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قصص املعلمنييف التعليم والدراما

قالت اأم كالفان لولدها: »لقد التقيت مبعلمتك اأثناء الت�سوق، وهي ت�سلم عليك«.
فت�ساءل كالفان باندها�ش: »التقيت مبعلمتي؟ وهي تت�سوق؟«.

وردت الأم: »هل يعترب ذلك غريبًا؟ فهي مطالبة ب�رشاء طعامها«.
فعلق كالفان بانزعاج: »يا للعجب، كنت اأعتقد اأن املعلمني ينامون داخل التوابيت خالل ف�سل ال�سيف«.

املعلمون واملعلمات:
قصة الفعل .. قصة املعنى

مالك الرمياوي

يعترب  اإليهم  فبالن�سبة  مماثلة؛  تالميذ عديدون جتربة  وقد عا�ش 
املعلم ذلك ال�سخ�ش الذي يلج الق�سم ويفر�ش ال�سمت، ثم 
ي�رشع يف التف�سري ويطرح الأ�سئلة وي�سحح التمارين ويذهب 

اإىل حال �سبيله، دون اأن يتجاوز احلوار معه اإطار الدر�ش.1

كي ل يكون املعلمون كائنات مدر�سية فقط، ينظر لها الطالب 
اأنها بعد املدر�سة تذهب حلالة من البيات الالمدر�سي، كائنات 
و�سيطًا  الق�سة  اخرتنا  للمهنة،  عي�سها  �سياق  احلياة يف  تعي�ش 
ق�سة  العامل،  وبني  وبينه  وذاته،  املعلم  بني  املعلم وعمله،  بني 

هي التجربة املكتوبة بلغة التاأمل.

ق�سة املعلمني املهنية هي ق�ستهم يف احلياة كاملة، اأو هي ق�سة 
مدر�ستهم  من  يبداأون  فهم  دومًا،  يكتبونها  هكذا  حياتهم 
ومن  اإجنازاتهم  ومن  ومعلماتهم،  معلميهم  ومن  الأوىل، 
الواقع  ق�سة  معًا،  واحللم  الفعل  ق�سة  يجعلها  ما  اإخفاقاتهم، 
وق�سة الطموحات، “فكل ما كنت اأحلم به هو التعليم فقط، 
اأتعلم”،2 هذا ما تقوله معلمة عندما ا�سطرت  اأتعلم لكي  اأن 
لالنقطاع عن التعلم، وت�سيف »كاأن �سيئًا �سلب من حياتي، 
مل ولن تكتمل اإل به )التعليم(«.3 تك�سف املعلمة يف كتابتها 

اإن�ساين من معنى ملن يحرم  التعليم ك�سياق تكوين  ميتلك  كم 
الرغبة  هذه  ميلكون  ل  املدر�سة  �سن  يف  الطالب  لكن  منه، 

