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»الكتابة نقش في الزمن
والزمن حياة ترسم على اجللد

وجلد اإلنسان هو عمقه الذي يحب«.

مالك الرمياوي

قصص املعلمات واملعلمني:
كتابة املتناثر من احلياة واملهنة

قصص املعلمني

 مدخل: املعلم يف حكمة الزن

كان املعلم الناسك منذ زمن بعيد يعيش وحيدًا في قلب اجلبل، ميارس 
الصبا،  أيام  من  قدمي  صديق  زاره  ما،  يوم  وفي  وطقوسه،  معرفته 

استقبله وأكرمه، وفي اليوم التالي قال له:

كبير،  حجر  نحو  بإصبعه  وأشار  تذكارًا.  هدية  لك  أقدم  أن  أريد 
فتحولت إلى كتلة من الذهب الصافي.

السفر  متاعب  وتكبدت  عانيت  وقال:  يبتهج.  لم  الصديق  ولكن 
كي أصل إليك في قلب اجلبل العميق، فلماذا أكتفي بهذه الكتلة من 

الذهب.

حينذاك أشار الراهب إلى صخرة ضخمة، فإذا بها كتلة من الذهب.

وقال ضاحكا: آمل أنها أرضتك، وأن يستطيع حمارك حملها.

لكن الصديق ظل عابسًا. ماذا تريد إذن؟ سأل الراهب.

قال: )ما أريده، هو اإلصبع(.

القبض  الزن، وفيها معنى يصعب  هذا ملخص حكاية من حكايات 
الذهبية  اإلصبع  هو  السياق،  هذا  في  يعنيني  ما  لكن  كاماًل،  عليه 
املعرفية  املواد  حتويل  على  القدرة  تلك  أي  واملعلمات؛  للمعلمني 
لالستيعاب  قابلة  جتعلها  ومنهجية  فنية  معاجلات  إلى  واألفكار 
واالستدخال من قبل الطلبة، تلك املعاجلات واملمارسات التي ميتلكها 

يكتبوها  أن  والتي ميكنهم  والتجريب،  والبحث  اخلبرة  عبر  املعلمون 
آلخرين يستفيدون منها، لكن االستفادة حتتاج أيضًا ملن يسعى ويعاني 
وهدفه ليس الذهب الصافي، بل القدرة السحرية على حتويل األشياء 
إلى ذهب، فما نحتاجه هو معلم يؤمن بذاتيته، ويسعى إلى السيطرة 
على سياق عمله، وميلك فكرة عما يريد، ويحدد اجتاه هدفه؛ أي أنه 

ال يقبل بأقل من اإلصبع الذهبية.

»... وأنا في طريقي للعمل حدث معي حادث سير توفيت 
في  أوراقي  تناثرت  سنوات،  ثالث  -ندى  الصغيرة  ابنتي  فيه 

الشارع، وما زالت دماؤها على بعض أوراقي«
)املعلمة سمر عليان(.

املعلمات واألمهات  ندى ولكل  لروح  كتابتي هذه  أهدي  البداية  في 
الفعل، وبكتابة نص األمل  اللواتي ينتصرن على األلم باإلميان بلغة 

كعنوان لزمن النص الفلسطيني القادم.

ملا هو عميق في  بهم  املعلمني من زمانهم وتندس  الكتابة تسرق  كأن 
والفوارة،  واملتفجرة  املرجتة  املناطق  تلك  نحو  الداخلية  تشكيالتهم 
املعاني  تلك  فيذهبون خلف  النور،  الظلمة ودفء  لها غموض  التي 
املتوارية، ينقبون فيها عن معنى الزمن، أو عن املعنى الذي تشكل عبر 
في  أكتب قصتي ومسيرتي  »وأنا  تكتب  يونس  نفني  فاملعلمة  الزمن، 
التعليم، شعرت باحلنني إلى تلك اللحظات التي كنت فيها على مقاعد 
الدراسة«. ثم حتملها الكتابة وتعبر بها من املاضي كحنني إلى املاضي 
كتجربة معاشة لم متِض بعد، بل هي جزء من اجلسد الكاتب ووفرة 
تذهب  ثم  الصمت”،  بحاجز  و”اصطدمت  فتضيف  حقائقه،  من 
صغيرة  وأنا  حلمت  “طاملا  معًا  والوجدان  العيش  حقائق  نحو  أعمق 
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الناس وأعاجلهم”، ومن عالج اآلخرين  آالم  أسّكن  أكون طبيبة  أن 
“وأذكر  فيها  النفس عبر جس مواقع األلم  إلى عالج  بالكتابة  تدخل 
معلمتي  على  وعرفني  املدرسة،  إلى  والدي  أوصلني  لي  يوم  أول 

