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غصن  على  رجل(  األلف  )ذات  األلفية  الدودة  زحفت 
شجرة، كانت أرجلها تتأرجح يف مشية سهلة ومنتظمة، ما 
جعل الطيور املغردة أعلى الشجرة تنظر إليها باندهاش 

كبير.

»إنها موهبة مذهلة«، قالت الطيور املغردة للدودة: »أنت 
متتلكني أطرافاً أكثر مما نستطيع أن نحصي، كيف تفعلني 
»نعم«،  بذلك؟  حياتها  يف  الدودة  تفكر  مرة  وألول  ذلك؟ 
تساءلت »كيف أفعل ما أفعل؟« وعندما استدارت لتنظر 
مع  بخشونة  املنتصبة  أرجلها  فجأة  تخبطت  الوراء،  إلى 
ضحكت  اللبالب.  كرمة  مثل  وتشابكت  البعض،  بعضها 
الطيور املغردة، بينما كانت الدودة األلفية يف ذعر االرتباك 
تتلوى على نفسها على شكل عقدة وتسقط على األرض.

نزلت الدودة األلفية على أرض الغابة، وفكرت أن كرامتها 
من  الكثير  ومع  شديد  وبحرص  ببطء  أوذيت.  قد  فقط 
أن  استطاعت  البدائل،  وجتريب  الشاق  والعمل  الصبر 
حتل نفسها، ساقاً وراء ساق، وأن تكون قادرة على القفز 

واملشي.

القّصة الشخصّية: من 
التجربة إلى المعرفة

فيفيان طّنوس

ما كان سابقاً من حتريك لألرجل غريزة أصبح معرفة. 
لقد عرفت الدودة أنه لم يكن عليها أن تتحرك مبثل ذلك 
متمهلة  متشي  أن  ميكنها  كان  البطيء.  القدمي  املعدل 
لم  أو جتري وتقفز. عندئذ، وكما  ومختالة، وتثب فرحاً 
املغردة،  الطيور  سيمفونية  إلى  أنصتت  قبل،  من  يحدث 
ودعت املوسيقى تالمس قلبها. اآلن، هي متحكمة يف ألف 
استجمعت  لذلك  موهوبة،  اآلن  إنها  ذلك،  وتدرك  ساق 
رقصاً  ترقص  راحت  بها،  خاص  وبأسلوب  شجاعتها، 

مذهاًل أدهش كل من حولها.

إنها القصة ...

املعاني  من  الكثير  أيضاً،  فيها،  ولكن  سحرها،  للقصة 
املتضمنة يف داخلها، واألهم هو املعنى الرمزي الذي يشبه 
ويفسر ما يحدث معنا يف احلياة اليومية بفعل ما نفعله 
بالعادة، وبشكل يجعله أقرب إلى الغريزة الطبيعية، نفعل 
إلى  ننظر  أن  نعتاد  عليها،  ونعتاد  عادي  بشكل  األشياء 
عندما  لكن  كذلك.  فعاًل  فتصبح  الدهشة،  بعني  أنفسنا 
أنظار  محط  نكون  كأن  جديدة،  بطريقة  نرى  أو  نُرى، 
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أننا  حينها  ندرك  حتى  ألحاديثهم،  وموضعاً  اآلخرين، 
والدروس،  التفاصيل  الكثير من  فيها  منلك قصة، قصة 
الكثير من احملاولة  وفيها  والعمل،  بالصبر  تتحقق  قصة 

والتجريب، قصة مفعمة باألمل واحللم.

وبقي  قصتها،  جتهل  الدودة  بقيت  السابقة  القصة  يف 
لدهشة  تعرضت  أن  ما  ولكن،  الغريزة،  إلى  أقرب  فعلها 
العصافير ونقلت سؤالهم ليصبح سؤالها: كيف تستطيع 
حينما  إيقاعها،  وتضبط  األرجل  من  اآلالف  حترك  أن 
لكنها  البداية،  يف  وتعثرت  فانتبهت  هي  سؤالها  أصبح 
نهضت ومشت، لم تعد متشي فقط، بل أصبحت متشي 
وتدرك سر املشي، لقد تعرفت على طريقتها يف املشي، 
وقدرتها على تنظيم هذه احلركة، وعلى خلق هذا اإليقاع، 
أن  ميكن  كيف  أيضاً  واكتشفت  املشي،  سر  فاكتشفت 
حتوله إلى فن، تقفز وترقص وهذا بالضبط ما نحتاجه، 
اكتشاف ذواتنا وما فيها من طاقات وأسرار، واالنتباه على 
فعلنا وجتربتنا وما فيها من تفاصيل، هذا ضروري لكي 

ننتبه ونحقق القفزة نحو الرقص.

