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مالك الرمياوي

بروفايل المعلمة وخيال األطفال: 
انفتاح الهوية على عالم األلوان

اخليال إمكانية، »واإلمكانية فرصة مشحونة بالضرورة مثل اخلبز متامًا«.
جوديت بتلر

قصة  ودالة،  محددة  هوية  الصورة،  من  جلانب  ومكثف 
مكثفة يف نصف وجه، أو نصف الوجه الذي يعكس الفارق 

يف القصة ويف احلياة.

البروفايل يف عالم اإلعالم1 هو تقدمي موضوع أو جتربة 
منها  جانب  من  تلتقط  شخصية  شخصية،  خالل  من 
تقدم يف صلتها  محددة،  زاوية  من  تخترق  فيها،  للتعمق 
مبكان محدد، وتفهم يف ضوء عالقتها بحدث طارئ ذي 
إجناز  وحاالت  مختلفة  قصصاً  يتضمن  إنساني  محتوى 
فارقة، تقدم تفاصيل مفتاحية وشعوراً بالصدمة الشعورية 

وبعضاً من التفاؤل.

املهني، فهو مفهوم  التكون  البروفايل من وجهة نظر  أما 
جهة،  من  املهني  والنضج  التكون  مفاهيم  مع  يتقاطع 
والقطيعة املعرفية والقرار الذاتي من جهة ثانية، فعملية 
التكون املهني مبينة على قرار ذاتي بالنمو، العملية التي 
تفضي إلى نضج مهني وتؤدي إلى إعادة تشكيل البروفايل 

املهني.2

والبروفايل املهني هو عبارة عن عملية تطور ونضج مهني 
فحسب،  واملمارسات  الكفايات  تشكيل  بإعادة  ترتبط  ال 
ما  والدور،  واملهنة  الذات  مفاهيم  صياغة  بإعادة  بل 

مقدمة

التعليم يف الروضة فرصة، فسحة، إمكانية، حلظة فاصلة، 
خطرة مثل شفرة حادة، ضرورية مثل اخلبز.  هنا يحدث 
تعلم األطفال وتتكّون املربية، كحالة خاصة من حاالت قلق 
الهوية، هوية تتكون على حافة السياسة والتنشئة، هويات 
املجتمع  من  صغير  ركن  يف  التعليم،  ميدان  يف  تتحقق 
تلحظ،  تكاد  ال  صغيرة  أمكنة  أطفال،  روضة  يسمى 
ينخرط فيها أناس عاديون جداً، مربيات عرضة ألقسى 
مقاييس  يف  لهم  وزن  ال  صغار  وأطفال  التهميش،  أنواع 
الفعل االجتماعي، أو معايير الهم السياسي، لكنها أمكنة 
الهوية،  ديناميت  من  وأحزمة  الكبرى،  األسئلة  لصناعة 
مكان  تشكيلها،  وإعادة  الهويات  لتشكيل  انشقاقي  مكان 
لة  مشكَّ بروفايالت  الروضة،  ملربيات  بروفايالت  لبناء 

بخياالت األطفال وألوانهم.

البروفايل؟ إن ما تكتبه املربيات يف شهاداتهن القصصية 
هو نوع من البروفايل، البروفايل يف املستوى اللغوي يعني 
لنصف  صورة  مقطعياً،  ملتقطة  صورة  جانبياً،  رسماً 
الوجه أو جلانب منه، وهو، أيضاً، حملة من احلياة، مقطع 
ملف  أنه  يعني  ما  ملف شخصي مختصر،  منها،  جانبي 
مشحون بكثافته، ومأخوذ بشكل جانبي، تعريف مختصر 
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يعني إعادة تشكيل البروفايل الشخصي واملهني يف ضوء 
الرسمية عبر  العامة واملقاربة  إجراء قطيعة مع الصورة 
من  انفجاري( إلجناز مجموعة  اختراقية )حتويل  عملية 
الشخصية،  والقناعات  املهنية،  التوجهات  يف  التحوالت 

والرؤى الثقافية.

خربة التجربة ومجاز الوالدة

التجربة، ومبا  املربيات  »والدة من جديد«،3 هكذا تصف 
أنها والدة، فهي امتداد يف القادم، »لذلك، ال أريد الرجوع 
إلى املاضي«.4  املربية التي ال تريد العودة إلى املاضي، 
»تبحث  التي  وهي  الذاكرة،  من ضعف  خوفاً  أكان  سواء 
ألنها جتاوزته  أم  أو شعرها،6  يدها،5  وهو يف  القلم  عن 
ولم تعد حتتاجه، حيث وجدت كل ما فقدت »اآلن أصبح 
منها  أنني عشت  أحسب  ال  عاماً،  وثالثني  أربعة  عمري 
سوى األعوام األربعة األخيرة، ألنني عشت فيها طفولتي 
وشبابي، وصنعت فيها شخصيتي املستقلة، فتركت ظلي 
وبحثت عن نفسي يف رحم احلياة، ألجد رقية صبح من 

جديد، رقية التي تستعيد ما فقدت«.7

أربع  هويتها  عمر  سنة،  والثالثني  األربع  ذات  املعلمة 
سنوات فقط، هي سنوات الوعي والفاعلية، كيف حققت 
املعلمة هذا العمر؟ وما سره؟ هي ترى املشروع الذي حقق 
ذلك »لم تغير هذه الدورة التدريبية يف طريقتي يف التعليم 
التعامل  الالمبالية اجتاه  بل غيرت يف شخصيتي  فقط، 
أطفالي  من  أتقبل  أكن  فلم  أسرتي،  ومع  اآلخرين،  مع 
قالب  صنع  أو  الطعام  طاولة  إعداد  يف  لي  مساعدتهم 
األن،  أما  وراقبوا،  فقط،  اجلسوا  لهم  أقول  كنت  حلوى، 
فأنا أقبل مشاركتهم لي حتى لو أفسدوا القالب »ودمروا 
أيديهم  إذا صنعته  أطيب  يكون  احللوى  فمذاق  املطبخ«، 
أستغرب من طفلتي عندما  فلم  كان محترقاً«،  لو  »حتى 
قالت لي إنه أطيب قالب حلوى تذوقته على الرغم من أنه 

كان محترقاً«.8

املعلمة التي تقول إن الدورة قد غيرتها، رأت فعل الدورة 
إلى  التدريبية  الدورة  انتقل من  الذي  الفعل  ولكنه  فيها، 
وحبراً  كالماً  كان  فما  نفسها،  للمربية  الدموية  الدورة 
وأنشطة، أصبح منظوراً ورؤية وطريقة يف العمل والتفكير 
معاً، فاملعلمة التي حتمل عبء تعليم أطفالها يف الروضة، 

وعبء إطعام أطفالها يف البيت، أدركت أن العبء احلقيقي 
للوجود،  حاجتهم  تلبية  هو  بل  أفواههم،  إطعام  ليس 
يف  وشرعت  ذلك  أدركت  العالم،  يف  لالنخراط  حاجتهم 
حتقيقه، ومتكنت من رصد أثره وتوثيقه؛ أي أنها ال تفعله 

فقط، بل تعرف داللته وترى ما يجري خلفه.