اجلاحمة ملاذا؟

بع�ش ما يكتبه املعلمون يعيد طرح م�سلمات التعليم، و�سواء 
متوا�سعًا  معرفة  بو�سفها  تقدميها  مت  اأم  للت�ساوؤل  طرحها  مت 
فكما  الروؤية،  ملنطقة  اإعادتها  يف  ي�سهم  ذلك  فاإن  عليها، 
ترى املعلمة لينا »اأن من مفارقات القدر اأن الطالب ل يقتنع 
نظر  يف  املعلم  يكون  ل  ذلك  فقبل  متاأخراً،  اإل  املعلم  بدور 
الطالب ر�سوًل، بل هو �سخ�ش يزعج حياتهم وي�سبب لهم 
يكون  واأحيانًا  ويعاقبهم،  بواجبات  ويكلفهم  ياأمر  املتاعب، 
الت�سورات  من  جمموعة  ثمة  م�سحكًا.4  �سخ�سا  نظرهم  يف 
املنظوري،  التوثيق  من  النوع  هذا  عليها  ي�ستمل  واحلقائق 
وقد  املعلم،  دور  لتقدير  الغالب  يف  يتاأخرون  الطالب  فاأوًل 
املعلم  فيها  �سياقات حمددة يكون  يكون هذا �سحيحًا �سمن 
من  الطالب  متكني  على  ويعمل  ال�سلبة،  املعرفة  على  يركز 
يرون  ل  والطالب  مل�ستقبلهم،  �رشورية  اأنها  يعتقد  قدرات 
ذلك، ولكنهم يعودون لتقدير دوره م�ستقباًل، ولكن هذا يف 
اإعداد  األ وهو  جزء منه يعود مل�سكل تربوي مل يح�سم بعد؛ 
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املعلم  اإغفال حا�رشهم، ولهذا يكون  الطالب للم�ستقبل مع 
قد اأغفل حلظتهم احلالية فتجاهلوا تقديره الآن، وقد رّكز على 
م�ستقبلهم ف�سيكت�سفون ذلك متاأخراً ويقدرونه، ولكن نكون 
قد خ�رشنا جدوى عمله، كما خ�رشنا تقدير الطالب ملعلمهم.

ولالآخرين  اأوًل،  اأنف�سهم  للمعلمني  يك�سف  لأنه  مهم  هذا 
ثانيًا، كيف يرون فعلهم؟ وكيف يعربون باللغة عن معنى ما 
ما ميكن  باللغة  ي�ستح�رشون  املعلمون  يكتبه  ما  يفعلون؟ عرب 
وخربتهم  جهة،  من  مهنتهم  عن  الأولية  خربتهم  ت�سميته 
املت�سكلة خاللها من جهة اأخرى، ولكن التعبري باللغة هو اأي�سًا 
اإ�سرتاتيجية يف الفعل والقول والروؤية، فما يكتبه املعلمون هو 
فالكتابة  الروؤية،  ت�سكيل  مياثل  الذي  املعنى  ت�سكيل  من  نوع 
باللغة ما نريد  اأن نرى  نتعلم  اللغة واملعنى، كيف  موقف من 
�سياق  قبلنا وكانت  ت�سكلت  لغة  عنه يف  نعرب  روؤيته، وكيف 

ت�سكلنا، فكيف ن�سكل ونرى ما �سكلنا كرائني؟

اأما النقطة الثانية التي تثريها الكتابة فهي دور املعلم، وهل هو 
دور ر�سويل، دور ذو قد�سية وقائم على التبجيل والتقدي�ش؟ 
الأخالقي  للم�سمون  اأقرب  املعلم  دور  هل  اآخر  ب�سكل  اأو 
القيمي باملعنى املثايل اأم هو دور معريف تاريخي يرتبط ب�سياق 
تطبيقية  ولغايات  معرفية  ومرتكزات  اإن�سانية  وق�سايا  زمني 
وتقنية واأخرى �سيا�سية اجتماعية؟ هل املعلم �ساحب ر�سالة 

اأم باين ق�سة؟

�سوؤال  هو  املهنة  ف�سوؤال  مهنته،  قبل  املعلم  مهمة  يف  لنفكر 
التقنية  يف  و�سوؤال  وامل�سمون،  الفكرة  يف  �سوؤال  �سقني،  ذو 
والو�سيلة، ولكي نرى ماهية املهنة، علينا اأن نرى طبيعة املهمة 

املطلوبة، وحتليلها من حيث ال�سكل واملحتوى.

من م�ساق تاأ�سي�سي يف الدراما يف �سياق تعلمي.



