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املعلمون واملعلمات عرب السرد

كنت طفلة صغيرة في الرابعة من العمر، ولكن ما زال مطبوعًا في ذاكرتي صورة تلك األصابع التي هوت إلى وجهي، وذلك الصوت الذي عنفني قائاًل: 
»هيك بنكتب حرف الواو«. خيم صمت كبير على الصف، وبدأت الدموع تنهمر من عينّي ولم أنبس ببنت شفة، ولكنني اتخذت القرار احلاسم في 
تلك اللحظة: لن أعود إلى تلك الروضة مهما كلفني الثمن. عندما عدت إلى البيت، أخبرت والدتي بذلك، فأخذت والدتي تختلق املبررات واألعذار 
لتصرف املعلمة، وتذكرني بأن القرية صغيرة وال يوجد فيها سوى هذه الروضة، وتشرح لي أهمية الذهاب إلى الروضة للتعليم، وبعد أن استنفدت 

والدتي كافة الوسائل بإقناعي، طلبت من املعلمة أن تقنعني بالعودة إلى الروضة، ولكنني كنت مصرة أال أعود لتلك الروضة.

صورة األصابع
طبعت يف ذاكرتي

أمل حمايلة

بالقرب  جديدة  روضة  فتح  مت  حتى  طويلة،  زمنية  فترة  متِض  لم 
وانتقلت  الروضة،  مرحلة  أنهيت  أن  إلى  بها  التحقت  منزلنا،  من 
أنني  وأذكر  الدراسي،  العام  لبدء  جّدًا  متحمسة  كنت  املدرسة.  إلى 
قضيت الليلة مستيقظة أفكر في املدرسة، وفي املعلمات، وتساءلت 
في نفسي: هل توجد معلمات كتلك املعلمة املوجودة في الروضة؟ 
الدوام مبدرستي، أحببت مدرستي  أنسى ذلك، وبدأت  أن  حاولت 
كنت  احلادثة.  تلك  حدثت  حتى  احلب  ذلك  واستمر  ومعلماتي، 
النشاطات  يناقشن  بالصف اخلامس، فأخذت طالبات الصف  آنذاك 
التي سيقمن بها أثناء إحدى الرحالت املدرسية، ولكن صوتهن كان 
دخلت  وفجأة،  علينا-.  املفروض  التربوي  السياق  -في  »مزعجًا« 
مديرة املدرسة ومعها عصا خشبية مدهونة باللون البني، وقررت أن 
تعاقب جميع طالبات الصف بالضرب، بالرغم من أن هناك مجموعة 
كانت ملتزمة بالنظام. حاولت أن أشرح لها ذلك، ولكنها رفضت أن 
الشديد  بالضيق  أشعر  كنت  لقد  بالضرب.  جميعًا  وعاقبتنا  تسمعني 
وانعدام العدالة من تعنيف بعض املعلمات للطالبات بصورة جماعية 
بعضهن أمام بعض، وكنت أمتنى لو أن املعلمة تقوم بتنبيه الطالبات إلى 

أخطائهن بصورة منفردة وليس أمام زميالتهن، وبصورة جماعية.

والثانوية  اإلعدادية  املرحلتني  واستكملت  االبتدائية،  املرحلة  أنهيت 

في املدرسة نفسها، بدأت نظرتي للمدرسة تتغير من جديد، وبدأت 
تطرحها  التي  واألنشطة  واألفكار  العلمية  بالنشاطات  كثيرًا  أستمتع 
الذي  العلمي  املعرض  بفكرة  كثيرًا  أعجبت  العلوم،  معلمة  علينا 
وكنت  الدراسة،  في  باملتعة  شعرت  بأعمالنا.  لالحتفاظ  اقترحته 
األفكار  عن  والبحث  التفكير  على  دومًا  وأحرص  كثيرًا  متحمسة 
»أن  فكرة  عندي  تتكون  وبدأت  املعرض،  إلجناح  املتميزة  العلمية 
أتخصص في الفيزياء كمعلمة العلوم«، وبدأت أحلم بدراسة الفيزياء 

في جامعة بيرزيت.