وتركني وذهب وأنا أنظر إليه أتوسله بعيوني أن يأخذني معه”.

إن الكتابة تؤّطر الزمن املاضي ضمن اللحظة الراهنة عبر ما متتلكه احلبكة 
من قدرة على نسج الزمن بكل أبعاده في حلظة بناء املعنى وانكشافه، 
فما يرويه مهند عزام عرجه هو قصة ما أطلق عليه “املتنقل العربي”، 
ولذلك حبك قصة التنقل في املكان من السعودية إلى فلسطني، ومن 
مدرسة إلى أخرى، ومن املدرسة إلى املزرعة، والعودة مرة أخرى، 

لكنها عودة مترعة باحلنني ومجبولة بإرادة املصير.

إن ما يسم قصة مهند أنها قصة حياة ترحالية، لقد ارحتل في ذاته ليروي 
قصة ذات عمق بنيوي من الناحية السيكولوجية، حيث الغربة واحلنني 
يشكالن أحد مرتكزاتها، في حني أن الصفة الترحالية قد منحته القدرة 
على احلركة في الزمان، فكان جّوابًا في داخله كسائح يلتقط آثار الغربة 
الوطن،  نّز في  الغربة كما  نّز في  الذي  بقايا األلم  والرفض، ويلملم 
لنا حياة كانت سلسلة دائمة من  املزرعة، فوصف  املدرسة، وفي  في 
تعنيه  ما  بكل  مخيفة(،  بدايات  كلها  حياتي،  )فكانت  البدايات، 
القبول واالحتكاك  وألم عدم  والرفض  والغربة  املفاجأة  من  البدايات 
والرجراج،  القلق  إلى  املألوف واملطمئن  بآخر، واخلروج من مشيمة 
كلها  حياتي،  )فكانت  يفهمنا  من  نحتاج  اللحظات  هذه  مثل  ففي 

بدايات مخيفة، وكنت أحتاج إلى شخص يطمئنني(.

هنا نحتاج املعلم أو األب. نعم، إن دموع األب في املستشفى ال ميكن 
فهمها بالتناظر مع زج ابنه في معمعان العمل املبكر، ولكن بقي املعلم 
إحسان املثال والقدوة، ولذلك اختار مهند العودة للمكان نفسه الذي 
شكل بؤرة الرفض واملواجهة، ولكنه في هذه العودة ميلك مفتاحني 
العمل،  عالم  في  املعيش  لقسوة  العملي  الفهم  مفتاح  جديدين؛ 
ومفتاح فهم الدور الذاتي في سياق املهمة اجلمعية، يعود ليكون ليس 
الطالب، صورة من  بل معلم يحمي ويدعم  متميزًا فحسب،  طالبًا 

املعلم الذي شكل صورة املنقذ دومًا.

