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قصص المعلمني )مرب�يات الطفولة(

الذي  السؤال  إنه  تكتب؟  أن  أطفال  ملربية  ميكن  ماذا 
البحث  يعني  ما  بقدر  عنه،  اإلجابة  بهدف  ليس  نطرحه 
فيه، البحث فيما تكتبه املربية فعاًل، البحث يف معنى أنها 
كتبت؛ »يف داللة الكتابة كمنتج« ويف »داللتها كسيرورة فعل 

ومسار تكون«، تكون مهني وتكون ذاتي.

إن البحث فيما تكتبه املربيات يعني أن املربيات قد كتنب، 
وحدوث الكتابة ال يعني انخراطهن يف فعل الكتابة فحسب، 
بل هو انخراط يف كل ما ميثله هذا الفعل من منتج ومعنى 
وسيرورة؛ فطبقاً لنظرية اخلطاب وحتليله، فـ«الوجود كتابة 
واملجتمع صراع لغات«، وبالتالي فهو شكل من االنخراط يف 
السياسية،  بالفاعلية  يتسم  انخراط  املجتمع.  الوجود ويف 
فالكتابة، هنا، ليس مجرد دخول لعالم اللغة والكتابة، بل 
هو دخول عبر الكتابة إلى العالم وسياسات تنظيمه التي 
وامتياز  معينة،  فئات  على  حكر  أنها  لو  كما  تقدميها  يتم 
يجعل  ما  املجتمع،  والقوة يف  الفعل  يحدد خطوط  خاص 
التمرد على  من  نوعاً  املربيات  الذي متارسه  الكتابة  فعل 
كسر  وهو  املجتمع،  وأعراف  الكتابة  أعراف  األعراف؛ 
املضطهدين  لواقع  واستنطاق  التاريخية،  الصمت  حلالة 

لتحويل األنني املكتوم إلى حالة من الكالم النشط.

السردية  النظر  وجهة  من  اإلنساني،  الوجود  أن  ومبا 
-تاريخياً  فالوجود  سرديات،  صراع  »هو  الكتابية، 
وموقعياً- هو »تنافس قصص مع قصص أخرى، قصص 
هي يف مضمونها »تصورات ثقافية«،1 ومحفزات أخالقية، 
وطرق  العالم،  للناس مسالكهم يف  عقلية، حتدد  ومناذج 

عيشهم يف املجتمع.

الصراع  يف  انخراطهن  من  نوع  هي  املربيات  فكتابة 

كتابة المرب�يات ... »سرديات اإليذاء واألمل«

مالك الرمياوي

االجتماعي، ودخولهن يف تنافس سياسي وطبقي مع قوى 
أخرى يف حقلَْي التربية والثقافة، وبذلك ميكن القول إن 
البحث يف سؤال ماذا يحدث عندما تكتب املربية؟ أو ماذا 
ستكتب؟ هو بحث يف شكل انخراطها السياسي الثقايف يف 

املجتمع عند شروعها يف الكتابة.

فنحن كبشر نولد يف مجتمع ال يتوقف عن »الكالم«، يسرد 
قصصه،  علينا  يسرد  الوقت  كل  قوانني،  ويسن  ويروي 
حد  يصل  الذي  اإلمالء  إنه  اإلمالء؛  علينا  وميارس 
»اإليذاء«؛ إيذاء مبرمج، ومخطط له، يوظف اللغة واملجاز 
الصورة  يستثمر  واحلكي،  السرد  يوظف  واالستعارة، 
الكتابة، فكما يرى  الكلمة وغطرسة  املرئي، سحر  وفتنة 
»اليكوف«،2 فإنهم يفرضون علينا أن نفكر يف الفيل »حني 

يطلبون منا أن ال نفكر فيه«.

من  خرجت  قد  تكون  تكتب  عندما  املربية  فإن  وبذلك، 
مسار الطاعة واالمتثال، وبدأت تفكر فيما تريد أن تفكر 
لها أن تفكر؛ سواء بصيغة الطلب أو  فيه، ال فيما يقال 
النفي. املربية تكتب يعني تستعيد استقاللية عقلها، وتعيد 

إلى التعليم عقله الواعي.

