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احلكومات تنتهك حق االطفال يف التعليم وال حتميهم من االستغالل
*محسن الذهبي
ك ــانـت املـنـ ــاداة بحق ــوق الــتعلـيـم مـن
خـالل االعالن العــاملـي حلقــوق االن ـســان
بـداية احلملـة املكثفـة التي قـادتها االمم
املـتحدة لـدعم احلقـوق االنسـانيـة للفرد
جـنبـا الـى جـنب مع احلقـوق الـسيــاسيـة
امل ــدنـي ــة ،فـيـم ــا اكـ ــدت اتف ــاقـيـ ــة حق ــوق
الـطفل عـدم قـابـليـة هــذه احلقــوق للـتجـزئـة
بعـ ــضهـ ـ ــا ع ــن بعـ ــض بعـ ـ ــد ان امـ ـ ـســت هـ ـ ــذه
االتفـاقية قانـونا ملزمـا منذ اليـوم الثاني من
شهــر ايلــول عــام  ،1990ومبــوافق ــة اجلمـعيــة
العــام ــة لالمم املـتحــدة اذ ص ــادق علـيهــا 191
بلـدا يف العــالم (بــاستـثنـاء الـواليــات املتحـدة
االمـريـكيـة والـصـومـال) ممــا يعـني ان  96يف
املـائــة من سكـان العــالم قـد وافق علـى حـفظ
حقوق االطفال.
لق ـ ــد ج ـ ــاء يف امل ـ ــادة  28مــن االتف ـ ــاق ـي ـ ــة م ـ ــا
يجعلهــا تعتــرف بحق اطفـال العــالم جـميعـا
ودون متييز بالتعليم وتـوفيره مجانا والزاميا
مـع احلمــاي ــة الكــامل ــة لكــرامــة الـطفــولــة يف
شـؤون التـاديب ،والتعـاون دوليـا للقضـاء على
اجلهل واالميـة نهائيـا .فيما اعتـبرت املاده 29
احلكـومـات هـي الضــامن االول حلق الـتعلـيم
كـدعـامــة تقـوم عـليهـا ممـارســة حق املــواطنـة
ومتتـد مـواد االتفـاقيـة لـتشـمل مسـائل مهمـة
مـن حـي ـ ــاة االطفـ ــال كـ ــال ــصحـ ــة والــتغـ ــذيـ ــة
واملسـاواة بني اجلـنسـني ومنع االسـتغالل بكل
انواعة.
لـكن املــؤسف ان يحـتفل العــالم بـالـذكـرى 16
لهـ ــذه االتف ــاقـي ــة وب ــال ــرغـم مـن كـل اجله ــود
العـامليـة التي بـذلت منـذ عقـد السـتينـات من
القرن املاضـي لنصل يف نهايـة االمر الى واقع
مــأســاوي مــروع فــاالرق ــام املتــوفــرة تـصــرخ يف
وجــة العـالـم عن احـوال الـطفـولـة بـسـوداويـة
الـواقع املعــاش اذ امسـى التقـدم نحــو حتقيق
شعــار (الـتعلـيـم للجـمـيع ) ي ـسـيــر ابـطــأ مـن
سلحفـاة ،فقـد خـا بـت تلك االمـال العــريضـة
الـت ــى رسـمه ــا م ــؤمت ــر ج ــوفـي ــان وبق ــى شع ــار
ادخ ـ ــال ج ـم ـيـع اطفـ ـ ــال الع ـ ــالــم يف امل ـ ــدارس
االبتدائية بحلول عام  2000حلما لم يتحقق
وتـراجعت االولـويـات املـركـزيـة للمـؤمتـر بفعل
الـواقع تراجعـا الى درجـة كبيـرة من اخلـطورة
ودفـعت امــور اس ــاسيــة الــى مــواقع الـتهـميـش
كـاملسـاواة بني اجلنـسني يف التعلـيم مثال .فال

الدراسـة الثانـوية سيـمكن من تخفـيض هذه
النـسبــة لتـصل  6.5من كل  1000وفـاة ،وهـذا
يعـني ان تعلـيم سنـة دراسيـة واحـدة سيحـول
دون وق ـ ـ ــوع االف مــن ح ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاة بــني
االطفــال يف كل دولـة بـاالضـافـة الــى تقلـيل
نسـبة وفيـات االمهات بـسبب احلـمل والوالدة
فـفي البــرازيل مثال يـبلغ معـدل اجنـاب املـراة
االميـة بني  5الـى  6مـواليـد بـينمـا ينـخفض
املع ـ ــدل بـني  1ال ـ ــى  2لـكل أم ح ــصلــت عل ـ ــى
تـعل ـيــم ث ـ ــان ـ ــوي مم ـ ــا ي ـ ـس ـ ــاهــم يف حت ـ ــدي ـ ــد
االجناب.
ان االميــة تبــدو اليــوم كحـقيقــة محـزنــة من
حقــائق احليــاة اليــوميـة ملـاليني االطفـال يف
العـالـم وخصـوصــا للفـتيــات فمجـرد كــونهن
انــاث ـاً قــد ي ــودي ذلك ال ــى بق ــائهـن قعـيــدات
الـبيوت ،وكـثيرا مـا يكون الـتعليم بعيـد املنال
مم ـ ـ ــا سـ ـيـح ـ ـ ــول املـالي ــني ال ـ ـ ــى جـ ـيـ ـ ــش م ــن
العــاطلني اويف احـسن االحـوال أيـدٍ رخـيصـة
تك ــد وتكــدح يف مـهن ال تـتنــاسـب واعم ــارهن
يـ ـس ـ ــوقهــن س ـ ــوط االس ـتـغالل االق ـت ـص ـ ــادي
واالجـتـمـ ــاعـي .ان الـتـعلـيـم وحـ ــدة مـن اهـم
الع ـ ــوامل الـتـي حتـمـي مـن اخمل ـ ــاط ـ ــر الـتـي
يتعـرض لهـا االطفـال فقـد جـاء يف الـنتـائج
التي توصل اليها املؤمتر الدولي حول عمالة
االطفـا ل املـنعقـد يف اوسلـو بــالنـرويج ان مـا
يقــدر ب ــاكثــر مـن نحــو  250مـليــون طفل قــد
وقع يف ب ــراثـن العـم ــال ــة اغلـبهـم لـم يحــصل
عل ـ ــى اي ن ـ ــوع مــن ال ـتـعل ـيــم وح ـت ـ ــى اول ـئـك
سعـي ــدو احلــظ ال ــذيـن الـتـحق ــوا ب ــامل ــدارس
ي ـ ــواجهـ ــون عـ ـشـ ــرات املـ ـشـ ــاكـل كعـ ــدم وجـ ــود
مـدرسـة قــريبـة او عــدم ضمـان فـرصـة تعلـيم
مستـمر السبـاب ماديـة .وكذلك يـشكل اعداد
املعلمني املؤهلني الى املسـتوى املطلوب عقبة
اخرى .ففـي العديـد من البلـدان ذات الدخل
ال ـ ــواطـ ـ ــىء يع ـ ــانــي االطف ـ ــال مــن م ـ ـشـ ـ ــاكل
مـ ــدرسـيـ ــة كـثـيـ ــرة فـ ــالغـ ــرف املعـتـمـ ــة وعـ ــدم
االهـتمـام بـالـصحـة والـتمـييـز بـني اجلنـسني
لتـصل يف بعـض احلــاالت بعــدم وجــود حتــى
ال ــواح اخلـ ـشـب االسـ ــود املع ــد لـلكـت ــاب ــة ،ثـم
هنـاك االكتظـاظ يف الصف الـواحد وخـاصة
يف الصفـوف االولـى فنجـد ان طـالبـني اثنني
فقـط من بـني خمـســة طالب يجــدون مكـانـا
للجل ــوس كمــا يف بـنغالدش الـتي يـصل عــدد

