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قصص املعلمني

كتابة املعلمني واملعلمات: ورقة ويد وقلق
كتابة الرغبة ومقاومتها

م�لك الرمي�وي

 مدخل

يكتب املعلمون واملعلمات بيد م�ضمومة، يد تقب�س على الرغبة وتقاوم اليد الأخرى التي حتاول فتحها، »فاليد املتحركة على الورق 
تثري القلق«؛1 قلق ال�رشد والبوح واملعاناة. اأن ن�رشد يعني اأننا يف مواجهة ذواتنا مبا�رشة، وعرب تلك ال�ضفحة البي�ضاء تبداأ معاناة الك�ضف 
والنك�ضاف، كيف نك�ضف �رش ما فات، �رش القدر اأو الختيار “اأهو ترتيب القدر اأم هي حاجاتنا من تاأخذنا خل�ضًة عرب م�ضارات هذه 
احلياة، لتنتهي بنا يف نهاية املطاف نحو بدايٍة اأخرى جديدة”،2 وكاأن الكتابة غ�ضال يفتح يد ميت م�ضمومة لنعرف ماذا يحمل معه. 
يحكى يف الرتاث العربي اأن غ�ضاًل للموتى وجد يد امليت3 م�ضمومة، ما اأثار ف�ضوله، ما الذي تخفيه هذه اليد امل�ضمومة، ما الذي 

يريد هذا امليت حمله معه للقرب، ما الذي يخفيه عنا؟

هنا ي�رشد عبد الفتاح كليطو ق�ضة املعركة بني يد امليت املنقب�ضة على �رشها، ويد الغ�ضال الذي �ضيطرت عليه �ضهوة املعرفة،4 وهذا هو 
�رش عالقة الكاتب والقارئ على الدوام، فالكاتب ي�ضع �رشه يف ن�ضه ويغلق عليه، وياأتي القارئ وي�رش على فتح الن�س وك�ضف ال�رش.

فما الذي يحدث؟ ما يحدث هو بال�ضبط ما حدث مع اجلثة التي تتم�ضك ب�رشها، والغ�ضال الذي ينوي ك�ضف ما خفي، فبعد اأن 
تتكافاأ قوة اليدين ي�ضتعمل الغ�ضال يده الثانية، ولكن اجلثة تكون قد حرمت من هذه القدرة، وكذلك القارئ فاإنه ي�ضبح هو �ضيد 

الن�س، بعد اأن غاب كاتبه وتركه وحيداً.
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 مقدمة

نوع  على  يعتمد  منهجي  �ضكل  اإىل  القراءة  هذه  يف  ن�ضتند 
التوجهات  من  جمموعة  تقوم  حيث  الق�ض�ضي،  التفكري  من 
التحليلية والفكرية يف علوم الرتبية والأدب والإن�ضانيات على 
الو�ضائل  من  تعد  النا�س،  ق�ض�س  الق�ض�س؛  اأن  من  النطالق 
على  موؤ�ض�س  العامل  اأن  فكما  العامل،  لفهم  الرئي�ضة  الإن�ضانية 
ق�ض�ضهم  يف  وبقوة  منعك�س  اأي�ضًا  فاإنه  واأفعالهم،  النا�س 
وحكاياتهم، فالق�ض�س ت�ضف ما نحيا، وكيف نفكر ون�ضعر، 
من  التعاقب  متنحه  بنية  �ضمن  �ضبق  ما  تقدم  اأنها  وخا�ضيتها 
اأي�ضًا �ضمن حبكة  وتقدمه  ثانية،  من جهة  والعالئقية  جهة، 

ت�ضعى اإىل منحه نوعًا من املعقولية والفهم.

و�ضمن ما يعرف بالتفكري الق�ض�ضي، يقوم املعلمون واملعلمات 
بكتابة تاريخ خربتهم وجذورها وعالقتها ب�ضريورة حياتهم، 
وهذا ميّكنهم من املعرفة الق�ض�ضية التي يرى »برونر« اأن اأهم 
مظاهرها هو اأنها »متخ�ض�ضة يف ت�ضكيل ال�ضالت بني ما هو 
ا�ضتثنائي وما هو عادي«،5 وهذا ميّكن التفكري الق�ض�ضي من 
اليومية«،  احلياة  داخل  معروف  وغري  غريب  هو  ما  »دمج 
هنا  ومن  عميق،  زمني  بناء خط  من  والإدراك  الفهم  وميّكن 
الذاتية  الهوية  بناء  يف  الق�ضة  مركزية  ريكور«  »بول  يرى 
للنا�س، فاأحد البنود يف روؤيته، اأننا نعي�س يف بحر من الزمن، 
والق�ضة تقدم لنا خريطة لهذا البحر، ما يعني اأنه دون التفكري 

الق�ض�ضي يف واقعنا، �ضنظل مغمورين يف بحر من الزمن.6

وفتح  الرغبة،  مراودة  الق�ض�ضية،  الكتابة  عرب  اأي�ضًا،  وميكن 
م�ضرينا،  خلف  تقف  التي  الرغبات  عن  للك�ضف  مقربتها 
وت�ضاهم يف ت�ضكليه؛ �ضواء اأعرفنا ذلك اأم مل نعرف، »فالكتابة 
يقول  كما  املكتوب،  الن�سَّ  لأن  للرغبة،  م�رشفة  مالحقة 
ومن  الرغبة،  عن  للتعبري  جمال  �ضوى  لي�س  بالن�ضو  موري�س 
هذه الزاوية، فالكتابة عند بالن�ضو هي جمال املوت بامتياز: اإنه 
يه امل�ضافُة الق�ضوى الفا�ضلُة بني حدِّ التحقق  موت رمزي، تغذِّ
يف الكتابة وحدِّ النتفاء يف احت�ضان الرغبة وتطويعها، الرغبة 