عن  كتعبير  ومتارسه  تغير،  كفعل  فعلها  ترصد  فاملربية 
تصور وتوجه جديد امتلكته وشرعت يف تنفيذه، تنفيذ ما 
اكتشفت أنه دورها يف العالم، دورها كمربية وأم، دورها 
بعد أن حققت والدتها وجتاوزت المباالتها، فأخذت على 
عاتقها منح اآلخرين ما حققته لنفسها، فأعطت ألطفالها 
الشراكة؛  إلى  املشاركة  من  بها  وانتقلت  املشاركة،  حقق 
يف  انخراط  العالم،  يف  االنخراط  من  متكنهم  شراكة 
صناعة الكعكة، الكعكة التي ستكون اللذيذة حتى لو كانت 
محترقة، كأن املربية تقول لن نتحقق كبشر إال إذا أخذنا 
حصتنا من العالم، حينها سيكون العالم لنا حتى لو احترق 
أن  يجب  أننا  أو  منه،  كان محترقاً يف جزء  أو  منه  جزء 

نطبخ أنفسنا وذواتنا بأيدينا حتى لو حرقنا جزءاً منها.

هذه هي جتربة املربية التي حرقت سفن املاضي قبل أن 
حترق الكعكة، وأبحرت كمغامر يرصد والدته، ويعيد ترتيب 
دورة دمه وصورة وجهه، فهي التي ولدت منسية، ونسيت 
الكثير من قدراتها بني شهري أيلول وتشرين األول، حيث 
»ُولدُت يف أيلول، أما شهر ميالدي الذي سجل يف شهادة 
امليالد فهو تشرين الثاني، ملاذا؟ ألن أبي كان منشغاًل ببناء 
بيت جديد ألسرتي، سميت باالسم الذي سيرافقني طيلة 
عروس  من  عمي  تزويج  تريد  كانت  جدتي  ألن  حياتي، 
اسمها رقية.  سمتني رقية لكي تردد االسم على مسمعه، 
فقدت شهر ميالد ثمناً لبيت العائلة، وأخذت اسمي كي 

أكون وسيطًة بني عمي وفتاة أحالم جدتي«.9

إن املربية تعيد بناء ذاتها وبيتها وتستعيد اسمها.  كأنها 
تقول، عندما انشغل أبي ببناء البيت، أجل تسجيل ميالدي، 
بقيت شهرين دون اسم، ودون شهادة ميالد، شهرين دون 
وجود رسمي، لم أكن فيهما سوى وسيط روحي بني عمي 
واملرأة التي اختارتها جدتي كي تكون زوجة له، فأطلقت 

اسمها علّي، جدتي أرادت زرع االسم يف البيت.

ال  ميالد  وبتاريخ  لي،  ليس  باسم  حياتي  بدأت  لذلك، 
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يقود وجودي، طفلة  القدر  يعكس ميالدي، واستمر هذا 
بدون لُعب، طالبة بدون مشاركة، خريجة بدون تخصص 
داخله  يف  هوية.  شخص صامت  بدون  مربية  يناسبها، 
طفولتي،  يف  خسرته  ما  العالم،  يحاور  أن  يود  شخص 
استعدته مع طالبي، ما فقدته يف ثالثني سنة، استعدته 
وفعلي  صوتي  نفسي،  استعدت  لقد  سنوات،  ثالث  يف 
وفاعليتي، لقد أصبحت ألعب مع طالبي ومع أوالدي يف 
البيت، ولذلك صار لي اسم وميالد وتاريخ.  وصرنا معاً 
ننحت مستقبلنا، ونترك بصمة يف كل صفحة من صفحات 

احلاضر، صفحات تُكتب يف املستقبل الذي نرنو إليه.10

فاملربية التي بقيت بال تسجيل رسمي وبال شهادة ميالد، 
وأعطيت اسماً لتكون وسيطاً بني عمها ومن يراد لها أن 
حتى  والتأجيل  الغياب  بني  تعيش  بقيت  خطيبته،  تكون 
أن  ورفضت  ذاتها،  بناء  يف  فانشغلت  قدرها،  أدركت 
تبقى وسيطا بني املنهاج واألطفال، بني األطفال والعالم، 
واختبرت  اجلاهز  جتاوزت  ولذاتها،  لألطفال  انحازت 

الذي  والكعك  حتتاج،  الذي  اخلبز  فأنتجت  املمكنات، 
التجاوز،  حترقه مع أطفالها كان القربان، قربان للحظة 

جتاوز حالة الوسيط إلى حالة الفاعل املنخرط.

من هنا انبثقت أهمية هذه الكتابة، كتابة تتدفق من أمكنة 
املجتمع الصغيرة، من حالة حتمل الكثير من بؤس العالم، 
يرى منهن  فيها أطفال ومربيات، مربيات  يتواجد  أمكنة 
يخفني  املربيات  يجعل  وجه  نصف  وجه،  نصف  املجتمع 
هذا النصف عبر عدم االعتراف باملهنة، أو عدم قبولها، 
أمكنة  فإنها  األمكنة،  هذه  صغر  من  الرغم  على  ولكن 
وشكل  القادم  الزمن  القادم،  توليد  من  نوع  فيها  يحدث 
املجتمع القادم، يف هذه األمكنة يتعلم األطفال، وتكتشف 
العمل  صيرورة  ضمن  هوياتهن،  ويكوِّن  ذواتهن  املربيات 

املهني، وعبر مرايا األطفال وعلى حدود خياالتهم.

فاعلية  يف  كتابة  ولكنها  الهوية،  حقل  يف  كتابة  هي  إذن 
اخليال ودوره الهوياتي والسياسي.  إن ما يكتب هنا هو 

ورشة ملربيات الطفولة املبكرة بإشراف الباحث مالك الرمياوي والفنان عبد اهلل قواريق حول كتابة سيرة املربيات الذاتية عبر الرسم.
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قراءة يف كيفية تشكل هويات املربيات يف حقل التعليم ما 
وخياالت  املربية  أسئلة  تشابك  من خالل  املدرسي،  قبل 

األطفال.

