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قصص املعلمني

معلمون ومعلمات يروون احلكاية

بطولة عادية يف ظرف استثنائي

»�إن �لعجز عن درك �لإدر�ك �إدر�ك،1 لذ� فالإن�سان كتابة، و�لكتابة هي �لإن�سان نف�سه«. نكتب لنعرف، وما نعرفه نهتم باأن نكتبه، 
لأن �لكتابة هي �سفري ميتافيزيقي بني �لب�رس و�خلرب�ت و�لثقافات.

مالك الرمياوي

 مدخل

�لكتابة هي حماولة لفهم �حلياة، �حلياة �لتي هي بدورها لي�ست 
�إل نوعًا من �لنخر�ط يف �لعامل و�لت�سال بالذ�ت، »لكن هذ� 
�لعامل وهذه �لذ�ت �للذ�ن يتقبلهما �لإن�سان يظهر�ن له دوما 
�لعامل وحول  �أفكار« حول  على »هيئة تف�سري« وعلى »هيئة 
�لذ�ت«. ولذلك، فالكتابة تت�سمن �مل�ساءلة �لد�ئمة لأفكارنا 
وت�سوب  تف�رس  �أن  تتوخى  �لتي  �مل�ساءلة  تلك  وتف�سري�تنا، 
ومع  �لعامل  مع  ومتا�سًا  قربًا  �أكرث  جتعلنا  �أن  لأجل  وتعدل 
لدر��سة  ت�سدت  �لتي  �لدر��سات  من  �لكثري  �أن  ومبا  ذو�تنا،2 
�أننا  ترى  �لنا�س،  على  وتاأثريها  و�لأفكار  �لأيديولوجيات 
»نعتقد بالأفكار �لأ�سا�سية، �أما �لأفكار �لثانوية فنفكر فيها«،3 
�لكينونة  بناء  يف  �أهميتها  على  �لأ�سا�سية،  �لأفكار  وهذه 
�جلمعية و�لهوية �ل�سخ�سية، تبقي �لكثري من �لق�سايا و�لأفكار 
�سمن نطاق �لالمفكر فيه، وهنا ياأتي �لدور �حلقيقي للكتابة، 

من خالل نقل �لكثري من �لق�سايا و�لأفكار من منطقة �لعمى 
�إىل منطقة �لكتابة.

هكذ� �أريد �أن �أو�سف �لكتابة كفعالية بو�سفها منطقة �لقلق 
و�ل�سوؤ�ل و�لتفكيك، فما يدخل نطاق �لكتابة ل ميكنه �أن يبقى 
على حاله، »قبل �لتوّجه للمدر�سة �ل�سيفية؛ كان �عتقادي �أّنها 
�ساأح�سل  �سابقًا،  خ�سُتها  �لتي  �لتجارب  من  كالكثري  جتربة 
منها على �سيء من �ملعلومات، و�ساأكت�سُب خربة �إ�سافّية ُتغني 
ُجزء�ً من و�قعي. وكانت �ملفاجاأة �أّنني و�جهُت �أمور�ً عديدة 
بعنٍي  �لعامَل  خُمتلفًا يف د�خلي، �سخ�سًا يرى  �أك�سبتني �سخ�سًا 
�أخرى؛ فما كان قبل هذه �لتجربة مل يُعد كما هو«.4 هذ� هو ما 
نق�سده بالتجربة، تلك �لرحلة �لتي متكنك من عيون تكت�سف 
طبقة خفية من ذ�تك، �أو عاملك، »بعد خو�سي جتربة �ملدر�سة 
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�ل�سيفية، �رسُت �سخ�سًا �آخر على خ�سبة �مل�رسح؛ فما �كت�سبتُه 
ـُعَد  �أقوى وب خاللها من ُجر�أة وعمِق تفكري منحني ُح�سور�ً 
روؤية، و�أ�سبحُت قادر�ً على حتويل �لال�سيء �إىل �سيء، و�سار 
مبقدوري بعث �حلياة باملنهاج �لدر��سي؛ لي�سرَي ناب�سًا باحلركة 

و�حليوّية، بعيد�ً عن �جلمود و�لتقليد«.5

 استثناء البطولة املستثنية

يروي روبني د�يفيد غاليو يف رو�يته بالأبي�ص والأ�صود، �سريته 
يف �لزحف و�ليتم معًا: »�أنا بطل. من �ل�سهل �أن تكون بطاًل. 
�إذ مل يكن لديك يد�ن �أو رجالن- فاأنت بطل �أو ميت، �إذ مل 
يكن لديك و�لد�ن- �عتمد على يديك ورجليك وكن بطاًل، 
�إذ� مل يكن لديك يد�ن ول رجالن �عتمد على و�لديك. �أما 
�لدنيا  على  حتايلت  وقد  ول رجالن  يد�ن  لديك  يكن  مل  �إذ� 
وولدت يتيمًا - فاأنت حمكوم عليك �أن تكون بطاًل حتى نهاية 

�أيامك �أو متوت. �أنا بطل. بب�ساطة ل يوجد يل خمرج �آخر.6

�أن  �إل  �أمامك  فاأن تكون بال يدين ول رجلني ويتيمًا، فلي�س 
و�إما  بطل  �إما  فهو  �ملعلم،  حال  وهذ�  ميتًا،  �أو  بطاًل  تكون 
�أن  �لو��سح  �أهل. من  يتيمًا بال  �ملهنة  ميت، فهو يدخل هذه 
يف  و�إ�سرت�تيجياتهم  �أ�ساليبهم  يخرتعون  �ملعلمني  من  �لكثري 
�أو  �ملبا�رسة،  �ل�سفية، وذلك من جتربتهم  �لإد�رة  �لتعليم ويف 

يعني  وهذ�  �ل�سابقني،  معلميهم  �أ�ساليب  ��ستعارة  خالل  من 
�لنظرية كاأب ودون خربة  يبد�أ �ملمار�سة من خارج  �ملعلم  �أن 
بعني  ياأخذ  ل  �جلامعي  �لرتبوي  �لإعد�د  �أن  يعني  ما  �سابقة، 
من  �ملعلم  متّكن  �لتي  و�لعينية  �حلقيقية  �لحتياجات  �لعتبار 
�أن يدخل �سفه وهو متمكن من �لنظرية و�ملمار�سة �لرتبويتني.