بوعي  سواء  واملعلمات؛  املعلمون  يفعله  ما  أن  نؤكد  يجعلنا  وهذا 
أجساد  يرسم على  تفكير وتخطيط مسبق،  أي  بتلقائية خالية من  أو 
عقدًا  تكون  قد  متعددة  وألوان  بأشكال  عليها  ويرسم  الطالب، 
شكل  على  تكون  وقد  ودونية،  نقص  ومركبات  عدائية  ومشاعَر 
طموحات وآمال وإميان، وهذا ما تؤكده املعلمة نيفني بعد أن يتركها 
بسيطة  “ولكن في حلظة  فتقول:  )املدرسة(  الغريب  املكان  األب في 
على  وأجلستني  وتطمئنني  معي  تتكلم  وأخذت  معلمتي  جذبتني 
املعلمني  على  ولذلك  بذاكرتي”،  اجلميل  وجهها  وارتبط  مقعدي 
جلود  على  يرسم  ألنه  عنهم،  يصدر  ما  لكل  االنتباه  واملعلمات 
الطالب، ويرسم لهم أفق حياتهم، فكما تقول األغنية الهندية القدمية 

أبتاه افهم العالم جيدًا قبل أن ترسمه على جلدي”. “يا 

من مساق االستقصاء في العلوم - أريحا.
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 الكتابة بلغة الدم

الكتابة  بدأت  لقد  البدء،  قبل  ملا  العودة  لقد أجبرتني دماء ندى على 
قبل أن أصل لتلك احلادثة التي ترويها أم، كانت قبل حلظات تتراءى 
عبر قصتها كطالبة متفوقة، تصبح معلمة مبدعة، تعلم طالبها وهي 
القسوة  الذي يجتمع مع  الواعي  متناسق بني احلب  فني  جتمع بشكل 

الواعدة، ليعلم الطالب جدية املشاعر وقدسية الواجب والعمل.

املهني،  املجرب  بطريقة  النجاحات  تصنع  تعلم،  وتتعلم كيف  تعلم 
وكتبت  لكتابتها،  نظري  لفتت  وقد  املتأمل،  املفكر  بلغة  وتقرأها 
لقد  الكبرى.  للمفاجأة  أصل  أن  قبل  السطور  هذه  حتت  هو  ما  كل 
سردت سيرة طموحاتها، ولكن لم أتخيل أن تصل تلك الطموحات 
والنجاحات لهذه الدرجة من التضحية والقدسية، وأن تطلى مبثل هذا 
النوع من الدم الصغير. ألجل ندى الصغيرة، وألجل األم واملعلمة 
الكبيرة، عدت وكتبت هذه السطور كمقدمة ملا كتبته عن قصتها، قبل 
أن أخضع كليًا أمام هذا “الكم من األلم املركز واملكثف”، الذي لم 

يستطع أن يحطم إرادة معلمة مؤمنة.

وسياق  تأمل  فرصة  تشكل  لقصصهم  واملعلمات  املعلمني  كتابة  إن 
تفكير في احلياة املعيشة، وفي سياق املهنة، وهذا ميكنهم من القبض 
على السياق الكلي للرؤية، فهم يعودون إلى الزمن السابق للمهنة، 
فاملعلمة  املفصلية،  اللحظات  في  يتأملون  أو  عميقًا  يوغلون  وقد 
سمر عليان تروي مفارقة التخصص في كلية التربية بشكل داٍل على 
الكثير من الدالالت االجتماعية حول التخصصات عامة، ومنزلتها 
االجتماعية، وعلى املفهوم العام حول املهن والتخصصات، وحول 
في  تنخرط  أن  دون  ذلك  وكل  اجلندر،  وأدوار  املرأة،  مهنة  مفهوم 
تفصيلها، ولكن ما يهمها هو وصف تلك اللحظة التاريخية التي جتمع 
املختلف  املصير  وبوابة  السخرية،  ومرارة  املفارقة،  عنف  عمقها  في 
كليه  في  قبلت  لقد  فرحة،  أتراقص  وأنا  الله،  رحمها  أمي  )هاتفت 
الهندسة في جامعه مؤتة في األردن. أنا سعيدة احلظ، فقد كان عدد 
املقبولني في اجلامعات األردنية احلكومية من طلبة اجلالية الفلسطينية 
وأخبرت  باخلبر،  أمي  سعدت  اليد.  أصابع  يتجاوز  ال  اخلارج،  في 
والدي، فبارك لي القبول، وطلب مني التسجيل في كليه التربية بدل 

الهندسة(.