تــزال الــدالئل تــشيــر الــى ان الـتحــاق االنــاث
بـاملـدارس مـازال دون املـستــوى املطلـوب  .فقـد
ج ــاء يف مقــدم ــة تقــريــر صــادر عـن مـنـظـمــة
اليونسيف حول حق التعليم ووضع االطفال
يف العــالـم ان نح ــو ملـيــار مـن الـب ـش ــر دخلــوا
القـرن احلــادي والعـشــرين وهـم غيـر قــادرين
علــى قــراءة حــرف واح ــد او كتــاب ــة اسمــائـهم
نـاهـيك عن عـدم القـدرة علـى تـشغيل حـاسب
آلــي او فهـم منـ ــوذج بـ ـسـي ــط ويعـي ــش هـ ــؤالء
واكـثر يف فقـر مدقع مـرير وصحـة سيئـة اسوأ
من اولئك الذين يجيدون القراءة والكتابة .
وتــوقعـت الـتقــاريــر ان يــرتـفع العــدد لـي ـشـكل
نحـ ـ ــو سـ ـ ــدس سـكـ ـ ــان الـكـ ـ ــرة االرض ـيـ ـ ــة مــن
االميني .ويعترف االمني العام لالمم املتحدة
كـويف عنـان يف تقـريـر اممي بـان اكثـر من 130
مـليــون طفل ثـلثــاهـم من االنــاث محــرومــون
مـن حق الـتعـليـم نه ــائيــا والامل يف معــاجلــة
ام ــرهـم يف ال ــوقـت احل ــاض ــر وم ــا ه ــذا س ــوى
انـته ــاك ص ــارخ حلق ــوقهـم وه ــدر للـط ــاق ــات
الكـامنـة وتبـديــد لالنتـاجيـة البـشـريـة .فـيمـا
ينـمو ماليني من اطفال العـالم الثالث وسط
اوض ــاع تعلـيـمـي ــة دون امل ـسـت ــوى املــطل ــوب بل
مزرية يف اغلب االحيان
وتـ ــوضح الـبـيـ ــانـ ــات ان اثـنـني مـن كـل ثالثـ ــة
اطفــال اليـتلق ــون تعلـيـمــا ابـتــدائـيــا هـم مـن
الفتيـات ،ويقدر عـددهن باكثـر من  73مليـونا
مـن بني  130مليـونا الـذين هم خـارج املدارس
ويقـدر مـجمــوع اطفــال العــالم الـذيـن هم يف
سن الــدراســة االبتــدائيــة بـنحــو  625مـليــون ـاً
وهذا يعني ان  21يف املائه هم خارج املدرسة و
 79يف املـ ــائـه فقــط يح ـظـ ــون بفـ ــرص تـعلـيـم
مـتفــاوتــة يف املــستــوى والنــوع .ويـشـكل اقلـيم
الـدول االفــريقيـة الــواقعــة جنـوب الـصحـراء
الكبـرى واقليم بلـدان جنـوب اسيـا اكبـر نسـبة
يف عـدد االطفـال غيـر امللـتحقني بـاي تعـليم.
ان حق الـتعليم ليـس قضيـة اخالقية وعـدالة
ووضع ـاً اقتـصـادي ـاً فحـسـب بل هنـاك تـرابـط
واضح بــني تـعل ـيــم الف ـت ـي ـ ــات وبــني مع ـ ــدالت
الــوفـيــات والسـيـمــا وفـي ــات االطفــال فــزيــادة
نسبـة  10يف املائه يف تعـليم الفتيـات باملـرحلة
االبتـدائيـة يـوفـر تخـفيضـا يف نـسبـة الـوفيـات
لالطفـال مبعــدل  1.4من كل  1000وفــاة كمـا
ان اي ارتفـ ـ ــاع مب ـ ـس ـتـ ـ ــوى ال ـتـعل ـيــم وح ـتـ ـ ــى

