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عندما طلب مني أن أكتب عن بداياتي كمعلمة، حتيرت؛ 
فهل أبدأها من مديرة مدرستي التي تعلمت منها الكثير، 
والتي لن أنساها ولن أنسى كيف كانت تعلمنا من خالل 
متثيلنا ألدوار تشبه ما يحدث يف احلياة، فكنا منثل أحياناً 
دور األم، كأن نطبخ، ونقوم باألعمال املنزلية، مؤكدة أن 
مساعدة األم يف أعمال البيت هو شيء ضروري، حتفزنا 
على جتسيد األدوار وتقليدها حتى نفهمها أكثر، ونفهم ما 
تقوم به، ما ترك أثراً كبيراً يف طفولتي ما زلت أحمله حتى 
لكنها  التدريس،  بعملية  تقوم  التي ال  املديرة  فهي  اليوم، 
كانت تنتهز كل فرصة تتغيب فيها إحدى املعلمات لتدخل 
إلى غرف الصف، فيتحول إلى مشهد من حياتنا ... أم 
أجمع  كنت  حيث  طفولتي،  يف  متكرر  مشهد  من  أبدأها 
دفاتر أخوتي الكبار بعد أن متتلئ وأصححها وأضع عليها 

إشارة صح وجنمة، أصححها من اجللدة إلى اجللدة.

من الالفت واملضحك يف األمر، أنني لم أكن أصحح إال 
بعد أن أجلس على كرسي وطاولة، كنت أشعر أن روحي 
متتلئ بشخصية املعلمة. لم أكن أعلم ما كان مكتوباً يف 
الدفاتر التي أصححها، لكن كنت أضع إشارة صح وجنمة 
بالفطرة. منذ ذلك  املعلمة  املعلمة، كنت  بأنني  وكلي ثقة 

الوقت، رسخت يف أعماقي الرغبة يف أن أصبح معلمة.

نجمة وصح

سماح عبد العال

يف العام 1987، حدثت االنتفاضة األولى، وكانت املدارس 
تغلق بني فترة وأخرى، فضاع على الطالب جزء كبير من 
املنهاج، ولتعويض ذلك، كانت بعض اللجان تنظم حصصاً 
ألكون  اختياري  فتم  املدارس،  بدل  البيوت  يف  دراسية 
معلمة ملن هم أصغر مني. وضعت لوح ومقاعد يف فناء 
بيتنا، وكان األطفال يأتون كل صباح عندي، فأبدأ معهم 
عنه؟«.  باحلديث  اليوم  مشاركتنا  تودون  »ماذا  بسؤالهم: 
علمت أنني جنحت يف أن أكون معلمة حني رأيت فيهم روح 
التحدي وااللتزام ودافعيتهم العالية يف العمل معي. كانت 
أختي الكبرى التي درست علم النفس يف جامعة بيت حلم 
منوذجي يف احلياة، كنت أستعير كتبها وأقراها، فعشقت 
علم النفس واستعنت به ألفهم أكثر األطفال وعاملهم؛ كيف 
يفكرون؟ مباذا يفكرون؟ ولم يفكرون أو يتصرفون هكذا؟ 
... أذكر يف أحد األيام حني عملت معلمة بديلة، طلبت 
هو  الرسم  معتبرة  يشاؤون  ما  يرسموا  أن  األطفال  من 
إحدى  رسمت  أن  إلى  للوقت،  ومتضية  فقط  لالستمتاع 
طفلة  تتوسطهم  سعيدين  لشخصني  صورة  الطفالت 
مبتسمة، كررت رسمتها مرات عدة، وعبرت عنها بقولها 
»هذان ماما وبابا وأنا سعيدة بينهما«. كانت تلك الطفلة 
عميق،  حزن  مشحة  عيونها  وترتسم يف  بالهدوء  تتصف 
تساءلت ِلَم كررت رسمتها وأصرت على أن حتدثني عنها؟ 
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فأجابتني معلمتها: والدا الطفلة منفصالن، هي تعيش مع 
أمها، ووالدها يرفضها، والكثير من املشاكل بينهما.

كانت الرسمة تعبر عن صورة حللم تعيشه تلك الطفلة، 
صورة يرتسم فيها فرحها وليس نقصها وحزنها، أيقنت 
حينها أن حصة الرسم أكثر أهمية من احلصص األخرى.

يكتبونه  إنشاء  موضوع  هو  األطفال،  لغة  هو  فالرسم 
أحالمهم  وأفكارهم،  مشاعرهم  عن  خالله  من  ويعبرون 
وأمنياتهم، منذ ذلك الوقت أصبحت حصة الرسم عندي 
أكثر،  كانت  وإن  األخرى،  احلصص  عن  أهمية  تقل  ال 
رسومات  عن  الكتب  من  الكثير  قراءة  إلى  ذلك  ودفعني 

األطفال ودالالتها، وكذلك دالالت األلوان واخلطوط.

