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قصص معلمني

ما بني تلميذة
ومعلمة

العالمات عايدة �صامل من  الكثري  خُميلتي  يف  َخلقت  الأحداث  من  �صل�صة 
الفارقة، ما بني تلميذٍة ومعلمة كان هناك حكاية تدعى )اأنا(.

كربت  �أين  �أمي  �أخربتني  منذ  خميلتي  يف  �لأحد�ث  تتماثل  بد�أت 

ل�شيء  �أكرتث  �أكن  مل  �ملدر�شة.   �إىل  �أخوتي  برفقة  �لذهاب  وعلي 

حينها �شوى غرفة حتوي �ألعاباً و�أحالماً �شغرية.  حينها �شورت يل اأمي 

�لأمر، باأن �ملدر�شة تعني: �أ�شدقاء، لعباً، �شاحة كبرية، �ألو�ناً كثرية.

�أيام �ملدر�شة، ذهبت برفقة �إخو�ين ومل يرق يل الأمر، بكاء  �أول  يف 

�أ�شغل  ما  هناك  يكن  مل  �أياماً  �لأمر  ��شتمر  مكان،  كل  يف  و�شر�خ 

مما  �شيئاً  فيه  �أجد  مل  �لذي  �ملكان  ذ�ك  �إىل  �لنظر  �شوى  به  نف�شي 

�أي �شرد�ب  �أين �لألعاب و�ل�شاحة �لكبرية؟ ويف  �أمي.   وعدتني به 

�شيكفون عن  متى  �لأقر�ن  وهوؤلء  �لألو�ن؟  تو�شع  �لغرفة  تلك  من 

�لبكاء لنلعب؟

ما كنت �أر�ه �آنذ�ك لوح بعر�س �حلائط، وعلب من �لطبا�شري، و�لقليل 

�أر�ها، وق�ش�س رباب وبا�شم،  ما كنت  من معجونة �للعب �لتي نادر�ً 

ر�فقاين  �للذ�ن  وبا�شم  رباب  ملعرفة من هما  �شوقاً  �أتوق  حيث كنت 

بدرو�شي طو�ل ثالثة �أعو�م!

ففي هذ� �ملبنى �لفخم ذي �لطبقات �ملتعددة، كل �شيء ي�شري بنظام 

وموعد، فهناك توقيت للطعام، وتوقيت للذهاب لدورة �ملياه، و�لوقت 

�شباح  كل  �أ�شتيقظ  خاللها  كنت  �شنو�ت  مرت  للدر��شة.   باأكمله 

نف�شه  �أجل�س على �ملقعد  �إىل معتقل حريته.   كمن ي�شتعد للذهاب 

طو�ل �لعام حتى مللت منه ومل مني.  كنت فور عودتي �إىل �لبيت 

�أجمع كل �لدمى �لتي منلكها �أنا و�إخو�ين، �أ�شعها على مقعد كبري يف 

غرفة �جللو�س، و�أبد�أ بفر�س تعليمات وقو�نني على تلك �لدمى ... .

اأ�سبح  �أو  �أن �أكمل تعليمي،  �أكن �أطمح  مل �أحب �لتعليم يوماً، ومل 

معلمة، فمنذ �ليوم �لأول مل تكن �ملدر�شة بالن�شبة يل �ل�شيء �ملحبب، 

فلم �أ�شعر يوماً �أن �ملدر�شة حمطة ��شتك�شاف �أو بحث ومعرفة.  كل ما 

 تنفيذ �لأو�مر فيه دون 
َّ

كنت �أر�ه �أو �أ�شعر به هو وجودي يف مكان علي

جد�ل، وتدوين كل ما تكتبه �ملعلمة على �للوح، وحفظه غيباً، و�أحيانا 

كنت �أجد نف�شي �أكرر ما تقوله �ملعلمة تكر�ر�ً ببغاوياً ل �أكرث ... فذ�ك 

�لد�شتور )�ملنهاج( فر�س و�جب علينا �إنهاوؤه قبل نهاية �لعام.