طالب الــصف ال ــى 77ط ــالـبـ ــا وبعـض م ــدارس
العــراق الـتي قــد يفــوق هــذا ال ــرقم يف الـفتــرة
االخي ــرة ليـصل الــى 90ط ــالب ــا كم ــا يف غيـنيــا
ودول الـ ـس ـ ــاحل االف ـ ــريقــي .ومع ذلـك يــبق ـ ــى
الكـثـي ــر محــرومــا مـن امكــانـيــة الــدخــول الــى
املـدرسـة او احلـصــول علـى فـسحــة للـوقـوف او
اجللـوس أو علـى قـدر يـسيــر من اهـتمــام معلم
ينوء بـاعباء تفوق طـاقتة اوعلى فـرصة اللقاء
نـظ ــرة عل ــى كـت ــاب م ــدرسـي مم ــزق ي ـسـت ــأنــس
بصـوره امللونة.ويـلجأ املعلمون الـى فرض نظام
صـارم وممارسـة العنف والعقـاب ضد االطـفال
ممـا يـشجع هـؤالء الـصغـار علـى تـرك مقـاعـد
الـدراسـة .ويقــدر خبــراء اليـونـسـيف ان هنـاك
اكثــر من  150مليـون طفل يف البلـدان النـاميـة
يبـدأون الـدراسـة يف املـدارس لكـنهم ال يـصلـون
الــى الـصف اخلــامــس االبت ــدائي ،فـيخــرجــون
دون اية مهارة حـياتية ودون ان يفـهموا القراءة
والكتابـة أو احلساب ،هذا وقد شكل ازدياد عدد
الـسكـان بقفـزات هـائلـة خالل العقـود املـاضيـة
عقبة اخـرى امام اخلطط املرسـومة الستيعاب
الـ ــطل ـبـ ـ ــة اجلـ ـ ــدد يف امل ـ ـ ــدارس ،ففــي ج ـنـ ـ ــوب
الــصحـ ــراء الكـب ــرى مـثال ك ــان يـظـن اخلـب ــراء
احلاجة الى 45مليـون مقعد اضايف يف املدارس
مع نهــاي ــة الق ــرن وفعال مت تــوفـي ــر  56ملـيــون
مقع ــد ومـع ذلك الي ــزال يحـت ــاج االقلـيـم ال ــى
11ملـيـ ــون مقع ــد اخ ــر لـتلـبـي ــة احل ــاج ــة.ه ــذا
وميكن ان نـؤشـر الـى ان االزمـات التـي تعيـشهـا
شعوب العـالم الثـا لث ابـتداء مـن ازمة الـديون
املـتفــاقـمــة واحلــروب والـصــراع ــات االقلـيـمـيــة
واحمللـي ــة والكــوارث الـطـبـيعـيــة ع ــوامل أخــري
واثـ ـ ــارا واضحـ ـ ــة عل ـ ــى م ـ ـس ـتـ ـ ــوى املاليــني مــن
االطـفـ ـ ـ ــال يف تـلــك الـ ـبـلـ ـ ـ ــدان الـ ـت ــي قـل ـ ـص ــت
مـي ــزانـيــته ــا مم ــا قـلل ف ــرص ــة ال ـصـ ــرف عل ــى
التعليم فـاطفال افغانسـتان والعراق والسودان
والـصومـال واخيـرا لبـنان هـم اول ضحايـا هذه
احلــروب املــدمــرة والـتـي طــالـت حـتــى مقــاعــد
الدراسة باالضافة الى ان احلكومات ذاتها تعج
اروقـتهــا بــالـبيــروق ــراطيــة وس ــوء االدارة حتــى
انه ــا التعـطـي احـصــائـيــات دقـيقــة عـن احــوال
الطفولة .

كـاتب عـراقي مـقيم يف بـريطـانيـا

اطفال عراقيني حرموا من نعمة التعليم

احلب احلديث

ما علمني اياه شامو عن الزواج السعيد

فـيـم ــا كـنـت اغ ــسل الــصح ــون يف
ح ـ ــوض امل ـطــبخ خ ـط ـ ــا زوجـي مـن
ورائـي وهو سـاخط ،وزمجـر قائالً "
هل رأي ــت مف ـ ــات ــيحــي؟" ثــم اطـلق
تنهيدة عـالية ونهـب االرض خارجاً
من املـطـبخ مع كـلبـتن ــا ديكــسي يف
اعقـ ـ ــابه ،م ــتلـهفـ ـ ــة ً علـ ـ ــى القـلق
الـبـ ـشـ ــري املف ــضل لـ ــديهـ ــا .فـيـمـ ــا
مضـى كـنت سـأمـشـي وراء ديكــسي،
وكنت ساغلق احلنفية وانضم
الــى املـطــاردة فـيمــا احــاول تهــدئــة
زوجي مبـالحظـات دارجــة مثل " ال
تقلـق ،ستـظهــر املفــاتيـح " ،غيـر ان
ذلك م ــا ك ــان اال لـي ــزي ــده غـضـبـ ـاً،
وكــانـت م ـســألــة ب ـسـيـط ــة كفقــدان
املف ـ ــاتــيح ل ـت ـصــبح درام ـ ــا ك ـ ــامل ـ ــة
محـ ـرِّرة لـلح ـص ــر الـنف ـسـي تق ــدم
كـالن ـ ـ ـ ــا وكـلـ ـبـ ـتـ ـن ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـس ـكـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــة
كـممثلـني.اما االن فـانني اركـز على
الــصحـن املــبلل ام ــامـي وال الـتفـت
الـى الوراء وال انبـس ببنت شفة ،اذ
اننـي استخـدم تقـنيـة تعلـمتهـا من
م ـ ــدرِّب دالفـني .احـب زوجــي اذ انه
واسع االطالع ومحب للمغامرة
ويقـ ــوم بـ ــاداء هـ ـسـتـي ـ ــري للـهجـ ــة
فيـرمـونت الـشمـاليـة التي مـا تـزال
تصـيبـني بــانهيـار عـصبـي عقب 12
سنة من الزواج.
بيــد انه ميـيل ايـض ـاً الــى ان يكــون
مهـم ِـالً وكـثـي ــراً م ــا يك ــون بـطـيـئـ ـاً
ومـتـقلـب ـ ـاً ،وه ـ ــو يحـ ــوم حـ ــولـي يف
املـطـبخ يـس ــألنـي عمــا اذا كـنت قــد
ق ـ ـ ــرأت ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع او ذاك يف
صحيفـة النيـويوركـر عندمـا احاول
الـت ــركـي ــز علـ ــى املقالة الـتــي تغلـي،
يـتــرك مـن ــاديل ورقـي ــة ملفــوفــة يف
اث ـ ــره ،ويعـ ــانـي مـن نـ ــوبـ ــات صـمـم
زوجي خـطيــرة اال انـه ال يخفق يف
سمــاعـي عنــدمــا ادمــدم مع نفــسي
يف اجل ـ ــانــب اآلخ ـ ــر مــن امل ـن ـ ــزل ،و
يـ ـ ـص ـ ـيـح " مـ ـ ـ ـ ــاذا قـل ـ ـتِ ؟".وهـ ـ ـ ـ ــذه
االزعـاجـات الـصغيــرة ليـست قـوام
االنف ـصـ ــال او ال ــطالق ولـكــنهـ ــا يف
مـج ـمـلـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــدأت ت ـبـل ـ ـ ــد ح ـبــي لـ
(سـك ـ ــوت) ،فق ـ ــد كـنـت اري ـ ــد –بل
احتاج –ان ادفعه أقـرب قليالً الى
الـك ـمـ ـ ــال واص ــنع م ــنه زوج ـ ـ ـاً قـ ـ ــد
يـ ــزعجـنـي اقـل قلــيالً وال يــبقـيـنـي
مـنتـظــرة يف املـط ــاعم ،زوجـ ـاً يكــون
حبه
اسـهل.لذا ،وكـالعديـد من الـزوجات
من قـبلي ،جتاهلت مكتبة من كتب
النـصائح وشـرعت يف حتـسينه ،عن
طــريق " النقّ " ،بـالـطبع ،الـذي لم
يجعل تصـرفه اال أسوأ اذ قـد يقود
ق ـيـ ـ ــادة أسـ ـ ــرع بـ ـ ــدالً مــن االبـ ـطـ ـ ــأ
ويحلق بعدد مـرات اقل وليس اكثر
ويتـرك خطـاف دراجته الـتي تطلق
الدخان (يتـركه) على ارضيـة غرفة
النوم لوقت أطول من ذي قبل.
وقـد توجهـنا الـى مسـتشـارة لصقل
زواجنــا ،اال انهـا لـم تتـفهم مــا كنـا
نفـعله وهنــأتنـا مـرة بعـد مـرة علـى
حـُ ـ ـسـن تـ ــواصلـنـ ــا بــبع ـضـنـ ــا ،وقـ ــد