سرديات في الحقل التعليمي
غيره  مثل  مثله  اجتماعية«،  ومؤسسة  »كفعل  فالتعليم 
والسرد  الكالم  يف  »متورط  االجتماعية،  املسائل  من 
االجتماعيني، فالتعليم يتضمن سرديات وخطابات لفظية 
املقبول  حتدد  الفعل،  حتدد  كنماذج  ومتشكلة  مبرمجة 
واملطلوب والصحيح، لكن يف قلب هذا املطلوب واملقبول 
»املرفوض  يكمن  فيه،  التفكير  مينع  الذي  الفيل  يكمن 

واملمنوع الذي يُنظر له بوصفه خطراً«.
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»الدراما كسياق للتعليم، التعلم باملشروع، يف نظر النظام 
ال  تعليم  هذا  لألجانب«،  إال  يصلح  ال  »تعليم  الرسمي 
يناسب طالبنا، هذا تعليم يناسب »بالد برة«، هذا ما تقوله 
الفعل  عبر  التعليم  أن  يرى  النظام،  يراه  ما  هذا  املديرة، 
أن  يرى  فالنظام  خطر،  تعلم  املشروع  عبر  واالنخراط، 
التعليم املبني لتحقيق االعتماد على الذات وبناء املسؤولية، 
وحتقيق النمو املتشعب، وتطوير القدرات، بتوظيف الفن، 
واخللخلة، والتساؤل، واالبتكار يناسب »بالد أخرى »، نحن 
نريد تعليم األطفال احلروف واألرقام والكلمات، واإلمالء، 
به  تنطق  ما  هذا  األهل.  يريده  ما  هذا  اخلط،  وجمال 

املديرة باسم النظام الذي تعمل وكيلة له وعنه.

تتحدد غاية هذه القراءة، يف تأمل تلك املواجهة بني سردية 
منهجية  على  تعتمد  تعليمية  صيرورة  يف  دخلن  مربيات 
مبني  لتعليم  كسياق  والفن،  واملشروع،  الدراما،  توظيف 
متكون  نظام  وسردية  الذاتي،  املهني  التكون  فكرة  على 
الثقافية  وأعرافه  وهيكليته  بنيته  يف  ومكرس  تقليدياً 

ومرجعياته التربوية.

املربية التي متارس التعليم بصيغة املشروع؛ مشروع يعتمد 
على »الدراما« يوظف السياق وحاجات األطفال، يستثمر 
بشكل  اخليال  يوظف  األدوار،  ولعب  الدرامي«،  »التوتر 
املديرة  »عادت  النظام،  تواجه  مرئياً،  تعلماً  يخلق  منتج، 
لتتابع ما أقدمه ألطفالي. كان يزعجها جدا أنها ال تعرف 
التعليم  »هذا  بقولها  حتبطني  أن  فحاولت  أعرفه،  ما 
يصلح للروضات األجنبية وليس لنا«.3 فاملديرة تقول هذا 
املديرة  »بالد اخلارج.  يناسب  يناسب أطفالنا«  »ال  تعليم 
يحدد  الذي  النظام«  وكيلة  »هي  يناسب،  كلمة  تستخدم 
املناسب وتستخدم »بالد اخلارج«. إذن، هي تنطق باسم 
)الداخل(، هي وكيلة الشعب واملجتمع، أما املربية فوكيلة 
»ما هو خارج، ما هو أجنبي« وغير مناسب، هي »وكيلة 

الغريب«، وغير املناسب، وغير املقبول.

األهل يريدون أن يتعلم األطفال واحلروف واألرقام، هذا 
ما عليك أن تقومي به، كل طفل يترك الروضة يعني نقص 
»50 شيكاًل«4 من راتبك، النظام يجد حليفاً له يف الثقافة 

السائدة يف »ثقافة األهل ورؤيتهم التربوية«.

التغيير«،  املربية يف  »طموح  يواجه  النظام  ومعها  املديرة 
املربية مُتنع من التجريب من ممارسة ما ميّكنها من إعادة 

»منطق  ومنطقه  النظام  بقوة  متنع  كمربية،  ذاتها  إنتاج 
الداخل«، منطق النظام وقوة رأي األهل، ويحول ذلك إلى 
»دالالت اقتصادية«، إنه القول الفصل لكي حتافظي على 
راتبك عليك أن تطيعي، أو بصيغة أخرى، »أنك تأخذين 

راتبك ثمن أنك مطيعة، حافظي على ذلك«.