التي متثل �رشط مراودة حلم احلياة اأو كابو�ضها”.7

فاحلياة  جتاهله،  ميكن  ل  اجتماعي  بعد  اأي�ضًا  وللق�ض�س 
حلمية،  مادة  تكون  الق�ضة  بنية  تدخل  اأن  قبل  الجتماعية 
الفرن�ضي  الجتماع  عامل  يرى  كما  الأحالم  مييز  ما  واأهم 
ال�ضديدة«،8  للبنية ومائعيتها  موري�س هالبوا�زش هو »افتقارها 
وهنا يتجلى البعد الثالث للق�ض�س بو�ضفها بناءات اجتماعية 

وتقدم  املجتمعية،  للغة  الجتماعي  ال�ضكل  لغتها  تعك�س يف 
املظاهر  وتقدم  والتفكري،  وال�ضعور  املعي�س  اأمناط  عن  �ضوراً 
واملدر�ضة  الأ�رشة  �ضياقات  يف  الجتماعية  للعالقات  احلقيقية 
الأفراد  رغبات  عن  تعبريات  لي�س  فهي  وبالتايل  واجلامعة، 
وعن  الجتماعي،  املعي�س  عن  �ضورة  هي  بل  فح�ضب، 
واجلماعي،  الفردي  تواترات  وعن  والقوة  الرغبة  عالقات 

وعن حركة ال�ضخ�ضي يف املحيط العام.

 البنية املنهجية للقراءة

�ضنحلل  ال�رشدي،  التفكري  اأو  التحليل  منهجية  �ضوء  يف 
واملعلمات،  املعلمني  ق�ضة �رشدية ملجموعة من  اإحدى ع�رشة 
بـ»ق�ض�س احلياة«، واإن كانت  ق�ض�س �رشدية ميكن تو�ضيفها 
ق�ض�س  وهي  املهنة،  ق�ض�س  امل�ضمى  النوع  حول  تتمركز 
من  جمموعة  يف  ي�ضرتكون  واملعلمات  املعلمني  من  ملجموعة 
املوا�ضفات امل�ضرتكة؛ اأهمها، با�ضتثناء فل�ضطينيتهم، هو املهنة 
التي جتمعهم، وهم يف جمموعهم ي�ضكلون جمموعة ع�ضوائية 
حيث بال�ضدفة مت اختيارهم لكونهم على �ضلة مبكرة مب�ضاريع 
الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  يف  املهني  التكون 
كا�ضرتاتيجية  القطان  مركز  يف  ال�ضرتاتيجية  هذه  وتعتمد 
تكوينية، حيث يطلب من امل�ضاركني كتابة ق�ضتهم، كنوع من 

م�ضاعدتهم على ك�ضف جتربتهم املا�ضية والتفكري فيها.

تت�ضكل املجموعة من ثالثة ذكور وثمانية ن�ضاء، اأما من حيث 
الغربية  ال�ضفة  يقطنون يف  فهم جميعًا ممن  ال�ضكني  توزعهم 
العام  املغت�ضبة  الرا�ضي  من  بع�ضهم  كان  واإن  فل�ضطني،  من 
�ضم�س  نور  ت�ضكنان يف خميم  اللتني  واآمال  مرمي  مثل   ،1948
لالجئني، وبالتايل فباقي املجموعة ي�ضكنون يف قرى وبلدات 
على  اأي�ضًا  ويتوزعون  وطولكرم،  ونابل�س  اهلل  رام  حمافظات 
لل�ضلطة  التابعة  الر�ضمية  املدار�س  يف  منهم  فت�ضعة  املدار�س، 
اخلا�ضة  الوكالة  مدار�س  يف  واثنتان  الفل�ضطينية،  الوطنية 

بالالجئني الفل�ضطينيني.

 الرغبة والزمن وبنية القصة

املخفي،  املغلقة، �رشاع على  اجلثة  يد  مع  الغ�ضال  يف �رشاع 
يد  يفتحون  واملعلمات،  املعلمون  يفعله  ما  وهذا  ال�رش،  على 
�ضناديق  فتح  يختارون  احلا�رش،  معنى  عن  للك�ضف  املا�ضي 
الحتاليل،  احل�ضار  احل�ضار،  اأ�رشار  يفككون  واملعاناة،  الأمل 
من  العام  الجتماعي  النظام  وواقع  الجتماعي،  واحل�ضار 
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جهة، وواقع النظام التعليمي من جهة ثانية، وينفتحون على 
الرغبة؛ رغبات املا�ضي التي توارت، ورغبات امل�ضتقبل التي 

ما زالت تفعل فعلها.

فعائ�ضة �ضالمة تبداأ ق�ضتها من حكاية الرغبة؛ رغبة الطفلة التي 
تتوجه  بناية  املدر�ضة »بناية احللم،  اإىل  الذهاب  مل تكتمل يف 
اأنظار طفلة مل تكمل عامها ال�ضاد�س«، لكنها  اإليها الأنظار، 
احلكاية.  تبداأ  هنا  طالبة،  تكون  اأن  يف  مكتملة  رغبة  متلك 
اأن  اإرادة واإ�رشاراً لأجل  ت�ضتعل  التي  الأم  وتنتهي يف حكاية 

تفعل �ضيئًا لأجلها واأجل ابنتها.