تخلـيت عن احملـاولــة وحسـبت أنهـا
كــانـت علــى صــواب –ك ــان زواجنــا
أفـضل من زيجات معـظم الناس –
وسلـمــت نفـ ـسـي ال ـ ــى فـت ـ ــرات مـن
االس ـت ـي ـ ـ ــاء ب ـ ـطــئ الـغـل ـي ـ ـ ــان ومــن
الــتهـكــم الع َـ ـ ـرَضـي.ثـم حـ ــدث شـئ
سحـ ـ ــري ،ف ـم ــن اجل ك ـتـ ـ ــاب ك ـنــت
أك ـ ـت ـ ـبـه عـ ــن مـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ــة ملـ ـ ـ ـ ــدربـ ــي
احلـي ــوان ــات الغ ــريـب ــة ب ــدأت اتــنقل
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ب ـ ــني واليـ ـ ـت ـ ــي م ـ ــني
وكــاليفـورنيـا ،حيـث أمضـيت االيـام
اراقب الـطـلبــة يعـملــون املـسـتحـيل
علـى مـا يبـدو ،وهـو تعلـيم الـضبـاع
ال ـ ــدوران علـ ــى قـ ــدم واحـ ــدة عـنـ ــد
اصـدار االمر بـذلك وتعلـيم االسود
االمـ ــريـكـيـ ــة تقـ ــدمي أكـفهـ ــا لقــص
اظـ ــافـ ــرهـ ــا وتـعلـيـم قـ ــردة الـ ــربـ ــاح
التزلج على االلواح.
لقـد أصغيت مـستغـرقـة ً فيمـا كـان
املـ ــدربـ ــون احملـتـ ــرفـ ــون يـ ـشـ ــرحـ ــون
كـيفيــة تعلـيم الـدالفـني التـقلب يف
الهــواء وتعـليـم الفـيلـة الــرسم ،ويف
الــنهـ ــايـ ــة صـ ــدمـنـي ان الــتقـنـيـ ــات
نفسها قـد تنفع مع تلك الفـصيلة
العـنـيـ ــدة ولـكـن احملـبـبـ ــة ،اال وهـي
الزوج االمريكي.
والدرس الـرئيس الـذي تعلمته من
مدربي احلـيوانات الغريبة هو انني
يجـب ان اكـ ــافـئ الـت ـصـ ــرف الـ ــذي
يعجـبـنـي أجت ــاهل مـ ــا ال يعجـبـنـي
مـن تـصــرفــات ،ومـع ذلك ف ــأنك ال
تتــوصل الـى ان يـوازن أســد البحـر
كـ ــرة عل ــى ط ــرف أنـفه عـن طـ ــريق
الـنقّ ،واالمـ ــر نف ــسه ي ـسـ ــري عل ــى
الـزوج االمـريكـي.وعنـد عـودتي الـى
مـَـني بـدأت أشكـر (سكـوت) اذا رمـى
قـمـيـصـ ـاً مـت ــسخـ ـاً يف ال ــسل ــة ،واذا
رم ـ ــى ب ـ ــأث ـنــني ف ـ ــأن ـنــي أق ـبـله ،ويف
الـ ـ ــوق ــت نف ـ ــسه أم ـ ـشــي فـ ـ ــوق أيـ ـ ــة
مالبس متـسخة علـى االرض بدون
كلـمـ ــة واحـ ــدة جـ ــارحـ ــة رغـم أنـنـي
أحيانـاً أرفسها حتت الـسرير ،ولكن
فـيمــا كــان ه ــو ينـعم بـتقــديــري له
أصبحت اكوام املالبس اصغر.
لقـ ــد كـنـت اســتخـ ــدم مـ ــا يـ ــدعـ ــوه
املـ ـ ــدربـ ـ ــون " ال ــتقـ ـ ــري ـبـ ـ ــات " ،وهــي
مكــافــأة اخلـطــوات الـصـغيــرة نحــو
تعـلم سلوك جـديد مبجمـله ،فأنت
ال تتوقع ان القـرد رباح سيتعلم يف
جل ـس ــة واح ــدة الــتقلـب يف اله ــواء
عـند اصـدار االمر بـذلك ،كمـا أنك
ال ت ـتـ ـ ــوقع أن ي ـب ـ ــدأ زوج أم ـ ــريـكــي
بألتـقاط جواربه املـتسخة بـأنتظام
عـن طـ ــريق امـتـ ــداحه م ــرة واح ــدة
إللتقاطه فردة
جـ ـ ــورب ،ف ــمع قـ ـ ــرد ال ـ ـ ـرّ بّ ـ ـ ــاح أنــت
تكـافـئ اوالً وثبـة علـى قـدم واحـدة،
ثم وثبـة أكبــر ثم وثبـة أكبـر أيضـاً،
أمــا مع (سكـوت) الـزوج فقـد بـدأت
أثـنـي عل ــى كل تـص ــرف صغـي ــر كل
مــرة ،اذا قــاد الــسيــارة ملـســافــة مـيل
فقط بسرعة أبطأ مبقدار ساعة او
اذا قـذف سـرواالً قـصيـراً يف الـسلـة
او اذا حضر يف الـوقت املنـاسب الى