إذن هو اإلكراه الذي يصل »حد اإليذاء«، وهنا ينبثق سؤال 
يؤذيها  الذي  النظام  تواجه  أن  القراءة كيف ميكن ملعلمة 
ويوفر  العمل،  لها  يوفر  أنه  يدعي  وهو  أطفالها،  ويؤذي 

لهم التعليم.

الواقع  بشروط  محددة  أطفال  ملربية  ميكن  كيف 
اإلدارية  املهنة  واشتراطات  واالقتصادي،  االجتماعي 
الشرط  تواجه  أن  أيديولوجياً،  املفروضة  والتربوية 
حترير  على  وتعمل  كمربية،  لوجودها  األيديولوجي 
األطفال املطلوب منها حتديد وجودهم ومنوهم يف قوالب 
النظام ومناذجه األيديولوجية، مطلوب أن يتعلموا حروف 
اللغة التي ستخضعهم، وأرقام الرياضيات التي ستوظف 
يف استغاللهم، دون أن يسمح لهم بالتفكير والتخيل وتعلم 

اإلنتاج واالعتماد على الذات؟

واملكلفة  واقعها،  بشروط  احملددة  للمربية  ميكن  كيف 
النظام وشروطه  أطفالها بحدود  لتحدد  النظام  قبل  من 
األيديولوجية، أن جتد خطوط هربها لتهرب هي وأطفالها 
مجازات  متثل  جديدة،  خطوطاً  فيه  يرسمون  عالم  إلى 

جديدة لصيغ عيش محتملة وممكنة؟

مشروعها،  ومقاومة  املربية  بإيذاء  النظام  يقوم  حينما 
»سأكمل  املعادلة،  صياغة  وتعيد  للمقاومة،  املربية  تلجأ 
أن  »يجب  تقول  املديرة  بالنظام«،  أبالي  لن  مشروعي 
تكوني حريصة مع هذه األعمار وتتعاملي معها بحذر، فهم 
خطيرون، تعاملي كأنك يف ساحة حرب. »وسأكون حذرة 
ليست مع األطفال، بل  فعاًل فأنا يف حالة حرب، حرب 
مع النظام الذي يحاصرني، ويعمل على اختصار األطفال 
حالة  حالة حرب،  وأرقام، سأكون حذرة يف  إلى حروف 
حرب أحتاج فيها أطفالي اخلطرين، أحتاج اخلطير فيهم، 
أحتاج خيالهم لننجز معاً مشروع تعلمهم، ومشروع تكوني، 

وننجز معاً خط حريتنا.

»تأخذي  لكي  املتعددة  أشكاله  ويأخذ  الصراع،  ويبقى 
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املعادلة  املربية  فتقلب  النظام«،  تنفذي  أن  عليك  راتبك 
أن  أوالً،  معلمة  تكوني  أن  يجب  راتبك  تستحقي  »لكي 
تكوني معلمة عليك إيذاء النظام، جرحه«. نعم، ال بد من 
جرح النظام خللق فسحة امليالد، ميالد األمل، وكما أن 
اإليذاء يتطلب أن تكون هناك مقاومة، فاملقاومة، أيضاً، 
وللتعليم  للمقاومة،  ضرورة  فاألمل  األمل،  وجود  تتطلب 
وال  ذكاء  ال  هناك  يكون  لن  األمل  غياب  مع  ألنه  أيضاً، 

إبداع وال تعلم، إذن لنخلق األمل.

املربية يف صراع؛ صراع حول »ممارستها« وما حتاول أن 
الدراما«؛  وعبر  املشروع  عبر  »التعليم  لطالبها:  تقدمه 
»يناسب  غريب  تعليم  خطير«،  »تعليم  بأنه  يوصف  تعلم 
الذي  »التعليم  مترير  ألجل  تكافح  املربية  األجانب«، 
للتعلم  مساحة  ألطفالها،  مساحة  ومتنح  ذاتها  فيه  جتد 
واالستكشاف«، ولكن الصراع ال يتوقف حول »هذا الشكل 
من التعليم وإمكانياته«، بل هو حول شرعية هذا الشكل، 
أو حول حق املربية أن تخلق ذاتها كمربية، وجتد طريقتها، 

إنه صراع حول شرعية وجود املعلمة كمعلمة حقيقية، أو 
تعمل على  أداة طائعة  النظام يف حتويلها ملجرد  شرعية 

تطويع األطفال.