تبداأ احلكاية من ذلك الحتكاك بني �ضور الذاكرة ومنجزات 
اأنظار  مع  احلكاية  تبداأ  حيث  املتحدية،  اأو  املتحدثة  الذات 
طفلة مل تكمل عامها ال�ضاد�س، لكنها متلك رغبة مكتملة يف 

اأن تكون طالبة، هنا تبداأ احلكاية ... .

احلكاية«،  بداأت  »هنا  تقول  اأن  ق�ضدت  الكاتبة  اأن  اأظن 
تكون  اأن  يف  الرغبة  »تلك  من  تبداأ  اأن  حلكايتها  واأرادت 
اإىل  طفلة  من  من حلظة حتولها  تبداأ حكايتها  اأن  اأي  طالبة«؛ 
عمق  يف  ذهبت  قد  نف�ضها  الكاتبة  اأن  اأظن  ولكنني  طالبة، 
الق�ضد والدللة ملا هو اأبعد؛ اإل وهو اأنها كانت متلك رغبة يف 
»اأن تكون«، لي�س اأن تكون �ضيئًا كاأن تكون طالبة اأو معلمة، 
بل اأن تكون مبعنى اأن توجد وحت�رش، يف فعل حقيقي وق�ضة 

اإن�ضانية توؤ�ض�س لوجود اأطلقت عليه »لأجلها واأجلي«.

به عائ�ضة، هو فعل يف امل�ضري وعربه،  الذي تقوم  الفعل  هذا 
فعل ل يحتاج لأكرث من الإرادة وهذا ما تراه كفاية ال�ضلوادي 
»عندها اكت�ضفت اأننا ل نحتاج لأ�ضياء كثرية كي ننجح، فما 
نحتاج هو اأن نقتنع ونريد ونحاول. وتذكرت كل ما مر بي 
اأن  اأجل�س فيها مطمئنة را�ضية، واأ�ضعر  التي  اللحظة  يف هذه 

نظرتي للعامل ككل قد تغريت ...«.

وكذلك حكاية اإبراهيم اخلطيب، حكاية املعلم الذي توقف 
عن التعليم املدر�ضي وانقطع عنه لعام ون�ضف ب�ضبب ال�ضجن، 
ميار�س  طالبًا  لكونه  التعليم  عن  ينقطع  الحتاليل،  ال�ضجن 
ن�ضاطًا �ضيا�ضيًا �ضد الوجود ال�ضتعماري لالحتالل ال�ضهيوين، 
ثم يقاوم الفقر واخلجل ويكمل م�ضوراه لي�ضبح املعلم الذي 
ل يتمكن من ت�ضحيح ورقة المتحان لطالب ي�ضت�ضهد وهو 
يقاوم الحتالل بعد المتحان مبا�رشة، ورقة المتحان املوؤجل 
تت�ضاقط  الذي  املعلم  وكاأن  عالمة،  دون  بقيت  ورقة  لالأبد، 

كاأنه  الورقة،  اأمام  الت�ضحيح  يف  قدراته  ميتحن  وهو  دموعه 
ي�ضاأل: اأي عالمة ميكنك اأن متنح ملن منحنا كل �ضيء؟

هنا طالب ي�ضت�ضهد، ي�ضقط �ضهيداً بعد اأن ترك معلمه يعاين مع 
ورقة امتحان موؤجل ت�ضحيحه اأبداً، املعلم نف�ضه كان عر�ضة 
لالعتقال، ما ت�ضبب يف انقطاعه عن مدر�ضته وزمالئه. معلم 
 1997 �ضنة  الحتالل  قوات  »قامت  نابل�س  يف  يحا�رش  اآخر 
بح�ضار مدينة نابل�س، وحو�رشت املدينة 40 يومًا، ما يجعله 
ي�ضتعني بقدراته على الطهو، طهو ما ميكن للجبل من تقدميه 
اأيام طوال ننام باجلوع، لذلك خرجت مع  من نباتات برية، 
الأع�ضاب  بع�س  لنح�رش  اجلبال،  اإىل  الطالب  من  جمموعة 
واخلبيزة،  والطوطو،  الل�ضان،  ورق  مثل:  لدينا  املعروفة 
طباخ  كنت  -باملنا�ضبة  وناأكل  للطالب،  بنف�ضي  واأطهوها 
بفتح  عنا  واأفرج  ربنا،  احلال حتى رحمنا  ال�ضكن– وا�ضتمر 

الطرق والعودة �رشيعًا اإىل الأهل«.9

لإبراز  التاريخية  فر�ضتها  النتفا�ضة  يف  ترى  اأخرى  معلمة 
الختياري،  الداخلي  النعزال  حالة  من  واخلروج  قدراتها 
و»بدا يتطور لدي ميل نحو النعزال والهدوء داخل ال�ضف، 
والإبحار يف عوامل افرتا�ضيه ا�ضتمرت حتى جاء التغيري املطلق 
بتزامن مرحلة املراهقة مع اندلع النتفا�ضة الأوىل«، ولذلك 
تدرك  روؤية  يف  النتفا�ضة،  فعاليات  يف  امل�ضاركة  يف  تندفع 
العامة،  التحولت  حدوث  اأثناء  الفردية  التحولت  اأهمية 
خياراتها  يف  كبرياً  ثمن  وتدفع  مدر�ضتها  تفقد  اأي�ضًا  ولكنها 
ال�ضيا�ضية  الفعاليات  بع�س  تدريجي يف  »انخراط  امل�ضتقبلية، 
جهة،  فمن  متعاك�ضة.  نتائجها  كانت  املدر�ضة  م�ضتوى  على 
اأخرى،  والقراءة، ومن جهة  التعلم  قوية نحو  دافعية  خلقت 
على  عقابًا  اأ�ضبوعني  التعليم  من  احلرمان  يف  �ضببًا  كانت 
التي  ال�ضيا�ضية  الن�ضاطات  برتك  الوالد  لأوامر  ان�ضياعي  عدم 