�ملعلم ورجليه من  يتم تعطيل يدي  �إىل ذلك، غالبًا ما  �إ�سافة 
�لجتماعية  �ملنزلة  تدين  بـ«م�سكلة  �ملعلمون  ي�سفه  ما  خالل 
�لر�سمي  »�خلطاب  و�سطوة  جهة،  من  �ملجتمع  يف  للمعلم« 
�ل�سكلي« من جهة ثانية. ماذ� يعني �أن تكون معلمًا مل يحَظ 
�لتعليم يف ظل  ممار�سة  منه  وُيطلب  �لكايف،  �ملهني  بالتكوين 
�إن ما  نظرة �جتماعية غري تقديرية وخطاب ر�سمي مهيمن؟ 
يعنيه بال�سبط ي�سبه �أن تكون بال �أهل وبال يدين ول رجلني؛ 
فاخليار �ملتاح �إما �أن تكون بطاًل، و�إما �أن تكون ميتا. لذلك، 
�أنا  بطل:  هو  ويتميز  وينجح  �حلدود  هذه  يخرتق  معلم  كل 

بطل لأين معلم مل يقبل �أن يكون معلمًا ميتًا.

 كتابة الشذرات

عي�س  بطولة  بطولتهم؟  و�ملعلمات  �ملعلمون  يكتب  كيف 
يروي  �لتي  �مل�سرية  هذه  مكبلتني،  ورجلني  بيدين  �ليتم 
�ملعلمون و�ملعلمات فيها ق�سة زحفهم، ق�سة يتمُّ �لتعبري عنها 

من �أحد م�ساقات �ل�سنة �لثانية يف �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2012.
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فيها  �مل�ستحيل  درجة  ي�سكل  �لكتابة  من  �سكل  بال�سذر�ت، 
تكتب  عندما  �حلكاية  �سكل  يكون  كيف  �لكتابة(،  يف  )�أي 
بال�سذر�ت؟ وكيف ميكن لل�سذر�ت �أن تعرب عن جتربة وتر�سم 
�إطارها؟ هذ� ما �سرن�ه يف كتابة جمموعة من �ملعلمني و�ملعلمات 
�لذين كتبو� عن جتربتهم يف �لتعليم ويف �لدر�ما، حيث كانو� 
�لقطان  مركز  يف  �لدر�ما  برنامج  يف  و�نخرطو�  �ساركو�  قد 

للبحث و�لتطوير �لرتبوي.

و�سف  ح�سب  ��ستثنائيًا  حدثًا  �سكلت  �لتي  �مل�ساركة  تلك 
�مل�ساركني »يف �أثناء حديثنا قالت يل �ملر�سدة �لرتبوية: �إن هناك 
موؤ�س�سة تقوم بتعليم �لدر�ما يف �إطار �لتعليم، وقال معلم كان 
بذل  �إىل  وحتتاج  ر�ئعة،  جتربة  �إنها  فيها  �مل�ساركة  له  �سبق  قد 
و�سغفًا  فر�سة  نف�سي  يف  ولد  ما  فيها،  وفكري  بدين،  جمهود 
عمق  يظهر  كتابتهم  فمن  �أقوى«،7  ب�سكل  �ملو�سوع  ملعرفة 
�ملدر�سة  تقدمه  �لذي  �لربنامج  هذ�  ملثل  و�حتياجهم  رغبتهم 
�ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي، »كانت ور�سة غري ماألوفة 
كتابة، هل هذه هي  ر�سم،  تفاعل،  ن�ساطات، حركة،  لدي: 
�ملقابلة؟ �أعد�د كبرية من �ملعلمني و�ملعلمات، ما يقارب �لثالثني 

�سخ�سًا! هل كلهم هنا للمقابلة؟ هل �ساأجتاز �للقاء؟«.8

�أور�ق  �أقالم،  »�ألو�ن،  �ملدر�سة  ت�سبق  �لتي  �لور�سة  �رس  �إنه 
كتبنا،  و�أقالم تخطيط حتركنا، ر�سمنا،  �أور�ق كبرية،  ملونة، 
�أن  دون  بع�سنا،  مع  جل�سنا  ثبتنا،  وقفنا،  �سمتنا،  حتدثنا، 
نتجمع  �رسنا  بتلقائية  بيننا،  �حلو�جز  تك�رست  بع�س،  نعرف 
�سويًا لإجناز مهمة ما«.9 هنا يرى �ملعلمون و�ملعلمات �ل�رس، 
�أ�سياء ب�سيطة وموجودة ولكن �سمن �سكل من �لعمل يجمع 
بني �لفعل و�لتفكري يف �إطار مهمة عمل، مهمة عمل تتحول 
لهدف للجماعة ولكل فرد فيها، لأنها مت�سهم كلهم ما د�مت 

تتعلق مباأزق �إن�ساين.

تلك �لكتابة �لتي حتاول �أن تكتب �لذ�ت �لكاتبة، لكنها ذ�ت 
منخرطة يف �لفعل و�لكتابة و�لتاأمل، ذ�ت حتاول �أن ت�ست�سيف 
�لتجربة �لتي كانت يف �سيافتها، وحتاول �أن ت�رسك �لآخر عرب 
خلق م�ساحة جماعية تتفرد فيها �لذ�ت بح�سورها وفاعليتها، 
�إنها �لكتابة �لتي ل ميكنها �إل �أن تعتمد �ل�رسد �لتاأملي يف �سكل 
�لبنية �ل�سذرية، �سذر�ت تلت�سق بالتفا�سيل، وتلتقط �لأ�سئلة، 
�حلياة  �بنة  لأنها  تنفلت،  �أو  تعتنق  �أن  دون  وجتازف  تعانق 

ول�سيقة �لتجربة.