أما اآلخرون يف حياتنا، فيهم الكثير فينا، وجودهم معنا 
يجعلنا نعيد التفكير مبا نحن عليه اآلن، لندرك أننا ما 
نعيش،  يجعلنا  ما  املزيد،  حتقيق  إلى  دوماً  بحاجة  زلنا 
بشكل دائم، يف حالة قصة ال تتوقف، قصة تتجدد فينا 
األنا  تأثيرات متبادلة بني  ويف اآلخرين بتجدد أحداثها، 
واآلخرين، وما يجمعنا من محيط، كشف متصاعد ألعماق 

شخصياتنا كما هو كشف للمجتمع الذي نعيش فيه.

معرفة الذات هي مفتاح السر، ومعرفة احلياة وموقعنا 
إزاء  أفعالنا  العميق يف ردود  والتفكير  القصة  منها هي 
ذواتنا واحلياة وآخرين، هو الشرط للوجود الذي يتحول 
من حالة الفوضى إلى حالة املعقول واملمكن، والذي يعيد 
وملاذا؟«،  »كيف؟  مثل:  األسئلة؛  من  العديد  طرح  علينا 
لنكتشف أن للحياة نظاماً خفياً يضعنا يف صلب التجربة، 
التجربة الشخصية الذاتية واملهنية والعاطفية والفكرية، 
فندرك أننا ننضج بفعلنا يف احلياة، وبعالقتنا باآلخرين، 
وبنمو القصة، إنه فعلنا، وصلتنا باآلخرين، قصتنا التي 
نحملها معنا كمعدات للحياة، معدات جتعلنا ليس فقط 

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل، الذي شاركت فيه تسع رياض أطفال هذا العام، يف سياق التكّون املهنّي 
ملربّيات الطفولة املبكرة.
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أي  نقول؛  أن  نريد  ما  نقول  كيف  بل  نريد،  عما  نعّبر 
نستحق  لم  ندرك  وأن  نفعل،  ما  نفعل  كيف  يف  البحث 
أم  آخرون  أم  نحن  أجله،  من  نحيا  الذي  وما  احلياة، 

كالهما معاً؟

القصة تعكس راويها، وتكشف عنه لذاته ولآلخرين وتعيد 
تعريفة بذاته، كما الدودة األلفية التي ظنت بأنها تعرف ما 
يجب أن تعرفه، إال أنها أدركت، فيما بعد، أنها بحاجة ألن 
تعرف أكثر عن ذاتها لتكتشف مكنونات قواها، ما مكنها 

على استثمارها بشكل أكبر دقة، وأكثر وعياً.

القصة .. استعادة من أجل الحياة

حياتنا مليئة بالقصص، ما أن نلتقي بأحد لم نرهُ منذ مدة 
طويلة حتى جتد القصة طريقها نحو الـ »أنا« والـ »هو«، 
فالقصة أداة تعبير عن العيش، استعارة من أجل احلياة، 
وسيلة اتصال بني الكائنات البشرية عبر الزمن، نبدع يف 
سردها وال نتوقف عن التفكير بها، لكن تكمن الصعوبة 
كتابة  إلى  شفوية  حكاية  من  حتويلها  يتم  عندما  أحياناً 