جتاوزت حدود قبوله«.10

ذلك  هو  واملعلمات  املعلمني  كتابة  يف  وا�ضح  هو  ما  اإن 
وحتولت  جهة،  من  ال�ضيا�ضي  الواقع  بني  والتوا�ضج  الرتابط 
امل�ضري  ذلك  اأخرى،  جهة  من  م�ضريهم  وتقلب  املعلمني 
الذي يك�ضف الفردي والجتماعي وتوا�ضجه مع ال�ضيا�ضي، 
فاملعلم اإبراهيم ينقطع عن مدر�ضته ب�ضبب العتقال ال�ضيا�ضي، 
وبعد التحرر من املعتقل يرف�س العودة ملدر�ضته واجللو�س يف 
للدرا�ضة  �ضنًا، ويتوجه  اأ�ضغر منه  مقاعد يجل�س فيها طالب 
يف مدر�ضة خا�ضة. املعلمة عائ�ضة ترى يف النتفا�ضة فر�ضة 
لبناء الذات واخلروج من انطوائها عرب امل�ضاركة اجلماعية يف 
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تلك  الوطنية،  الق�ضية  يف  امل�ضاهمة  وعرب  اجلمعي،  الن�ضال 
من  اخلا�ضة  قدراتها  لإظهار  فر�ضة  فيها  ترى  التي  امل�ضاركة 
جهة، وتطويرها من جهة ثانية، ولكن والدها يرى يف ذلك 
اأبوية، فيحرمها من مدر�ضتها  خروجًا على معايري اجتماعية 
من  يحرمها  مبكراً  زواجًا  بتزويجها  يقوم  ثم  اأ�ضبوعني، 

تعليمها اجلامعي.

فاإذا كان من املمكن اأن ت�ضتعني على ح�ضار الحتالل بالأهل 
عندما  الأهل  ح�ضار  على  ت�ضتعني  فكيف  اجلبل،  واأع�ضاب 
ما  فرحة  يا  »ولكن،  وم�ضتقبلك  طموحك  يف  يحا�رشونك 
متت! مل ت�رش الأمور كما اأريد، فكان هناك ت�ضميم من العائلة 

على تزويجي اأثناء درا�ضتي«.11

هذا ما يقوله املعلم �ضوكت نا�رش، لقد قرر والده اأن يزوجه، 
ي�ضمى  تقليدي  عائلي  زواج  بل  فقط،  مبكراً  زواجًا  لي�س 
زواج عطية الأب اأو ابنة العم اأو اأي ت�ضميات اأخرى، وعندما 
يرف�س ويت�ضبث بطموحه تقوم احلرب العاملية على حد قوله: 
»قامت احلرب العاملية الثالثة بالن�ضبة يل، فتمت مقاطعتي من 
دائمًا  كانت  لأنها  اأمي  الأذى  طال  حتى  والعائلة،  اأبي  قبل 
ا�ضتطعت تخطي هذه   ... التعليمية،  الداعم يل يف م�ضريتي 
ا�ضطر  الذي  الأ�ضغر  اأخي  ومب�ضاعدة  والدتي  بدعم  الأزمة 
الأحيان  بع�س  ويف  درا�ضتي،  اأكمل  اأن  اأجل  من  العمل  اإىل 
اأنقم على نف�ضي لأنني �ضبب يف تعا�ضة اأ�رشتي بعد اأن تركهم 
والدي، ولكن مل يدم احلال طوياًل، وكانت هذه اأول حمنة يل 

يف اجلامعة«.12

وهكذا تت�ضل�ضل احلكايات من حكاية اإبراهيم الذي يبداأ من 
اكت�ضاف �رش عادية احلب »كان لتلك املدر�ضة طريقة واحدة 
يف احلب اكت�ضفت بعدها اأنها طريقة م�ضرتكة لكل من در�س 
فيها. كانت مدر�ضة عادية، ولكن بتفا�ضيل غري عادية، بناية 
 ،1953 العام  مبا�رشة  قبيا  جمزرة  بعد  الأردنيون  بناها  قدمية 
اجلهات، ويف و�ضطها  التي حتيطها من كل  ال�رشو  واأ�ضجار 
اأحببته كاأنه جزء مني. وينتهي عند  الذي  القدم  ملعب كرة 
فكيف  الت�ضحيح،  على  ا�ضتع�ضت  التي  المتحان  ورقة 
�ضوكت  ق�ضة  اإىل   ... كاتبها«  قتل  امتحان  ورقة  ت�ضحح 

نا�رش.

تكمل  اأن  يف  بحقها  ت�ضبثت  قد  املعلمات  بع�س  كانت  اإذا 
ُي�ضنع  ق�ضة معلم  فهنا  ابنتها،  �ضيئًا لأجل  تفعل  تعليمها لكي 
لأن امراأة اأخرى اأرادت ذلك »واأذكر يف هذا اليوم اأمي التي 

اأو�ضت كل اأبناء اجلريان باأن يو�ضلوين اإىل املدر�ضة؛ لأين كنت 
دائمًا حتببني يف  التي كانت  ِبكُرها، وهي  فاأنا  اإخوتي،  اأكرب 

املدر�ضة، لأنها تريدين اأن اأكون ذا �ضاأن يف حياتي«.