جتربة �سفر �لذ�ت و�ل�سفر فيها عرب �ملز�وجة بني حتول �لأمكنة 

�ل�سفر  باأن  �للحظة،  هذه  حتى  �أخفي  »ل  �لتحول،  و�أمكنة 
قبويل  وجمرد  حياتي،  جمرى  يف  مف�سليًا  �سيئًا  كان  هناك  �إىل 
باملدر�سة �ل�سيفية، عزز ثقتي بنف�سي، �لتقيت بزمالء خمتلفني 
ما  هناك  �أ�سبح  بها،  و�أفتخر  ر�ئعة،  و�سد�قات  مت�سابهني، 
ي�سغلني، �أن�سطة ومتارين، قمنا بها خالل �ل�سنة �لأوىل، ز�خرة 
و�لتفاعل.  و�حلركة،  للعمل،  و�ل�سغف  و�لتحدي  بالتفكري 
حملت هذ� كله بد�خلي، و�نخرطت فيه، ومررت بتجارب 
�أظهرت يل ما بد�خلي من �أمور كنت �أظنها لي�ست موجودة 
لدي، وك�سفت �أمور �أخرى، كنت قد ن�سيتها، تعلمت كيف 
�أوؤذي  �أن  دون  بطريقة  عنها  و�أعرب  �أفكار  من  �أريد  ما  �أتبنى 
وجهة  هي  ما  و�أتفهم  �لآخر،  �لطرف  �أتقبل  و�أن  �لآخرين، 

نظره، حتى و�إن مل تتفق مع خا�ستي«.10

 تأطري الصورة

�ملعلمني، و�إن  �لق�سة هنا هي ق�سة  �إن  ما ميكنني قوله بد�ية، 
�ل�سخ�سي  �مل�ستويني  على  جتربتهم  هي  كتبت  �لتي  �لتجربة 
مل  �لتعليم  يف  وبرناجمها  �لدر�ما  مدر�سة  جتربة  و�إن  و�ملهني، 
ي�سكال �سوى جمرى �لكالم �ملهني و�ل�سخ�سي، فقد �سكلت 
من  و�ملر�سومة  �ملعرو�سة  �ل�سورة  �إطار  وق�ستها  �ملدر�سة 
�سكلوها  �لتي  �حلقيقية  �ل�سورة  �أن  حني  يف  �ملعلمني،  قبل 
قبل  تعليمهم  وعن  �ملدر�سة،  يف  ذو�تهم  عن  �سورتهم  هي 
�إطار�ً  �سكلت  للدر�ما  �ل�سيفية  فاملدر�سة  وبعدها،  �ملدر�سة 
ملهمًا ملر�جعة �لذ�ت ومر�جعة �سرية �لعمل �ل�سابقة �أوًل، ثم 

��ست�رس�ف �سريتها �لقادمة.

�أربعة حماور، جمعت بني جتربة  �لق�سة من  �إطار  ت�سكل  وقد 
و�لتاأمل  ملحاكمتها  �لكتابة  عرب  �ملعلمون  بعثها  �لتي  �ملا�سي 
كيف  �ملدر�سية:  �لفجوة  يف  �ملتمركز  �ل�سوؤ�ل  وحمور  فيها، 
�أما �لإطار�ن �لأخري�ن فقد  �أتطور و�أطور عملي؟  �أن  ميكنني 
متحور� حول �إعادة �لتف�سري وم�ساءلة �لأفكار، وبد�ية �لتفكري 

يف �ملدر�سة �مل�ستحيلة مدر�سة �حللم و�خليال.

يف  �ملا�سي  نقد  مبحور  ت�سميته  ميكن  �لذي  �لأول  فاملحور 
�سوء روؤى وممار�سات جديدة، »فغالبًا ما جند �أنف�سنا يف د�ئرة 
كبرية من �لقوى �ملوؤثرة يف حياتنا: �لعاد�ت و�لتقاليد و�لقيم 
و�لروتني �ليومي، قد نكون على وعي باأنها تر�فقنا يف طريقنا 
وتعمل على تغيري �جتاهنا ب�سكل معاك�س، ورمبا ل نعي باأنها 
موجودة معنا لكننا ن�سعر باآثارها«.11 �إنه �لتاأمل �ملرجاأ �لذي 
بانتظار حدث جديد  �لد�خلي  �لذ�ت وحديثها  حبي�س  بقي 
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�لنقد  �إىل حالة من  يوؤدي  ما  �نتظامه،  �ل�سياق ويقطع  يقتحم 
و�لتحليل �أو حالة من �لبوح �لتاأملي: »يف طفولتي كنت �أحلم 
فقد  فر�غ،  من  �حللم  هذ�  ياأِت  ومل  �ملحاماة،  مهنة  مبمار�سة 
�لذي  �لأمر  و�لدي،  من  �لأوىل  �سنو�تي  يف  �ل�سجن  حرمني 
دفعني للتفكري بدر��سة هذ� �ملو�سوع، وتعاظمت �لرغبة �أثناء 
قر�ءتي لق�س�س �ل�سجناء يف كتاب �ملحامية �ليهودية فيليت�سيا 

لنغر اأولئك اأخواين.12

�رس  عن  �لبحث  على  �لعجيبة  �لقدرة  تلك  �لكتابة،  �رس  �إنه 
�مل�سري يف �لأحد�ث �ل�سغرية. �إن �لكتابة هي نوع من ترتيب 
�لأحد�ث، ذلك �لرتتيب �لذي يحمل معنى �لهند�سة كمو�سعة 
يف �ملكان ومعنى �خللق كمو�سعة يف �لزمان. �ملعلمة �أو �ملعلم 
�أوًل  �أنه عليك  يعتقد  كاأنه  �أحد�ث حياته �سمن حبكة  ي�سع 
قبل �أن تقول مقولتك �لذ�تية �أو �ملهنية �أن تفهم كيف حدثت 
حياتك: �إذن رتبها �أوًل، �نظر فيها، بعد ذلك ميكنك �أن ترى 

من �أنت عندها تقول قولك.