196

ني
لم

ملع
ص ا

ص
ق

املعلم؟ وكيف ميكنه حتقيقه؟ يف �سوء ذلك  املطلوب من  ما 
نفح�ش هل ما لدى املعلم ر�سالة منجزة عليه تبلغيها وحتقيقها 
يعمل يف  )معريف(  اأب�ستيمولوجي  �سخ�ش  املعلم  اأن  اأم  كنبي 
التي  والتعليم  الرتبية  وظيفة  و�سمن  واملعرفة،  الثقافة  حقل 
يعني  ما  واجتماعية،  اإن�سانية  غايات  ذات  معرفية  علوم  هي 
اأنه يعمل يف حقل اإن�ساين اأوًل )حقل متغري وذو تاريخ( وقابل 
لالختالف واحلوار دومًا، واأن مهمة العمل مع طالب �سغار 
)مفو�سًا  بو�سفه  معهم  وجوده  ميثل  بالغ  �سخ�ش  مهمة  هي 

اجتماعيًا( من املجتمع.

املعلم هو املجتمع يف �سيغة �سخ�ش مفو�ش ملحاورة الطالب، 
مبا اأن املجتمع هو خربة واأدوات اإنتاج وتاريخ كينونة ومعرفة 
حياة، فاملعلم يتفاعل مع الطالب لتمكينهم من اكت�ساب هذه 
يحمل  واملعلم  اأزمان،  اأي�سًا  املجتمع  لكن  املجتمعية،  الثقافة 
ينمون  الطالب  اأن  املكتمل، يف حني  للمجتمع  وزمنًا  ثقافة 
حتى  هم  ثقافة  و�سمن  للت�سكل،  طريقه  يف  هو  زمان  يف 
لروؤاهم  ت�ستجب  مل  بعُد  وهي  فيها،  �رشكاء  لي�سوا  اللحظة 
وطموحاتهم، ولذلك هم بحاجة ملعلم يقدم لهم الثقافة ول 
يفر�سها عليهم، ويالئم الثقافة لتت�سع لأ�سئلتهم وطموحاتهم 

وميكنهم من الإجناز �سمنها لي�سعروا بتملكها.

»فال يحتاج التالميذ اإىل مر�سد روحي، ول اإىل واعظ ديني. 
موثوق  باأ�سخا�ش  لقائهم  خالل  من  �سخ�سيتهم  يبنون  فهم 
منهم، ل يكتفون باإعطاء الدرو�ش بل يبدون كاأنا�ش متعددي 
خاللهم  من  تتج�سد  اجتماعيني  وكفاعلني  الهتمامات 
امل�سالح والأهواء وال�سكوك والثغرات والتناق�سات والعيوب 
باقي  مثل  يواجهون  كفاعلني  واأي�سًا  واللتزامات،  واملزايا 

النا�ش، م�سار احلياة واحتمالت ال�رشط الإن�ساين«.5

اإذن، املعلم ميلك ق�سة هي ق�سة الثقافة الإن�سانية، ق�سة عليه اأن 
يعيد حماكاتها مع طالبه كق�سة عي�ش اأوًل، ويعيد اإنتاج الق�سة 
واإعادة  ثانيًا،  ق�ستهم  وت�سبح  فيها  كائنات  لي�سبحوا  معهم 
جملة  خالل  من  واملعرفية  واملهنية  ال�سخ�سية  ق�سته  اإنتاج 
الإزاحات التي يولدها لكي ينزاح لطالبه، ما يعني اأنه ميلك 
ق�سة قدمية ي�سعها داخل م�رشوع لتعليم الطالب فن النخراط 
يف احلياة، وميلك م�رشوعًا ينفذه مع الطالب ليعيد اإنتاج ق�سته 
وق�سة املهنة والثقافة يف �سوء عملية امل�رشوع، وفاعلية الطلبة، 

وحراك الفكرة.

