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رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

مدّر�ضان اثنان قلبا كل كياناتي، جعال كل اأحالمي تتمحور حول مهنة التدري�س، فقررُت اأن تكون مهنتي يف امل�ضتقبل. 
ع�ضت كل التفا�ضيل الدقيقة يف حياتي واأنا اأجته واثق اخلطى نحو هذه املهنة، عقلي الباطن كان مربجمًا هو الآخر على هذا 
امل�ضار، منذ �ضنوات املرحلة الأ�ضا�ضية يف مدر�ضتي اجلميلة يف قريتي ال�ضغرية تلفيت، كنت اأوؤكد لنف�ضي يوميًا، اأن التعليم 
�ضيكون مهنتي، تخليت نف�ضي معلمًا يتجول يف ف�ضله، ويعطي هذه احل�ضة اأو تلك، مل اأحدد حينها اإن كانت ح�ضة للغة 

العربية اأو الريا�ضيات اأو التاريخ، كّل ما كنت متاأكداً منه اأنني اأنا معلم هذه احل�ضة ... .

حني قررُت أن أكون 
معّلمًا

ح�مد حج حممد

معلم التاريخ كان عمالقًا يف داخلي، كانت ح�ضته ق�ضرية 
جداً، على الرغم من اأن كل احل�ض�س كانت مت�ضاوية يف 
اأن  ح�ضته  اقرتاب  عند  فكرت  ما  كثرياً  لكنني  مددها، 
كي  احل�ضة  هذه  لطول  النتباه  املدر�ضة  مدير  من  اأطلب 
تت�ضاوى مع بقية احل�ض�س، ت�ضكلت يف داخلي فوبيا ِق�رش 
ح�ضة التاريخ، رمبا لأنني ع�ضقتها ومتنيت اأن تطول، رمبا 
اأردتها اأطول من روايات )ليف تول�ضتوي( الطويلة! تبداأ 
احل�ضة ويبداأ املعلم باإعطائنا املنهاج املقرر بطريقة الق�س، 
تنتهي احل�ضة ويدق اجلر�س مثل انتهاء حلقة من م�ضل�ضل 
تنتهي،  ل  التي  اخلرافية  وبطولته  حلظاته  كل  نع�ضق 
التاريخ  يف  درو�ضًا  مينحنا  املعلم  وهذا  ال�ضنون  وتتواىل 
ع�ضقناها، املنهاج نعيه –كطالب- بكل تفا�ضيله الدقيقة 
من خالل ق�ض�س حقيقية حتكي املنهاج بطريقتها ال�رشدية 

املثرية، معلم قررت اأن اأقّلده يف كل مناحي حياتي، ذلك 
املعلم ال�ضارد ... .

يكون  اأن  يل  قّدر  والدي،  وجداين،  �ضكن  اآخر  معلم 
التاريخ،  معلم  كما  وكان  مدر�ضتي،  يف  معلمًا  والدي 
يدّر�ضنا  كان  الرحيل،  ياأبى  �ضكونًا  اأعماقي  �ضكنوا  ممن 
مادة )الرتبية املهنية( التي ل اأعلم اأين �ضار هذه املبحث 
الآن، وملاذا األغيت اأو ُنقلت اأو حتورت هذه املادة؟! كان 
كاأنه  والعملّي،  النظرّي  بني  لنا  ميزج  )والدي(  معلمي 
النظريات  واأن  العمل،  ي�ضحبه  القول  اأن  يعّلمنا  اأن  اأراد 
تتطلب التجارب، كنت اأت�ضوق لهذه احل�ضة التي اأت�ضّوق 
من  الكثري  زرعنا  اأننا  اأذكر  التعليم.  من  اأكرث  للعمل  فيها 
الطعام،  وطهي  احللويات  �ضناعة  وتعّلمنا  املحا�ضيل، 
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اأكرث،  عمليني  نكون  كيف  نتعلم  كنا  املالب�س،  وغ�ضيل 
عبادة،  العمل  اأن  عّلمنا  باأيدينا،  اأعمالنا  ننجز  وكيف 
عملّي،  ب�ضكٍل  وق�ض�ضه  التاريخ  معلم  درو�س  ونفذنا 
رمبا كان يعلم والدي املعلم اأنني �ضاأكون مدّر�ضًا يومًا ما، 
للح�ضة  التح�ضري احلقيقي  تعرفت من خالله على كيفية 
تابع معي  الكتابي مطلقًا-  التح�ضري  ذلك  معياراً  –لي�س 
الدرو�س النظرية ومدى ا�ضتفادتي من تطبيقاتها العملّية، 
اأكون  اأن  اأ�ضبحت عليه، وجعل قراري  ملا  رمبا ما هياأين 

معلمًا يف يوم ما باأنه حت�ضيل حا�ضل... .