بروفايل باألسود واألبيض

كتابة  من  مستعارة  مقولة  إلى  القراءة  هذه  وتستند 
قصة  على  مبنية  مقولة  األطفال،  فعل  ومن  املربيات 
طفل يرسم بالقلم األسود فقط، ويرى الرسمة باأللوان، 
»طفل لون رسمته كلها باللون األسود، حتى الورود كانت 
بتعزرني  »أمي  السبب أجابني:  سوداء، حني سألته عن 
إذا خلصت ألواني أو ضيعتهم، لم يرد أن يستهلك ألوانه 
...، لّونها باللون ذاته، إال أنه رآها ملونة بكل األلوان يف 

مخيلته«.11

إنها رسمة الطفل، السوداء، سوداء بسبب القلة أو املنع أو 
التحذير أو اإلكراه، لكن الطفل ميلك الكثير من خطوط 
االنفالت، انفلت من قبضة القوة وقدم درساً للمربية، القوة 
قد تفرض عليك أن ال تستعمل األلوان ولكنها ال تستطيع 
منعك من أن تتخيلها.  إن فعل الطفل ورسمته مجاز يكثف 
هوية املربية، املربية التي ال متلك مقداراً كافياً من األلوان 
لكي ترسم هويتها كما حتب أن تكون، ولكنها تستطيع أن 
املربية  امتلكت  االنفالت  من  تتخيلها، ضمن هذا اخلط 
جتربتها وذاتها واستعارت خيال أطفالها، فرسمت هويتها 
ورأتها باأللوان التي حتب أن تراها.  فما تبحث فيه هذه 
القراءة هو شكل وسيرورة الهويات التي تكونت يف الروضة 
من امتزاج جتربة املربية ومعاناتها وفاعليتها مع خيال 

الطفل ومنظوره.

خلق  عبر  هويتهن،  إنتاج  إعادة  يف  املربيات  شروع  إن 
نظر  وجهة  من  بروفايل  واملهنة،  للوجه  جانبي  بروفايل 
األطفال وعبر ثراء منظورهم، هو نوع من خلق الثغرة، 
خارج  قفزة  للقفزة،  وبناء  الرسمي،  اجلدار  يف  ثغرة 
اجلدار، »ذات مرة، رأيت دجاجة تسقط أمامي من شاحنة 
نزلت  وكأنها  الطريق  وقطعت  الدجاج،  بأقفاص  محملة 
بها.  عندها قلت: أدركت مصيرها  يف احملطة اخلاصة 
وعرفت أنها ستنتهي يف ِقدٍر يغلي، أو يف ِمقالة تتقلب، 
وينضج حلمها.   جلدها  يذوب  حتى  فرن  أو ستشوى يف 

صاحت بأعلى صوتها: ال، ال«.12

قبل  من  يُرى  عندما  لكن  كثيراً،  يتكرر  قد  املشهد  هذا 
مربية منخرطة يف إعادة تكوين نفسها، ومستلهمة خليال 
على  يكون حدثاً  بل  رؤية،  يكون مجرد  فإنه ال  أطفالها، 
مستوى االستبصار وخلق البصيرة؛ بصيرة مربية تتبصر 
لكي  تكتب  فاملربية  ووجودها،  مهنتها  خريطة  قراءة  يف 
تشاركنا الدرس، ليس درس الدجاجة الهاربة من القفص، 
بل درس املربية التي ترى يف فعل الدجاجة قفزة الكائن 
هذه  من  كبيراً  شيئاً  املربية  تعلمت  لقد  قدره،  خارج 
مجال  يف  تفعله  ملا  مجازاً  تراه  ما  كتبت  لقد  الدجاجة، 
عملها وهويتها، لقد فرت باجتاه مصير جديد، لقد فرت 
إنها حلظة؛ حلظة قصيرة لكن  إلى املسلخ،  الطريق  من 
بها  يقوم  التي  اخلالدة  القفزة  تلك  األبدية،  سر  فيها 
اإلنسان مرة واحدة يف حياته، لكنها املرة التي حتدد كل 
شيء، املّرة التي تساوي مصيراً، فإما أن تبقى يف قفص 
ينقلك إلى النهاية، وإما تقفز قفزة يف املجهول، لكنها على 

األقل قفزة باجتاه املصير اجلديد.

بروفيالت وهويات في الروضة

ثمة إجماع بني املربيات على هامشية مهنة املربية، وعلى 
أو رغبة ذاتية، »كنت أمتنى  أنها لم تكن خياراً شخصياً 
أن أصبح تلك احملاِضرة اجلامعية التي تتحدث يف تواريخ 
األمم السابقة ... لكني وجدت نفسي ... يف ذلك الصف 
هذا  يف  وضعني  من  إلهي!  يا   ... طفاًل   30 من  املكون 

املكان؟! الصدفة«.13

هكذا تكتب املربية سندس عابد، تكتب عن مهنة املربية، 
بوصفها نزوالً من حلم احملاِضرة يف علم التاريخ، إلى مربية 
إنه  احلياة،  من  وال  التاريخ،  من  شيئاً  يعلمون  ال  أطفال 
النزول الذي كان يف نظر املربية نوعاً من السقوط ... إنه 
السقوط، والصدفة، وهو أيضاً املأزق واحملنة، هكذا تؤكد 
إلى  يحتاج  من  وأنا  معلمة  »كيف سأصبح  براءة حميدان 
من يعلمه؟ كيف سأتعامل مع تلك املخلوقات الصغيرة؟«.14  
ما  بكل  التعليم  سؤال  إنه  مضاعفاً،  مأزقاً  تواجه  املربية 
)املخلوقات  األطفال  وسؤال  وخطورة،  حساسية  من  فيه 
الصغيرة( تلك املخلوقات التي وصفتها املربية بيسان عابد 
بالنمل »تخيلت موقفي يف الصباح.  أنا يف ورطة لن أخرج 
منها على ما يبدو.  تخيلت النمل.  تساءلت مساًء: كيف 

أحتدث مع النمل الذي يبكي صباحاً يف صفي؟«.15
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التعليم فحسب،  كيف أحتدث مع النمل؟ ليس سؤاالً يف 
االنفصال  من  حالة  هو  أيضاً،  الهوية  يف  سؤال  هو  بل 
والتلعثم، أو هو حد بني عاملني ولغتني: عالم الكبار وعالم 
البكاء وعالم  الواقع، عالم  الطموح وعالم  الصغار، عالم 
الصمت أو الصراخ بصمت؛ إنه صراع كل الثنائيات التي 
أفرزها املجتمع، وقدمها على شكل تناقضات، كيف تواجه 

املعلمة كل هذه التناقضات االجتماعية؟

تخفي  ولكنها  العمل،  وتقبل  أحالمها  تدفن  املربية  إن 
أربي  وأنا  اآلن  سنوات  ثالث  »مضت  وتختفي،  نفسها 
النمل.  أصبحت مهنتي، ويوماً بعد يوم أنسى أنني كنت 
أمتنى أن أصبح عندما أكبر شيئاً مختلفاً متاماً عما أنا 
فيه.  وباملناسبة، خالل السنوات الثالث، قفزت عن وحدة 