»فاأنا مل اأكن اأخطط يومًا اأن اأكون معلمة ... فكيف اإذاً كنت 

يف  طريقه  املعلم  يبداأ  هكذا  البداية؟6  بهذه  م�سواري  �ساأبداأ 
املهنة من الت�ساوؤل وال�سك، وحتى من الرف�ش يف الكثري من 
اإح�سا�ش  اأي  ول حتمل  نبوية،  بداية  لي�ست  وهذه  الأوقات، 
بالر�سالة ول متلك طماأنينة اليقني بل هي ككل الفعل الإن�ساين 
تبداأ من حرارة ال�سوؤال ومن طاقة ال�سك ومن معاندة الرف�ش، 
هنا املعلم يبداأ ال�ستباك مع املهنة كجزء من معاركته للحياة، 
وهي غالبًا يف ت�سور املعلمني واملعلمات فر�سة لكنها فر�سة 
اأقل من الطموح، ولذلك فهم يرونها )فر�سة جمه�سة لالأحالم 

ال�سابقة، لكنها فر�سة بداية لأحالم قادمة(.

واأعلن  حلظة،  اآخر  يف  واأتراجع  حما�ستي  اأفقد  »كدت 
اأيامي  مرور  بعد  لكن  -ولالأبد-  املهنة  هذه  من  ان�سحابي 
الأوىل هناك »عقدت العزم على اأن اأ�سلك منحى اآخر، واأن 
من  بدًل  خلربتي  اأ�سيفه  جديداً  �سيئًا  التجربة  هذه  من  اأجعل 
جعلها �سداً منيعًا يف وجه جناحي«.7 هنا يكمن جوهر املهنة 
التي هي ق�سة التجربة ولي�ست مثالية الر�سالة، فاملعلمة حتبط 
وتفقد احلما�سة وتكاد تهرب، وهذا هو العي�ش احلقيقي ب�سيغة 
والتحدي،  بال�سعوبة  تت�سم  ب�رشية  ظروفًا  تواجه  اأن  الب�رش، 
كيف  قرارك  ومن  التحدي  لهذا  ت�سورك  من  تبداأ  والق�سة 
لبطولة  كحبكة  حكايتها  حبكة  وهنا  تقرر  املعلمة  تواجه: 
اإن�سانية، لي�ش من ر�سالة هناك وقد ولدنا لنحققها، بل نحن 
عي�سنا،  طريقة  هي  التي  وق�سيتنا  ر�سالتنا  ننتج  العمل  عرب 
وجتعل  جديداً  دربًا  وت�سلك  اإرادتها  حت�سد  اأن  تقرر  فاملعلمة 
منه جتربة لأفق حياتي خمتلف، هنا مركز املعنى »اأن اأجعل من 
يكون  اأن  من  بدًل  خلربتي  اأ�سيفه  جديداً  �سيئًا  التجربة  هذه 
عقبة يف طريق جناحي«، قلت هذا مركز املعنى نعم، هو مركز 
معنى الوجود، ومعنى الفعل، ومعنى املهنة، فاملعنى لي�ش �سيئًا 
مينح لنا اأو نعطيه لغرينا اأو لفعلنا اأو لوجودنا، لأن املعنى لي�ش 
�سيئًا يعطى، بل هو الفعل الذي نرتقي به مل�ستوى التجربة التي 
ت�سيف لنا �سيئًا يف مو�سوع اخلربة والروؤيا، ويف م�ساألة الذات 

والدور والكينونة.

هنا اأعتقد ومن �سوؤال كيف اأجعل من هذه التجربة �سيئًا جديداً 
اأ�سيفه خلربتي بدًل من اأن يكون عقبة يف طريق جناحي، تبداأ 
الر�سالة احلقيقية للمعلم، من �سوؤال كيف؟ كيف نبني التجربة 
منونا  ن�ستثمرها يف  كيف  ونفهمها؟  نقراأها  كيف  ونخلقها؟ 
يف  نفعل  ما  �رشد  بقوة،  ال�رشد  اأهمية  حت�رش  هنا  وكينونتنا؟ 
اأ�ساليب  وتو�سح  الفعلية،  كينونتنا  توؤكد  فالق�س�ش  ق�س�ش، 
ال�سخ�سي  ال�سوت  اإنتاج  من  ومتكننا  احلياة،  يف  ن�ساطنا 
به  يحيط  ما  وتاأريخ  حلياته،  الفرد  تاأريخ  عرب  ق�سته،  املت�سيد 
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كمجال لذاته واأفق لوجوده حالة من »الرثثرة اجلماهريية«، 
تزعج �سمت  و�سو�ساء  العاديني،  للنا�ش  ثروة  ت�سكل  ثرثرة 

ور�سانة املوؤرخني واملخت�سني.

