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ترجمات نماء:
( )

ال ..بقاء األمهات في المنازل ال "يُهدر" تعليمهن

أنا مسمان Anna Mussmann

( )

ترجمة :عمرو بسيوني
كامًل لطبيعة التعليم والغرض منه،
جْن املال حصيلةَ شهادهتا العلمية؛ يعكس سوءَ فه ٍم ا
إن كل َم ْن ينتقد املرأة لعدم قدرهتا على ْ
واالحتياجات الفعلية للمجتمع.
يف رواية دوروثي ساير عام " 6391ليلة غاودي" ،تشري شخصية ثانوية إىل "مسألة تعليم املرأة" .ليجيب احملقق الشهري اللورد بيرت
حق يف املوافقة أو
وميسي قائًل" :هل ما زال ذلك سؤ ااال؟ إنه ال ينبغي أن يكون" ،ويضيف" :جيب أال تفرتض أن لدي أي ّ
الرفض" على ما تفعله النساء.
اليوم ،سيتفق معظم التقدميني بشدة مع النصف األول من رأيه .فتعترب النسوية أن هذه املسالة ثابتة ،وأن تعليم املرأة أمر ضروري
إلقامة جمتمع إنساين يتسم باملساواة .ويف الوقت نفسه ،هناك عدد قليل جدًّا من املتقيدين مثل اللورد بيرت .املعظم جيازف بـ
ِ
كأم.
(املوافقة أو عدم املوافقة) على خيارات املرأة ،وخاصة إذا كان ما اختارتْه املرأة أن تُـْتبِ َع س ِْن التعليم بالبقاء يف املنزل ّ
عامل النساءُ الذكيات املتعلمات الًليت يقررن إهناء مسريهتن املهنية أو إيقافها مؤقتاا على أهنن جزء معيب( ) يف آلية
غالبا ما تُ َ
العدالة االجتماعية املتساوية ،أو كأطفال طلبوا طب اقا من الطعام مث ألقوه يف القمامة .واحلجة العامة هي أن التعليم كقرص
تخدم (والتعريف لـ "يستخدم" هو أن يستعمل لكسب املال).
الطحني ،أو ككيس من الدقيق ،يضيع إذا مل يُ ْس َ
( )6عنوان املقالnoittahNn riHhT oHaMtW‘ tNnoa sNoM eNoH ta yatS ،oN :

املصدر:
aiTHto_ohMsiM#/HoittahNn-etMaH-oNna-oNoM-iNoH-MatS-nN/70/79/7760/tNo.aiHlHoHTtfhMa//:iaah

( )7أنا مسمان  Anna Mussmannأم وربة منزل ،ممن يكتنب أثناء وقت القيلولة .مغرمة بالكتب القدمية ،واألفكار ،والفلسفات التارخيية للتعليم.
ميكن العثور على أعماهلا على املدونة.www.sisterdaughtermotherwife.com :
( )9هنا أحالت الكاتبة على مقال:dHihno ytesM tHla etM mHohnhMo eNe :
dHihno-MtioM-fHla-lHohnhMo/tNo.MttTSoNooS.eee//:iaah
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األمر هو ،ومهما يكن من شيء :فإن أي إنسان ينتقد املرأة لفشلها يف جْن املال حصيلة شهادهتا العلمية؛ يعكس سوء فهم
كامًل ألمرين  )6طبيعة التعليم والغرض منه )7 ،االحتياجات الفعلية للمجتمع.
ا