وكذلك مي�ضون يف ق�ضتها، تنقطع عن الدرا�ضة ب�ضبب الزواج 
ب�ضب  التعليم  عن  انقطاعهما  مت  املعلمات  من  اثنتان  املبكر، 
الزواج، ومعلم انقطع عن التعليم املدر�ضي ب�ضبب العتقال، 
الزواج  تقليد  ب�ضبب  اجلامعي  تعليمه  يفقد  كاد  ثاٍن  ومعلم 
عائلته  تفكك  يف  ذلك  وت�ضبب  الن�ضياع  ورف�س  العائلي، 
الأبوية، حيث اعترب ذلك مبثابة اإ�ضاءة ل�ضلطة الأب ومركزيته 

وموقعه.

 التعليم كمهنة وريثة لألمنيات اجملهضة

احلوار: حيث  بهذا  ق�ضتها  �رشد  اأبو حرب  اآمال  املعلمة  تبداأ 
�ضاألت ال�ضيدة طفل �ضغري: ماذا تريد اأن ت�ضبح حني تكرب؟

اأجابها بح�ضم طفويل �ضاحك: معلم.

ول  طياراً  لي�س  معلم!  ال�ضتغراب:  بكل  حاجبيها  عقدت 
طبيبًا ول مهند�ضًا؟ معلم!

الإجابة  اأكد  الإطالق،  على  طفولية  لي�ضت  غريبة  وبلهجة 
وقال: نعم معلم. لأن الطيار والطبيب واملهند�س مرت عليهم 
ابت�ضم لهم: وقال  اأن ي�ضبحوا مثله. ولكنه  اأرادوا فيها  حلظة 

كونوا ما تريدون.

لتاأويل  تف�ضرييا  مدخاًل  ميثل  لأنه  احلوار  بهذا  حرب  تبداأ 
حياتها، فهي مل تكن تريد ولكنها اأرادت ما حدث، والإرادة 
عنوان لالنت�ضار، انت�ضار على الذات وعلى ظروفها، من فهم 
ولي�س  خاللها،  من  نلعبه  الذي  الدور  يف  املهنة  جوهر  يرى 
من  بل  القت�ضادي،  اأو  الجتماعي  املردود  اأو  املكانة  من 
املوقع الذي ميكننا اأن نحققه من خاللها، موقعنا الذي يحدد 
الوظيفة ول يتحدد بها، فالفرق لي�س بني مهنة املعلمة واملهن 
الأخرى، بل بني معلم يجعل من مهنته دوراً اجتماعيًا وفعاًل 

يف الوجود واملجتمع واآخر يتورط يف عدم التورط.

مهنة  يف  »اأتورط«  �ضـ  اأين   2001 العام  قبل  يل  يخطر  »مل 
املعلمة يف �رشدها  اأحالمي«،13  من  تكن واحداً  التعليم، ومل 
لق�ضتها، تبداأ من نفي النية يف التورط، نفي يحمل نفيه حيث 
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هي تروي ق�ضتها يف التعليم الذي تنفي نيتها يف التورط فيه، 
اأمام ق�ضة هي ق�ضة تورط باملعنى املجازي، تورط  اإذن نحن 
املهنة  حول  لي�ضت  ق�ضة  هنا  نيته،  عك�س  فعل  يف  �ضخ�س 
فح�ضب، بل هي تاأمالت حول فكرة امل�ضري نف�ضه، هنا نحن 
اأمام ق�ضة �ضد املنطق املثايل، ففي املنطق املثايل، النية هي من 
تتبنى  ق�ضة  هنا  لكن  وامل�ضري،  للفعل  ويوؤ�ض�س  القرار  يخلق 
من  وحيوية  تعقيداً  اأكرث  م�ضار  وهو  احلياتي،  املنطق  م�ضار 
معادلت املنطق، هنا الفعل نف�ضه، فعل النا�س �ضمن ال�رشوط 
احلياتية التي ل يختارونها غالبًا، ولكنهم يختارون العي�س يف 
�ضياقها وعرب مفاو�ضتها ومواجهتها، هنا الفعل هو من يقرر 

للنية توجهاتها.

اإذن، نحن اأمام معلمني معلمات يخلقون نواياهم ول يرتكون 
رغبتهم  يف  املجه�ضة  رغباتهم  خلق  ويعيدون  تخلقهم  النية 
المتياز  فالرغبة يف  مميزين،  معلمني  يكونوا  اأن  اجلديدة، يف 
ويف  ذواتهم  يف  يحققونه  الذي  التحول  رغبة  هي  والتميز 
اإىل  معلقة  اأو  رغبات جمه�ضة  من  يحولونها  رغبات  عملهم، 

اأدوار حقيقية يحققونها يف حياتهم ويف طالبهم.

حكايتهم  �رشد  فر�ضة  امتالكهم  عند  املعلمني،  فاإن  ولذلك، 
اأكون  اأن  قررت  متى  والإرادة،  القرار  ب�ضوؤال  ين�ضغلون 
معلمًا، يف الغالب هناك معلم اآخر كان �رشيكهم يف بناء هذا 
الفيزياء �ضببًا يف نفورها  –مثاًل- كانت معلمة  القرار، فاآمال 
برغبتها يف  الت�ضحية  وبالتايل  العلمي،  امل�ضار  اإىل  التوجه  من 
الهند�ضة ل�ضالح التوجه للم�ضار الأدبي، حيث وجدت نف�ضها 
»وقع  الأدبي،  والنقد  الآداب  مواد  يف  وعميق  كلي  ب�ضكل 
الفر�ضة  اأتاح  الذي  الجنليزي  الأدب  درا�ضة  على  اختياري 
يل لتذوق نكهات خمتلفة من ثقافات العامل وعاداته، وبداأت 
اأن  اإىل  والرتجمة،  والأدب  الكتابة  فكرة  عيني  اأمام  ترتاءى 