زة بالكلمات. أدبية مرمَّ

هذا ما حدث يف مشروع التكون املهني ملربيات الطفولة 
ورشة  ضمن  قصصهن  كتابة  منهن  طلب  عندما  املبكرة 
بعنوان »الكتابة كسيرة للذات واملهنة«؛ أن يكتنب قصصهن 
الذاتية واملهنية ويعبرن من خاللها عن رحلتهن يف احلياة 
ومن أجلها، حياة يكن فيها راضيات عن ذواتهن ويحققن 
آمالهن وأحالمهن. لم يكن طلباً سهاًل عليهن يف البداية، 
فتذمرن وأعربن عن الصعوبة الكبيرة يف الكتابة كمهارة، 
فعبرن  قصصهن،  آخرين  ملشاركة  الكتابة  يف  ثم  ومن 
أو  املدرسة  يف  كنا  أن  منذ  نكتب  »لم  بقولهن:  ذلك  عن 
اآلخرين قصصنا، جند  على مشاركة  نعتد  لم  اجلامعة، 
صعوبة كبيرة يف التعبير عما يدور يف رؤوسنا، ال أعلم إن 
كنت سأستطيع العودة ملا كان، ال أعلم إن كنت سأستطيع 
قول احلقيقة كما هي ...« إضافة إلى الكثير والكثير من 
األسئلة التي طرحنها مثل: ماذا نكتب؟ وعن ماذا؟ وكيف؟ 
مب نبدأ؟ وكيف ننهي القصة؟ ماذا نضيف؟ وماذا نحذف؟ 
هل نذكر أسماء وأشخاصاً أم نكتفي بقصة األنا؟ هل نبدأ 
من الطفولة أم املراهقة؟ نعرض حلظات املعاناة والفرح 

كما كانت أم نكتفي بواحدة منها؟

اتضح يف ما بعد أن كل التساؤالت السابقة التي طرحتها 
املربيات لم تكن تساؤالت فكرية تبحث عن فهم وال تقنية 
من أجل البدء يف الكتابة، بل كانت أكثرها ذرائع لرفض 
توفرت  عندما  ألنه  وكتابتها،  القصة  يف  الدخول  فكرة 
القناعة وانخرطن، لم تظهر هذه احملاذير، ال على شكل 
معيقات فكرية، أو موانع تقنية، حيث تبني أنك حتى تشرع 
كبيرة يف نظريات  إلى معرفة  يف سرد قصتك ال حتتاج 
الكتابة  أثناء  مربية  فكل  الكتابة،  تقنيات  وال  السرد، 
وجدت فهماً خاصاً بقصتها، وانكشفت على أدواتها األلف 
كما الدودة األلفية، ما يوضح أن ما كان يطرح على شكل 
الذات  مواجهة  من  للهروب  ذرائع  الغالب  يف  هو  أسئلة، 

داخل قصتها.

الورشة كسياق عودة إلى ما مضى

كبير،  بشغف  تنتظرنها  املربيات  وكانت  الورشة  كانت 
الصمت  فالتزمن  الكالم،  البداية عن  لكنهن حتفظن يف 
بداية  عن  حولهن  يبحثن  أوجها،  على  مفتوحة  بعيون 
تطمئنهن، فكانت البداية مع زوج من املربيات تعّرف كل 
باالنبثاق،  القصة  بدأت  حتى  ذاتها،  عن  األخرى  منهما 
تعرفتا على بعضهما البعض من خالل سرد بسيط يخص 
كل واحدة فيهما، منطلقتنَْي من كلمة »أنا«. لم تكن البداية 
ما  حدث  أو  اخلارج  من  شخصية  عن  سرد  خالل  من 
أو حوار  رأتاها  أو صورة  حالة عاشتاها  أو  عنه،  عبرتا 
سمعتا عنه، بل من البحث عن الوجود، وجود يف األنا، ثم 
الفكرة إلى »أنا« ضمن سياقات أخرى مثل »أنا  تطورت 
الـ«أنا«  فجلبت  واآلخرون«،  »أنا  والزمان«،  »أنا  واملكان«، 
الكثير منهن على صعيد املجموعة، حفزت ما يف منطقة 
الالوعي على البزوغ إلى الوعي، واستحضرن الكثير مما 

لم يكن حاضراً من قبل ملشاركة آخرين به.

فأدركن أن الـ«أنا« فيها كل الـ »أنا« يف العالم، الـ »أنا« التي 
منت عبر الزمن ويف الكثير من األمكنة، وبوجود آخرين، 
ومن خالل مجموعة من الصراعات، والكثير من الفوضى 
من  تشكيلها  وأعادت  خلقها  على  عملت  التي  الداخلية 
استمرت  ورضى.  ثقة  بكل  نفسها  عن  لتعبر  جديد، 
تداعيات الـ »أنا« حتى وصلت ذروتها يف مترين آخر، بدأ 
يف  يساعدها  ملن  وبحاجة  ذاكرتها  فقدت  شخصية  من 