اي حدث.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلـ ــك رح ـ ـ ــت أح ـلــل زوج ـ ـ ــي
بــالطـريقـة الـتي يـنظـر بهـا املـدرب
الـ ــى حـيـ ــوان غـ ــريـب ،فـ ــاملـ ــدربـ ــون
املـ ـتـ ـن ـ ـ ـ ــورون يـ ـتـعـلـ ـم ـ ـ ـ ــون كـل م ـ ـ ـ ــا
ي ـسـتـطـيعــون عـن فـصـيلــة مــا ،مـن
التشريح الى التركيبة االجتماعية
لفهـم كـيفـيــة تـفكـيــرهــا ومــا حتـب
ومـا تكـره ومــا يصلهــا بسهـولـة ومـا
ال يـ ـصـله ـ ــا هـك ـ ــذا ،ف ـم ـثـالً الف ــيل
حيــوان يعيـش يف قـطيع ،لـذا فـأنه
ي ـسـتجـيـب للـتــسلــسل الهــرمـي وال
يـ ـ ـس ـت ـ ـط ـيـع الـقـف ـ ـ ــز امن ـ ـ ــا ميـك ـنـه
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف عـل ـ ـ ــى رأسـه ،كـ ـم ـ ـ ــا انـه
نبـاتي.أما احليوان الغريب املعروف
بـ (سـك ـ ــوت) ف ـيـك ـ ــون أك ـث ـ ــر اي ـث ـ ــاراً
لـلعـ ــزل ـ ــة اال أنه ذك َـ ـ ــر ألفـ ــا* ،لـ ــذا
فــالتـسلـسل الهــرمي يـشكل أهـميـة
غـي ـ ــر أن وج ـ ــوده يف مجـم ـ ــوع ـ ــة ال
ي ـ ـشــكل أه ـم ـي ـ ــة ك ـب ـي ـ ــرة ،وي ـت ـمــتع
بتــوازن ري ــاضي اجلـمن ــاستـك بيــد
أنه يتحـرك بـبطء خـاصـة ً عنـدمـا
يــرتــدي مالبــسه ،ويــأتـي الـت ــزحلق
ب ـ ـشــكل ط ـب ــيعــي لـكــن حـ ـ ــدوثه يف
ال ــوقـت املـن ــاســب ال يك ــون كـ ــذلك،
وه ـ ــو ق ـ ــارت ** وه ـ ــو م ـ ــاي ـ ـس ـمــيه
املدرب منقاداً للطعام.
وحـاملـا بــدأت أفكــر بهـذه الـطــريقـة
لـم أستـطع التـوقـف ،ففي املـدرسـة
يف ك ـ ــال ــيف ـ ــورن ـي ـ ــا ك ـنــت أخ ـ ــربـ ــش
املـالحظات عن كيفـية تسييـر طائر
األمو*** أو جعل الذئب يتقبلك
كع ـضـ ــو يف الق ـطـيـع ولكـنـنـي كـنـت
افكر " ال يـسعني االنتظـار لتجربة
هـ ـ ــذا عل ـ ــى (سـكـ ـ ــوت)" .ويف رحل ـ ــة
ميــدانيــة مع الـطلبــة أصغـيت الـى
مدرب محـترف يصف كيف كان قد
علم طيـور الغرنـوق االفريقـية ذات
العــرف التـوقـف عن الـهبــوط علـى
رأسهـا وأكتافها ،لقد قام بذلك عن
ط ــريق ت ــدريـب الـطـي ــور الـط ــويل ــة
ال ـ ـسـ ـ ــاق ــني عل ـ ـ ــى اله ـب ـ ـ ــوط علـ ـ ــى
حـصــائ ــر علــى االرض ،وهــذا ،كـمــا
يفـ ـسـ ــره هـ ــو ،هـ ــو مـ ــا يـ ـسـمـ ــى بـ "
سلـ ــوك مــتعـ ــارض " ،وهـ ــو مـفهـ ــوم
بـسيـط اال انه ذكي .مـفضالً تعـليم
الغرانيق الكـف عن الهبوط عليها،
علــم امل ـ ــدرب ال ـط ـي ـ ــور أم ـ ــراً آخ ـ ــر،
سلـوكـاً قــد يجعل الـسلـوك املفهـوم
مستحـيالً ،ولم تسـتطع الطـيور ان
حتـط علــى احلـصــائــر مع رؤوسهــا
يف نفس الوقت.
ويف الـ ـبـ ـي ــت خ ـ ـ ـ ــرج ــت بـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ــوك
مـتعـ ــارض لـ (سك ــوت) البع ــاده عـن
مــزاحـمتـي بيـنمــا أطـبخ ،وألغــريه
بـاالبتعـاد عن مـوقـد الـطبخ كـومت
له الـبقــدونـس لـيفــرمه او اجلـبنــة
لـيـبـ ــرشه ــا يف ال ـط ــرف اآلخ ــر مـن
ارض املـطبخ ،او عـرضـت سلطـانيـة
رق ــائق الـبـطــاطــا والـصلـصــة عـبــر
الغ ــرف ــة ،ويف احلـ ــال حققــت ذلك،
لم يعـد (سكـوت) يحـوم حولـي وأنا
أطبخ.
لقــد اتبعـت طلبـة عـالـم البحـار يف

بقلم /اميي ساذرالند.
ترجمة /هاجر العاني.