تعليمية هي »ماذا سأصبح عندما أكبر؟«.16

من  وتهرب  والعمل  املهنة  ومتقت  الواقع،  ترفض  املربية 
الوحدة  عن  تقفز  جعلتها  لدرجة  السابق،  حلمها  وجه 
عبيثة  تقرر  كأنها  أكبر؟  ماذا سأصبح عندما  املنهاجية: 
تعلميها لألطفال، أو أيضاً عبثية طرحها يف احلياة، ملاذا 
نعلمهم ماذا حتب أن تكون، وماذا ستصبح، ونحن ال نتمكن 

من أن نكون أو أن نكّون أنفسنا كما نريد، كأنها تقرر ما 
دامت الكينونة ال تتصل باإلرادة وال باحلرية، فال داعي 
أن نعلمها أو نتعلمها، ملاذا أعلمهم التفكير يف ماذا سنكون 
عندما نكبر؟ ما دمت أنا قد كبرت ولم أصبح ما أريد أن 
أكون، فكيف بهذا النمل الصغير؟ هل ميلك أن يفكر ماذا 
سيصبح؟ وما فائدة أن يفكر إذا كان ال ميلك أن يصير؟17

ليس غايتي تأكيد هذه النقطة، نقطة موقف املربيات من 
لكي  هنا  من  بدأت  ولكني  الروضة،  أطفال  تعليم  مهنة 
أنتقل إلى نقطة أخرى، لنتفق على تسميتها مؤقتاً نقطة 
التقاء املربية مع كينونتها، مربية كانت حتلم أن تكون كاتبة 
)بيسان عابد( أو محاضرة يف التاريخ )سندس عابد( أو 
وجدت  وفجأة  صبح(  ورقية  حميدان  )براءة  محاسبة 

نفسها كمربية أطفال.

كتابة  الذي عبرت عنه  التحول  املقصودة، هي  النقلة  إن 
املربيات، فبيسان عابد التي تبدأ قصتها من عدم االنتماء 
درع  تستلم  حني  بالفخر  اإلحساس  وعدم  املهنة،  إلى 
تثبيت  من  حالة  إلى  سنوات  ثالث  بعد  تنتقل  التقدير، 
»بيسان  من  قصتها  بدأت  حيث  أطفال،  كمربية  هويتها 

جانب من ورشة كتابة السيرة الذاتية عبر الرسم.



رؤى تربوية - العددان 14856-55

كل  مشكورة«.   فلتتفضل   .. البستان  صف  مربية  عابد 
نهاية عام، أسمع هذه اجلملة وأصعد إلى املنصة الستالم 
درع جديد يحمل اسمي وشهادة، أوقن أن العمل التصق 
بي ولن يفارقني.  وعلى الرغم من ذلك، أصعد كل مرة 

على املنصة غير فخورة مبا قمت به«.

تبدأ املربية قصتها من حلظة هي نهاية العام الدراسي، 
من االحتفال النهائي، من حلظة هي يف العرف النظامي 
لها، وهي حلظة  باملربية وتقدير  حلظة احتفاء واحتفال 
احتفاء عند املربية بخالصها من اللقب، ومن املهنة طوال 
مدة العطلة الصيفية، حلظة استالم درع التقدير، حلظة 
بالتصاق  اليقني  رغم  فخورة  لست  »أنا  املربية  وصفتها 
كهوية،  وترفضها  كواقع  املهنة  تقبل  املربية  بي«،  املهنة 
تقبلها كنمط عيش وترفضها كوصف وتعريف، إنه رفض 
التمرد  إنه  املاضي،  للحلم  االنتصار  إنه  للواقع،  الكاتبة 
على توصيف املربية وتصنيفها يف التراتبية االجتماعية، 

إذن هو رفض ومترد اجتماعي وثقايف وسياسي معاً.

وبني  بينها  احلد  وتعبر  السر  تفك  نفسها  عابد  بيسان 
الذات وتعيد حتديد خطوطها بشكل  مهنتها، تعيد رسم 
متطرف يف العودة إلى الذات أو االرحتال بها، فتكتب يف 
نهاية قصتها كيف وجدت هويتها وشرعية عملها يف عيون 
ينتظرها،  الذي  القادم  للعمل  متلهفة  »عيون  أطفالها، 
عندما  مرة  وألول  العمل،  وحب  السعادة  قلبي  وّلدت يف 
مررت بصاحب البقالة الفضولي الذي كان يسألني على 
يعنيك.   ال  شيء  أجيبه:  كنت  بتشتغلي؟  شو  أنت  الدوام 
درويشنا  ربى  كما  النمل.   أربي  بفرح:  فأجيبه  اآلن  أما 

األمل!«.18

هذه هي النقلة التي أظهرتها الكتابة كنتيجة لعملية من 
التقدير  تتلقى درع  التي  البناء وإعادة االكتشاف، املربية 
بدون فخر، وتخفي وظيفتها عن التاجر الفضولي، تقف 
فحسب،  هذا  ليس  النمل،  أربي  تقول:  مرة  وألول  اليوم 
بل هي ترى أن ما تفعله يعادل ما يفعله الشعر يف تربية 
األمل، فهل هو االكتشاف ألهمية الشعر يف التعليم، أم هو 

اكتشاف لشاعرية التعليم واملهنة؟

جماعية،  حالة  بل  فردية،  حالة  ليست  بيسان  حالة 
للتكون  برنامج  يف  اشتركن  مربيًة  أربعون  فيها  تشاركها 

توظف  تكونية  سيرورة  شكل  على  بني  برنامج  املهني، 
وفعل  كمشروع  التعليم  وصيغة  جهة،  من  والدراما  الفن 
للبرنامج  العميق  اجلوهر  لكن  ثانية،  جهة  من  اجتماعي 
يكمن يف البعد الذاتي التأملي الذي يجعل منه سيرة ذاتية 
ميالد  ييسر  وعي  جديد،  لوعي  مولدة  سيرة  للمربية؛ 

الذات والدور واملهنة.

وننشر اليوم خمس عشرة قصة أو شهادة تكتبها مجموعة 
من املربيات، بعد املرور يف سلسلة من املشاريع والتجارب 
التأملية، واحملادثة  املمارسة  التوثيق ويف  التعليم ويف  يف 
ممارسة،  وفريق  انفعالية  كجماعة  والتحاور  اجلماعية 
بحيث حتقق املربية حتولها وحتمله ألخريات، كل مربية 
الذات،  على صعيد  أجنزته  الذي  للتحول  رسولة  تصبح 

وعلى صعيد املهنة.