الذي  املنهج  )فعالية  إلثبات  املمارسة  يف  تتوسل  املربية 
منه  لطالبها، جتعل  فاعاًل  تعلماً  وتتبناه، حتقق  تطبقه( 
يف  وينزرع  وجدرانه،  الصف  أرضية  يكسو  مرئياً  تعلماً 
األطفال على شكل شغف ومنو وتعلم، وجتعل منه سياقاً 

تفاعلياً للتواصل مع األهل.

حقل  يف  حتققه  أن  تدرك  التعلم  من  الشكل  هذا  ولكن 
»بديل«،  إلى  وحتويله  وجوده،  إلثبات  يكفي  ال  املمارسة 
لشرعيته؛  ولذلك تتوسل القصص، والسرد، لتخلق أفقاً 
رسوخه  وتفكيك  التقليدي  الشكل  مواجهة  يف  شرعيته 
وقداسته، فهي تكتب لتقتلع الشكل التقليدي من »حياتها« 
التربوي  تفكك شرعية وجوده يف احلقلني  ثم  ومن  أوالً، 

واالجتماعي.

جانب من أحد لقاءات مشروع التبادل يف روضة عبوين ضمن برنامج التكون املهني ملربيات الطفولة املبكرة - برنامج البحث والتطوير التربوي، آذار 2018.
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يعرض الشكل  ، عبر السرد، املسرح؛ مسرحاً  لتُعدَّ تكتب 
يتعلمون  العالم،  داخل  يتعلمون  الذين  األطفال  اجلديد، 
العالم ويتعلمون دورهم فيه، يتلقون أسئلة العالم ويطرحون 
املسؤولية،  يتعلمون  وهم  خلقه  يعيدون  أسئلتهم،  عليه 
أن  معنى  إنسانيتهم،  واجتاه  العالم  اجتاه  مسؤوليتهم 
ال  أن  تعلمهم  املعلمة  بيتهم،  ميثل  عالم  يف  بشراً  يكونوا 
تعلم  عليكم  ذواتكم،  بإنسانيتكم،  يتحكم  أن  ميكنه  أحد 
خلقها، تطويرها، بنائها، مربية تعلم األطفال وتعيد خلق 
ذاتها، معلمة تعلم األطفال، وتعد مسرح منوهم، ومسرح 

»استعادة كينونتها« وتكونها كمعلمة.

األراضي التي ال يملكها أحد
صراعات  بثالثة  مسيراتها  تتحدد  تتحدى  التي  املربية 
املتشكلة  السابقة  ممارساتها  مواجهة  عبر  »ذاتها  مع 
وطبائع  عادات  شكل  على  تربوي  اجتماعي  كتاريخ  فيها 
التربوي  النظام  ومع  الفعل«،  خطاطات  يف  مترسخة 
السوق  وثقافة  املجتمع  ومع  فيه،  التقليدية  والسلطة 
والسلعة. فاملربية التي ترغب يف أن تعلم بشكل ومنهجية 
جديدين، هي يف عالقة صراع مع النظام واملجتمع وذاتها. 
ملاذا؟ ببساطة، ألنها تقترح ثقافة جديدة؛ »صيغة جديدة 
جديدة  صيغة  للعيش،  جديدة  صيغة  بالعالم،  للعالقة 
للوجود اإلنساني«، ولذلك هي »يف مواجهة صراعية« مع 
الصيغة املترسخة يف »املجتمع والنظام، ويف ذاتها أيضاً«.

أحد«،  ميلكها  ال  »أرض  يف  الصراع  إدارة  تختار  لكنها 
املتصارعة،  الدول  بني  احلدودية  املناطق  تشبه  أرض 
وبني  حلدودها،  الداخلية  اجلهة  حترس  دولة  كل  حيث 
هو  فما  أحد،  ميلكها  ال  أراٍض  ثمة  احملروسني  احلدين 
خارج حدود النظام واملجتمع، هو خيال األطفال، وإرادة 
املساحة  هذه  يف  املربيات،  عملت  هنا  وشغفها.  املربية، 
رسمن اخلطوط اجلديدة؛ خطوط مربية جترب وتكتب، 
العالم  أغراض  يف  يلعبون  ويلعبون؛  يتعلمون  وأطفال 
ليعيدوا تشكليه يف األراضي التي اكتشفوها مع معلمتهم؛ 

أراٍض لم ميلكها أحد من قبل.