بد�أت  �أن  �إىل  �لتعليم،  مهنة  �أمار�س  �أن  يف  �أبد�ً  �أفكر  »مل 
يف  كمعلمة  خاللها؛  تطوعت  �لتي  �لأوىل،  �لنتفا�سة 
مدر�سة �لتعليم �ل�سعبي، وقد كنت حينها يف �ل�سف �لعا�رس، 
�ل�سف  لطالب  �لإجنليزية  و�للغة  �لعربية  �للغة  �أعّلم  وبد�أت 
�لتي كنت  نف�سها  �حلارة  ي�سكنون يف  كانو�  �لذين  �خلام�س 
فيها، كانت جتربة جميلة، ��ستطاعت �أن تزحزح حلمي يف 
مع  و�لتعامل  �لتعليم  لفكرة  �أجته  وبد�أت  حمامية،  �أكون  �أن 
لأعمل  �ل�سعبي؛  �لتعليم  جتربة  �أكملت  وبالفعل  �لأطفال، 
معلمة يف �ملد�ر�س �خلا�سة، ومن ثم �ملد�ر�س �حلكومية فيما 
ي�سكل  �لبعيد  للما�سي  يعود  �لذي  �لبوح  ...«.13 هذ�  بعد 
حمور �لكتابة �لأول، ويعيد م�ساءلة ما حدث، وكيف حدث، 

وملاذ� حدث، على هذ� �ل�سكل.

وكاأنها  للخلف،  �لعودة  من  نوع  هو  �ملعلمة  تفعله  ما  �إن 
وملاذ�  هي؟  �أين  ف  وُتعرِّ َتعرف  كي  للما�سي  بزيارة  تقوم 
�لآن؟ وهي  معلمة  هنا؟ هي  �إىل  هنا؟ وكيف و�سلت  هي 
هذه  يف  �لآن  لكنها  معلمة؟  تكون  �أن  يف  ترغب  تكن  مل 
�أن  بعد  �لآن  �ل�سوؤ�ل  تطرح  �ل�سوؤ�ل،  لت�ساأل  تعود  �للحظة 
يفتح  لها  �آخر  ومنظور�ً  �ملهنة  يف  جديد�ً  مدخاًل  وجدت 
يف  تبحث  �لتي  �ملعلمة  �ملحاماة،  مهنة  على  �لتعليم  مهنة 
�لتعليم عن �لعد�لة، هذ� هو م�سوغ �لدر�ما يف �لتعليم، يف 
�ملحاكم يتم تطبيق �لقانون، لكن ما ي�سغل �مل�رسح و�لدر�ما 

هو �سوؤ�ل �لعد�لة.

�ليوم �لكتابة تاأخذ �ملعلمة �إىل �سوؤ�ل �لبد�يات، �سوؤ�ل ي�سكل 
بل  فح�سب،  �ملا�سي  �لزمن  على  �لنفتاح  لي�س  جوهره  يف 
�نف�سلت  �لتي  �لرغبة  نف�سها،  �ملا�سية  �لرغبة  �نفتاح على  هو 
�لفر�سة،  عادت  �أن  بعد  �ليوم  �إليها  �لعودة  يتم  �ملهنة،  عن 
و�أ�سبح من �ملمكن �أن تعود �لرغبة للمهنة عرب فكرة �ندماج 
�لتعليم  و�سع  خالل  من  �ل�سخ�سي  بامل�رسوع  كمهنة  �لتعليم 
يف �ل�سياقات �لإن�سانية ومقاربة مع�سالت ذ�ت �سلة بال�رسط 
�لإن�ساين للحياة، وهذ� ما يوفره �ل�سكل �لفني �لذي تنبني عليه 

وبه �لدر�ما.

�ملعلمة �سهاد تعود للور�ء �أي�سًا لزمن �ملدر�سة و�أحالمها »�إنها 
�أمامي، و�لد�ئرة  �لأمنية تتحقق وت�سبح حقيقة  �ليوم مو�تية، 
�لطالبة،  دور  �إىل  لرتجعني  بد�يتها،  �إىل  �أخرى  مرة  بي  تعود 
و�أنا  �ساعر  �أيعلمني  كمعلمة:  �ملت�سائلة  بالأ�سئلة  ر�أ�سي  ي�سج 
هو  من  �ل�سعر؟  هو  وما  �لآن؟  لذلك  حاجتي  ما  معلمة؟ 
�ل�ساعر؟ �أنحتاج حقيقة �إىل ذلك يف مد�ر�سنا �حلالية؟ �أتتحقق 

�أمنيتي و�أنا معلمة لأحققها لطالبي؟«.14

 من نقد الرغبة إىل فجوة البحث

�ملعلمة فاطمة كانت تبحث بحثًا حممومًا »كنت د�ئمة �لتفكري 
�لتعليمي،  �لرتبوي  �مل�سار  يف  �ملفقودة  �حللقة  عن  و�لبحث 
�لتي من �ملمكن �أن ت�سد تلك �لفجوة يف ريا�س �لأطفال«.15 
�لتعليمي  �لرتبوي  �مل�سار  يف  �ملفقودة  �حللقة  عن  فالبحث 
�أو  �للغز  �إىل  �أقرب  �سوؤ�ًل  �لتجربة  قبل  �لفجوة، كان  و�سوؤ�ل 
�لأمنية. �ليوم، يف ظل �لتجربة، ويف ظل ما مت متلكه من خربة 
متركز  �لفجوة،  يف  �لتمركز  من  نوعًا  ميثل  فاإنه  وثقة،  وروؤية 
بها  ي�ستقبلنا  �لتي  �لأ�سئلة  يف  �لبحث  �لبحث،  بد�ية  ي�سكل 
�أ�سئلة وحتديات، ونحن  �لعامل، فالعامل يقبل علينا على �سكل 
روؤيتها،  عن  نعجز  �أو  نتجاهلها  �أو  منها  نهرب  �لغالب  يف 
نكون  �لتي  �للحظات  يف  �إل  روؤيتها  ومن  منها  نتمكن  ول 
على  �لقدرة  �أي�سًا  بل  فح�سب،  روؤيتها  على  ل  �لقدرة  منلك 
نتاج  هي  بل  �لنظر،  لقدرة  نتاجًا  لي�ست  فالروؤية  مو�جهتها، 

للنظر �لقادر على �ملعاجلة و�ملو�جهة.