تخرجت من اجلامعة«.14

»كانت رغبتي اأن اأدر�س اإما املحاماة واإما ال�ضحافة التي لطاملا 
اأي  بقلم حر ل يخاف  بها منذ �ضغري ... لأكتب  حلمت 
�ضيء ... يعرب عما مل اأ�ضتطع التعبري عنه طوال حياتي. ولكن 
بالن�ضبة يل، كانت عندما رف�س والدي ما  ال�ضدمة واملاأ�ضاة، 
اأحببت، وقال ل خيار اأمامك اإل اأن تكوين معلمة، اختاري 

التخ�ض�س على هذا الأ�ضا�س«.15

بعد  اأخرى  مرة  املدر�ضة  اأدخل  �ضوف  اأنني  يومًا  اأفكر  »مل 
عامل  نحو  اأحالمي  اأن�ضج  رحت  اجلميع  بعك�س  بل  تركها، 

اأطبق  امل�ضتقبل حمامية  اأكون يف  �ضوف  اأين  فتخيلت  الق�ضاة، 
الأمر،  بادئ  يف  ال�ضيدلة  تخ�ض�س  اخرتت  وقد  القانون.16 
اأن  لكن �رشعان ما غريت راأيي، فقد فكرت كثرياً ووجدت 
تربية  يف  وي�ضاعدين  ظرويف  يالئم  اأن  ميكن  تخ�ض�س  اأف�ضل 
فعاًل،  كان  ما  وهذا  البتدائية.17  الرتبية  تخ�ض�س  هو  اأبنائي 
فقد التحقت باجلامعة واأكملت تعليمي وتخرجت منها بفرح 
اأمامي  يكن  »اإذ مل  به.  واآمنت  ما در�ضت  اأحببت  غامر لأين 
�ضوى هدف واحد منذ نعومة اأظفاري، وهو اأن اأ�ضبح طبيبة 
اأو �ضيدلنية، وكنت اأح�ضل على الت�ضجيع من اأهلي يف هذا 

املقام«.18

ميار�ضها  التي  التعليم  مهنة  خلف  اأن  هو  �ضبق  مما  يبدو  فما 
تراودهم  كانت  اأخرى  مهن  يف  رغبات  املعلمني  من  الكثري 
اأو  معلمات  ب�ضبب  املهن  هذه  جتاوز  مت  ولكن  املدر�ضة،  اأيام 
طالبهم  طموحات  انهيار  يف  ت�ضبب  دوراً  لعبوا  معلمني 
كما  التعليم،  مهنة  عامل  اإىل  جذبهم  يف  اأو  اأحالمهم  وتدمري 
تاأثري  حتت  وقع  الذي  حممد،  حج  حامد  املعلم  مع  حدث 
معلميه؛ »معلمان قلبا كل كياين، جعال كل اأحالمي تتمحور 
امل�ضتقبل،  مهنتي يف  تكون  اأن  قررُت  التدري�س،  مهنة  حول 
هذه  نحو  اأجته  واأنا  حياتي  يف  الدقيقة  التفا�ضيل  كل  ع�ضت 
املهنة،... تخليت نف�ضي معلمًا يتجول يف ف�ضله ويعطي هذه 
احل�ضة اأو تلك، مل اأحدد حينها اإن كانت ح�ضة للغة العربية اأو 
الريا�ضيات اأو التاريخ، كّل ما كنت متاأكداً منه اأنني اأنا معلم 

هذه احل�ضة«.19

معلم يبداأ مهنته مبكراً جداً، فيتورط فيها منذ الطفولة، يتورط 
ال�ضفوف  بني  يتجول  كمعلم،  حياته  يرتب  ذهن خيايل  عرب 
ويعطي ح�ض�ضًا يف خمتلف املواد، اإنها بداية تنطلق من نية، نية 
متخيلة تتجه نحو الواقع بخطى يقودها خيال، متاأثراً مبعلمني 

يقلدهم وي�ضري على خطاهم.

ما يتكون بفعل املعلم لي�س امليول واخليالت، بل كثرياً ما يقدم 
املعلم لطالبه اأدواراً ووظائف ومنهجيات مت�س كل حياتهم، 
»كان هذا املعلم مينحنا درو�ضًا يف التاريخ ع�ضقناها، املنهاج 
نعيه من خالل ق�ض�س حقيقية حتكي املنهاج بطريقتها ال�رشدية 
املثرية، اأ�ضتاذ قررت اأن اأقّلده يف كل مناحي حياتي«،20 ذلك 
وو�ضفة  دور  اإىل  تتحول  هنا  ال�ضارد   ،... ال�ضارد  الأ�ضتاذ 
ب�ضحر  وت�ضحره  فيه،  �ضتوؤثر  ال�ضغري  الطالب  لأن  وكينونة، 
تاريخ  اأو  لي�س ك�ضيء منجز كحبكة  ال�رشدية،  الق�ضة و�ضحر 
فح�ضب، بل كمنهجية عي�س، اأن ت�رشد ت�ضاوي اأن تعي�س هذه 
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اأن تعي�س  املعلم مبعادلة  يقلبها  التي كر�ضتها �ضهرزاد،  املعادلة 
يعني اأن ت�رشد - اأن تكون ال�ضارد.