احلاسم  الوقت  وحان  مرتفع،  مبعدل  العامة  الثانوية  أنهيت  عندما 
نهاية  هي  »ما  الالهب:  الالهث  السؤال  ذلك  ظهر  القرار،  التخاذ 
املطاف، ماذا سأعمل بعد أن أتخرج من جامعة بيرزيت؟ معلمة!«. 
مرة  العلوم  معلمة  تذكرت  ولكنني  معلمة،  أصبح  أن  استنكرت 
وأخبرت  معلمة،  سأصبح  أنني  فكرة  أتناسى  أن  حاولت  أخرى، 
بيرزيت على وجه  في جامعة  الفيزياء  دراسة  في  أرغب  أنني  والدي 
أقاربي  ولكن  ذلك،  على  وشجعني  بالفكرة  أبي  رحب  التحديد. 
ألتحق  أن  علي  ليفرض  أبي  إقناع  وحاولوا  بشدة،  ذلك  عارضوا 
بأنها  الفيزياء  الصيدلة، وأخذوا يصفون  أو  الهندسة  أو  الطب  بكلية 
مادة معقدة صعبة. لكن أبي لم يفعل، وأنا استكملت طريقي لدراسة 
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الفيزياء. شعرت آنذاك باخلوف من قراري، هل هو القرار السليم يا 
ترى؟! وأصبح التخصص يشكل حتديًا كبيرًا، ولكنني عندما التحقت 
باجلامعة، كنت أتذكر دائمًا عبارة معلمة الفيزياء: »من جد وجد، من 
سار على الدرب وصل، وأن مادة الفيزياء كغيرها من املواد وليست 
كما يصفها اآلخرون«، وعبارة أخرى حفظتها من كتاب اللغة العربية 
عندما  لنفسه  قالها  التي  نعيمة  ميخائيل  لألديب  النصوص  أحد  من 
 « الناصرة:  في  أخرى  مدرسة  إلى  بسكنتا«  في«  مدرسته  من  انتقل 
يا ميخائيل، كنت األول في بسكنتا ولن تكون األخير في  قلبك  قّو 
الناصرة«. كنت دائمًا أردد تلك العبارة دائمًا قائلة: »كنت األولى في 

املدرسة، ولن أكون األخيرة في قسم الفيزياء«.

تخصصت في الفيزياء وأنهيت دراستي اجلامعية في بيرزيت، وبدأت 
مت  الدراسة  مشروع  ولكن  املاجستير،  دراسة  استكمال  في  أفكر 
حيث  خاصة،  مدرسة  في  عمل  فرصة  على  حصلت  عندما  تأجيله 
كنت في نهاية الفصل الدراسي اجلامعي موشكة على التخرج، عندما 
مهنة  أحب  ال  »أنا  العبارة:  تلك  مخيلتي  في  أخرى  مرة  ارتسمت 
التعليم«. زميالتي املعلمات، أخبرنني أن مهنة التعليم هي األفضل 
واألسهل، فاملعلم له إجازات أكثر من غيره، وينتهي دوامه مبكرًا. لم 
يرق هذا الكالم لي، ولكنني وقعت عقدًا مع املدرسة، وبدأت عامي 
الدراسي. لقد كانت بداية صعبة جّدًا، إنها املرة األولى التي سأدخل 
فيها إلى الصف ألدرس مادة العلوم وباللغة اإلجنليزية لطالب لغتهم 
األم هي اللغة العربية. تذكرت أنني يجب أن أكون عادلة مع الطلبة 
وخير قدوة لهم، وأنني يجب أال أستخدم العقاب اجلماعي. شعرت 
التعليم،  فن  أجيد  أكن  لم  الطلبة.  جتاه  واملسؤولية  األمانة  بعظم 

من  به  تقوم  كانت  وما  العلوم،  معلمة  دومًا  أتذكر  كنت  ولكنني 
أنشطة، فقررت أن أشجع طالباتي على عمل معرض علمي، وبدأنا 
نستغل حصص الفن. بدأت أستمتع وطالباتي بالتعليم. أنهيت السنة 
وانخرطت  التعليم  مهنة  أحببت  ومرها.  وحلوها  بصعوبتها  األولى 
في أجواء املدرسة، ولكن بداية عام جديد تعني أنني ال بد أن أخطو 
خطوة أخرى في حياتي، وال بد أن أستكمل دراستي وألتحق ببرنامج 
وألتحق  اخلاصة،  املدرسة  أترك  أن  فقررت  العلوم،  تعليم  أساليب 
الوقت  وفي  التعليم،  بفن  ومهاراتي  خبراتي  بتطوير  أماًل  باملاجستير 

ذاته، انتقلت للعمل في املدارس احلكومية.

مبثابة  القرى  إحدى  في  حكومية  مدرسة  في  للعمل  انتقالي  كان  لقد 
دراستي  خلقت  كما  التعليمية،  العملية  لواقع  فكرية  ثقافية  صدمة 
من  اجلامعة  وعالم  جهة،  من  املدرسة  عالم  بني  فجوة  للماجستير 
العملية  سير  في  نغير  أن  بد  ال  بأننا  يقني  لدي  وأصبح  أخرى،  جهة 
التعليمية، وأن نغير في أساليبنا، ونتعلم هذا الفن، أي نتعلم كيف 

نعلم.

كبير،  بشكل  التعليمية  العملية  في  جتاربي  من  جتربة  كل  أثرت  لقد 
فيها  وأجد  وأقّيمها،  قدمتها  التي  احلصة  في  أتأمل  عندما  وكنت 
بعض األخطاء؛ أمتنى لو كنت أمتلك بعض املهارات واألساليب في 
التجربة واخلطأ، وأيقنت متامًا  اكتسبت بعضها من  التعليم، ولكنني 

أن مهنة التعليم مهنة سامية، وأنها ليست مجرد عمل.

مدرسة يبرود األساسية املختلطة

السيد عبد احملسن القطان رئيس مجلس األمناء لدى حضوره ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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