�إنه �لبحث �لذي يوؤ�س�س للتغيري، بحث يبد�أ من حلظة �خلروج 
كانت  »لقد  لبدة  �أبو  غ�سان  يرى  كما  �لقدمي  �لإطار  من 
م�ساركتي يف ور�س �لق�سة يف �لدر�ما �لتي �ساركنا فيها عرب« 
�لنقلة  كانت  لعلها  �نطالق  نقطة  مبثابة  �لفيديوكونفر�س« 
�لإطار«.16  خارج  للعمل  جديدة  مرحلة  لبد�ية  �لأ�سا�سية 
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لكن �لتغيري يحتاج �إىل ما ي�سنده »تلك �مل�ساندة �لتي وجدها 
�لدر�ما،  برنامج  �سمن  �لتعلم  جتربة  يف  و�ملعلمات  �ملعلمون 
�أنني  وجدت  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  يف  ��سرت�كي  خالل  »فمن 
ت�ساوؤلتي  حول  �لإجابات  من  �لكثري  على  �أح�سل  بد�أت 
�أن بد�أنا �لعمل كطاقم يوظف �لدر�ما،  وبحثي �لطويل، وما 
�لذي  �لإم�ساك بطرف �خليط  �أننا متكنا من  ن�سعر  بد�أنا  حتى 
�ستعمل على تطوير  �لتي بدورها  �لفجوة،  �سنعرب بهديه تلك 
وتغيري يف جمال �لطفولة �ملبكرة«،17 تغيري يبد�أ يف �لتعليم ويف 
تعليم �لطفولة، ولكنه ل ينتهي �إل يف �لثقافة و�ملجتمع، »لقد 
�لأطفال  مع  وعمل  وبر�مج  و�أن�سطة  ور�س  تنفيذ  يف  بد�أت 
�نتهاء مبرحلة  �ملبكرة،  �لطفولة  مبرحلة  بدء�ً  �ملتنوعة،  بفئاتهم 
و�لتفكري  لال�ستق�ساء  �أمامهم  �لفر�سة  و�إتاحة  �ملر�هقة، 
�لدر�ما  �أن  ومبا  و�ملوؤثرة،  �لفعالة  �لدر�ما  عنا�رس  با�ستخد�م 
جزء ل يتجز�أ من �لثقافة، فكان من �ل�سهل �لعمل مع �لفئات 
�مل�ستهدفة يف مو�سوعات خمتلفة، حيث كانت م�ساركتي يف 
�ملدر�سة �ل�سيفية، وتطبيقاتي �لعملية بعدها، وتنفيذ متطلبات 
�ملدر�سة، مبثابة رحلة معرفية تهدف �إىل �لتح�سني و�لتطوير من 
خالل �ملمار�سات �لتطبيقية للور�س و�لتح�سري�ت �لتي كانت 

تنفذ من خالل �لتجربة �لعملية«.18

يف  و�ل�رسوع  �لتطوير،  �سوؤ�ل  و�أ�سكلة  �لفجوة،  �إىل  و�لعبور 
�ل�ستباك معه بهدي من برنامج �لدر�ما، هو �ملحور �لثاين يف 
�لكتابة، فقد �سكلت جتربة برنامج �لدر�ما جتربة يف بناء حالة 
من �لتورط �لذهني فيما ور�ء �لعاطفة، فهو نوع من �ل�سغف 
�خلا�س، حيث �سكل �لتجربة يتجاوب مع م�سمونها يف خلق 
�ملعلمني  ��سرت�ك  من خالل  يقوم  �عتقاد  �لعتقاد،  من  �سكل 
�لعميق  �لفاعل  �مل�سمون  فيها  يجدون  جتربة  يف  و�ملعلمات 
�جلغر�فيا  �ملنعزل يف  �ملكان  و�مللهم، يف  �جلذ�ب  �ل�سكل  يف 
و�لكامن يف مركز �لطبيعة: »تقع �ملدر�سة �ل�سيفية يف مكان 
على تلة جبلية �ساحرة بجمالها، حتيط بها �لأ�سجار و�لغابات 
ده�ست  �لأوىل  للمرة  م�ساهدتها  وعند  جانب،  كل  من 
بب�ساطتها، وموقعها، فعندما تنظر �إليها �سباحًا من �أي ز�وية 
�للون  فيه  يتماوج  هادئًا  �سا�سعًا  و��سعًا  ف�ساء  ترى  تريدها، 
�لأخ�رس بدرجاته �ملتفاوتة، تظهر فيه �لألو�ن ممزوجة بيد فنان 

بارع، مزجت بن�سب حم�سوبة ودقة بالغة«.19

يقول  �ملجموعة«، هكذ�  كبري يف  ثقايف  تنوع  هناك  »وكان 
ل  �لدر�ما  مدر�سة  خ�سو�سية  �أن  يعني  ما  مرمي،20  �أبو  خالد 
تكمن يف جغر�فيتها، مع �أن �جلغر�فيا جزء من �لروؤيا، حيث 
يف هذ� �ملكان �لذي ي�سكل �متد�د�ً حيويًا للطبيعة، مت ت�سكيل 