تكتمل حلقة املعلم ال�ضارد مع معلم الرتبية املهنية الذي كان 
تتطلب  النظريات  واإن  العمل«،  ي�ضحبه  القول  اإن  »يعّلمنا 
التجارب، لتجاور املعلم الفاعل مع املعلم ال�ضارد يف �ضل�ضلة 
املعنى  ومعادلة  الدور  معادلة  اإنها  قوة.  وتزداد  متا�ضكًا  تزداد 
�ضاأكون  ماذا  �ضخ�س:  وكل  طفل  كل  هاج�س  ي�ضكل  الذي 

عندما اأكرب؟

وهناك هدى ملحم التي تركت املعلمات عالمات ما�ضية يف 
وجدانها، بدءاً باملعلمة فوفو التي كانت توزع عليهن احللوى 
يف  قدوتها  كانت  التي  اللغة  مبعلمة  وانتهاء  والبت�ضامات، 
املهنة والتخ�ض�س، وهناك املعلمة »البعبع« التي حتى اللحظة 
مت و�ضفها ب�ضعر منفو�س اأو جمعد ونظارات كثيفة، وكاأن فيها 
مالمح من الغولة الأ�ضطورية، تلك املعلمة التي �ضاهمت يف 
ترك عالمات لدى الكثري من ال�ضاردات، عالمات يف تغيري 
يف  �ضوراً  هناك  اأن  لنا  يوؤكد  ما  م�ضتقبلهن،  اأو  اأحالمهن 
الذاكرة؛ ذاكرة املعلمني، �ضور ملعلمني �ضابقني ما زالت حتكم 
ذهن املعلمني الآن، وحترك م�ضاراتهم املهنية؛ �ضواء بالوقوع 
ومقاومة  تاأثريها  رف�س  يف  اأو  معها،  والتماهي  ع�ضقها  يف 
توجهاتها والعمل �ضد طريقتها. وكاأن املعلمني كانوا بحاجة 
على  والنفتاح  الذاكرة  هذه  كتابة  الكتابة؛  من  النوع  لهذا 
هذه الرغبات والت�ضوهات وال�رشاعات والتاأثريات، والبحث 
خلف الأمنيات املجه�ضة والأحالم التي توقفت عن التحقق، 
اإنتاج  واإعادة  احلقيقي،  املعلم  مليالد  �رشوري  ذلك  كل  كاأن 
كنا  �ضواء  ملعلمني؛  ال�ضابقة  ال�ضور  هذه  كل  بني  من  �ضورته 
الوقت لنخرج من  اأنه حان  يبدو  اأو مل نحبهم، لكن  نحبهم 

معاطفهم.

 بدل خالصة

وحياة  حياته  هندي  �ضاب  ي�ضف  االأبي�س  النمر  رواية  يف 
بلدته لرئي�س وزراء ال�ضني عرب ر�ضالة يكتبها له ملنا�ضبة زيارته 
قريتهم، وت�ضكل هذه اللعبة ال�ضكلية مدخل الرواية و�ضكلها، 
لهندي ن�ضف  الذاتية  »ال�ضرية  ق�ضته:  يطلق على  اأن  ويف�ضل 
ن�ضف  البلد  هذا  يف  مثلي  الآخرين  واآلف  »اأنا   ... خمبوز« 
خمبوزين، لأنه مل ي�ضمح لنا باأن نكمل تعليمنا، افتح جماجمنا 
�ضتجد متحفًا غريبًا من الأفكار: �ضتجد جماًل من التاريخ اأو 
اأوؤكد  املدر�ضية »دعني  الكتب  الريا�ضيات ميكن تذكرها من 

منها«،  انتزع  الذي  مثل  درا�ضته  يتذكر  فتى  من  ما  اأنه  لك 
وجماًل حول ال�ضيا�ضة قرئت من جريدة، ومثلثات واأهرامات 
التي  القدمية  الهند�ضية  الكتب  �ضفحات  على  املرء  ي�ضاهدها 
ي�ضتعملها اأي مقهى يف هذه البالد للف ال�ضطائر، ومقاطع من 
ن�رشات اأخبار ... كل تلك الأفكار ن�ضف املت�ضكلة ون�ضف 
امله�ضومة ون�ضف امل�ضححة تختلط مع اأفكار ن�ضف مطبوخة 
يف راأ�ضك، واأظن اأن هذه الأفكار ن�ضف املت�ضكلة تتبع بع�ضها 
بع�ضًا لت�ضنع اأفكاراً اأخرى ن�ضف مت�ضكلة، وهو الأمر الذي 

تت�رشف وفقه وتعي�س معه«.

ن�ضف  لأفكار  ويعر�س  عامله،  من  ينتزع  خمبوز،  ن�ضف  فرد 
مت�ضكلة ون�ضف مفهومة، فالنتيجة هي راأ�س متحفية تت�ضمن 
مزيجًا غريبًا من الأفكار واملقولت والأ�ضكال واملعادلت، 
تنتج طالبًا  للمدر�ضة، �ضورة  الكابو�ضية  ال�ضور  اإحدى  هذه 
ومعلمني ن�ضف خمبوزين، وهذا يعود لكون املدار�س ما زالت 
تبحث عن م�ضاراتها، وعن ومهامها، لكون املعلمني ي�ضعون 
اإىل بناء اأنف�ضهم �ضد املجتمع و�ضد ذواتهم و�ضد الإجنازات 

غري املكتملة.