ل اأقول اإن فرتة درا�ضتي يف املدر�ضة كانت اإيجابية وممتعة 
دائمًا، كانت هناك العديد من العوائق التي جعلت هذين 
يف  مبا�رش،  غري  ب�ضكل  جتاوزها  على  يعينانني  املعلمني 
الالزمة  الطاقة  منحوين  جدد  معلمون  جاء  معينة  فرتات 

ومعلم  والدي  يل  منحها  كما  لال�ضتمرار 
يغادرون  كانوا  املعلمني  هوؤلء  ولكن  التاريخ، 
تاأخذك  التدري�س  يف  اأ�ضاليبهم  كانت  مبكراً، 
ربيعية  اأمطاراً  علّي  ت�ضاقط  ممتعة،  رحالت  اإىل 
هذان  اإل  يتبق  ومل  وذهبوا،  ع�ضقتهم  منع�ضة، 
ما  هذا  الباقية،  درا�ضتي  مدة  طوال  البطالن 
ومدى  بطلبته،  املعلم  عالقة  حول  اكت�ضفته 
واأ�ضلوبه معهم، وتاأثري كل ذلك على  له  حبهم 

ع�ضقهم للمبحث الذي يقوم بتدري�ضهم اإياه.

بتنفيذها  قمت  التي  اجلميلة  الذكريات  من 
ثقافية  م�ضابقة  فكرة عمل  الطلبة،  مع زمالئي 
اللغة  معلم  اختارين  املدر�ضة،  م�ضتوى  على 
باإجراء  لنقوم  العربية وثالثة زمالء من زمالئي 
امل�ضابقة، جل�ضنا ور�ضمنا معامل امل�ضابقة وطريقة 
كتابة  يف  م�ضابقة  تكون  اأن  اخرتنا  اإجرائها، 
الق�ضة الق�ضرية، حذرنا املعلم من خطورة ف�ضل 
امل�ضابقة، طلب منا اأن نقراأ الق�ض�س، ون�ضتعد 
منها،  الأف�ضل  الطلبة لختيار  ق�ض�س  ل�ضتالم 
�ضجعنا على حتمل م�ضوؤوليات املتابعة والنقد، 
كان معلمًا مثرياً، منحنا الفر�ضة لنكون نحن، 
الق�ض�س  مئات  وا�ضتلمنا  امل�ضابقة،  ونفذنا 
قراًء  �رشنا  لنقدها،  وجل�ضنا  وامل�ضاركات، 
لأنف�ضنا  لنثبت  فر�ضتنا  املعلم  منحنا  ونّقاداً، 
اأننا قادرون على اأن نكون، و�ضنكون، واأمتت 
بعد  امل�ضابقة  نتائج  واأعلنت  عملها  اللجنة 

لنقرر،  الفر�ضة  والتقييم، مت منحنا  القراءة  اأيام عدة من 
اأول جتربة حقيقية يف  قدراتنا، وخ�ضنا  واأثبتنا  وقررنا، 
اأنه يجب  اأدرك م�ضّبقًا  الذي  املعلم  اإياها  العمل، منحنا 
الآن  اأتذكره  ما  والبتكار.  الإبداع  فر�ضة  الطلبة  منح 
اأقل  كان  اللجنة  طالب  اأحد  اأن  امل�ضابقة،  تلك  عن 
م�ضتوى من بقية اأفراد جلنة امل�ضابقة، ولكنه، وباإ�رشار، 
الق�ضة، و�ضار خالل  فن  ويطالع حتى عرف  يقراأ  ظل 
ب�ضوؤون  عاملًا  مثقفًا  امل�ضابقة-  –فرتة  الثالثة  الأ�ضابيع 
الق�ضة الق�ضرية ونقدها، ل اأدري كيف؟ ولكنني ملحته 
الوقت  ذلك  يف  الدرا�ضية  الأيام  اأحد  ا�ضرتاحة  فرتة  يف 
يقراأ جمموعة ق�ض�ضية بعنوان »وت�ضتمر احلياة« للكاتب 
يعقوب الأطر�س، اأثبت نف�ضه ذلك الطالب لأنه امتلك 
لإثبات  الالزمة  الفر�ضة  ذلك  وقبل  والإ�رشار،  العزمية 