�جل�سد �لجتماعي للمدر�سة ك�سيغة يف �لعي�س، عي�س �سمن 
و�لد�خلي  �خلارجي  �لف�ساءين  يف  �لختالف  �لختالفات، 
تتو�فد،  �جلماعات  بد�أت  عندما  �سعوري  حدة  ز�د  »وما 
�إليهم  نظرت  عني،  غرباء  هم  باأ�سخا�س  �لكر��سي  و�متالأت 
بتمعن فرد�ً فرد�ً، ثم �إىل نف�سي، فلم �أجد �أي تو�فق يجمعنا، 
فر�أيت نف�سي كما لو �أنني طفلة يف �ل�سف �لأول �ستتعلم مع 
ما  هذ�  تو�فق؟«.21  هنالك  فهل  �لثانوية.  �سفوف  يف  فتية 
تقوله ول بكري، معلمة جديدة، خريجة من �أر��سي فل�سطني 
من  جتربة  خ�سم  يف  فجاأة  نف�سها  جتد   ،1948 �لعام  �ملحتلة 
�لعي�س �مل�سرتك مع �آخرين، هوؤلء �لآخرون هم �متد�د هويتها 

�لوطنية و�لقومية، ولكنها تلتقي بهم للمرة �لأوىل.

وتكمل ق�ستها معهم، حيث يتحولون بعد �أيام جلماعة 
�لعمر  يف  �لختالف  مو�سوعات  و�أن  جماعتها،  هم 
ملو�سوعات  حتولت   ... و�لدين  و�جلغر�فيا  و�خلربة 
جذب وتعلم، فما كان يبدو جدر�نًا يتحول فجاأة �إىل 
�مل�ساركة  خالل  »فمن  و�لتعلم  �لتو��سل  من  ج�سور 
�جتماعية  عالقات  بيننا  ربطت  بيننا،  فيما  و�لتعاون 
يف  �ل�رسيع  و�لنخر�ط  �لتاأقلم  يف  �ساعدتنا  قوية، 
ك�سب  يف  �ساعدتني  �ملختلفة  �لثقافات  �إن  �ملجموعة. 
متفاوتي  كانو�  �أنهم  وبخا�سة  منهم،  عديدة  خرب�ت 
ل  يل  بالن�سبة  كانت  فقد  �أ�سغرهم،  و�أنا  �لأعمار، 
تعو�س مبجال�ستهم و�ل�ستماع �إىل خرب�تهم، ما �أ�ساف 
يعاي�سه  ما  وهذ�  و�ل�ستمر�ر«.22  �لبقاء  يف  �ملتعة  يل 
وغري  كثري�ً  �أحتدث  ل  �لبد�ية،  يف  »كنت  �أي�سًا،  خالد 
�جتماعي، �إل �أن �حلياة �لجتماعية يف �ملدر�سة �ل�سيفية 
�لتعرف  يف  كبري  دور  لها  كان  �لأردنية،  جر�س  مبدينة 
لي�سبح  �سخ�سي،  ب�سكل  �ملجموعة  �أع�ساء  بقية  على 

�ندماجي معهم �أكرث«.23

�لتي  �جلدر�ن  حتريك  من  �لنا�س  يتمكن  �حلقيقية  �لتجربة  يف 
عليها،  يلتقون  ج�سور  �إىل  لتتحول  بع�س،  عن  تف�سلهم 
حتتاج  �حلركة  هذه  ولكن  �ختالفها،  �سطح  على  ويتفاعلون 
�إىل �إطار عمل بحجم ماأزق �نتيغونا »وبد�أ �ملدرب معنا بق�سة 
»�نتيغونا«، �لتي �أخذت نهار�ً كاماًل دون �أن ندري �أن �لوقت 
يخرج  كان  �لأحد�ث، حيث  مع جمريات  تفاعلت  فقد  مير، 
ن�سعر  وبد�أنا  �سل�س،  ب�سكل  �آخر  يف  ليدخلنا  حدث  من  بنا 
�أننا نحن �أبطال �لق�سة، من خالل �أد�ئنا لإدو�ر �سخ�سياتها. 
وقد ع�ست �أجو�ء �أحد�ث تلك �لق�سة، و�أنا بحالة ��ستغر�ب 
يف  تعّودناه  ما  هذ�  فلي�س  يجري،  ما  كل  من  و�ندها�س 
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و�أخذ  و�لتكر�ر«،  و�لإعادة  و�لروتني  بامللل  �ملليئة  �لدور�ت 
�لندها�س �لتام من تلك �لدر�ما، �لتي بد�أت تتغلغل يف عقلي 
وكياين �سيئًا ف�سيئًا«.24 و»بد�أت نظرتي لالأمور تختلف«.25 

هذ� �مل�سار �لذي يخو�سه �ملعلمون م�سار يف �لتحول �ملعريف 
�ملخططة  �لتجربة  لتلك  نتاج  هو  و�لجتماعي،  و�لوجد�ين 
باحلو�ر  و�ملعلمات  �ملعلمون  فيها  يقوم  ك�سياق عي�س وعمل 
كفريق،  وبالعمل  جماعي،  ب�سكل  بالتفكري  معًا،  و�حلديث 
وهذ� هو جوهر �لبناء للمجتمع كجماعة من �لنا�س ي�ستطيعون 

ويجيدون فن �حلو�ر و�لتفكري و�لعمل معًا.

