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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

حكايتي

هدى ملحم

يف  مكانة  لها  وت�ضبح  تكرب  اأن  ال�ضغر  منذ  طفلة  كل  حلم 
اأن نذهب  اأنا و�ضديقتي ننتظر  املجتمع، ومنذ �ضغري كنت 

اإىل املدر�ضة كباقي اأفراد اأ�رشتينا.

كل  املدر�ضية يف  التجهيزات  تبداأ  عام جديد،  كل  بداية  ويف 
الر�ضمي  )الزي  »املريول«  التجهيزات  تلك  اأهم  ومن  عائلة، 
للمدر�ضة( الذي كانت الأمهات، قدميًا، يقمن ب�رشاء القما�س 
ويف  ت�ضميمه.  اأجل  من  القيا�ضات  واأخذ  للخّياطة  واإعطائه 
اأنتظر  وكنت  الكبرية،  ال�ضعادة  تغمرين  كانت  الأيام  تلك 
بفارغ ال�ضرب ارتداء »املريول«، فقد كان يحتاج تف�ضيله تقريبًا 
اإىل ع�رشة اأيام، وبعد مرور تلك الأيام ذهبت اأنا واأمي لروؤيته، 
حيث اأ�ضبح جاهزاً، حتى اأرتديه، وعندما راأيته كنت �ضعيدة 
جداً، واأنتظر اليوم الذي �ضوف ارتدي فيه »املريول«، واحلذاء، 

وال�ضربة البي�ضاء )ربطة تزين بها ال�ضعر( بفارغ ال�ضرب.

باكراً  ا�ضتيقظت  فقد  الأول،  اليوم  اأتى  اأ�ضبوع،  مرور  وبعد 
وارتديت »املريول« اجلديد، حملت احلقيبة ال�ضغرية، وكانت 
اأختي الكبرية )التي تكربين ب�ضت �ضنوات( تذهب اإىل املدر�ضة 
نف�ضها، ويف اليوم الأول ذهبت معها اإىل املدر�ضة التي مل تكن 

اإىل  اأختي  ذهبت  اجلر�س،  قرع  وعندما  كثرياً،  بيتنا  عن  تبعد 
�ضفها واأنا ومن مثلي من طالبات ال�ضف الأول انتظرنا معلمة 
لتاأخذنا اإىل ال�ضف، الذي كان من البناء القدمي الوا�ضع. غادرت 
معلمتنا ال�ضف، ومن ثم عادت بعد فرتة ق�ضرية اإلينا، لن اأن�ضى 
اأن�ضى معلمتي وهي املعلمة »فوفو« عادت  تلك اللحظة ولن 
داخلها،  يف  تخبئ  ماذا  نعرف  ل  �ضغرية،  علبة  يديها  ويف 
كانت تبت�ضم اإلينا وطلبت من الطالبات املتواجدات يف ال�ضف 
اخلروج اإىل ملعب املدر�ضة، وت�ضكيل حلقة دائرية، وقيام كل 
طالبة منا بذكر ا�ضمها لت�ضع يديها يف العلبة ال�ضغرية، وتخرج 
قطعة من ال�ضوكالتة لكل طالبة تذكر ا�ضمها وتبت�ضم لروؤيتنا. 
يف تلك اللحظة، غمرتني ال�ضعادة بوجود معلمة لطيفة جعلتنا 
نفرح ونحب املدر�ضة من اليوم الأول لنا فيها، وما زلت اأذكر 

مذاق قطعة ال�ضوكالتة اللذيذة من يد معلمتي »فوفو«.

وبعد مرور اأربع �ضنوات، اأ�ضبحت طالبة يف ال�ضف اخلام�س، 
اللغة  مادة  ال�ضنة  هذه  يف  املنهاج  مواد  اإىل  ت�ضاف  وكانت 
بني  خمتلطة  م�ضاعري  كانت  املرحلة،  تلك  يف  الجنليزية. 
الإجنليزية،  اللغة  اأعرف  ل  كوين  والكره؛  واحلب،  اخلوف، 
وتراءت يل بع�س الأفكار اأن هناك اإمكانية كبرية اأن ل اأفهمها؛ 
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لكونها لغة اأجنبية، واخلوف من اأن اأكرهها؛ وذلك اأن بع�س 
اأخوتي يكرهون تلك اللغة، والآخرين يحبونها، فكان هناك 
تردد كبري حول تلك املادة. ولكن حالفني احلظ اأن علمتني 
مادة  اأحب  جعلتني  من  وهي  »هناء«،  تدعى  لطيفة  معلمة 
�ضفي  طالبات  معظم  وكذلك  فيها،  واأبدع  الإجنليزية  اللغة 
ممن اأنهني التعليم اجلامعي در�ضن اللغة الإجنليزية، ومنهن من 

اأ�ضبحت معلمة، اأو مديرة، اأو م�رشفة ... اإلخ.