التعليم ليس مجرد مرادف للتدريب الوظيفي:
لقد جادل املؤسسون األمريكيون بصورة روتينية بأن املواطنني العاديني جيب أن يكونوا متعلمني ،ومل يكن هذا ألن حمو األمية من
شأنه أن يساعد املزارعني يف حلب أبقارهم بشكل أكثر حساسية ،وال ألن اإلملام بأفًلطون سيفتح آفاقاا وظيفية إضافية للرواد،
ولكن ألنه سيغري من نوعية األشخاص داخليًّا.
التعليم أكرب بكثري من أي جمال عمل حمدد ،وهذا يظهر بإخبار املدربني املهنيني( ) طًلهبم بأن اختيارهم للكليات الكربى؛
نادرا( ) ما حيدد جمال العمل الذي سوف جيدونه الح اقا .التعليم يساعد الناس على القيام ٍ
بأداء أفضل يف أية مهمة من خًلل
ا
مساعدهتم باكتشاف كيفية التفكري وكيفية التعلم وكيفية ممارسة االنضباط الذايت الًلزم لإلجناز .يعرف األشخاص املتعلمون
لكن األهم من ذلك أهنم يعرفون كيف يعيشون.
حقائق مفيدة بالطبع ،و ّ
وإذ مل نرغب يف جمتمع حتكم فيه خنبةٌ قليلة العدد فئةَ الفًلحني األوسع نطاقاا؛ فيجب أن ندرك أن الناس ،رجاال ونساءا ،حمامني،
مجيعا عندما يواصلون التعلم ،واحلكمة اليت جتعلهم أكثر إنسانية .فالقول بأن
وميكانيكيني ،وأمهات يف املنازل؛ سيستفيدون ا
تعليم األمهات مبثابة "نفاية مهدرة"؛ إمنا هو إظهار لعدم احرتام هائل لألمهية الفعلية للتعليم.

من المفترض أن يفتح التعليم ،ال أن يغلق؛ الفرص:
حنن خنرب أطفالنا أهنم يستطيعون أن يصبحوا ما يريدون .ومن ناحية أخرى فإنه عندما يتطلع الشباب لوظائف ممكنة أو غري
ممكنه التحقيق -عندما تريد الفتاة التخصص يف الفن ،وعندما يعتقد الشاب أن باستطاعته فتح مطعمه اخلاص-؛ فإننا نشجعهم
على حتجيم رهاناهتم .نتحدث عن التخصصات املزدوجة واألعمال الصغرية ،واخلطط االحتياطية البديلة.

( ) هنا أحالت الكاتبة على مقال:staaHT tNHMnoa stjNT eNffHoH rNiT WiS sHtMNnM yhS :
iaof.6937097 _d_tNff-SNiT-eiS-THtMNnM-MhS/Matif-tMifHS/tNo.iillhnoaNnhNMa.eee//:iaah
( ) هنا أحالت الكاتبة على مقال:otjNT aiHhT aN THftaHo jNd t itaH oTtoM tNffHoH Nl hHTtHna 70 ynfS :
-oTtoM-tNffHoH-Nl-hHTtHna-70-NnfS/77/7 /7769/eh/eNnw/nHeM/tNo.etMihnoaNnhNMa.eee//:iaahM
/otjNT-aiHhT-aN-THftaHo-jNd-t-itaH؟6td77dt7 6d6.=aHTo_iao
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باملثل ،فإن العديد من الشابات يأمْلن أن يصبحن َّأم ٍ
منهن البقاءَ يف املنزل مادام أطفا ُهلُ َّن
هات يف هناية املطافِّ ،
وتفضل الكثري َّ
َ ُْ َ
ِ
حيجمن تطلعاهتِِ َّن وسقف رهاناهتن .فماذا لو مل يلتقني الرجل املناسب؟ وماذا إن فعلن
أيضا ،من احلكمة ،أن
غاراُ .ه ّن ،ا
ص ا
َ
ٍ
ضعيفات إىل
لكن املرض أو اإلعاقة جعلتهن غري قادرات على دعم أسرة؟ وماذا عن الطًلق؟ التوقف عن العمل قد جيعلهن
و ّ
حد ما أمام التحديات املالية الًلحقة ،ولكن بشكل أقل بكثري ممن اكتفني باحلصول على الشهادة الثانوية فقط .وبالنسبة هلن

فإن الدرجة العلمية هي استثمار حكيم بغض النظر عن النتيجة ،فإهنا حتافظ على خيارات شىت.
ٍ
معْن
من املؤكد أن التكلفة الضخمة للكليات احلديثة تشكل َ
عامل تعقيد ،ورمبا يشكل عبء الدَّين الذي يقيّد املرأة مبسار ّ
استثمارا سيئاا ألي شخص .وجيب علينا بشكل مطلق أن نشجع الشباب على التفكري خارج الصندوق( )1عند احلصول
معني؛
ّ
ا

على التعليم .ومن املؤكد أن اجلامعات ليست املكان الوحيد لتلقي التعليم.