ليست  فهي  السياق،  هذا  ضمن  القصص  كتابة  تأتي 
قصصاً للسرد أو التأريخ، بل هي فعل نحو الذات ونحو 
ميالد  لتيسير  ومقصودة  واعية  استراتيجية  هي  اآلخر، 
مربية  فكل  آخرين،  يف  التأثير  ولتحقيق  الذاتي،  الوعي 
مربية يف  من  ميالدها  ذاتها، شهادة  تكتب شهادتها عن 
يف  مشروع  املشروع،  املربية  إلى  تكوني  مهني  مشروع 
إنه  التعليم،  املجتمع ويف  والعمل يف  الذاتية  الهوية  إنتاج 
االنخراط يف الروضة ومع األطفال، ولكنه انخراط ضمن 

فهم جديد يجعله انخراطاً يف العالم.

فبراءة حميدان التي بدأت من »كيف سأصبح معلمة وأنا 
من يحتاج إلى من يعلمه؟« تنخرط يف حتقيق ليس هويتها 
وبني  بيني  املسافة  »بدأت  اسمها  استعادة  يف  بل  فقط، 
األطفال تتقلص، حتى بدأت طفولتي تصحو من غفوتها، 
القصص،  بسماع  أستمتع  من جديد،  اللعب  أحب  فعدت 
املفاهيم  من  الكثير  اكتسبت  نهاياتها.   ملعرفة  وأتلهف 
اجلديدة يف املهنة.  فعدت معهم من جديد ألعيش طفولتي.

لتلعب  تعود  صغيرة،  وهي  طفولتها  نسيت  التي  براءة 
لتعلمهم،  أطفالها  إلى  تعود  إنها  بالقصص،  وتستمتع 
ولكنها تستعير أدواتهم يف بناء ذاتها، اللعب والقصص ... 
عيون  من  بعملها  وإميانها  حلمها  بيسان  استعادت  فكما 
أطفالها، فإن براءة تستعير من األطفال لعبهم وقصصهم 
لكي تستعيد طفولتها وصفة اسمها )براءة(، إنها املسافة 
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احللم مبحاِضرة  من  عابد،  تعبرها سندس  التي  نفسها 
أطفالها.   مع  التاريخ  تصنع  معلمة  إلى  التاريخ،  علم  يف 
قفزة  الوجودية،  القفزة  نوع من  املربية هو  ما تصفه  إن 
على مستوى الوعي والدور والكينونة، فاملربية التي كانت 
وأبطاله،  التاريخ  حروب  عن  محاِضرة  تكون  أن  حتلم 
»فجأة وجدت نفسي، وككل صباح، أهرول مسرعة ألحلق 
يعلمون  ال  30 طفاًل  من  املكون  الصف  ذلك  بدوامي يف 
يخاصمون  حني  أنهم  سوى  واحلروب  التاريخ  عن  شيئاً 
يالمسون أصابعهم الصغيرة ببعضها، معلنني حربهم ... 
يا إلهي! من وضعني يف هذا املكان؟! الصدفة .. أجيب 

نفسي مباشرة«.19

بها على جزيرة  املربية يف سفينة رست  الصدفة حملت 
»األحالم  بجزيرة  املربية  وصفتها  جزيرة  األطفال، 
قبعاتهم،  وحتت  جواربهم  يف  يخفونها  التي  والشوكالتة 
ألنها ممنوعة، وتضر باألسنان .. كنت أظن أنني أخطأت 
يف ركوب الرحلة، ووصلت إلى وجهة أخرى غير التي أحلم 
املغامرين،  األطفال  بني  بأنني سعيدة  أعترف  لكني  بها، 

الذين أوصلتني الصدف إليهم«.20

ملاذا أصبحت املربية سعيدة بأطفالها؟ ملاذا تنازلت عن حلم 

تدريس التاريخ؟ لقد رسمت املعلمة لوحة حتولها، رسمتها 
كلوحة للهوية، لوحة يف التحول والنمو، منو املمارسة، منو 
الفعل املقرون بنمو املنظور والرؤيا، حتول ظهر يف ثالث 
مستويات: مستوى تطور الفعل التعلمي لألطفال ومعهم، 
ومستوى تنبى منظورهم يف الرؤيا، مستوى ارتقاء السرد 

عبر اجلمع بني بالغة املربية وخيال األطفال.

مع  العمل  بدأت  »ثم  األول:  املستوى  عن  تعبر  فاملربية 
أطفالي املغامرين يف روضتنا، حيث أصبح الصف جزيرة، 
وكّون األطفال فريقاً .. وصار العمل أكثر إثارة ومثابرة«.  
إنه التعلم بنهج جديد، نهج يجمع الفن والدراما واملشروع، 
معلمة  أكون  أن  أحلم  أعد  »لم  الثاني،  املستوى  يف  وأما 
تاريخ، بل بُت أسعى إلى خلق التاريخ معهم، تاريخ مليء 
باحلكايات واملغامرات، حيث يعودون إلى منازلهم ويقولون 
أشياء ذكية وغريبة .. ليأتي اتصال يف اليوم التالي ويقول 
املتصل: ».. إيش اإلشي احللو يلي بتعلمه مس سندس، 
ليلحق  السرير  يف  بجواره  واحلقيبة  ينام  طفلي  حتى 

باحلافلة باكراً«.21

فاملربية لم تعد أسيرة حلم تدريس التاريخ، فقد أسقطت 
حلم تدريس التاريخ لصالح صنع التاريخ، صنع تاريخ متخيل 

مربية تعرض لوحتها الفنية التي تعكس سيرتها الذاتية ضمن ورش كتابة السيرة الذاتية عبر الرسم.
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األطفال  لتاريخ  صناعة  حقيقته  يف  ولكنه  األطفال،  مع 
منكوشة  تصحو  كانت  التي  املربية  نفسها،  املربية  وتاريخ 
بعد أن تعيد ضبط املنبه ثالث مرات على غفوة، أصبحت 
مثل طالبها تنام وحقيبتها بجوارها لكي تلحق الباص ويف 

يدها أغراضها ويف اليد األخرى فنجان قهوتها.

صناعة  يف  منشغلة  املربية  تعد  لم  الثالث،  املستوى  ويف 
التاريخ، وال يف النهوض باكراً، وإمنا تعود إلى طفولتها، 
تتذكر كيف وضعت القلم يف شعرها ونسيته، املربية التي 
نسيت القلم يف شعرها وهي صغيرة، هي نفسها املربية 
التي كانت تبحث عمن ينقذها من جزيرة األطفال »أتساءل 
 ... قلمي  لي معلمتي  الوقت وجدت  مع نفسي: يف ذلك 
اآلن من سيجد لي حلمي بني 30 طفاًل يضعون أقالمهم 
واستعادت  حلمها،  وجدت  قد  نفسها  هي  رؤوسهم!«  يف 
قلمها، لكي تكتب قصتها من جديد، »لم أعد أضبط املنبه 
لثالث غفوات كي أسرق بعض حلظات من النوم، ولكني 
يوم، أركض  أنا اآلن، وككل  أتأخر وأركض.  ها  ما زلت 
أكون مع  قلعتي، حيث  إلى  بكل حب وسعادة  ... ألذهب 

أطفالي نصنع التاريخ الذي كنت أحلم أن أدرسه«.22

عارفة  كمربية  ذاتها،  وتعيد سرد  تعيد متوضعها  املربية 
تركض،  زالت  ما  ولكنها  ومهنتها،  لذاتها  بانية  بدورها 
تركض مع أطفالها، لقد منت وكبرت وأصبحت بالغة جداً 

لدرجة أنها وصلت إلى مستوى الطفولة.