»اأذكر اأنني منت، ونحن يف دولة الكويت، وعندما ا�ستيقظت 
العراق،  دولة  يف  الآن  نحن  يقول  والدي  �سمعت  النوم  من 
خاطري  يف  جال  �سمعت،  ما  اأ�سدق  ومل  كثرياً  ا�ستغربت 
اإىل  ونقلها  عمارتنا  حمل  قد  الريح،  ب�ساط  اأن  اأيعقل  �سوؤال 
العراق! مل اأكن اأعي، ماذا يحدث �سوى اأنه كان لزامًا علينا اأن 
ننام حتت الأر�ش يف �رشاديب خا�سة، ل نرى �سوء ال�سم�ش، 
اإىل  �ساأذهب  متى  يوميًا،  نف�سه  ال�سوؤال  اأمي  اأ�سال  وكنت 
املدر�سة؟ اأريد اأن اأ�سّمع الكلمات للمعلمة منال. ولكن دون 

جدوى«.8

النف�سية  احلياة  خ�سائ�ش  يقدم  ل  الق�ش،  من  النوع  فهذا 
مبعزل عن ال�سياق ال�سيا�سي الجتماعي، بل اإن الق�سة حتتوى 
والهويات  الإن�ساين  الفعل  فيها  يت�سكل  التي  الأ�ساليب  على 
تاريخ  الفل�سطيني، حكاية  فهنا حكاية اجلواب  الجتماعية. 
التيه الفل�سطيني، معاناة الغربة واحلرب واللجوء والعودة غري 
نف�سيًا  يت�سكل  معلم  ق�سة  فقط  لي�ست  هي  بالتايل  القانونية، 
وثقافيًا �سمن �سياق يكون فيه الطارئ هو ال�سيد، وتفعل فيه 
هي  بل  الواعية،  ال�رشورات  من  جوهريًا  اأكرث  دوراً  ال�سدفة 

اأي�سًا حكاية تقارب تاريخ �سعب ومنطقة.

ل  التي  ال�سعبية  الفاعلية  من  حموري  جزء  هو  املعلم  لكن 
الوجود  مينح  الذي  املعنى  تخلق  بل  فقط،  معاناة  تواجه 

خالد،  ا�سمه  مميز  طالب  بينهم  من  »كان  الإن�سانية،  �سفته 
اأ�سعد به جداً  وكان يبدع يف العزف على »الأورغ«، كنت 
عندما ياأتيني م�رشعًا قائاًل: »اأمانة �سوريني واأنا بعزف«، ثم 
ي�ساألني كيف ال�سورة؟ هل اأنا جميل واأنا اأعزف؟ كنت اأ�سميه 
باملو�سيقار، وكان ذلك ي�سعده كثرياً «.9 هذا ما يقوله طالب 
اأنه  نعرف  اأن  يجب  �سوؤاله  عمق  نفهم  حتى  ولكن  ملعلمته، 
معلمته  اأراد من  الب�رش، وقد  القدرة على  فاقد  طالب كفيف 
له جماله؟ هنا  له �سورته وتوؤطر  التي ت�سف  اأن تكون عينه 
مهنته  اأن�سنة  ق�سته يف  التي هي  املعلم  ر�سالة  الر�سالة،  تكمن 
من خالل بنائها وكتابتها كتجربة يف التكون املهني والذاتي، 
اإنتاج  لغاية  ل  املُفعَّ التفكري  غايتها  تاأملية  �رشدية  وكممار�سة 

ل لتطوير املمار�سة. املعنى املُفعِّ
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من م�ساق عباءة اخلبري �سمن برنامج التكون املهني.
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