ســان ديـيغــو ،حـيث عـ ـرّفــني مــدرب
دالفـ ــني عل ـ ــى (ال ـت ـ ــزامــن ال ـ ــداعــم
االدنـ ـ ـ ـ ــى –ت .د .أ،L.R.S.)( ).
فعنـدمـا يــرتكـب دولفني مــا خطـأ ً
ال يستجيب املدرب بأية طريقة بل
يقف ســاكن ـاً لبـضعــة حلظـات وهـو
يحـ ـ ــرص عل ـ ــى ان ال ي ـنـ ـظ ـ ــر ال ـ ــى
ال ـ ــدولفـني ثــم يعـ ــود ال ـ ــى العــمل،
والفـك ـ ــرة هــي ان أي ـ ــة اســتج ـ ــاب ـ ــة،
ايج ــابيــة او سلـبيــة ،تــدعـم سلــوك ـاً
مــا ،فــاذا لـم يحفــز سلــوك مــا أيــة
اســتج ــاب ــة فـ ــأنه ي ـضـمـحل ب ـشـكل
منوذجي.
وعلـى هـوامـش مالحظـاتي كـتبت "
لـتجــربـتهــا علــى (سكــوت) !" ،لقــد
ك ــانت مـســألــة وقـت قبـل ان يتـنقل
من جديد باهتياج يف البيت باحثاً
عـن مف ــاتـيـحه ،يف أي ــة حل ـظ ــة لـم
أقل شـيئ ـاً وواصلت مــا كنـت أفعله،
لق ــد اســتغ ــرق االمـ ــر الكـثـي ــر مـن
ض ـب ــط ال ــنف ـ ــس للـحف ـ ـ ــاظ علـ ـ ــى
هدوئـي اال ان النتـائج كـانت فـورية
وم ــذهل ــة ،فـطــبعه هـبـط ال ــى ح ــد
كبير الى اخلجل من نبرته املعتادة
ومـن ثم تـضــاءل كعــاصفـة ســريعـة
التقـدم ،لقـد شعـرت وكــأننـي يجب
ان ارمي له بسمكة اسقمري.
وهـ ــا هـ ــو يعـ ــود لالمـ ــر مجـ ــدداً ،اذ
اس ـمـعه يـغلـق بق ـ ــوة ب ـ ــاب خ ـ ــزان ـ ــة
ويـحدث حفـيفاً بالورق على خزانة
االدراج املـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة يف ال ـ ـصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
االم ــاميــة ويـضــرب ب ــرجله بـصــوت
مـك ـتـ ـ ــوم صـ ـ ــاعـ ـ ــداً الـ ـ ــى الـ ـط ـ ـ ــابق
الـعل ـ ـ ــوي ،وعلـ ـ ــى حـ ـ ــوض املـ ـط ــبخ
أحــتفــظ بهـ ــدوئـي ،ثـم ،وأنـ ــا علـ ــى
ثقــة تــامــة ،يـصـبح كـل شئ هــادئ ـاً،
وبع ــد حلـظ ــة ي ــدخل ال ــى املـطـبخ
واملفــاتـيح يف ي ــده ويق ــول بهــدوء "
عثـرت عـليهـا " ،وبــدون ان استـديـر
أصـ ــرخ مـنـ ــدهـ ـشـ ــة " ع ـظـيـم ،أراك
فـيـم ـ ــا بعـ ــد " ويـ ــذهــب بعـي ـ ــداً مع
جروتنا الهادئة كثيراً.
وعـق ـ ــب سـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــني م ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ــب
احلـي ــوان ــات الغ ــريـب ــة ص ــار زواجـي
أكـثـ ــر سالسـ ــة بـكـثـيـ ــر وأصــبح مـن
االسهـل محـبـ ــة زوجــي ،لقـ ــد كـنـت
معـت ــادة عل ــى أخ ــذ أخـطـ ــائه عل ــى
محـمـل شخ ـصـي وكـ ــانــت مالبـ ــسه
امل ـتـ ــسخ ـ ــة امل ـ ــرم ـيـ ـ ــة عل ـ ــى االرض
تشكـّـل اهـانة ،ورمـزاً لعدم اهـتمامه
الكايف بي ،اال ان التفكير يف زوجي
كفـصـيلــة غ ــريبــة أعـط ــاني الـفتــرة
الـ ـت ــي احـ ـت ـ ـ ـ ــاجـه ـ ـ ـ ــا لـلـ ـت ـ ـ ـ ــأمـل يف
اختالفاتنا مبوضوعية أكبر.
لقــد تبـنيـت شعـار املـدربـني " ليـس
اخلـطــأ خـطــأ احليــوان " ،فـعنــدمــا
فـشلت محـاوالتي للتـدريب لم ألق
بـالالئمة على (سكوت) بل ابتدعت
سـتــراتـيجـيــات جــدي ــدة وفكــرت يف
ت ـ ـصـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــات مـ ـتـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة أكـ ـثـ ـ ـ ــر
واستخــدمت تقــريبـات أصغـر ،لقـد
حـلّـلــت سلـ ــوكـي وت ـ ــأملـت كــيف ان
أفعـ ــالـي رمبـ ــا دعـمــت أفع ـ ــاله دون
ق ـصـ ــد ،وكـ ــذلـك تقــبلــت ان بعــض