ذلك.
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اأن  غريبًا  ولي�س   ،2003 العام  الثانوية  درا�ضتي  اأنهيت 
لتها  التي ح�ضّ العالمات  اأعلى  التاريخ هي  تكون عالمة 
عالمة  اأن  وتفاجاأت  ا�ضتغربت  لكنني  التوجيهي،  يف 
الرغم  على  التاريخ،  لعالمة  م�ضاوية  كانت  الريا�ضيات 
ومقيتة!  وموؤملة  طويلة  كانت  الريا�ضيات  ح�ضة  اأن  من 
على الرغم من معلمها الطّيب، مل اأكن اأحب تلك املادة، 
لعدو ل  اأ�ضري  كاأنني  اأرى ح�ض�ضها طويلة جداً،  وكنت 
يرحم، كاأنني اأ�ضري يف �ضحراء غري منتهية يف جو لهب 
املادة  لتلك  كرهي  يف  اأبالغ  ل�ضت  حاّرة،  رمال  على 
ما حريّين  فيها، هذا  تفوقت  لكنني  الطويلة،  وح�ض�ضها 
كثرياً، رمبا ل يكفي ع�ضق املعلم واأ�ضلوبه املمتع لتح�ضيل 
اأعلى العالمات يف مادته التي يدّر�ضها ...! ول�ضُت اأدري 
ملاذا؟! ورمبا جمود تلك املادة ل ي�ضمح ملعلم الريا�ضيات 
الطّيب اأن ينقلنا اإىل جٍو من ال�رشد والق�س، ملادة لي�س فيها 
اأف�ضل  عالمة  اأن  الآن  يهمني  ما  والقوانني،  الأرقام  اإل 
مادة لدّي واأبغ�ضها كذلك كانت اأعلى العالمات، وهذا 

تناق�س مل اأفهمه فعاًل!!

املجاورة  قبالن  قرية  تعييني معلمًا يف  ال�ضنون ومت  مرت 
اجلديدة،  مدر�ضتي  يف  ح�ضة  اأول  اإعطاء  وعند  لبلدتي، 
لهذا  اأعددتها  قد  التي كنت  النظريات  اأن كل  اكت�ضفت 
اليوم ل ت�ضاوي �ضيئًا، نظرية حديثة ولدت يف تلك احل�ضة، 
نظريتي اخلا�ضة واأ�ضلوبي اخلا�س، يف داخلي كان معلم 
من  اأنهل  اأنني  اأح�ض�ضُت  املعلم،  ووالدي  القدمي  التاريخ 
اأحتاج لدرا�ضة  اأعد  ال�ضايف واأ�ضقي طلبتي، مل  ينبوعهما 
ي�ضكنان  املعلمان  هذان  كان  لتطبيقها،  جامدة  نظريات 
يف داخلي، وكان عقلي ي�ضتعني بهما ويخرج املعلومات 
بطريقته اخلا�ضة، ل داعي اأي�ضًا لتطبيق املنهاج بحذافريه 
املقيتة يف تلك احل�ضة، �ضيفقدك حينئذ اأ�ضلوبك وكيانك، 
وت�ضبح كاآلة اأو جهاز عر�س يف نقل املعلومات املوجودة 
بحذافريها، كنت اأمزج يف ح�ض�ضي بني حكايات معلم 
احلياة  تطورات  ناهيك عن  املنهاج،  التاريخ ومعلومات 
من  املتح�رشّة  التدعيمية  بالأمثلة  ت�ضتعني  اأن  ميكنك  وما 

واقع احلياة لرت�ضيخ املفاهيم وتعليمها بطرٍق جديدة.

اأ�ضياء اأخرى اأفادتني، اأبطال جدد زرعوا يف داخلي حب 
زارين  العربية  اللغة  م�رشف  تطويرها،  وفكرة  التدري�س 
قرية جوري�س وفاجاأين،  املنف�ضلة يف  لل�ضمائر  يف ح�ضة 
عند انتهائي من احل�ضة وجدته قد �ضكرين على ا�ضتخدام 
طريقة لعب الأدوار يف تدري�س هذه ال�ضمائر، واأخربين 

اأن معظم املعلمني ي�ضتخدمون الطريقة التلقينية اجلامدة، 
لي�س لأنهم ل يعرفونها، بل رمبا ب�ضبب تراكمات احلياة 
معه  وجل�ضت  لالإبداع،  الذهني  املعلم  �ضفاء  وعدم 
مطوًل لأجد بحراً من املعلومات وطرق التدري�س حتتاج 
بدًل  املختلفة  والتعليم  الرتبية  دورات  يف  ل�ضتثمارها 
على  وحثني  املجّدية،  غري  التلقينية  الدورات  بع�س  من 
اأكون )طاحون( قراءة يف خمتلف  اأن  القراءة، طلب مني 
الن�ضيحة  هذه  تلّقى  اأنه  اأي�ضًا  يل  قال  والآداب،  العلوم 
وعمل بها قبل �ضنوات طويلة من امل�رشف ال�ضابق، واآتت 

اأكلها، ن�ضحني ونفذُت ن�ضيحته فوراً ... .