وجد  وأطفالها،  املربية  اخترعتها  التي  األراضي  يف 
رسم  يف  والبدء  العالم  الستكشاف  املساحة  األطفال 
التجربة،  الختبار  املساحة  املربيات  ووجدت  أحالمهم، 
واللعب يف الزمن العودة للماضي ليس الستعادة املفقود، 
يسترد،  ال  فاملاضي  للمستقبل،  مختلف  أفق  لرسم  بل 

والذات ال تسترد، فليس هناك ذات ضائعة، وليس هناك 
ذات حقيقية يتم اكتشافها، بل إن الذات وحقيقيتها هي 
فعل  فيها  ينفصل  ال  اجتماعية، عملية  ذاتية  بناء  عملية 

البناء عن فعل إسقاط صور الذات الزائفة.

الخروج من علبة الكربيت
الكتابة هنا ليست ورقة ويداً وقلماً، بل هي جتربة وميالد 
الكتابة،  يف  املربيات  فيها  انخرطت  التي  فاللحظة  وقلق، 
شكلت حلظة ميالد، أو إعالناً عن ميالد: »كان لي طفولة 
وقصة«؛ إنه التعبير األقوى عن متالزمة السرد والكينونة، أو 
تداخل الذات وقصتها، فالقصة هي شرط بقاء مرحلة ما.

فالسرد هو شرط التبقي، فبقاء الزمن مرهون باختزانه 
الزمن،  القدرة على تخزين  السرد  يف قصة، وكما ميلك 
فإنه ميلك القدرة على حتريره، وهذا ما شعرت به املربية 
قصة  فتذكرت  لطفولتها،  استردادها  قصة  تكتب  وهي 
علبة الكبريت، »طلبت منا املعلمة كتابة أحالمنا ووضعها 
كيف  تساءلت  طفلة،  كانت  وعندما  الكبريت«.5  علبة  يف 
مادة  عن  تسأل  وكأنها  كبريت؟  علبة  يف  أحالمها  تضع 
احللم، أو عن حيز العلبة، سؤال املنطق احملكوم بحدود 
الواقع، لكن عندما تكبر تعود إلى العلبة وحللمها، وتشرع 
يف حتقيقه وتعود إلى السؤال فتسأل: ما معنى أن تضع 
املادة  سؤال  السؤال  يعد  لم  كبريت؟  علبة  يف  أحالمك 

واحليز، بل أصبح سؤاالً يف الداللة واملعنى.

يف السؤال وحتوالته، تتحول داللة العلبة من علبة كبريت 
حيزها،  كبر  األحالم  من  تأخذ  علبة  أحالم؛  علبة  إلى 
وأحالم تأخذ من الكبريت قدرته على االشتعال، فتدخل 
املعلمة يف جتربة مزدوجة؛ جتربة حتقيق احللم »كان عليَّ 
أصبح  أن  أمنيتي  كانت  أكون،  كي  مني  املبعثر  أجمع  أن 
فيها  التي جتتمع  التجربة  تلك  كتابته،  معلمة«،6 وجتربة 

داللتا احللم والكبريت معاً.

نتيجة  حلمها  عن  بعيداً  احلياة  يف  أوغلت  التي  فاملربية 
وطفولتها  اسمها  معنى  فقدت  التي  أو  واإلجناب،  الزواج 
يف زحمة احلياة، تعود وتفتح علبة الكبريت، متارس مهنتها 
التي  سجدية  نسرين  ومسرحها،  وعربتها  حلمها  وتسترد 
خزانة،  باب  من  لألطفال  عربة  تصنع  طفولتها  يف  كانت 
وأربعة عجالت، عربة تؤجرها ألطفال احلي كي جتمع مبلغاً 
تنتج من خالله مسرحيات صغيرة تعرضها ألمها وأمهات 
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أطفال احلي، وتضيفهن من أجرة العربة، نسرين تعيد بناء 
الروضة كمسرح؛ مسرح للعب والتعلم، مسرح ال يعرض فيه 
األطفال مسرحيات للكبار، بل هو مسرح يلعب يف األطفال 

دور الكبار، فينتجون عرباتهم وأحالمهم ويكبرون.