وبخا�شة يف  كثري�ً،  درو�شي  �أتر�جع يف  بد�أت  �لإعد�دية،  �ملرحلة  يف 

مادة �لتاريخ؛ فل�شت ممن يجيدون »ب�شم �ملو�د«.  مل تكن متر ح�سة 

�أق�شى  ومن  �أ�شئلتي.   لكرثة  فيها  �أعاقب  �أو  �أوبخ  �أن  دون  تاريخ 

حني  )د(  �ل�شيدة  �لتاريخ  معلمة  من  علي  وقعت  �لتي  �لعقوبات 

�أحمل  و�أنا  �ل�شباح،  طابور  �أثناء  �ملدر�شة  �شاحة  يف  �أقف  �أن  �أمرتني 

ورقة كبريه كتب عليها )�أنا طالبة مهملة ل �أحرتم �لنظام(، �أذكر �أنها 

كانت �ملرة �لأخرية �لتي وقفت بها على قدمي يف ذ�ك �لعام.  ثالثة 

�شهور متتالية و�أنا �أتنقل من مكان �إىل �آخر بو��شطة �لكر�شي، و�أحياناً 

كان �إخو�ين يحملونني وي�شاعدوين يف �لتنقل، على �أثر تلك �حلادثة 
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مت توقيف �ملعلمة عن �لعمل.

تلك  ب�شبب  ت�شاعف  �ملدر�شة  �جتاه  به  �أ�شعر  كنت  �لذي  �جلفاء 

وبقيت  جمدد�ً،  �لتعليم  مقاعد  �إىل  �لعودة  رف�شت  عندها  �حلادثة.  

�أت�شاءل هل عدم  �لبيت مدة عامني.  خالل تلك �لفرتة، كنت  يف 

رغبتي يف �ملدر�شة مع�شية؟ هل �ملنهاج هو �لد�شتور؟ وهل �لعقاب هو 

�لو�شيلة �لأمثل لعملية �ل�شتقطاب و�لرتغيب يف �لتعليم؟ وهل هو 

�حلل دوماً؟ هل كل �ملعلمني يلعبون دور �جلالد يف �ملدر�شة؟

ما حدث كان در�شاً �شديد �لق�شوة تعلمت منه �لكثري.  بعد �أن تعافيت 

متاماً عدت جمدد�ً �إىل مقاعد �لدر��شة، لكن هذه �ملرة باإ�شر�ر و�إر�دة 

و�حل�شول  �لعالمات،  �أعلى  حت�شيل  �شوى  ل�شيء  �آبه  ل  كنت  قوية 

دوماً على �شهادة تقدير، كان �لأمر بالن�شبة يل مبثابة حتدٍّ لأثبت �أين 

�لتعليمية،  �أكملت م�شريتي  �ملعلمة.   �ّدعت تلك  ل�شت مهملة كما 

در�شت بعد ذلك تربية، ثم �إر�شاد، يف �لبد�ية عملت ب�شكل تطوعي 

تلك  فطو�ل  �لكثري،  ذلك  �أك�شبني  عام،  ملدة  خمتلطة  مدر�شة  يف 

تلميذة  ل�شت  فانا هنا  �آخر  �لأمر من منظور  ��شتك�شف  �لفرتة كنت 

�أنا �لآن معلمة . هل ير�ين �لطالب كجالد ؟ ماذ� �شاأفعل �جتاه ذ�ك 

�مل�شمى باملنهاج، وهذ� �لآخر �مللقب بدفرت �لتح�شري؟ كيف �شاأبد�أ؟ 

كانت جتربتي �لأوىل مع طالب �ل�شف �لثاين �لبتد�ئي.

منذ �لبد�ية، قررت �أن ل �أ�شتخدم �أ�شلوب �لتعليم �لنمطي �أو �لتلقني، 

حاولت �لتو�شل لأ�شلوب مغاير يتفق مع �هتمامات �لطالب وميولهم، 

نادر�ً ما كنت �أ�شتخدم �لق�شة مع طالب �ل�شف �لثاين �أو �ل�شفوف 

عملية  يف  بدورهم  �ل�شعور  هو  طالبي  يحتاجه  كان  فما  �لإعد�دية، 

�لتعليم، حيث كنت �أ�شتمع لأ�شئلتهم، و�أترك لهم جمال �لبحث عن 

�أجوبه لها، �إ�شافة �إىل �لقيام بجولت ميد�نية، وعمل جتارب، هذ� ما 

�أن طالبي يحتاجون  �إليه يف مدر�شتي، وهذ� ما �شعرت  �أفتقد  كنت 

�إليه، فما كنت �أحتا�شاه دوماً �أن �أكون �شورة عن �ملعلمة )د(، مل يكن 

تطبيق ذلك بالأمر �لهني، فالتجربة ل تخلو من �ل�شعوبات، ول تخلو 

ل  �أ�شئلة  ولديهم  و�لطاقة،  باحلما�س  ينب�شون  فالطالب  �ملتعة،  من 

تنتهي يبحثون لها عن �إجابات.