التـصــرفــات ك ــانت مـتخــذة مــوقف ـاً
دفاعياً أكـثر مما ينبغي وكانت اكثر
غريزية من ان تـتدرب باستمرار ،اذ
ال ميـكنك مـنع حيـوان الغـريــر من
احلفــر كـم ــا ال ميكـنك مـنع زوجـي
من اضاعة محفظته ومفاتيحه.
ويتحــدث احملتـرفـون عـن حيـوانـات
تفـهم التـدريـب فهمـاً جيـداً للغـايـة
بحيث يـستخدمونه يف نهاية االمر
بـ ـ ــاعـ ـ ــادة تـ ـط ـب ــيقـه علـ ـ ــى املـ ـ ــدرب،
وحيواني يفعل الـشئ ذاته ،فعندما
آتت تقنيات التدريب ثمارها بشكل
جمـيل لـم استـطع مقــاوم ــة اخبــار
زوجـي مب ــا كـنـت مـنهــمك ــة به ،ولـم
يـتضـايق وامنـا تـسلـى بـاالمـر ،لقـد
شـرحت له الـتقنيـات واملصطـلحات
وقــد امـتـص االمــر الــى ح ــد أبعــد
بكثير مما أدركته.
ويف اخلـ ـ ـ ـ ــريـف املـ ـ ـ ـ ــاض ــي وأنـ ـ ـ ـ ــا يف
منتـصف العمـر متـامـاً علمـت أنني
كنت بحاجة الـى مشابك ،ولم تكن
مخــزيــة ً حـسـب بل ومــوجعــة جــداً
اي ـضـ ـ ـاً ،وألس ـ ــابــيع ن ـب ـضــت ل ـث ـتــي
وأسـنـ ــانـي وفـكـي وجـيـ ــوبـي ،وكـنـت
أت ــشك ــى م ــراراً وبــصخـب وق ــد أك ــد
(سكوت) لي بأنني سأعتاد على كل
القضبان املعدنية املوجودة يف فمي
اال أنـني لم أعـتد علـيها.ويف صـباح
احد االيـام فيما كنـت اطلق خطبة
مــسهـب ــة عـنـيف ــة اخ ــرى عـن م ــدى
ت ـ ـض ـ ـ ــايـقــي ن ـ ـظ ـ ـ ــر (سـك ـ ـ ــوت) الــي
مبـاشــرة ً نظـرة تخلـو مـن التعـبيـر
ولم يـنبـس بـبنـت شفــة ولم يـسـلـّـم
بأية طريقـة بحديثي الصاخب وال
حتـى بـاميـاءة وسـرعـان مــا انتهـى
تـوتـري وبــدأت أخطـو مـبتعـدة ً ،ثم
أدركـت مـ ــا ك ـ ــان يحـ ــدث واسـتـ ــدرت
وســألـته " هل تــوجه (ت .د .أ ).لـي
؟" وران الـصـمـت " انـك تفعـل ذلك
ألـي ــس كـ ــذلـك ؟" واخـيـ ــراُ ابـتـ ـسـم
ولكن الـ (ت .د .أ ).اخلـاصـة به قـد
ادت ب ـ ــالفـعل حــيلــته ـ ــا ،لق ـ ــد ب ـ ــدأ
تدريبي ،أنا الزوجة االمريكية.
عن النيويورك تاميز
*اميي ساذرالنـد هي مؤلفة كتاب
" مـــــــرفـــــــوس ومـعــــضـــــــوض
ومخدوش ،احلياة
*والـدروس يف املدرسـة االولى
ملدربي احليوانات الغريبة " (دار
فـــايكـنغ ،حــزيــران  )2006 /وهـي
تقيم يف بـوسطن وبـورتالند يف
والية مني .
* الفـا  :الـنجم الــرئيـس او االشـد
تألقاً يف كوكبة من النجوم.
(قاموس املورد)
** قــــارت  :املقـتـــات بـــاملـــواد
احلـيــوانـيــة والـنـبــاتـيـــة معــاً او
امللتهم لكل شئ بنهم .
(قاموس املورد)
*** األمـــو  :طـــائـــر اسـتـــرالـي
كــالـنعــامـــة لكـنه أصغــر مـنهــا.
(قاموس املورد)

هل االشارة لغة عاملية ؟
قاموسها يضم 200
اشارة يف  28دولة
 50نوعاً من االبتسام
ميلك البشر!
أهي وسيلة للتفاهم أم
الثارة املتاعب؟
العــواصـم /يعــتق ـ ــد الــبع ــض انه حــني
يـ ـسـ ــافـ ــر ال ـ ــى بلـ ــد آخـ ــر فـ ــان بـ ــامـك ـ ــانه
االسـتع ــاض ــة ب ــامي ــاءة االص ــابع وح ــرك ــة
االيـدي ومالمح الوجه والـعني ان تعوضه
عـن اللغــة واحلقـيق ــة هي ان االم ــر ليـس
ك ـ ــذلـك ف ـ ــرمب ـ ــا اعـ ـطــت ه ـ ــذه االش ـ ــارات
انطباعاً خاطئاً يثير املتاعب.
وتقـ ــول الـ ــدكـتـ ــورة يـبـ ــدورا روتـ ــر اسـتـ ــاذة
سـياسـات الصحـة واالدارة يف كليـة العـلوم
االجـتـمــاعـيــة والــسلــوكـي ــة مبعهــد جــون
هـ ــوبكـن ــز بل ــومـب ــرج للــصح ــة عل ــى اح ــد
املواقع الطبية على شبكة االنترنيت.
ان الـدراسـات العلـميـة الـتي اجــريت علـى
اشكـال االتصـال االنسـاني اثـبتت ان أكـثر
من  %93من اشكـال االتصـال االنسـاني ال
جتـري عبــر التحــدث ومنهـا حـركــة العني
ون ـب ـ ــرة ال ـص ـ ــوت واالمي ـ ــاءات وتع ـب ـي ـ ــرات
ال ــوجه واالبـت ـســامــة الـتـي يعـتق ــد بعـض
العلماء ان هناك  50نوعاً مختلفاً منها.
ولغـ ــة اجلـ ـسـ ــد هـي االطـ ــار الـ ــذي ي ـضـم
مختلف صـور التواصل بـاستخدام حـركة
اجل ـس ــد واالمي ــاءات ب ــدالً مـن االص ــوات
ومكـمالً لهــا وهـي ام ــا ان تكــون ال اراديــة
وتعكــس رد فعل االنـســان الـتلقــائـي علــى
تــواصله مع االخــرين أو اردايـة ويـسـتعني
بها للتعبيـر عن مفهوم يريـد ايصاله الى
اآلخ ـ ـ ــريــن .وتـخ ـتـلـف لـغ ـ ـ ــة اجلـ ـ ـس ـ ـ ــد أو
االشـ ــارات الـتـي يـ ـســتخـ ــدمهـ ــا االنـ ـسـ ــان
لـلتــواصل مع اآلخــريـن من دولــة الخــرى
ومن ثقافة الخرى.
يق ـ ــول روج ـ ــر أي أك ـ ـســتل مـ ـ ــؤلف ك ـت ـ ــاب
(املــسمـوحـات واحملـرمـات يف لغـة اجلـسـد
حـ ـ ـ ــول الع ـ ـ ــالــم) ان ه ـن ـ ـ ــاك  200امي ـ ـ ــاءة
تـستخـدم يف  28دولـة ،ويف دراسـة حــديثـة
اج ـ ــرتهـ ــا شـبـكـ ــة سـي ان ان فـ ــايـنـنـ ـشـ ــال
االخـب ــاري ــة االمـي ــركـيـ ــة ومجل ــة (م ــانـي)
االقتصـادية بشأن تأثيـر لغة اجلسد على
العالقـات االقتصـادية الـدوليـة :انه قد ال
ينتبه الكثيرون الختالف تغيير االشارات
واالميـ ـ ــاءات مــن دولـ ـ ــة الـ ـ ــى أخـ ـ ــرى مــن
االشـارات الـتي غــالبـاً مـا تـؤدي الـى سـوء
فهـم الـثق ــاف ــات االخ ــرى نـتـيج ــة لـتغـي ــر
مـعنــاه ــا من دولــة الخــرى اميــاءة الــرأس
مــثالً فـ ــاذا كـنـت يف أي مـك ـ ــان يف العـ ــالـم
فهي تعنـي ان امياء الرأس هـي املوافقة أو
القـب ــول أو ال ــرضـ ــا ولكـن يف بل ــدان مـثل
بلغاريا واليونان وتركيا فان امياءة الرأس
تعـنـي ال ــرفــض ،بل ان يف اي ـط ــالـيـ ــا يع ــد