للسرد مفاتيح وقاطعات
أن  منا  ُطلب  األنشطة،  أحد  للدورة، يف  األول  اليوم  »يف 
وأن  ما،  فرصة  يقفل  قفاًل  حياتنا،  يف  ما  قفاًل  نتخيل 
نخترع له مفتاحاً مناسباً«.7 هكذا بدأ املساق األول ملربيات 
الطفولة، بدأ من الفرص املقفلة، ليس منها بالضبط، بل 
من اخليال الذي يخترع مفاتيح لفتحها، وباخليال صممت 
املفاتيح  تلك  للقيود،  وقاطعات  لألبواب  مفاتيح  املربيات 
على  كان  حلظات  »بعد  وصفها:  يف  املربية  تقول  التي 
أرضية القاعة عشرات املفاتيح؛ املفاتيح التي حملتها من 

»القطان« إلى الروضة، فتحت أمامي الكثير«.8

وكانت  وصناديقه،  املاضي  فتحت  التي  املفاتيح  تلك 
الصف،  وجدران  النظام  قطعت خطوط  التي  القاطعات 

ومّكنت املعلمات من إيجاد طرقهن، فتحت عيونهن على 
لوحة  أستبدل  جعلتني  »فقد  جديدة  وممكنات  مفاتيح 
الوحيدة  أنها  أعتقد  كنت  التي  احلاسوب  جهاز  مفاتيح 
لفتح  أدوات  أصبحت  مبفاتيح  عاملي،  لي  ستفتح  التي 

العديد من العوالم؛ عاملي وعالم أطفالي«.

فما حتقق مع املربيات هو عودات منتصرة إلى املاضي، 
األردن  جسر  نقطع  كنا  وبينما  الزيارات،  إحدى  »ففي 
واستحالة  اجتياحها  خبر  يصلنا  الكويت،  إلى  عائدين 
على  األردن  يف  املكوث  إلى  اضطرنا  ما  إليها،  العودة 
أمل انتهاء ما سمي بـ »حرب اخلليج«.9 تعود املعلمة إلى 
املاضي، إلى حلظة كانت حلظة وقوف على اجلسر؛ جسر 
األردن  لنا يف  »كانت  نفي جديد  نفي،  إلى حلظة  حتول 
حياة جديدة، مختلفة، شعرنا فيها بأننا كنا منبوذين جداً، 
فكلما رأتنا الطالبات قلن »هؤالء هم الفلسطينيون الذين 
جاءوا من الكويت للعيش يف األردن«01، لكنه النفي الذي 
يكتب اآلن بعد أن مت جتاوزه، وهو نفي مكاني ووجودي، 
السرد على شكل سرد  ولكنه حضر يف  املربية،  عايشته 

من أحد لقاءات التبادل يف روضة عبوين.
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رمزي حلالة نفي أخرى، فهي املربية التي تخصصت يف 
فلسطني،  الوطن  إلى  وعادت  زراعية،  مهندسة  األصل 
التي  املهنة  تلك  مربية،  عملت  الوطن  أرض  يف  ولكنها 
مهندسة؟  املديرة:  لي  قالت  منفى عن تخصصها،  مثلت 
تكونت  التجربة  يف  لكن  األطفال،  عقول  ستفلحني  هل 
استعادت تخصص  املهندسة كمربية، ويف عملها كمربية 

الهندسة معرفياً، وكتبت ذلك سرداً ومجازاً.

إذن، هي التجربة، ليس جتربة العبور يف مساقات وورش، 
جديدة،  ومنهجيات  بأشكال  األطفال  تعليم  جتربة  وال 
وال  واحلياة،  التعليم  يف  جديدة  مفاتيح  امتالك  هي  وال 

كل  هي  فقط،  منه  والتحرر  وقراءته  املاضي  إلى  العودة 
ذلك، ولكنها يف اجلوهر هي سيرة مربيات؛ سيرة ذاتية 
لعشرات املربيات، فهذه مقدمة لعشرين قصة ملربيات من 
يكتنب سيرة جتربتهن يف  املهني؛ مربيات  التكون  برنامج 
الفعل يف إعادة  الفعل الصفي، وتوظيف هذا  بناء  إعادة 
رسم خطوط النظام التربوي برمته، ويف كتابة هذا الفعل؛ 
كتابته كسيرة شخصية تظهر معنى التحوالت املرسومة يف 

أرضية الصف، ويف أفق اخليال معاً.
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