 املدرسة املستحيلة .. حلم آخر

ما  يكتبون  فاإنهم  بالكتابة،  و�ملعلمات  �ملعلمون  يقوم  وبينما 
و�لأمنية  �ملعنى  يتوغلون خلفه حيث  �أعمق من �حلدث،  هو 
هو  كان(  )ما  ولكن  وجغر�فيا،  مكان  فاملدر�سة  و�حللم، 
و�أمنياتهم  و�أفعالهم  بالنا�س  بالإن�ساين؛  متالأ  عندما  �جلغر�فيا 
باألو�ن  ت�سور  عندما  �ملدر�سة  ت�سبح  فكيف  وم�ساعرهم، 
�حللم؟ هنا يقدم �ملعلمون و�ملعلمات �ملحور �لثاين من حماور 
�لإن�سان،  ترى  و�أن  بعيد�ً،  تنظر  �أن  حمور  و�إطارها،  �حلكاية 
تاأمل  من  ينتقل  عندما  �لتاأمل  جوهر  هو  وهذ�  جتازف،  و�أن 
�ملا�سي �إىل ��ست�رس�ف �مل�ستقبل، »فكل ما �أعرفه عن �ملدر�سة، 
نف�سي  و�ساألت  ينجح،  ل  ورمبا  �لطالب  فيه  ينجح  قد  مكان 
�ملدر�سة  �أجنح و�أحقق ذ�تي؟ ولكن هل  �أن  كثري�ً كيف ميكن 
�أن  قبل  دعوين  �ملكان؟  هذ�  هو  ما  �أعرف؟  مثلما  �ل�سيفية 
�أحتدث عن �لدر�ما يف �لتعليم �أتوقف حلظات هنا لأخذ نف�س 
طويل عميق و�أخربكم عن �أمنية ل ت�ستغربونها، �أمنية ��ستعلت 
يف ر�أ�سي و�أنا طالبة يف �ل�سف �لثامن �لأ�سا�سي وحب�ستها يف 

�سدري، وهي: �أن يعلمني يف �ملدر�سة �ساعر«.26

�أن يكون م�رسوعك مدر�سة لتغيري عاد�ت �ملعلمني وت�ساوؤلتهم 
و�أ�ساليبهم، هذ� طموح مقبول وعادي، ولكن �أن يرتجم على 
�سكل �إجناز يغري �سورة �ملدر�سة ومفهومها ويتالعب به، فهذ� 
فكيف  مفعوله،  عمق  على  ويوؤ�رس  م�رسوعك  يقتحم  �إجناز 
تكون �ملدر�سة حينما يعلم فيها معلم �ساعر؟ وما �لذي يكون 
يريده �لطالب عندما يتمنى �أن يعلمه �أ�ستاذ �ساعر؟ وما معنى 
�لتعليم  �سكل  ي�سبح  كيف  �ساعر«؟  �ملدر�سة  يعلمني يف  »�أن 
عندما ميار�س باأفق �ل�سعر؟ ما �لذي ي�سفيه �ل�سعر على �لتعليم؟ 
�أهو �لنظر بعيد�ً وروؤية �لكوين و�لإن�ساين؟ �أهو �أن نرى ون�سعر 
�أم  �ملنظور  و�سعة  �لروؤيا  �أهو عمق  ونتخيل وجنازف؟  ونفعل 
دقة �للغة و�سورها، �أم بالغة �ل�سورة و�لإ�سارة و�ملجاز... �أم 

�أ�ستذكر  �لذ�تية و�لتخيل؟ »وهنا  �لعالية من  �ل�سحنة  هو تلك 
ما كنت قد قر�أته لبوند عندما قال يف �إحدى كتاباته: »�لدر�ما 
لها نهايتان، �عرف نف�سك و�أ�سبح نف�سك! ل تكن نف�سك، 
�أنت عليه!«، قد يعنى هذ�  �أن تخلق نف�سك مما  لأنك يجب 
بال�رسورة �إمكانية �لدر�ما على حتفيزنا لك�سف �لقوى �ملختبئة 
�لتي حتاول �ل�سيطرة علينا، وهذ� يدفعنا بال�رسورة لكت�ساب 
�لدر�ما  �أهمية  تتجلى  هنا  �لتعليم.  جمال  يف  عديدة  مهار�ت 
�ملعلم  يبنيه  �ملتعلمني فر�سة ل�ستك�ساف عامل  يف كونها متنح 
من  و��ستك�سافها  و�لأحد�ث  �لأ�سياء  متثيل  لإعادة  و�ملتعلم 

د�خلها.27

فقط،  تكتمل  حلقات  هنالك  �أن  �لدر�ما  يف  �أعجبني  ما 
من  جزء  فهم  �لأطفال،  وم�ساركة  �لتطبيق  على  بالعتماد 
�أن  يف  يرغب  فيما  دور،  له  �لطفل  �أن  �أق�سده  ما  �لتخطيط. 
�ل�سنتني، من  يعرفه ول يعرفه، وهذ� ما �كت�سبه خالل هاتني 
�لأطفال  تفاعل  ننتظر  فارغة  حلقات  نرتك  �لتخطيط  خالل 
معه، ونطور �لدر�ما على �أ�سا�سه، وهذ� يرت�بط �أي�سًا مع تعليمي 
يف �للقب �لأول �أن �لتعليم، وبخا�سة يف �جليل �ل�سغري، يعتمد 

�أوًل على رغبة �لطفل فيه، و�سعوره باملتعة.

هي  بل  فحسب  مدرسة  ليست  الدراما   
فضاء ثالث للتأويل

على  يوميًا  لأننا  للتاأويل،  مكان  ولكنه  للعي�س،  مكان  �حلياة 
�ملعلمون  ي�سل  �أن  وتف�سري�تنا.  و�رسوحاتنا  �أفكارنا  مع  متا�س 
»يف  بلغتهم  عنه  يعربون  و�أن  جتربتهم،  خالل  ومن  للمعنى، 
در�س �لدر�ما �لأطفال يكربون«،28 فاإنه �لفعل �حلقيقي �لذي 
ميّكن �لأطفال من �أن يكربون؛ هو فعل �لتعلم �حلقيقي. كيف 
يحدث ذلك؟ كيف و�سل �ملعلمون و�ملعلمات لهذ� �ل�سكل 
من �لتعليم لي�س �لتعليم �لذي يقود �لنمو بتعبري فيجوت�سكي، 
للطالب  ي�سيف  تعليم  �لنمو،  ي�سنع  �لذي  �لتعليم  هنا  بل هو 
عيونًا وروؤو�سًا ويعلي قامته لريى �أكرث و�أو�سح و�أعمق، تعليم 
يبني �لفعل ويكون نتاجه »�أح�س�ست بحما�سهم ون�ساطهم« 
ميكن  حقيقي  �نخر�ط  �لنخر�ط،  على  �لقائم  �لتعليم  �إنه 
�لإح�سا�س به ويبقى حمفور�ً، »بعينني �سود�وين حفرت جزء�ً 

يف ذ�كرتي«.