تلـويح الرأس من اليسـار الى اليمني وهي
االش ـ ــارة املعـت ـ ــادة للـ ــرفــض ،اش ـ ــارة علـ ــى
القبول كما يقول الكتاب.
وعنـدمـا تــربت علـى رأس طفـل صغيـر يف
بـريطانيـا مثالً فهذا يـعني انك حتاول ان
تـظهــر م ــودتك اجت ــاه ذلك الــطفل ولـكن
اذا حـاولت ان تـستخـدم الطـريقـة نفـسهـا
الظهـ ــار مـ ــودتـك يف الـنـيـبـ ــال فـ ـسـي ـظـن
اجلميع انـك توجه له اهانة عظمى حيث
ان الـرأس هـو مــوطن الـروح يف املـعتقـدات
البوذية.
ويعتقد الكثيرون ان االبتسامة ال تخطئ
يف أي مكــان حـيث الميـكن اســاءة فهـمهــا
علـى اطالق ولكنك أذا ذهبـت الى اليـابان
فسـوف تغيـر رأيك بشـأن االبتـسامـة التي
تعني يف اليابـان تعبيراً عـن احلزن وتقول
صـحيفـة الـديلـي مبــرور البــريطــانيـة :ان
اليــابــانـيني يـبتــسم ــون عنــدمــا يــشعــرون
باالصابة واحلزن.
امـا اشارة شـد األذن فلهـا أكثـر من معـنى،
فـهي يف الهنـد عالمـة علـى النـدم والتـوبـة
ولـك ــنه ـ ــا يف ال ـب ـ ــرازيـل تع ـنــي االع ـت ـ ــراف
بـ ـ ــالفـعل أو ال ــتق ـ ــدي ـ ــر ،ام ـ ــا يف ال ـ ـش ـ ــرق
االوســط فـ ـش ـ ــد اذن طفـل صغـي ـ ــر تعـنـي
تأديبه وتوبيخه.
واذا كـنـت يف ب ــريـط ــانـي ــا واردت ان تــظه ــر
مــودتك لـصــديق فـضع يــدك علــى ظهــره
ولكن ايــاك ان تفعل ذلك يف تــايلنــد فهي
تعني اهانة كبرى.
ويف اغلـب بلــدان الع ــالم لـم تعــد االشــارة
بـاالبهام داللـة على املـوافقة والـتأييـد اما
يف ايران ونيـجيريـا فهي تعنـي (اذهب الى
اجلحيـم) وهي يف هـذه الـدول تعـد بـديالً
لالهانة.
ويف اغلـب مـن ــاطـق الع ــالــم يع ــد الـبــصق
مك ــروهـ ـاً ولكـن يف ك ــوري ــا االم ــر مخــتلف
متـاماً فـاذا رغبـت يف العشـاء عنـد مضيف
كـ ــوري ،تعــني علــيك الـب ـصـق بع ــد تـن ــاول
العـ ـشـ ــاء النـه عالم ـ ــة علـ ــى اســتحـ ـسـ ــان
الطعام واشارة لتقدير املضيف.
ويف الـب ــرزايل اذا اراد اح ــدهـم ان يـتـمـن ــى
ح ـظ ـ ـاً سعـيـ ــداً لالخ ــر فـعلـيـه ان يقـبــض
قبضـة وان ميد اصـبع السـبابـة واخلنـصر
تـعبيــراً عن متنـي احلظ الـسعيـد ،غيـر ان
هذه االشارة سيئـة املعنى يف ايطـاليا فهي
اذا وجهـت ال ــى اح ــدهـم ف ــان معـن ــاه ــا ان
زوجته تخونه.
ويف الـيـ ــاب ـ ــان اذا طلـب مـنـك احـ ــدهـم ان
تع ـطــيه شـيـئ ـ ـاً ومـ ــددت يـ ــدك بـبـ ـسـ ــاطـ ــة
واع ـطـيــته ايـ ــاه فهـ ــو سـيـ ــرى ان يف االمـ ــر
فظـاظة حيث يتعـني عليك ان متد يديك
االثنتني واذا ما اعطـاك بطاقة فيجب ان
ت ـضـعه ــا يف اجلـيـب االم ــامـي لقـمـيــصك
بجوار القلب داللة على االهتمام.
ام ــا أكثــر االشــارات شهــرة واث ــارة للجــدل
فهـي اشــارة الـنـصــر وح ــرف ( )7يف اللغــة
االنـكليزية وكـان اشهر من استخـدمها هو
ونـستـون تـشــرشل رئيـس وزراء بــريطــانيـا
ابــان احلــرب العــامليــة الثــانيــة عــام 1940
فاذا استخـدمت هذه االشارة يف بـريطانيا
بوضع معـكوس فهـي اهانـة كبـيرة وتـتلقى
غــضب ـاً عــارم ـاً.