.. عندما تبكي المرب�ية

»أنا هيا، هذا اسمي، ولدت يف شهر أيلول، شهر البكاء، 
فهو الشهر األسود يف تاريخ شعبي«،23 وهو شهر انفصال 
األطفال عن أماتهم للذهاب إلى الروضة، ذلك االنفصال 
شهر  كان  أيضاً  لكنه  البكاء،  من  الكثير  يرافقه  الذي 
العائلة،  كف  من  مرمي  وخروج  أبيها،  عن  هيا  انفصال 
الورشة،  يف  قصصهن  يسردن  املربيات  بدأت  »عندما 
تخيلت نفسي أقف وأروي قصتي، لكن كيف وأنا أهرب 
من األماكن التي فيها أناس؟ ... هذه املرة أريد أن أحتدى 
نفسي وأخرج هذا اخلوف من داخلي، وأحرر تلك الطفلة 
الصغيرة املدللة التي كانت دائماً تختبئ خلف أبيها ...«.24

بقيتنا خلف األب ويف رحم األسرة،  مرمي وهيا مربيتان 

وتتخصص يف مجال تخصصه  أباها  تقلد  أن  هيا حتلم 
وعمله »كنت أميل إلى دراسة البحث اجلنائي.  كان أبي 
يسافر ويحكي لي عن السفر والبحث، كنت أرى أبي وهو 
منخرط يف عمله ويحبه، وكيف أن عمله مينحه ثقة وقوة«.  
أن  أم  أبيها  للبحث اجلنائي هو حب  ما يجذب هيا  هل 
ما يجذبها ألبيها هو ما مينحه له عمله من حرية وقوة 
وثقة؟ وهي الفتاة السمراء القصيرة املرفوضة من جدتها 

وزميالتها يف املدرسة.

مرمي التي لم جتد من يسند طموحاتها عندما كانت طالبة 
أبيها، فقد ضربتها معلمتها وقالت لها أنت غبية،  سوى 
ألنها مسحت السبورة قبل انتهاء احلصة، وجدت نفسها 
معلمة يف الروضة التي تعلمت فيها، معلمة بني عشرات 
بأم  إذ  الصباح،  يبكون، »صدمت مبوقف  الذين  األطفال 
الطفلة،  وليست  األم،  وتبدأ  الروضة  يف  طفلتها  تترك 
بالبكاء ... ومن ثم وجدت بقية األطفال يبكون ويصرخون 
... عالمات التعجب واالستغراب متأل وجهي، ماذا فعلت 
بهؤالء األطفال ألتعرض لهذا املوقف؟ هل أنا من حبسهم 
الذي خطف  الوحش  ذلك  أنا  التعليم؟ هل  زنزانة  داخل 
يف  ندمت  فعلت؟  ماذا  أمهاتهم؟  أحضان  من  األطفال 
تلك اللحظة كثيراً، ولم أستطع تدارك املوقف إال بالبكاء 
مثلهم، فبدأ االنسياب والتقرب بيني وبني األطفال من تلك 
اللحظة.  جتمعوا حولي، وبدأت التحدث بلغة األطفال، 

فتركت العنان لقلبي ليتحدث ...«.25

حتول البكاء من فعل رفض عاطفي إلى لغة تواصل بني 
املربية وأطفالها، عندما تبكي املربية يتوقف األطفال عن 
البكاء ويكبرون، يكبرون ألنهم أمام مهمة جديدة، األطفال 
فجأة حتولوا من كائنات ضعيفة حتتاج من يدعمها إلى 
كبار يدفعهم حسهم إلسناد املعلمة التي تبكي، األطفال ال 
ميلكون القدرة على مساعدة الكبار، لكنهم ميلكون احلس 
باملسؤولية، وهذا ما دفع طفلة أخرى أن تترك اللعب لكي 
»واقتربت مني  تبكي  التي  أمها  لتقف بجوار  للبيت  تعود 
وهمست بأذني قائلة: ال أريد أن ألعب ... أريد أن أذهب 
إلى البيت اآلن، وكانت تبكي ... سألتها باستغراب: ملاذا 
وأنا  بتعيط،  بالبيت  هأل  ماما  قالت:  اللعب؟  تريدين  ال 
بدي أكون معها أمسحلها دموعها.  أهتز كل كياني يف تلك 
اللحظة«،26 هذا درس تتعلمه املربية من أطفالها ومعهم، 
فهذا  يبكي شخص  أن  يبكي،  من  بجوار  نقف  أن  علينا 
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يعني أنه ال يحس أن العالم بيته، علينا أن منسح دموعه، 
أي نساعده ليسكن يف العالم، ويحس أن العالم بيته وأننا 

أسرته.

اللغة  جتد  التي  املعلمة  املعلمة،  هوية  دورة  تكتمل  هنا 
املشتركة مع أطفالها، وتتواصل معهم، وتتواصل مع العالم 
من خاللهم، فتخرج من الشرانق القدمية؛ سواء يد األب 
أو حلمه، وسواء الالمباالة أو االنطواء، وحتمل حصتها من 
العالم وتتحمل مسؤوليتها يف بنائه، حينها تنفتح جتربتها 
اجلديدة،  حدودها  وتكتشف  ممكنة،  جتربة  أوسع  على 

احلدود املتشكلة على تخوم الدور والذات واملهنة معاً.

البحث  يف  تتخصص  أن  حتلم  كانت  التي  هيا  فاملربية 
أبوها،  ميلكها  التي  والقوة  الثقة  تكتسب  لكي  اجلنائي 
إلى  تعود  والتنبؤ،  التحليل  البحثي وقدرته على  أو حسه 
البحث اجلنائي وعلم النفس، ليس بوصفه احلب األول، 
وإمنا بوصفه حاجتها وأداتها يف فهم أطفالها ومساعدتهم 
واإلرشاد،  النفس  علم  إلى  »عدت  العالم  يسكنوا يف  كي 
لكنها ليست عودة إلى احلب األول، وال بحثاً عن التميز 

والقوة، عدت ألني أحتاجه يف عملي«.