يجب أن يثق المجتمع بالمرأة:
ِّسوية اجملتمع على الوثوق باملرأة يف مسائل مثل اإلجهاض .إال أن النسوية ترتاب يف النساء الًليت يرغنب يف البقاء يف
تشجع الن ْ

املنازل مع أطفاهلن .رمبا يفرتض هؤالء النقاد أنه إذا كان العمل اليومي للمرأة ينتمي للمجال املنزيل ،مع عدم وجود أية منافسة
أو استعراض لألداء ملساءلتها؛ فإنه من األفضل أن تستجم مبًلبس اليوغا خًلل تصفحها لإلنرتنت .أي أهنم يتصورون أن
املساءلة اخلارجية ترتبط ارتباطاا وثي اقا بإجناز ٍ
ات ُجمدية.
ومع ذلك فإن العمل اإلنساين األكثر وضوحا يتجاوز هذه املساءلة .على سبيل املقارنة :أفضل معلمي الفصول الدراسية الذين
ُ
يقومون بأعمال رائعة للطًلب ،ال يكون ذلك اللتزامهم بأية مرجعية حمددة ،ولكن ألن هذا نابع منهم أنفسهم .ينقلون حب
التعلم عن طريق حبهم أن يتعلموا .يلهمون الرمحة كوهنم رمحاء .يتشاركون لكوهنم مشاركني .مما يشكل حتديا للناس الذين
يهتمون باحلقائق ويهتمون بطًلهبم على حد سواء.

( )1هنا أحالت الكاتبة على مقال:eNffHoH yl yia WNTai sNnHSoM rNiT tHa rN eNe :
tNffHoH-Nl-Nia-eNTai-oNnHSM-SNiT-oHa-aN-iNe/6 /70/7761/tNo.aiHlHoHTtfhMa//:iaah
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فعندما ال يثق مديرو املدارس باملعلمني وجيربوهنم على اتباع مبادئ توجيهية صارمة وجداول اختبارات غري مرنة؛ فإن هذا يعوق
جهود املعلمني املتميزين .إن أفضل االعمال يف مجيع جماالت احلياة تلك اليت ال تتعلق باملساءلة ،وإمنا بنوع الشخص الذي يقوم
بالعمل (وهذا أحد األسباب اليت جتعلنا نقدر أمهية التعليم للجميع).
األمهات الًليت يضحني بالبقاء يف املنزل ألجل أطفاهلن – األطفال املعرضني للموت -؛ من املرجح أن يكون لديهن دوافع
أطفاهلن .وحنن حباجة إىل أن نثق باملرأة يف هذا الشأن.
عظيمة لِيَ ُك َّن ذلك النوع من الناس الذين ُحي ِدثُون فَـ ْرقاا يف حياة
ّ

ضا من أولئك الذين يعملون أقل:
المجتمع يستفيد أي ً
تلت ّذ الثقافة املعاصرة باحلجم .صناديق أكرب من البطاطس املقليّة .املزيد من األنشطة التطوعية على تطبيقات الكلية .قِيَ ُمنا جتعل
من السهل جدًّا أن نرى اجلدارة يف أولئك املتفوقني أصحاب الطاقات العالية الذين يتبعون جداول حمكمة إلجناز ما يبدو لنا
وكأنه كل شيء يف ٍ
آن واحد .غالبا ما يكون من الصعب علينا أن نعجب بأولئك الذين خيوضون بعمق أكرب يف أمر أو اثنني

فقط .فبعد كل شيء ،فإن قائمة ما ينجزونه يوميًّا تبدو قصريةا ،وبالنسبة ألناس ال يفهمون فإن أنشطتهم اليومية قد تبدو تافهة.
ومع ذلك ،فإن اجملتمع حيتاج إىل ذوي الرتكيز العميق بقدر حاجته ألناس متعددي املواهب واملهام .حنن حباجة إىل مساعدي
خمترب حيدقون بأمانة يف شاشات الكمبيوتر طيلة اليوم ،حنن حباجة إىل العازفني الذين يكرسون معظم حياهتم يف ممارسه العزف.
حنن حباجه إىل العلماء الذين يتفانون سنوات من حياهتم يف الرياضيات إلنتاج عمل واحد ميكن لآلخرين البناء عليه الح اقا.

متاما مثل أولئك الذين ُوفِّقوا لعمل جمموعة متنوعة أكرب .يف الواقع إهنم يقومون بعملهم
هؤالء الناس يؤدون عملهم بأمانة بالغة ،ا
بطريقة فريدة من نوعها تتطلب تضحية عظيمة.