الراحل  الرتبية الإ�ضالمية  اآخر دخل عاملي، م�رشف  بطل 
اأعادين �ضنوات اإىل الوراء حني زارين يف جوري�س اأي�ضًا، 
العربية،  اللغة  اإىل جانب  حيث دّر�ضت الرتبية الإ�ضالمية 
مقرر  على  اأ�رشف  الذي  الدكتور  توجيهات  اإىل  اأعادين 
هذا  ح�رش  اجلامعة،  من  تخرجي  قبيل  العملية  الرتبية 
امل�رشف احل�ضة، وكانت عبارته الأوىل عند جلو�ضي معه 

فور انتهاء احل�ضة:

اأنا تعلمت الكثري من هذه احل�ضة. «

مل�رشٍف  كيف  متعجبًا،  م�ضتغربًا  ذلك  �ضبب  عن  �ضاألته 
ح�رش ليقّيم يل ح�ضة اأن يتعلم من احل�ضة نف�ضها التي جاء 
اأ�ضباب  من  اآخر  �ضببًا  جعلته  الذي  رّده  اأبهرين  ليقّيمها، 

جناحي، قايل يل:

 كلنا يجب اأن نتعلم من بع�ضنا، ل يوجد �ضخ�س معلم  «
فقط يجل�س يف برجه العاجّي ويعطي الأوامر والن�ضائح 
تتعلم مني وت�ضتمع  اأنت  اأتعلم منك،  اأنا  والتقييمات، 
اإىل توجيهاتي، اأنت تعّلم الطلبة ورمبا تتعلم منهم، نحن 
نتعلم من اأفراد املجتمع املحلّي، من احلكايات احلياتية 
وتفا�ضيلها الدقيقة، كلنا نعّلم ونتعلم من كلنا، و�ضنبقى 

كذلك حتى نغادر هذه احلياة.

وجتاربي  القدميان،  ومعلماّي  الإ�رشافية،  الن�ضائح  تلك 
تكونت  التي  اخلا�ضة  ونظرياتي  املتعددة،  مدار�ضي  يف 
اأرى  جعلني  الذي  امل�رشوع  عن  ناهيك  التعليم،  حول 
وعينّي  يف  ت�ضع  التي  النور  كقطعة  والتعليم  الرتبية  عامل 
بعد ظالم طويل معلنة نهاية النفق- كل ذلك هو ما �ضكل 
امل�رشوع الذي اأعاد �ضياغة نظرياتي يف التعليم؛ م�رشوع 
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مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي املعنون بـ )بلدات 
من  طلبتي  من  املركز مبجموعة  مع  وحكايات(، خ�ضته 
مدر�ضتي تلفيت، مدر�ضتي التي كان فيها والدي ومعلم 
اإنهاء  بعد  اإليها  ا�ضتقت  التي  مدر�ضتي  قدميًا،  التاريخ 
املرحلة الثانوية، وعدت اإليها معلمًا اأخرياً، عدت لأعطي 
التي  الأمكنة  تلك  ُتن�ضى،  التي  اأمكنتي  يف  احل�ض�س 
ُزرعت فيها كل الذكريات مع كل من كنت معهم، وكل 

من علموين بوح احلروف وجمالّيات الفكرة والر�ضالة.

كان امل�رشوع مميزاً، كتبنا ق�ضة قريتنا وحكاياتها، ر�ضمنا 
وا�ضتمعنا و�ضجّلنا، كنت والطلبة نعمل معًا، كلنا اأع�ضاء 
كنا طلبة ومعلمني وباحثني  واإياهم  اأنا  معًا يف م�رشوع، 
وم�ضورين وفنانني ور�ّضامني ... لنقدم م�رشوعنا اخلا�س 
ونظريتي  املتكامل،  اخلا�س  اإنتاجنا  تلفيت(،  )حكايات 
اخلا�ضة اجلديدة التي جعلت من املمار�ضة والعمل مدخاًل 

خللق وا�ضتخراج الإبداع واملكنون يف داخل طلبتي.