مدر�سة  ل�سورة  تاأطري  هو  و�ملعلمات  �ملعلمون  يرويه  ما  �إن 
مبمار�سات  عودة  لعملهم،  بقوة  �لعودة  من  مكنهم  وبرنامج 
فيها  مكتوب  »�لأوىل  جديدة  معرفة  توظيف  عرب  جديدة 
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مع  تتقاطع  ��ستق�ساء،  و�لثالثة  �خلبري،  عباءة  و�لثانية  در�ما، 
يتناول  متكاماًل،  تكامليًا  تعليمًا  لت�سكل  �لبع�س  بع�سها 
�أغلب ما نحتاجه يف �حلياة من تعلم على �ل�سعيد �ل�سخ�سي 
لقوة  تتحول  جديدة  »معرفة  و�ملهني  و�لثقايف  و�لجتماعي 
»فالدر�ما  �خلربة،  �سناعة  يف  جديدة  وجتربة  �لتجربة،  يف 
و�لتكيف  �لعامل  ملقاربة  لغريي  دور  فيه  �آخذ  و�سعتني مبكان 
معه، وعباءة �خلبري و�سعتني بدور �خلبري �لباحث ل�ستك�سف 
يو�جهه من م�ساكل وحتديات،  مبا  �لعامل، و�أكون على در�ية 
خميلتي،  يف  نظرياته  بكتابة  بي  ويلف  يحيط  و�ل�ستق�ساء 
ملناق�ستها وحتليلها وتف�سريها، و�أنا بني �أربعة جدر�ن، فالعامل 
�لعامل  على  �لأربعة  �جلدر�ن  فتنفتح  �أمامي،  مفتوح  باأكمله 

جميعه لأفكر و�أجرب، و�أجرب مر�ت ومر�ت«.

من  مكنهم  �ملمار�سة،  يف  �لقوة  بهذه  �ملعلمني  �إح�سا�س  �إن 
خاللها  من  يتم  عودة  وتفا�سيلها،  جتربتهم  ملفا�سل  �لعودة 
�إىل  و�لنقد، و�سوًل  �لأ�سئلة  �لبوح على  �ملا�سي، وفتح  ر�سم 
و��سحًا  كان  ما  تف�سري  و�إعادة  للمدر�سة،  جديد  مفهوم  بناء 
ومف�رس�ً »تعيد يل �ملدر�سة �ل�سيفية ما كنت �أمتلكه و�أنا طفلة، 
لكنني بحاجة لبع�س �لوقت لأ�سمع ما �أ�سمع، و�أرى ما �أرى، 
بد�ية  يف  قلقة  حالة  �إنه  �أعي«،  ما  و�أعي  �أ�سف،  ما  و�أ�سف 
�لوعي، وعي جديد يت�سقق عرب جمموعة من �لتغري�ت �لناجتة 
عن »مدر�سة غريت منحى حياتي، لأغدو �أبحث و�أتاأمل يف 
ولتعميق  و�لتعلم،  �لتعليم  يف  �ل�سابقة  و�عتقاد�تي  ممار�ساتي 
يف  فعالة  �إ�سرت�تيجيات  كمجموعة  و�تخاذها  بها  �لعمل 

�لتعليم، فكان ل بد من �ملمار�سة �حلقيقية، وخو�س �لتجربة 
�لتعليمية �لتعلمية مع نف�سي �أوًل ومع طالبي ثانيًا«.29

لنوع  تف�سي  �ملمار�سة  يف  قوية  وجتربة  �لوعي،  يف  ت�سققات 
�إنها  �لتمني،  يف  �أو  �لبوح  يف  لي�س  كتابة  �لكتابة،  من  قوي 
نبد�أ  »عندما  �لتف�سري  �إعادة  كتابة  �سعوبة،  �لأكرث  �لكتابة 
كمجموعة بت�سحيح مفهوم �لتناف�س لدينا، �ألي�س هذ� تعلمًا؟ 
ثم  �ملطلوبة  للمهمة  تنفيذه  �أثناء  قلياًل  طالب  ي�سمت  عندما 
بحلول  طالب  يفكر  عندما  تعلمًا؟  هذ�  �ألي�س  باحلو�ر،  يبد�أ 
مل�سكلته لأنه يحب �أل يكون حزينا، �ألي�س هذ� تعلمًا؟ عندما 
ياأتي طالب ن�سبت �إليه مفاهيم خاطئة مدمرة عن نف�سه، ويبد�أ 
�لطويلة  �ل�سيف  عطلة  �نتهاء  بعد  وياأتي  ذلك،  يف  بالتفكري 
ويخربين باأنه قام بعمل �سيارة �سغرية لأخيه �ل�سغري بال�ستفادة 

من وحدة �لطاقة، �ألي�س هذ� تعلمًا؟«.30

�لكتابة،  وجوهر  �لبحث  جوهر  فهي  ت�ستمر  �لأ�سئلة  لنرتك 
ولن�ساأل بدورنا: معلمات ومعلمون يطرحون هذ� �لنوع من 
معجزة  ي�سنعون  ومعلمات  معلمون  �أبطاًل،  �ألي�سو�  �لأ�سئلة 
�لبطولة عرب زحف ��ستثنائي يف ظل حالة غري عادية من �ليتم 
�ألي�س هوؤلء �أبطاًل؟ �ألي�ست �لبطولة �أن تكون يف زمن �سمم 
كل ما فيه لإفنائك، فتكون وتكون ��ستثنائيًا يف وجودك، ويف 

�أ�سئلتك ويف �ختيار�تك.
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