وترى  التربية،  كلية  في  انخراطها  توصيف  في  ذلك  بعد  وتغوص 
وتكتب  احلياة،  هندسة  في  تعلم  لكنه  الهندسة،  تعلم  من  نوعًا  فيها 
نقل  وسيلة  مجرد  ليست  واللغة  املهندسة،  بلغة  التربوية  أفكارها 
الفكر  شبكة  االجتماعي  املعرفي  الفهم  حسب  هي  وإمنا  للمعاني، 
وأفق  الراوي  عيش  منط  وهي  جهة،  من  ومادته  املعاني،  بناء  في 
التعليم  في  وتعمل  التربية  تدرس  وسمر  أخرى.  جهة  من  تفكيره 
وتكتب قصتها بتفكير املهندسة ولغتها فتكتب “أفضل الطرق للتعامل 
أو  املعلم  قبل  من  التهديدات  أن  فوجدت   ... املشاغبني  الطلبة  مع 
تصيده للطالب قد يثيران ذاتيتهم، األمر الذي يؤدي إلى ردود فعل 
دفاعية تؤدي إلى كراهية املعلم وثورة عليه. وعندما ُيتهم طالب من 
قبل املعلم أمام طالب آخرين، فإنه يثأر لنفسه بأن يحاول أن يكسب 

اجلولة مع املعلم من أجل أن يحقق ذاته في الفصل”.

فهي حتدد أفضل الطرق وتضعها في صيغة قانون من قوانني الديناميكا 
احلرارية، أو الكهرومغناطيسية، ولكنه قانون وإن كان قد استعار من 
علم الفيزياء شكله، فقد بني في مضمونه على أهم أفكار علم التربية 
االجتماعي، أال وهو أن التعليم يجب أن يبنى على فهم لذاتية الطالب، 
وهذا ما نكتشفه بوضوح في كتابة املعلمني واملعلمات؛ هو ذلك الوعي 
على  وتصرفاته  املعلم  سلوك  يطبعها  التي  اآلثار  وعي  ألهمية  العميق 
الذي يؤسس لفلسفة تربوية تؤكد مبدأ أن  الوعي  حياة الطالب، هذا 
مهنة التعليم هي عمل في تكوين الطالب وتشكيلهم نفسيًا واجتماعيًا، 

وليست مهنة في نقل املعرفة، فاملعلم هو معلم طالب ال معلم مواد.

أسس  وضع  في  لقاء  أول  تقضي  أن  األفضل  “ومن  سمر  وتضيف 
ذلك  فعلت  وإن  وتكمل  املرغوب”،  والنظام  السلوك  وقواعد 
كمكان يتوقع كل من فيه أن يعمل  فصلك  أسست  قد  تكون  “فإنك 
فهي  الفرد،  الطالب  ذاتية  األول،  األساس  من  لنبدأ  إذن،  بجد”. 
الفرشة الصلبة للبناء، ثم تأتي الفرشة اإلسمنتية أال وهي اجلماعة، 
االجتماعية  العمل  وقواعد  اجلماعي  التفاعل  أسس  بناء  خالل  من 
تتم  اجتماعية  تفاعلية  كعملية  للتعليم  فهم  وهذا  الصف،  غرفة  في 
ذاتية فردية  فيها  لها سياقها، ولكل فرد  ضمن جماعة بشرية محددة 
وجتربة خاصة، ولكن للجماعة أيضًا قانونها؛ قانون في بنائها وبناء 
ديناميكيتها. ويتوج هذا البناء بفاعلية العملية التي ستجري فيه، تلك 
الفاعلية التي تراها املعلمة مرتبطة باملعنى )سيجدون إحساسًا بأهمية 
بكونه  يرتبط  يعلم  ما  بأهمية  الطالب  إحساس  أن  أي  تدّرسه(  ما 
تتسع  تشاركية  تفاعلية  عملية  ضمن  ويجري  أواًل،  ذاتيتهم  يالمس 
وتتمحور  ومسؤول،  حر  بشكل  عليها  متفق  قواعد  وضمن  للكل 

حول موضوعات جدية وذات معنى.