من الصعب أن ندرك الفوائد اليت جينيها اجملتمع عندما نعي أن هناك العديد من الطرق لنكون أعضاء مفيدين يف اجملتمع ،وخلدمة
أطفاهلن
لديهن قدرةٌ على حتقيق الرتكيز العميق على حياة
اآلخرين ،وخلق الفرح يف عملنا .األمهات الًليت بقني يف املنزل
ّ
ّ
جمتمعهن .من خًلل حجم التضحية؛ فإهنم قادرات على خدمة اآلخرين بطريقه فريدة من نوعها.
واحتياجات
ّ

يمكننا معرفة قيمة األمهات الالتي يبقين في المنزل دون إدانة األمهات العامالت:
يف النهاية ،أعتقد أن الكثري من النساء غري مرتاحات حلجج الدفاع عن بقاء األمهات يف املنزل وذلك ألهنن يشعرن بالقلق من
شبح االتساق التبسيطي!! فبعد كل ذلك؛ فإنه إذا كانت املرأة تقدم فائدة كبرية ألطفاهلا ببقائها يف املنزل وتفرغها التام لذلك؛
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أيضا ،أو أن أبناء األمهات العامًلت يفتقدون فوائد مهمة؟ وبالتايل فإن ربات البيوت
فهذا ال يعْن أن العكس هو صحيح ا
أمهات أفضل؟
يف الواقع :إن احلياة معقدة ،وال ميكن الثنتني من األمهات توفري األمور اجليدة نفسها ألطفاهلما ،بل إن حماوله القيام بذلك تعترب
( )
دائما معرفة ما إذا كان
ضرباا من اجلنون ،كل خيار يف احلياة جيلب تكاليفه وفوائده على ح ّد سواء .يف الواقع ،ليس من السهل ا
ٍ
مثًل؛ مينع الطفل من احلصول على املوارد ،لكنه يف الوقت نفسه
مفيدا أو عائ اقا .فالعيش يف فق ٍر ،ا
معني سيكون ا
إحداث فرق ّ
ميكنه أن يعلم الطفل الصمود والعزمية .مشاهدة صراع أحد األبوين مع إعاقة معينة قد تعلم الطفل الشفقة واملثابرة ،لكنها قد

جتعله مرتب اكا مكتئباا.
أن تكوين والدةا جيدةا ال يعْن أن تتنافسي مع بقية النساء لتقدمي للطفل كل ما يبدو جيدًّا .ولكن أن تتصريف بأمانة بأفضل ما

لديك يف مجيع الظروف .يف كثري من األحيان؛ قد يعْن ذلك اختاذَ قرا ٍر ٍ
دقيق ،ومدروس؛ حول أفضل الطرق لوضع احتياجات
أطفالك كأولوية ،سواء من خًلل البقاء يف العمل أو أخذ إجازة منه.
صديق للعائلة ،حمافظ جدًّا؛ أ ُّمي من السماح للفتيات مبتابعة درجاهتن املهنية ،كان هذا الصديق خيشى من أن
أتذكر عندما ح ّذر
ٌ

يستجهن فكرة حماولة إيقاع الفتيات
تفضل البقاء يف املنزل مع أطفاهلا .معظم النسويات سوف
املرأة املتعلمة ،على األرجح ،لن ّ
ّ
ٍ
متسقات؛ فإن النسويات ،واجملتمع بصفة عامة؛ حباجة إىل:
يكن
الصغريات يف أي "فخ" يف مسار حياهتن .ولكنهن إن أرد َن أن َّ

فخا ،وأنه أمر يساعد مجيع النساء بًل استثناء أن يعشن حياهتن بطريقة إنسانية أكمل ،بغض النظر
االعرتاف بأن التعليم ليس ًّ
عما قد سينتج عن عملهن .حىت لو كان اقتصر على تعليم األطفال كيفية املشي .

( )0هنا أحالت الكاتبة على مقال:sNo eNoH-ta-yatS t dHtNohno tdNia tHtTnHo I rihnoM dHaaHT ohnH :
-iNoH-ta-MatS-t-dHtNohno-tdNia-fHtTnHo-h-aihnoM-dHaaHT-nhnH/77/77/776 /tNo.aiHlHoHTtfhMa//:iaah
oNo
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