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»من التحديات التي واجهتُها وكنت أشعر بأثرها فى داخلي اخلوف.. اخلوف من املجهول.. اخلوف من نتاج ذلك املشروع! 
اخلوف من كيف كانت البداية وكيف ستكون النهاية!«.
املعلمة عفاف الكفارنة

تفعله، وملاذا تفعله بالطريقة التي تفعله بها.

يف هذا العدد من مجلة رؤى تربوية، خمس كتابات خلمس 
أيام  مهرجان  عبر  املهني  التكّون  جتربة  ُخضن  معلّمات، 
العلوم 2018، حيث كلٌّ منهّن تسرُد جتربتها يف املهرجان، 
وصفها  يتكّرر  مشاعر  ويتشاركن  عدة،  أُموٍر  يف  يختلفن 
لديهّن عبر مثلٍّث أقرب للدائرة التي حتيط بهّن، والدائرة 
التي يوّسعنها أو يخترقنها: دائرة احلرّية واملجهول واخلوف.

تُشعرها  التي  احلرّية  اآلخر،  مع  يتعالُق  منها  كلٌّ  ثالثة، 
باخلوف حني تدرك أّن علها اتخاذ قرارات، فيما جُتّربه 
للمرة األُولى، ولها حرّية االختيار من بني أفكاٍر وُمتخّيالٍت 
ٍر  وتصّوراٍت ُمتعّددٍة تشارك يف تشكيلها، وبداخل كل تصوُّ
يُشّكل  منها  ٍر  تصوُّ كلُّ  واملجاهيل،  االحتماالت  من  شبكٌة 
ممكناً ما أو ممكناٍت ما، لكنها غير موجودة بعد، ولم يسبق 
لها الوجود فعلياً و بكلّيتها يف جتارب املعلّمة السابقة، أو 
يف جتارب الطلبة واملجتمع الذين يشاركونها جتربتها هذه، 
واحتماالٍت  تبعاٍت  من  أُخرى  شبكٌة  تبدأ   ، تختار  وحني 
وبالرغم من كل هذا،  تتطلّب خياراٍت جديدة،  الٍت  وتشكُّ

معّلمات بني الحرّية 
والمجهول والخوف

عال بدوي

مدى  على  املشاعر  هذه  وطأة  املعلّمة حتّمل  تختار  ملاذا 
أشهر طويلة؟ 

وملاذا تُكّرر اختيار خوض هذه املشاعر مجّدداً ومجّدداً؟
وملاذا يُشّرع اخلوف جسده، فيما تبحر فيه كّل مّرة؟ 

وملاذا يبقى السؤال حاضراً؟

حتى يف كتابتها تضع املعلّمة عالمات تساؤٍل حول ما كان، 
النهاية  سؤال  وتعلّق  عنه،  تكتب  بينما  جتربًة  صار  وما 

مفتوحاً.

املعلّمات  أبواب فتحتها  واملجهول واخلوف؛ ثالثة  احلرّية 
معاً، حني قّررت كلٌّ منهّن اخلوض بحرّيٍة يف املجهول؛ يف 
جتريب ما ال تعلمه وال تشعر نحوه بأّي يقنٍي أو اعتياد، 
فما هو إال احتماٌل ما ملمكنات، إن لم جتزم بأنها تقبع يف 
أن  عليها  أنها محض ممكنات،  جّيداً  تُدرك  فهي  العدم، 
جُتّرب الفعل، و عليها أن تختار أّي فعٍل لتجريبه، للمشاركة 
و  مجهوٌل  حقيقّي.   وجوٍد  إلى  ممكٌن  هو  ما  حتويل  يف 
ممكناٌت تدفعها نحوها رغبٌة ما، حتاول فهم رغبتها ذاتها، 
كلّما طرحت على ذاتها سؤاالً جديداً بشأن ما تفعله، وملاذا 
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وتتحّدى  تتحّدى خوفها  أن  التحّدي؛  املعلّمة خوض  تقّرر 
بها يف  تشعر  التي  املجهول، وكالهما جتلبه هذه احلرّية 

، كما تصفه املعلمة سعاد اجلوجو: االختيار.  إنه حتدٍّ

ولنفسي:  بنفسي  اخترته  حتدٍّ  سأخوضه،  جديد  »حتدٍّ 
العلوم  مهرجان  فعاليات  يف  املشاركة  باختياري  بنفسي؛ 
للعام 2018 عن الغذاء وحتدّياته... و لنفسي؛ ألجعلها ال 
تقف حيث هي، فكلّما خضنا جتارب أكثر تعلّمنا وتطورنا 

وارتقينا أكثر، وأصبحنا أكثر قدرًة على التغيير«.

ووجودها  املعلّمة  بكيان  ترتبط  القرارات  هذه  أّن  كما 
وصورتها عن ذاتها التي تسعى لبنائها واكتشافها معاً، و 
ما رغبتها يف التكّون املهني إاّل ألّن هناك ما تريده أن يكون 
وأن يتكّون، تواجه حرّيتها وحرّية من صاروا شركاءها من 
الطلبة، كما تواجه املجهول الذي قد يُفزعها يف حلظاٍت 
ما، سواء باليقينّيته أو بتعدّد تصوراتها وتصوُّرات اآلخرين 

ٍر له بعد. عنه، أو بعدم وجود تصوُّ

ل وطأة هذه املشاعر؟ إذاً، ملاذا تختار املعلّمة حتمُّ

رمّبا تكون اإلجابة فيما كتبته املعلمة عفاف الكفارنة يف 
مقّدمتها:

»لقد مضى وقٌت طويٌل منذ بدأت أُفكر أن أُصبح أفضل 
من نفسي، وكل يوم أبحث فيه عن ذاتي التي اختلفت عما 
كانت عليه سابقاً.  كنُت أشك بقدراتي وقدرات طالبي.  
و أشعر بأّن املطلوب مني العبور بهم إلى شّط األمان دون 

السعي نحو املغامرات«.

أو رمّبا تكون اإلجابة فيما كتبته املعلمة وفاء الرنتيسي:

الدخول  و  التفكير،  يف  التفكير  باستطاعتي  أصبح  »كم 
يف سيناريو متخّيل و معايشة تفاصيله، ثم حتقيقه قدر 
شعوٍر  من  العمل  هذا  أمّدني  كم  مراقبته،  و  املستطاع 
وكانت  التعب،  وقت  مسندي  كانت  التي  الداخلية  بالقوة 

مبعثاً حملبة طالباتي لي«.

وبالتأكيد، هناك إجاباٌت أُخرى عديدة ال تنتهي، لدى من 
خاضوا التجربة، ولدى من يقرأ.

أدعوكم إلى قراءة ما كتبته املعلّمات سعاد اجلوجو وعفاف 
الكفارنة ووفاء الرنتيسي ودينا أبو دية وميسرة أبو شعيب 

عن جتاربهّن يف مهرجان أيام العلوم 2018.

برنامج البحث والتطوير التربوي