كعملية  السرد  يوفره  ما  هو  واملعلمني  املعلمات  كتابة  تتضمنه  ما  إن 
نرى  ولذلك  معقوليتها،  وبناء  األحداث  بناء  من  التفكير  متّكن  كتابة 
ليلتقط خلية  أخرى،  إلى  مرحلة  ينتقل من  الزمن،  في  يتحرك  السرد 
املعيش ويكتب منوها ويتأمل فيها ويقفلها إلى أخرى أحيانًا، أو يعود 
بدايات تشكلها ومسار حتوالتها وتفاعالتها، وهذا  ليقرأ  إلى ماضيها 
يتمكن  جتربته  كتابة  عبر  فاملعلم  املنهجية،  في  وعمل  الكتابة  في  جهد 
يؤكد  ما  وهذا  فيها،  والتفكير  التأمل  منهجيات  ويطور  مضمونها  من 
عليه علم الكتابة من جهة، وعلم التحليل االجتماعي من جهة أخرى، 
هي  بل  دومًا،  ومنكشفة  عارية  ليست  املعاشة  احلياة  أن  يؤكد  حيث 
فيها إال  القبض على ما  مراوغة ومنفلتة حتى ممن يعيشونها وال ميكننا 
عبر السرد والكتابة، لذلك، منذ بدايات التاريخ، اخترع البشر احلكاية 
والنقش والرسم واخلربشة، وكلها أدوات في فهم احلياة وبناء معناها، 
ولذلك يفك املعلمون ألغازًا كثيرة ، حيث في الكتابة السردية يحللون:

أفعال احلياة ومعانيها في سياق املعيش وجدليته. «
مخيال املهنة وطقوسها والتوجهات االجتماعية بخصوصها. «
الفهم  « شبكة  ضمن  ودالالتها  واملهنة  احلياة  في  الناس  تصرفات 

االجتماعي.
األمكنة وداللتها وشروط احلركة فيها ومعانيها. «
فن املراوغة واملقاومة ضمن عالقات املعنى والسلطة. «
فنون العمل وخبرات احلياة. «
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األمكنة؛  في  يتأملون  واملعلمات  املعلمون  حيث  جليًا  يبدو  ما  وهذا 
التي  بالية، ومقاعد مليئة باخلربشات  مدارس، وصفوف، وجدران 
تعني أحالم الطالب ومذكراتهم األبدية “إن صفحة الدرج متثل لوحة 
يرسم عليها الطالب كل أخيلتهم وأحالمهم التي ال جتد مكانًا لها في 

احلصص املدرسية(.

الضخمة  العتيقة  الكينيا  بأشجار  تكتظ  واسعة  بساحة  قدمية  “مدرسة 
املرتفعة برائحتها اجلميلة، فصول مسقوفة بالصفيح “الزينكو” ... 
يركضون  طالب   ... الشهية  الفالفل  رائحة  منه  تفوح  مقصف 
برائحتها  اجللدية  واحلقيبة  اجلديد  املدرسي  بالزى  فرحني  ويلعبون 
احلذاء،  احلقيبة،  اليوم:  هذا  في  تخصه  رائحة  له  شي  فكل  أيضًا، 
الكتاب، القلم، الدفتر، املمحاة ... كل شيء تقريبًا”. هذا ما يكتبه 
محمد سعيفان قصيدة في رائحة اليوم األول للمدرسة، املدرسة هنا 
في كتابة املعلمني، عالم زاخر باحلياة، عالم له خصوصية في اللون 
ذاكرة  يعايشونه،  من  ذاكرة  في  عالقًا  يبقى  عالم  والرائحة،  والطعم 
إلى صور مستعادة  تتحول  مادتها على شكل صور حية،  تبث  تبقى 
باأللوان، ومع الزمن -كما يرى املعلم- تفقد الصور ألوانها، لكنها 
حتتفظ مبعناها ورائحتها، وتبقى معنا صورًا باألبيض واألسود، تبقى 
جزءًا عزيزًا مثل الفيلم القدمي، كل يوم نشاهد أفالمًا وننساها، لكن 
ال ميكننا أن ننسى فيلمًا قدميًا، فللقدمي سحره املوشوم على اجلسد، 
وللمدرسة نقوش ال متحى، ولذلك فحال الطلبة يقول: معلمي .. 

