم  ويلعبها  رائعة،  من  أكثر  فهي  للعبة  وبالنسبة 
أعمار صغيرة، ولو نزل جزء املوسم اجلديد سألعبها، فهي فرصة ال 

ميكن تفويتها.

املباني  بصراحة  قائاًل:  فرد  اللعبة؟  لهذه  يجذبك  ماذا  وسألته: 
وأصعد  وحقيقية،  تاريخية  أماكن  إلى  أذهب  فأنا  رائعة،  واألماكن 
لألدوار العالية، وأنظر فهي أكثر من رائعة، كما أن األحداث مشوقة 
جدًا وأنا أتنقل بني دمشق والقدس وروما وكلها أماكن حقيقية مبشاهد 
املهد واملسجد األقصى  كنيسة  املثال  حقيقية.  وقد زرت على سبيل 

وبيت حلم من خالل اللعبة.

يتنافس  التي  األلعاب  من  العديد  هناك  ليضيف:  أكرم  وتدخل 
20 عامًا؛ مثل:  عليها طالب املدارس واجلميع يلعبها من سن -6 
 Generals Gear of war(، )Battle field(، )Call of(
 duty(، )Fuel of war(، )Counter strike(، )Flash
مثل:  إستراتيجية  ألعاب  وهناك   ،)point(، )Las Vegas
 Star(و  ،)Command Conqueror(و  ،)War Craft(
 Grand(و  ،)War hammer(و  ،)Red alert3(و  ،)trap

.)theft auto

وأكد أن هذه األلعاب موجودة بشكل كبير إن لم تكن بشكل شخصي 
 War( لعبة  أصعب  وأضاف:  اإلنترنت،  مقاهي  في  متوفرة  فهي 
Craft( على مستوى العالم، ولم يصل أحد للمستوى الصعب، وقد 
 )highest scores( استطعنا مرات عدة أن نحطم أعلى الدرجات
لقد  ليقول:  وجرأة  بفخر  علي  وتدخل  صعوبتها.   من  الرغم  على 
بطوالته  عن  يتحدث  وبدأ   !)red alert( في  اجلميع  على  تغلبت 
بطوالته وصوالته  الفتية عن  املجال حلدثن كل من  تركت  ولو   ...
وجوالته في معارك حقيقية يصبح من خاللها خارق القدرات بطاًل، 
مجاراة  يستطيع  ولكنه   )Villain( عدوًا  البعض  يعتبره  ذلك  ومع 

التيار وحل املشكالت بشكل قد ال يفهمه اآلخرون.

بأحجامها  بالشاشات  محاطًا  آخر  عاملًا  أدخل  أنني  شعرت  لوهلة، 
الهاتف  باد”، بل على  الـ”آى  املختلفة.  فاأللعاب ليست فقط على 
يختارون  واألطفال   ... “بليستيشن”  والـ  واحلاسوب  احملمول 
املقابل  في  فهناك  ألعابهم،  األطفال  يختار  أجل   ... ويقارنون 
-كبارًا  به  بأس  ال  عدد  بها  يندمج  التي  السعيدة  املزرعة  مثل  ألعاب 
األلعاب؟ وكيف  تبثها هذه  التي  والقيم  الصفات  فما هي  وصغارًا- 
يختار األطفال ألعابهم؟ وكيف تؤثر في بنيتهم وقراراتهم املستقبلية؟ 
وهل ميكن أن تكون هذه األلعاب املنهاج الذي يختاره طالبنا؟ ... 

ومن هم الطالب الذين يتجهون نحوها؟

متفوقني  ومنهم  مختلفة،  فئات  ببساطة  وجدت  احلوار  خالل  من 
 face to( مجموعة  ليكونوا  األولى  الفرصة  بعد  املدرسة  يتركون 

face( في إحدى األلعاب السابقة، والفروق االجتماعية واالقتصادية 
ال تقف حاجزًا وال جتد لها مكانًا أبدًا.

ال بد أن يكون لهذه التساؤالت صدى في نوعية التعلم الذي يفترض 
أنه يعتني بالتنمية الشاملة للطفل، ويتوافق مع املستوى واالحتياجات 
واالهتمامات ... وما هي القدرات التي يكتسبها الطالب من هذه 
إستراتيجيات  ضمن  انتصارات  خاللها  من  يحققون  التي  األلعاب 
املنطقة من الوهج  وقرارات مصيرية ... فهل وصل املعلمون لهذه 
الذي يصدر من الشاشات التي حتيطنا من كل حدب وصوب، التي 
يقترب منها أبناؤنا ويتعلق بها معظمهم؟ وهل ميكن أن يصل املعلمون 
إلى املرحلة التي يتحدث بها الطالب لغة ال يعرف مفرداتها املعلمون؟ 
وهل هذه سمة الزمان الذي يتغير لنعلم لزمان غير زماننا؟ ... يبدو 
أن املدرسة تواجه مأزقًا حقيقيًا، فلم تعد متتلك مقومات اجلذب، وال 
تعطي سقف األحالم الذي يدفع باجليل نحو التقدم وإنتاج معرفة، بل 
ظهر الوهج الذي يجذب له األطفال وال يكادون يبرحونه، وأخشى 
يراوح  ال  الذي  الفراش  الوهج  هذا  أمام  أطفالنا  يكون  أن  أخشاه  ما 

اليرقة ... وال يقوى على التحليق والطيران.

باحثة في مركز القطان - غزة

الهوامش:

1 هي سلسلة للعبة تاريخية من نوع اخليال العلمي ومغامرات األكشن من 
يدور حول شخص  القصة األساسي  الثالث. محور  الشخص  منظور 
يتم  حيث  مايلز«،  »ديزموند  اسمه  احلانات  إحدى  في  ساقيًا  يعمل 
)باإلجنليزية  إندستريز  أبسترجو  تدعى  سرية  شركة  قبل  من  اختطافه 
األنيمس  يسمى  جهاز  باستخدام   .)Abstergo Industries
استرجاع  على  ديزموند  إجبار  يتم   )  The Animus:باإلجنليزية(
املغتالني  مجموعة  في  أعضاء  جميعًا  كانوا  الذين  أسالفه،  ذكريات 
“قطع  تسمى  أثرية  قطع  استعادة  لغرض   )Assassins )أو األساسنز 
 ،)Altaïr( الطائر  اسمه  أجداد  أحد   )Pieces of Eden( عدن” 
أوديتوري  إيزيو  واسمه  اإليطالية  فلورنسا  مدينة  من  فهو  اآلخر  أما 
)Ezio Auditore(. األشخاص الذين يتم اغتيالهم هم في الغالب 
حلياتهم  الزمني  اخلط  أن  من  الرغم  على  حقيقية  تاريخية  شخصيات 
وأسباب الوفاة مت تغييرها في اللعبة. أسلوب اللعب يتفاوت قلياًل من 
لعبة إلى أخرى، حيث يتكون من خليط من مغامرة من منظور الشخص 
إنشاؤه  التسلل والتخفي في  عالم مفتوح مت  التشديد على  الثالث مع 
28 مليون وحدة  استنادًا إلى أماكن تاريخية. باعت السلسلة أكثر من 

حتى هذه اللحظة.
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