واملنبثقة  حقيقية  حاجة  على  املبنية  الواعية  العودة  إنها 
من إحساس باملسؤولية، ليس هذا فحسب بل هي العودة 
الدائرية التي تعود إلى سؤال الهوية بوصفه مساراً تكونياً 
لولبياً دائماً.  »اليوم أريد أن أكمل يف مجال علم النفس، 
ليس لكي أقبض على املجرمني، أو أحلل قضايا، وأفهم 
أفالماً وأفسر العالم.  اليوم عندي أطفال؛ أطفال أمهاتهم 
توفيت، هناك طفل توفيت أمه وهي تلده، مقدمة راسه 
بدون شعر؛ ما يعرف بالثعلبة، ولكن بعد البحث لم تكن 
ثعلبة، كان الطفل ينتف شعره.  تواصلت مع األب.  الولد 
يجلس على الكرسي منذ مغادرة الروضة حتى يعود إليها، 

ألن زوجة األب ال تسمح له باحلركة«.27

املعلمة ال تعود إلى املاضي، املعلمة ترى الواقع وتنخرط فيه، 
من مواقعها املتعددة فيه، كمعلمة وباحثة ومرشدة وناشطة 
مجتمعية، املعلمة تنخرط يف إعادة تعريف العالم وإعادة 
تعريف ذاتها، هذا ليس مجرد جرد حساب مع املهنة، هذا 
سجل للذات، كذات تتموضع يف العالم، ذات حتقق هويتها 

جانب من أحد لقاءات كتابة السيرة الذاتية عبر الرسم.
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فترى  واالجتماعية،  واملهنية  الوجودية  حاجتها  على  بناء 
ذاتها يف ضوء فعلها، تنجز مصاحلتها مع جدتها وأهلها 
ميزتها  على  ذلك حتافظ  ومع  القصوى،  غاياتها  وحتقق 
اخلاصة، فتبكي يف مطلع كل شهر أيلول من السنة »اليوم 
أمي،  أمنية  حققت  اليوم  فقط،  جدتي  مع  أتصالح  لم 
وأصبحت مربية، وحققت حلم أبي وأصبحت باحثة، وها 
أنا أحقق حلمي يف البحث والتفسير، لكنها ليست مشاكل 
يف أفالم، بل هي مشاكل تتعلق بحياة أطفال، إنهم أطفالي، 
ومع  املهنة،  يف  وقوة  بالذات،  ثقة  لنفسي  حققت  وكذلك 

ذلك ما زلت أبكي يف أول أيلول من كل عام«.28

خيال األطفال وسر النمو

تتبنى خيال أطفالها  تنمو عندما  للمربية أن  كيف ميكن 
والبراءة،  اخليال  من  الكثير  األطفال  ميلك  وأسئلتهم؟ 
ميلكون من اليقظة والدهشة ما يكفي ألن يحمل أسئلتهم 
كمية من الديناميت كافية لتفجير اجلدران واحلدود التي 
تعلم  كيف  يف  تفكر  التي  املعلمة  ورؤيتنا.   منونا  حتجز 
األطفال؟ وتنصحها زميلتها، استخدمي التكرار، فالتكرار 
ألحد  الفلسفي  السؤال  على  تستيقظ  الشطار،  يعلّم 

طالبها: سألني طفل يف الروضة كيف نكبر يا معلمتي؟

هو  بل  إجابة،  عن  يبحث  سؤاالً  ليس  الطفل  سؤال  إن 
دعوة إلى التفكير، ودعوة إلى االنخراط يف العالم، بشكل 
ميكننا أن نكبر، لذلك هو سؤال دفع املربية لكي تتجاوز ما 

ينقصها باجتاه ما يجب أن يحدث لكي نكتمل.

فاملعلمة التي كانت مشغولة باألرقام وباحلجم، »ما زلت 
يف  حجماً  األطفال  أصغر  كنت  فيه،  األول  يومي  أذكر 
وسألت  أمامها،  الطاولة  فوق  املعلمة  أجلستني  الصف، 
املديرة: أأنت متأكدة أن عمر هذه الطفلة ست سنوات؟ 
املربية التي وضعت على الطاولة لصغر حجمها، وللتأكد 
من عمرها.  املعلمة التي تعودت أن تقيس طولها باملقارنة 
حائط  احلائط،  على  عالمات  إلى  وحتوله  أخوتها  مع 
تلوح  صغيرة  أيد  مع  األردن  يف  خلفها  تركتها  وعالمات 
لها بالوداع، وعبرت اجلسر كي تعبر إلى مرحلة جديدة 
من حياتها، لكنها بقيت أسيرة للجزء املفقود منها، بقيت 
رهينة عالمات على احلائط، وصورة لطفلة جتلس على 
شرعية  ومتنحها  عمرها  تؤكد  ورقة  انتظار  يف  الطاولة 

لها  يقدم  التي  نفسها  املعلمة  هي  الصف،  يف  التواجد 
طفلها سؤال انفجاري، سؤال على شكل حزمة ديناميت: 

كيف نكبر يا معلمتي؟

املعلمة تدخل التجربة؛ جتربة التكون املهني يف »القطان«، 
وجتربة التعليم باملشروع والدراما، جتربة التعليم كبحث 
فحسب،  العالم  الكتشاف  ليس  واستكشاف،  واستقصاء 

وإمنا الكتشاف كيف ننمو؟ وكيف نكبر؟

ال شيء ميكن أن يحدث خارج سياق الرغبة والشغف، وكل 
مربية جتد مركزاً تبدأ منه، »يف أحد األيام، قامت التربية 
بدعوتي حلضور بعض احلصص يف مدينة رام اهلل، كانت 
جداً  مختلفة  حصة  حضرت  أن  إلى  تقليدية،  حصصاً 
كانت  الدراما«.   منهجية  استخدام  عبر  »التعلم  بعنوان 
الذين  األطفال  مع  وتعاملها  أسلوبها  يف  مميزة  املعلمة 
تفاعلوا بطريقة ملفتة جداً، أول مرة نشاهد هذه النوعية 
وبدأت  كثيراً،  احلصة  بهذه  .استمتعت   .. من احلصص 
أسأل من هذه املربية؟ وماذا درست؟ هي معلمة ملتحقة 
منهجية  تعلمت  حيث  القطان،  احملسن  عبد  مبؤسسة 
بدأ  التعليم.29  هكذا كان اجلواب، ومن هنا  الدراما يف 

شغف املعلمة وبحثها.

املعلمة التي وجدت ما تريد يف حصة شاهدتها يف روضة 
ملعلمة تطبق دراما عباءة اخلبير، جتد مسارها يف برنامج 
»القطان«، وحتمل ما حقق رغبتها ليحقق حاجة األطفال، 
»األطفال الذين ال يعرفون مسك القلم ينتظرون مني أن 
مني  يسمعون  يعودوا  لم  الكثير،  منهم  وأتعلم  أعلمهم، 
الكثير، ألنني أصبحت مشغولة مثلهم يف مشروعنا، وهم 
الكثير  الكالم، ألن لديهم  إلى  يعودوا يحتاجون  لم  أيضاً 
من املهام والعمل يف املشروع الصفي، ولديهم رغبة يف أن 

يحكوا عنه، لذلك صرت أعمل معهم، وأستمع إليهم«.30

إذن، هو التكون املنطلق من الرغبة والشغف، عندما يتحول 
إلى انخراط يف مشروع، أو عندما يحول الصف إلى مشروع، 
مشروع لغته الفعل ومفرداته هي املهام؛ مهام للطالب وأخرى 

للمعلمة، تعلم متبادل وانخراط يصل حد االنشغال.