مع  هنا  �لتجربة  �آخر،  مكان  يف  وظيفة  ��شتلمت  �لعام،  �نتهاء  بعد 

ولالأطفال  يل  بالن�شبة  و�أهمها  �لأوقات  �أ�شعب  �إن  �لأطفال،  ريا�س 

هي �لأيام �لأوىل من �لعام �لدر��شي.  �أظن �أين �جتزتها معهم باأقل 

قدر من �ملتاعب، عملت معهم عامني من �أجمل �للحظات و�أكرثها 

متعه و��شتك�شافاً، كنت دوما �أترقب م�شاعر طالبي؛ هل لديهم �سيء 

جديد يرغبون يف �أن نقوم به معاً؟ حتى �لقو�نني �ل�شفية كنت �أ�شعها 

معهم مب�شاركتهم يف كل مرة، كانت �لقو�نني منهم ولهم، كنت �أ�شعر 

�حلائط  ذلك  تفادي  حاولت  مني،  �أكرث  بها  �للتز�م  على  بحر�شهم 

لهم،  �لأن�شب  هو  �لق�شة  �أ�شلوب  كان  )�للوح(،  ـِ  ب �مل�شمى  �لكبري 

�لعر�ئ�س،  م�شرح  مثل  لهم  �أريد  ما  لإي�شال  عدة  طرق  هناك  كانت 

م�شرح �لظل، وحلقة �حلو�ر �مل�شتمر بيننا، فكان لكل منهم �لكثري من 

�لق�ش�س �لتي يرغب يف �أن ن�شاركه بها، مل �أ�شعر يوماً �أن �لعقاب اأمر 

�شروري، لكي �أكمل ن�شاط �أو ح�شة �أقوم بها.

خالل تلك �لفرتة �لتحقت بربنامج �لإر�شاد لتفعيل �لأ�شرة و�ملجتمع 

�مل�شروع،  تطبيق  �لعمل على  �إىل  و�نتقلت  �لرتبوية،  بالعملية  �ملحلي 

وم�شرفة  �ملنطقة،  مد�ر�س  يف  ن�شاطات  من�شقة  بوظيفة  �لأمر  و�نتهى 

طالب  ت�شمل  حيث  حالياً،  فيها  �أعمل  �لتي  �حلي  مبدر�شة  ميد�نية 

�لإعد�دي،  ق�شم  يف  وجودي  �أثناء  و�لثانوية.   �لأ�شا�شية  �ملرحلتني 

كنت �أتابع �لطالب و�ملعلمني، فمنهم ما ز�ل متقم�شاً �شخ�شية �ملعلمة 

)د(، ومنهم من مل يحدد لأ�شلوبه هوية بعد، ومنهم من يدرك كيف 

كانو�  �أنف�شهم،  لي�شو�  فالطالب  وحنكة،  بوعي  تالميذه  مع  يتعامل 

ممتلئني باحلما�س و�لأ�شئلة يف �ل�شف �لأول، �أ�شبحو� �لآن يف �ل�شف 

�لثامن يهزون روؤو�شهم للمعلم باأنهم يفهمون كل �شيء يتعلق بالدر�س 

ولي�س لديهم �أ�شئلة!

�أ�شاليب غري منطية حتفز �لطالب على �لبحث  �أحاول �لبحث عن  دوماً 

و�لعمل من �أجل �حل�شول على �ملعلومة، عدد ل باأ�س به من �ملعلمني، 

كانت �لنتائج مر�شية بالن�شبة لهم، فاتبعو� �لأ�شاليب نف�شها يف ح�س�سهم، 

و�لبع�س �لآخر ما ز�ل متم�شكاً باأ�شلوبه وقناعاته بنمطية �لتعليم.

عايدة �صامل
رو�صة ومدر�صة نور القد�س الإبتدائية - القد�س

من ور�شة عمل »توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم«.
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