إيجاد من تكون.
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اجتهدت املربيات يف مساعدتها عبر تقدمي مجموعة من 
املقترحات مثل: طرح العديد من األسئلة عليها، أو إحضار 
صور تخصها مع آخرين، ومساعدتها يف تذكرهم، ورواية 
هذه  طفولة  إلى  بالعودة  فكرن  أن  إلى  عنهم،  تعرفه  ما 
الشابة، عبر سرد جزء من طفولتهن لها التي استدعينها 
ما  فعاًل،  حدث  ما  وهذا  الزمن،  يف  عودات  شكل  على 
ساعد ذاكرتها على التداعي فعاد الكثير منها الذي كان 
موجوداً يف الالوعي للظهور مجدداً، فتحولت الورشة إلى 
فيض من القصص؛ قصص مربيات حول امليالد والبدايات 
يف أزمنة وأماكن متنوعة من طفولتهن، وأحداث اعتقدن 
للظهور  أنها عادت  إال  والعمر،  الزمن  أنهن فقدنها عبر 
سبات  يف حلظة  كانت  وكأنها  قوي،  وبشكل  جديد،  من 
وانتظرت من يوقظها، فكانت الشرارة التي أطلقت سياًل 
من الكالم ترابط فيه املوضوعي بالشعوري، محركاً نوعاً 

من البصيرة التي انتقلت يف نفوس املشاركني.

مجموعات،  يف  املربيات  عملت  فقد  الورشة،  ختام  أما 
قمن معاً بعمل قراءة جماعية لنوع آخر من السير الذاتية 
غير الكتابية، سير ذاتية صورت على شكل لوحات بصرية 
لكنها  ماضية،  أزمنة  ضمن  عاملية  لوحات  يف  متضمنة 
هي  كما  متاماً  زمان،  كل  يف  حاضرة  تكون  أن  ميكنها 

القصة التي تبقى حية على الرغم من موت زمانها.

حني كتبت المرب�يات قصصهن

»من حلظة إعالنكم للورشة وأنا أنتظرها بفارغ الصبر، 
فرحت بها ألنني ال أجد لنفسي الوقت ألحتدث فيه عن 
ألقوم  الفرصة  فأتت  آلخرين،  قصتي  أسرد  أو  نفسي، 
إلى  بها جداً، وعدت  التي سعدت  الورشة  انتهت  بذلك، 

البيت مسرعة نحو قلمي ودفتري وبدأت أخط قصتي«.

لكتابة  أسرعن  مربيات  التوقعات،  كل  الورشة  قلبت 
قصصهن متناسيات كل ما طرحنه من تساؤالت، وكأنها 
أعادتهن لذواتهن ووفرت لهن الفرصة ليقلن ما أجلن قوله 
منذ سنوات مضت، أن مينحن لذواتهن الفرصة ليكنَّ مع 
أما  الهندي،  هند  املربية  عنه  عبرت  ما  هذا  أنفسهن، 
املربية فردوس ريان فقالت: »لم اعتقد أنني سأتذكر كل 
ما كتبت، أحداث كثيرة اعتقدت أنها اختفت من ذاكرتي 

لكنها عادت وبقوة«.

فكرة الكتابة عن الذات بدأت على شكل انتظار وشغف 
للبداية، وقد وضحته املربية هند لكونه فرصة للتحدث عن 
النفس، وسرد قصة الذات آلخرين. إذاً، فالقصة الذاتية 
متنحنا فرصة مزدوجة، احلديث عن الذات واحلديث عن 
اآلخرين. فقد كانت الكتابة كما ذكرت املربية »فردوس« 
نوعاً من استعادة ألجزاء من احلياة ُفقدت -اختفت من 

الذاكرة- لكنها من خالل الكتابة عادت حاضرة وبقوة.

عندما تصبح القصة الذاتية حديثاً مع النفس وآلخرين، 
الذاكرة  ليس  ومساعدة  إحياء  على  القدرة  متلك  فإنها 
وقدرتها فحسب، بل إحياء أجزاء من احلياة كما لو أنها 

اختفت.

استحضار  على  املربيات  مساعدة  على  الورشة  عملت 
اعتقدن  بعدما  حيواتهن  من  كثيرة  ومحطات  قصصهن 
أنها أجهضت ولم تعد موجودة، لكنهن فرحن حني أدركن 

أنها ما زالت حية تنبض فيهن.

من  لسنوات  استبعدته  ما  تذكرت  حني  كثيراً  »بكيت 
ذاكرتي، معتقدة أنني لن أعود إليها، لكنها عادت لتذكرني 
تفوقت  أخرى  مربية  وهذه  أنا«،  من  ألقول  فكتبتها  بها، 
على نفسها وأعطت احلق لذاتها بأن تكشف النقاب عن 

نفسها لتظهر من هي.