وللتكون دائرة هي دائرة الهوية، املعلمة التي بدأت قصتها 
زوجة  لتكون  تدخل  األردن،  من  اجلسر  عبورها  حلظة 
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بال هوية، تسعى كي تستلم بطاقة هوية، وعندما تفشل، 
»عشت  املهنة،  عالم  وتدخل  اجلامعة،  تتعلم يف  أن  تقرر 
لكن، يف  الهوية.   انتظار احلصول على  تسع سنوات يف 
احلقيقية، لم أكن أنتظر احلصول على الهوية، كنت أبحث 
عنها، أبحث عن هويتي كبطاقة وكحقيقة«.31  إن املسافة 
بني الهوية كبطاقة، والهوية كحقيقة، هي الوعي اجلديد 
الذي أنتج املربية التي أنتجته عبر جتربة االنخراط مع 
واخلوف  االنطواء  زاوية  من  أخرجتهم  أطفال  األطفال، 
الهوية، »الطفلة )أليس(.. كانت  فخرجوا بها إلى رحاب 
تأخذ زاوية وتغلق أذنيها.  سألت أهلها، أهكذا تفعل يف 
أقربها  بالطفلة، بدأت  أؤمن  أنا كنت  نعم،  البيت، قالوا: 
مني، أطلب منها أن ترسم لي صوراً ... اليوم يف املشروع 
وكأنها  األفكار  تعطي  جاهزة،  أفكارها  القائدة،  هي 
تعيشها«.32  املعلمة التي صادقت أطفالها وصدقت معهم 

خرجوا بها من انتظار الهوية إلى صناعتها.

نسيتموها  رمبا  التي  أيديكم  مهارة  اكتشاف  »أعيدوا 
الرسوم  ورشة  املدرب يف  قال  هكذا  أطفاالً.   كنتم  منذ 
إعادة  كمربية،  أحتاجه  كنت  ما  هذا  »القطان«،  يف 
هذه  ومن  األشياء،  اكتشاف  تعيد  املربية  االكتشاف«.33 
حينما  أني  »أذكر  فتقول  نفسها،  اكتشاف  تعيد  األشياء 
فأخرجت  صغيراً،  صفي  كان  الدراما  بتعلم  بدأت 

الطاوالت من الصف، وأبقيت طاولة واحدة للكتابة.  كان 
األثاث عبارة عن رفوف لأللعاب والكتب وكراسي صغيرة 
لألطفال، وهناك كرسي كبير يفترض أنه لي.  لكن حتى 
أمتكن من متابعة األطفال، أجلس على كراسيهم، والكرسي 
الكبير كنت أبعده حتى نتحرك أكثر.  يف يوم انتبهت أنني 
حركت الكرسي أكثر من عشرين مرة حتى أسمح بحرية 
احلركة أكثر.  ال أدري كيف يف حلظة مرت يف ذهني أنني 
الكبير  الكرسي  ذلك  كنت  التعليم  يف  القدمية  بطريقتي 
يحفز  ال  بالتلقني  فالتعليم  الصف،  حركة  يعرقل  الذي 
التفكير لدى الطفل، وال يسمح له بالبحث.  لن أكون ذلك 

الكرسي الكبير بعد اليوم.«34

ذلك  أكون  لن  اجلواب،  وتكتشف  السر  جتد  املعلمة 
سأكون  بل  واحلركة،  اخللق  يعيق  الذي  الكبير  الكرسي 
النهاية،  ما  إلى  نفسي  أخلق  إنني  اخللق،  من  حالة  يف 
أنخرط يف العالم، وأنتقل فيه بني احلدود، وأمضى خارج 
التصنيفات، وضد األطروحات اجلاهزة واألفكار األداتية 
يف  إنني  حريتي،  دورة  يف  أشرع  إنني  النمطية،  واألدوار 
التاريخ، وهذا جزء من وجهي، هذا بروفايل لنصف الوجه 

الذي أرسمه يف عالم األطفال.

برنامج البحث والتطوير التربوي

لقاء حول قصص مربيات الطفولة املبكرة مع الباحثني يف برنامج البحث.



رؤى تربوية - العددان 15456-55

الهوامش:

العطش!
16 املصدر السابق.
17 املصدر السابق.
18 املصدر السابق.

19 سندس عابد، مصدر سبق ذكره.
20 املصدر السابق.
21 املصدر السابق.
22 املصدر السابق.

23 انظر يف هذا العدد: هيا األعرج. »أيلول .. موعد متجدد للبكاء!«.
24 انظر يف هذا العدد: »مرمي فرعون. .. عندما يتحدث القلب!«.

25 املصدر السابق.

26 املصدر السابق.
27 هيا األعرج، مصدر سبق ذكره.

28 املصدر السابق.
29 انظر يف هذا العدد: فاتن سمرين.  »أحالم يف عقد الزواج«.

30 املصدر السابق.
31 انظر يف هذا العدد: هند الهندي.  »البحث عن الهوية«.

32 املصدر السابق.

33 املصدر السابق.

34 املصدر السابق.

القصة  تلخيص   .. »البروفايل  مصطفى.   الرحمن  عبد  انظر:   1
http://asahnetwork.org :الصحافية يف شخصية«، من

2 انظر: بلعابد عبد القادر. »تشكيل البروفيل املهني على ضوء النضج 
املهني«، مجلة العلوم االجتماعية، العدد 26، أيلول 2016:

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-
26-ssh/3274-ssh24

ظلها  رقيَّة  غادرت  عندما   ..« صبح.  رقية  العدد:  هذا  يف  انظر   3
واستعادت ما فقدت!«.

4 املصدر السابق.

5 املصدر السابق.
6 انظر يف هذا العدد: سندس عابد.  »بعد الغفوة الثالثة«.

7 رقية صبح، مصدر سبق ذكره.
8 املصدر السابق.
9 املصدر السابق.

10 املصدر السابق.
11 انظر يف هذا العدد: سماح عبد العال.  »جنمة وصح«.

12 انظر يف هذا العدد: عائشة أبو عرقوب.  شيء مني بقي هناك.
13 سندس عابد، مصدر سبق ذكره.

14 انظر يف هذا العدد: براءة حميدان. معهم .. استعدت طفولتي!
القطط من  لننقذ  العدد: بيسان عابد. احفروا اآلن  15 انظر يف هذا 

طلبة ومعلمون خالل إحدى فعاليات استوديو العلوم، 2017. 
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