اعرف دالالت فعلك قبل أن ترسمه على جلدي.

ويسردون حكايات العمل وما حتتويه من شبكة عالئقية بني املعلمني 
وبني  وبينهم  طالبهم،  وبني  وبينهم  مهنية،  كجماعة  واملعلمات 
من  فيها  مبا  العالقات  هذه  ويقاربون  واإلشراف،  اإلدارة  جماعات 
توترات سلطوية ودفء إنساني معًا، وهذا ما مييز العالقات البشرية، 
مختلفني  بشر  بني  تبادل  ولكنه  وتبادل،  وعطاء  أخذ  عالقات  فهي 
نصائح  من  كثيرًا  استفدت  “فقد  عليان  سمر  املعلمة  تؤكده  ما  وهذا 
يناسبني وأبتعد  زميالتي وجتاربهن وبقي عليَّ اآلن غربلتها ألخذ ما 
عما ال يناسبني وال أرغب فيه”، وهذا استنتاج صغير يلخص حقيقة 
وخبرة  التربية  تاريخ  من  املعلم  يستفيد  أن  الضروري  فمن  كبيرة، 
أن ميلك مفاتيح  التربية، لكن األهم  الفكر ونظريات  الزمالء وكتب 
يأخذ  كيف  ليعرف  طالبه  فهم  ومفاتيح  فيه،  يعمل  الذي  السياق 
وأجندته  وأهدافه  واقعه  مع  يتالءم  والعدة” ما  املعرفة  “صندوق  من 

التربوية وجماعته الصفية وسياقه احمللي.

ثمة أسئلة تثيرها الكتابة وتثار عبرها، “من أي فئة من املعلمني أنوي 
بصمتي  سأضع  كيف  طالبي؟  مع  عالقتي  سأبني  وكيف  أكون  أن 
أسئلة  املعلم محمد سعيفان،  يسأله  ما  لي مساهمتي”؛ هذا  وتكون 
في صميم املهنة، لكنها أيضًا أسئلة الهدف واملوقع والتوجه، من أي 
فئة أكون؟ سؤال في الفكر والرؤية واملمارسة بوصفها موقعًا وجماعة 
العمل  مسلمات  من  وهذه  والهدف،  االجتاه  يحدد  متوضعًا  تعكس 
املهني، وهي أيضًا من مبلورات الذاتية، وكأنه يسأل ما األدوار التي 
سأعمل  كيف  سأمثل؟  ماذا  دوري؟  ما  عملي؟  صلب  في  سأجعلها 
وسأكون مفوضًا عن “توجه ما”؟ وهذه كلها تعني من أنا، إنها الكتابة 

اللولبية، تبدأ من أنا ككاتب وتنتهي من أنا كفاعل حي.

وسؤال األنا وأدوارها ليس سؤااًل في املعرفة فحسب، بل هو سؤال 
الذات  مع  عراكًا  واملعلمات  املعلمون  يراها  ممارسة  املمارسة،  في 
ومع إرث املهنة ومع فقر البيئة، فاملعلمة نفني ترصد مدرسة الطفولة 
وتقارن بني مدرستني مختلفتني في الروح، ولكنها تقبض على هذه 
أيام  املكان واللون، فتصف مدرستها األولى  بلغة  الروح وتصوغها 
وحديقتها  الواسعة  بساحتها  املدرسة  أتفحص  “وأخذت  الطفولة 
املزينة اجلذابة”، ثم تصف املدرسة  بالزهور اجلميلة وفصولها  املليئة 
التي انتقلت إليها وهي طفلة “وانتقلت إلى مدارس الوكالة وصدمت 
وجدران  ألونه،  بهت  الذي  القرميد  من  سطحها  صفوف  بواقعها، 
متسخة، وأعداد كبيرة من الطلبة، وساحات واسعة مليئة بالرمال”، 
واللون  املكان  لغات  فينا  حتدثه  الذي  العمق  مدى  يوضح  وهذا 
الذاكرة،  في  انغماره  عمق  ومدى  جهة،  من  والسلوك  والشكل 
الذاكرة التي في الغالب تقود املمارسة وتوجهها؛ سواء بوعي منا أو 

دون وعي.