الطلبة  اإقبال  تراجع  �رش  »ما  مرمي  املعلمة  ت�ضاأله  ما  وهذا 
حمبطني  كمعلمني  فينا  امل�ضكلة  هل  والتعلم؟  املدر�ضة  حيال 
نحو  اجليل  دافعية  اأم يف  الكثيف،  املنهاج  اأم يف  واقعنا،  من 
التعلم والثقافة، اأم م�ضتتات احلياة؟ وجتيب عن ذلك »جميل 
اأن نعمل �ضمن دائرة لها قوانينها واأنظمتها، ولكن لي�س من 

اجلميل اأن ل ُنحرتم �ضمن هذه الدائرة«.21

جهة،  من  املجه�ضة  لأحالمهم  املعلمني  مقارعة  بني  وما 
فاإن  ثانية،  دائرة عملهم من جهة  لهم  التي متنحها  وللمكانة 
وبنية  منطقًا  لل�رشد  اأن  فبما  املمكن،  ف�ضاء  على  ينفتح  ال�رشد 
ووظيفة، ملاذا نحكي ق�ضتنا؟ وما الذي نحكيه؟ وملن نحكي 
ومبجرد  ق�ضتها،  يحكي  �ضارداً  ق�ضة  لكل  اأن  ومبا  ق�ضتنا؟ 
فهو  املفرت�س،  متلقيه  خلق  يف  ي�رشع  ال�رشد،  جمال  دخوله 
يحكي اأو يكتب جلمهور يف ذهنه، معلمني اآخرين، زمالئه، 
ما مل  اأو  يعرفه،  يكن  ما مل  ي�رشد  لنف�ضه، هو  واأحيانًا  طالبه، 
يكن قد اأدركه، يف ال�رشد نح�رش للق�ضة ما مل نفهمه يف احلياة، 
على  القدرة  ومتنحنا  به  لتحيط  للق�ضة  نح�رشه  منتلكه،  مل  ما 

تف�ضريه وتاأويله.

يف  احلياة  تكثيف  يف  وحماولة  العامل،  تاأويل  يف  حماولة  ال�رشد 
ق�ضة، الق�ضة هنا عامل، عامل من اأحداث خمتارة يتم بناوؤها عرب 



178

ني
لم

ملع
ص ا

ص
ق

رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

حبكة و�ضطية متنح لالأحداث الرتابط الزمني والبينة والوظيفية، 
لل�رشد  و�ضفه،  يف  ولي�س  مهنته،  عامل  بناء  يف  املعلم  يبداأ  هنا 
قدرة عجيبة يف نقل الفاعلية ال�رشدية من الو�ضف اإىل التحليل، 
ومن التحليل اإىل الختيار، ومن لختيار اإىل البناء، وهنا ينتقل 

ال�رشد من حالة يف حتليل عامل املهنة اإىل فعل يف اإعادة بنائها.

وهذا ما فعله املعلمون واملعلمات يف ق�ض�ضهم، فقد دخلوا 
يف مواجهة مع ذواتهم وذاكرتهم، ويف مواجهة مع الواقع 
ال�ضلطة  يف  ممثاًل  املجتمع  ومع  ال�ضتعماري،  ال�ضيا�ضي 
للم�رشوع  كعائق  التقليدي  الزواج  مو�ضوعة  ويف  الأبوية، 
يف  واملعلمات  املعلمون  قام  وكيف  واملهني،  ال�ضخ�ضي 
مواجهته اأو اإزاحة تاأثرياته وا�ضتكمال امل�ضرية ال�ضخ�ضية عرب 
ومعلمات  معلمني  يعني  ما  خالله،  ومن  عربه  اأو  مواجهته 

يخرتقون الواقع.

مبدار�س  واملعلمات  املعلمني  ان�ضغال  وا�ضحًا  اأي�ضًا  يبدو 
من�ضغلون  فهم  الآن،  مبدار�ضهم  ان�ضغالهم  من  اأكرث  الطفولة 
ان�ضغالهم  من  اأكرث  اأج�ضادهم  على  املكتوبة  باملدار�س 

مبدار�ضهم الآن التي يكتبونها على اأج�ضاد طالبهم، يفككون 
�ضور املعلم القدمي، معلمهم القابع فيهم، وهذه بداية �رشورية 
اأن  وا�ضحًا  ويبدو  حتقيقه،  يف  يرغبون  الذي  املعلم  مليالد 
لدى هوؤلء املعلمني واملعلمات قدراً كبرياً من التجربة املبنية 
على املعاناة واملواجهة والإرادة يف �ضناعة امل�ضري، واأن هذه 
اإذا مت الوعي بها ب�ضكل معريف وتوظيفها يف العمل  التجربة 
يف  املعلم  مكانة  تغيري  على  قادرة  فاإنها  والرتبوي،  املهني 
النظام الرتبوي وعلى رفع م�ضتوى التعليم ليكون تعليمًا على 

م�ضتوى امل�ضري.

واملعلمات  املعلمون  يقدمها  مهمة  معرفة  هناك  النهاية،  ويف 
للفكر التكويني الذي ي�ضعى اإىل بناء برامج تكوينية للمعلمني، 
وبخا�ضة و�ضوح نق�ضان املعارف التطبيقية لدى املعلمني بعد 
الزمالء،  عند  عنها  للبحث  يدفعهم  ما  اجلامعة،  من  التخرج 
هو  اأي�ضًا  وا�ضح  هو  وما  �ضخ�ضي،  ب�ضكل  بنائها  جتريب  اأو 
ا�ضتعارة من  التطبيقية يتم ب�ضكل  البناء لهذه املعارف  اأن هذا 
و�ضيطة،  نظرية  روؤية  دون  التجريب  عرب  حت�ضيل  اأو  اآخرين، 

ل. ل واملفعَّ متكن املعلمني من ممار�ضة الفعل املفعِّ
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