إن املربية يف أثناء كتابتها لقصتها، لم تعد تراها كمكان 
لم  الكتابة،  فهي، يف حلظة  والنسيان،  األلم  فيه  تصارع 
تقرر املواجهة فقط، مواجهة ذكرياتها الصعبة وما فيها 
من ألم، بل قررت، أيضاً، أن تكتب األشياء كما هي، ألنها 
جزء منها، القصة الشخصية وكتابتها قد رفعت من شأن 
الـ«أنا« على حساب ما الذي حدث، لم يعد مهماً، ما الذي 

حدث ما دام جزءاً من األنا وهويتها.

مربيات أعدن رواية تاريخهن املليء بالكثير من التحديات 
العدالة  واليأس،  األمل  والصواب،  اخلطأ  واإلجنازات، 
مليئة  قصص  والضعف،  القوة  من  والكثير  والظلم، 
حدث  بني  حتركت  التي  اإلنسانية  والتجارب  باألحداث 
وآخر دون االهتمام كثيراً بقيمته إيجابياً أو سلبياً، وزمنه 
حاضراً أو ماضياً، ألن جوهر القصة هو يف العبور، العبور 
بني حلظتني، بني حدثني، ألنه يف علمية العبور ذاتها، تقع 
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أهمية القصة، وتتشكل الذات والهوية.

فرصة  دوماً  هناك  أن  املربيات  أدركت  الكتابة  أثناء 
وتكتشف  أنت،  من  لتقول  احلياة  إياها  متنحك  أخرى 
الرغم  على  لك  أتيح  ما  بكل  ذلك  عن  وتعبر  تكون،  من 
من كل التحديات التي تواجهها، والصعوبات التي حتيط 
بك. فمفتاح الشخصية احلقيقية هي الرغبة، الرغبة يف 
هو  وأين  أكونه،  أن  أريد  الذي  وما  أكون،  عمن  البحث 

املكان الذي أستحق أن أوجد فيه، وكيف سأحقق ذلك.

خاتمة

مرت قصص املربيات مبجموعة من املراحل حتى وصلت 
منها،  جزءاً  يشكل  الذي  احلالي  امللف  يف  نشر  ما  إلى 
وسيتم نشر املجموعة املتبقية منها يف امللف التالي. عّبرت 
عالية  رغبة  عن  قصصهن  حتضير  مراحل  يف  املربيات 
يف االلتزام والدافعية إلجنازها وإيصالها ملستوى يحظى 
ثانية  مرة  كتابتها  أعدن  ثم  مرة،  فكتبنها  برضاهن عنه، 
وثالثة يف ضوء املالحظات التي مدت بها، ويف كل مرة كن 

يبدين إعجابهن بقصصهن وكأنهن يقرأنها للمرة األولى، 
ويتساءلن عن موعد نشرها. ما كان صعباً أصبح شغفاً، 

وما كان مستحياًل أصبح رغبة.

أنفسهن  للمربيات  فقط  مهمة  القصص  تلك  تكن  لم 
ما  معهن  عملنا  كباحثني  أيضاً  لنا  مهمة  بل  وزميالتهن، 
يقارب السنتني، قد جعلتنا ندرك أننا على الرغم من املدة 
التي عملنا فيها معهن، فإننا لم نعرفهن جيداً، إال بعدما 
لنا  أتاحت  التي  قصصهن  من خالل  ذواتهن  على  تعرفنا 
أن نرى اإلنسان فيهن، والدور الذي لعبنه يف احلياة جتاه 
انفسهن وجتاه آخرين حتى يحققن ذواتهن، قصص جعلتنا 
ندرك أنه على الرغم من الفوارق بيننا يف السن، واخللفية 
أكثر مما نختلف.  والثقافة، والتجربة، فإننا نتشابه كثيراً 
نتشابه يف التجارب اإلنسانية األساسية نفسها، فكلنا لدينا 
حلم نسعى إلى حتقيقه، ويف حياتنا قيمة نعمل جاهدين كي 
نحافظ عليها، كلنا رواة قصص حني نرغب يف ذلك، وكلنا 

شخصية فريدة وقصة ملهمة، كل يف موقعه ويف مكانه.

باحثة يف برنامج البحث والتطوير التربوي

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.