وهكذا و�ضلت خلال�ضة التجربة حول كل ما جرى يف 
حياتي تربويًا، الإبداع لي�س له مكان وزمان معني، كما 
اأنه غري مرتبط مبنهاج معني اأو خطة معينة، الإبداع فكرة 
باأبهى  لتظهر  اأن نح�ضن ترجمتها  قابلة للرتجمة، وعلينا 
اأجمل ما  ا�ضتخراج  نتعلم، نحاول  �ضورة، نحن جميعا 
فينا باأجمل الطرق والأ�ضاليب، مركز القطان عرف كيف 
ي�ضتخرج اجلميل من طلبتي، وعرف كيف يعطي املعلم 
اأبهر كل من عمل  واأبهرين، كما  درو�ضًا يف ذلك، جنح 
معه، ما اأمتناه فعاًل هو اأن نحاول البتكار، اأن نعربّ عما 
يجي�س يف داخلنا خارج نطاق التقليد، اأن نحاول تعليم 
ن�ضارك  اأن  املمتعة،  الطرق  با�ضتخدام  والآخرين  اأنف�ضنا 
اجلميع،  نوؤثر يف  اأن  ونحاول  اجلميع  من  نتعلم  اأن  معًا، 
العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنتهجه  اأن  اأمتنى  ما  هذا 
واأن نعمل به نحن حتى يت�ضنى للوزارة تطبيقه كمعلمني 

وموؤ�ض�ضات تربوية ومراكز تربوية.

م�ضابقة  تنظيم  يف  قدميًا  الطلبة  زمالئي  وبع�س  جناحي 
التجربة واملمار�ضة،  ليتاأّتى لول  الق�ضرية، مل يكن  الق�ضة 
ولول الفر�ضة املمنوحة لنا اآنذاك، التي خلقت لنا طريق 
النجاح، كما الفر�س املمنوحة لنا يف ممار�ضة الرتبية املهنية، 
القول، واأن خو�س  ي�ضاحب  الفعل  اأن  نتعلم  قد جعلتنا 
التجارب العملية هو معيار الإجناز احلقيقي. واإبداعي يف 
يف  ال�ضيق  الأ�ضلوب  لول  ليح�ضل  كان  ما  التاريخ  مادة 

التدري�س الذي تلقيته من معلم التاريخ، وتفوقي يف مادة 
�ضرٍب  نتيجة  كان  من جمودها،  الرغم  على  الريا�ضيات، 
الرتبويني  امل�رشفني  تعاليم  الطويلة.  احل�ضة  مل�ضقة  وحتمل 
�ضيء  كل  من  اأتعلم  اأن  وحول  واملطالعة،  القراءة  حول 
اأ�ضلوبي ونظرتي  تعاليم غريت من  واأي �ضخ�س، كانت 
نتيجة  جاءت  التي  اخلا�ضة  الرتبوية  نظريتي  احلياة.  اإىل 
تراكمية لكل الأحداث الرتبوية يف حياتي، واملعلومات 
خلقتا  الرتبوي،  والعمل  والرتبية  الإدارة  عن  الالحقة 
بع�س  حتى  واملحقق.  املطلوب  بني  يوازن  معلمًا  مني 
ال�ضلبيات التي مرت بها مراحلي ال�ضابقة، كانت درو�ضًا 
اأحاول اأن اأجتنب اإيقاع طلبتي فيها. اأما م�رشوع  حقيقية 
حياتي  يف  التجارب  خامتة  فكان  تلفيت(،  )حكايات 
الرتبوية حتى اللحظة التي كتبت فيها هذا املقال، م�رشوع 
التجربة والعمل، م�رشوع ترجم كل مراحلي وحقق يل 
الطموح املطلوب باإ�رشاك طلبتي يف عمل مبدع مبتكر، 
يف  قدميًا  عليها  ح�ضلت  قد  كنت  فر�ضة  طلبتي  منحت 
فر�ضة  منحتهم  مدر�ضتي،  يف  الق�ضرية  الق�ضة  م�ضابقة 
القطان  ومركز  اهلل  بف�ضل  معًا  اأبدعنا  واأبدعوا،  الإبداع 
معهم  الإبداع  و�ضنوا�ضل  الرتبوي،  والتطوير  للبحث 
ومع كل املوؤ�ض�ضات والأحداث، يف كل زمان ومكان، 
مع كل العنا�رش واملكونات املختلفة لواقعنا الرتبوي الذي 

يحتاج اإىل النهو�س والبتكار والتطوير.

مدر�سة تلفيت الث�نوية