التي  الذكريات اجلميلة  اللحظات، مرت بع�س  يف ظل هذه 
التا�ضع جاءت  ال�ضف  اأنه يف  العربة منها، ذلك  اآخذ  جعلتني 
اأن�ضاه  ولن  اأذكره  ومما  العربية،  اللغة  لتدر�ضنا  جديدة  معلمة 

اأول ح�ضة للغة العربية يف ال�ضف التا�ضع.

دخلت علينا تلك املعلمة و�ضعرها جمعد غري مرتب لونه اأ�ضمر، 
لئيما  �رشبًا  طالبة  ب�رشب  قامت  علينا  التحية  تلقي  اأن  وقبل 
و�ضدتها من �ضعرها. يف تلك اللحظة اأ�ضابنا الذهول واخلوف 
اأن  وال�ضمت، ل نعرف ماذا نفعل �ضوى ال�ضمت خوفًا من 
تقوم ب�رشبنا مثل تلك الطالبة امل�ضكينة التي كان ذنبها الوحيد 

هو وقوفها بجانب ال�ضبورة عند دخول املعلمة اجلديدة.

وبعد مرور �ضنوات عديدة والنتهاء من املدر�ضة، ذهبت اإىل 
اجلامعة ومعظم طالبات �ضفي، كان هناك تردد بالن�ضبة لهن 

فقد  بالن�ضبة يل  اأما  التخ�ض�س،  اختيار  يف 
تخ�ض�س  درا�ضة  يف  واأرغب  اأحلم  كنت 
طموحي  لأن  وذلك  الإجنليزية،  اللغة 
لغة  معلمة  اأ�ضبح  اأن  اخلام�س  ال�ضف  من 

اإجنليزية.

وبعد  الإجنليزية،  اللغة  در�ضت  وبالفعل، 
للح�ضول  املعاناة  وبداأت  تخرجت  ذلك 
من  �ضنوات  خم�س  وبعد  الوظيفة.  على 
لغة  معلمة  تعييني  خرب  جاءين  التخرج، 
مع  ذكرياتي  اأ�ضرتجع  وبداأت  اإجنليزية، 
معلمات اللواتي قمن بتدري�ضي واأحببتهن، 
يزال هناك  اأحبهن، وكان ول  واللواتي مل 
تدري�س  يف  بداياتي  منذ  نف�ضي  على  عهد 
طالباتي  اأجعل  اأن  وهو  الإجنليزية،  اللغة 
يحبنب اللغة الإجنليزية ويحببنني، واأن اأكون 
الذي  العهد  فهذا  لهن،  وال�ضديقة  املعلمة 

يجعلني �ضعيدة بتدري�ضي اللغة الإجنليزية.

حبي  هو  ن�ضيانها،  اأ�ضتطيع  ل  التي  الذكريات  بع�س  ومن 
ي�ضعرن  �ضفي  طالبات  من  كثري  وكان  »فوفو«،  ملعلمتي 
ال�ضعور نف�ضه، حيث قامت العديد من زميالتي بدرا�ضة اللغة 
الإجنليزية، وقد كان يبلغ عدد طالبات �ضفي 35 طالبة، واأكرث 
مثلي  اأ�ضبح  من  فمنهن  الإجنليزية،  اللغة  15 طالبة در�ضن  من 
معلمة لغة اإجنليزية، ومنهن اأ�ضبحت مديرة، وم�رشفة اأو اجتهت 
اإىل وظيفة يف م�ضت�ضفى اأو مركز اأو موؤ�ض�ضة، لذلك اأعمل كل 
التدري�س،  يف  متنوعة  اأ�ضاليب  اأ�ضتخدم  اأن  واأحاول  جهدي 
كوين اأدر�س املرحلة الأ�ضا�ضية التي حتتاج اإىل جهد كبري، جلعل 
اإىل  بحاجة  فهن  الإجنليزية،  اللغة  يحبنب  ال�ضغريات  الطالبات 
حنان وحب. ومن الأ�ضاليب التي جعلتني اأقوى واأ�ضتطيع اأن 
الدراما  اأ�ضلوب  هو  التعليم،  يف  التلقني  اأ�ضلوب  عن  اأ�ضتغني 
اإتقانه من خالل مركز القطان لبحث  التي در�ضته وا�ضتطعت 
له  وكان  القطان،  املح�ضن  عبد  الرتبوي/موؤ�ض�ضة  والتطوير 
الدور الأكرب يف التنويع، وح�ضلت عليه من خالل امل�ضاقات 
وور�س العمل التي ل تزال قائمة وتعطى للمعلمني واملعلمات 
املعلم  اأن قول كلمة »اإذا  بد  النهاية ل  الوطن. ويف  اأنحاء  يف 
جميع  من  الرغم  على  والتميز  الإبداع  ميكنه  مهنته،  اأحب 

الأعباء التي تثقل كاهله ...«.
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