طفل آخر لون رسمته كلها باللون األسود، حتى الورود كانت 
سوداء، حني سألته عن السبب أجابني: »أمي بتعزرني إذا 
ألوانه  يستهلك  أن  يرد  لم  ضيعتهم«.  أو  ألواني  خلصت 

حتى ال يعاقب، لونها باللون ذاته، إال أنه رآها ملونة بكل 
ما رسمه  لي  كان يشرح  األلوان يف مخيلته، ألنه عندما 
كان يذكر ما رسم، واللون اآلخر احلقيقي له وكأنه موجود 

يف الرسمة.

أصبحت حصة الرسم حصة أساسية، كنا يف كل حصة نتعلم 
رسم شيء ما، مثاًل كنا نتعلم رسم الشجرة، ثم أطلب منهم 
أن يرسموا رسماً حراً، ولكن أن تكون الشجرة يف الرسمة. 
بعضهم كان يعتبرها شخصاً، وبعضهم كان يعتبرها عمارة، 
لغرفته  تدخل  ال  الشمس  ألن  قطعها  يريد  كان  وبعضهم 

بسببها، فكانوا يخبرونني عما يزعجهم من خاللها.

أبحث عن شيء مختلف يف  بقيت  الرغم من ذلك،  على 
األيام  أحد  ففي  ألطفالي،  وأفضل  أسهل  تعليم  أسلوب 
ذهبت إلى دورة مع التربية والتعليم، ولفت نظري أسلوب 
معلمة اسمها فيفيان حتدثت عن قصة فالح والفراشات 
أسلوب  أغرب  كان  الفراشات،  منو  وتسلسل  احلقل  يف 
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رأيته، بقيُت جالسة أُراقبها بتمعن، وعند كِلّ حركة تقوم 
بها كنت أتساءل، ملاذا أسجلها؟ ... أكملت ... هكذا ... 
ولكن كيف أتت بهذه األفكار املتعبة؟ وبقيت أسأل نفسي 
هو  هذا  أريد،  ما  وجدت  هنا  احلقيقة  ويف  إجابة.  دون 
األسلوب الذي كنت أبحث عنه، ولكني ال أعرف عنه شيئاً، 
وكنت أقلدها يف صفي دائماً، وبخاصة يف منو الفراشات 

كل عام يف الربيع.

املهني  التكون  ببرامج  التحقت  ثم  سنوات،  أربع  مرت 
عند  القطان.  احملسن  عبد  مؤسسة  املبكرة يف  للطفولة 
كانت  وما  تعلمته  ما  بني  أربط  بدأت  األولى  اللقاءات 

املعلمة فيفيان تفعله قبل أربع سنوات مع طالبها.

يف  التعليم.  يف  أسلوبي  لتغيير  أريد  ما  وجدت  نعم، 
»القطان«، وجدت األسلوب الذي أدهشني وهناك وجدت، 
البرنامج  يف  تعمل  أصبحت  حيث  نفسها  فيفيان  أيضاً، 
الذي تدربت فيه؛ إنه »عباءة اخلبير«. كنت أقوم بها دون 
رأيتها  معلمة  أقلد  ملاذا؟  أو  كيف؟  وال  اسمها  أعرف  أن 
فقط، ولكني ال أعرف األسلوب الذي أقلده. اآلن عرفت 
وطبقت ذلك مع أطفالي، تأثرت جداً بتلك املعلمة وبذلك 

األسلوب، حتى إن حضرت إلى الصف جتد األدوات التي 
كانت تستخدمها فيفيان عندي، ثم كنت فقط أطبق عباءة 
اخلبير على الفالح والفراشات، وال أستطيع أن أوظفه يف 

أي موضوع آخر.

أما اآلن، فأنا أستطيع، نعم، ال جدوى من التقليد، فأنا 
اخلبير،  عباءة  نهج  من  به  أقوم  ما  وأفهم  أعرف  اآلن 
وكأني  استطيع  نعم،  النهاية.  حتى  متابعته  واستطيع 
وجدت شيئاً موجوداً، ولكن كان ضائعاً مني، نعم وجدتها 

... عباءة اخلبير.

أخيراً، أنا النجمة التي تقود طالبها يف عتمة العالم، وكان 
اختياري أن أكون معلمة صحيحاً.

فيها  نصعد  بنا،  خاصة  فضائية  مركبة  نصنع  »دعونا 
للفضاء، لنستكشف هل كائنات الفضاء الغريبة لها أحالم 
كأحالمنا؟« اآلن هكذا أبدأ درسي، إنه بداية مختلفة فيها 

كل البذور.
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