ويولد املعلم من ذلك االمتزاج الغريب بني مفاعيل الذاكرة وفاعلية 
حلظة  من  يبدأ  مسار  معلم  فلكل  التطور،  بإرادة  املوجهة  اخلبرة 
خبرة  مبراكمة  يبدأ  الذاكرة،  خبرة  ميتص  أن  فبعد  املهنة،  ممارسة 
املمارسة، ولكل معلم مصادره وآلياته، التي هي في الغالب متعددة 
ومتقاطعة، ولكن ميكن تفعيلها بأشكال متعددة، فالزمالء مصدر، 
والطالب أنفسهم مصدر، والعمل نفسه مصدر، فكما تكتب نفني: 
تعرفت إلى معلمتي الفاضلة التي أدين لها مبا أنا عليه اليوم، فتعلمت 
بذلك،  أكتِف  “ولم  ثم تضيف  التعليم،  يديها أصول وحرفة  على 
فعملت لنفسي جدواًل لكي أشاهد أسلوب جميع معلمات العلوم 
لتعلم  سياق  هي  نفسها  املهنة  أن  تكتشف  وأخيرًا  املوجودات”، 
عززن  الطالبات  هؤالء  القول  أخفيكم  “ال  وإستراتيجياته  العمل 
ثقتي بنفسي، ونسيت همومي معهن، وشاغبت ولعبت وضحكت 
وتعلمت منهن مثلما تعلمن مني”، لتصل إلى أرفع مستوى أال وهو 
التحضير  أثناء  الورق  وأمزق  أبكي  “وكنت  املستمر  الذاتي  التعلم 
لكي أخرج أقصى ما عندي، وكنت أحضر وسائلي املختلفة وورق 
تعلم  لكنه  معاناة،  وفيه  تعلم صعب،  بالدروس”،  اخلاصة  العمل 
صلب يبنى على الهوية وينميها باستمرار “ففي هذه الفترة أصبحت 
تتشكل هويتي وطابعي، وبدأت أصنع لنفسي أسلوبًا خاصًا بي”، 
وهذا ما يسمى في علم التكوين التربوي التكون عبر املمارسة، من 
خالل تكون ذاتي يبني على ذاتية الشخص وينمي ممارساته وقناعاته 
ويغير تصوراته، ما ميّكنه من القبض على املهنة، بوصفها جزءًا من 

هويته وكينونته.

ينهي  قول عندهم  فثمة  الزن وحكمتهم،  بدأت من  سأنتهي من حيث 
ينظر  القمر  إلى  بإصبعه  املعلم  يشير  “عندما  يبدده:  أن  دون  الكالم 
األحمق إلى اإلصبع” وكي ال ننشغل باإلصبع عن علو القمر وعن عمق 
جوهري  هو  عما  للكشف  واملعلمات  املعلمني  نقرأ  أن  فعلينا  الهدف، 
فيغيرون  يعانون  كبشر  الداخلية  عواملهم  على  أي  عليه؛  يؤشرون  فيما 
التطور  آليات  للكشف عن  املهنية ومنوها  ويتغيرون، وعلى ممارساتهم 
ودوافعه وأشكال حتققه، ووضع كل ذلك في كيف تطورت ذاتية املعلم 
منهما  كل  يغذي  وكيف  املهني،  عمله  تطور  ضوء  في  بها  وإحساسه 

اآلخر، لنملك اإلصبع الذهبية في الوقت الذي ننظر فيه إلى القمر.




