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قصص املعلمني
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عرب  خل�ضًة  تاأخذنا  من  حاجاتنا  هي  اأم  القدر  ترتيٌب  اأهو 
لتنتهي بنا يف نهاية املطاف نحو بدايٍة  م�ضارات هذه احلياة، 
اأخرى جديدة ... وكاأنها تريُد اأن ت�ضنع منا ذلك الآخر فينا، 
نحاربه  كنا  ملا  م�ضابهٍة  كبرية  اأخرى  حتدياٍت  داخَل  فت�ضعنا 
قدميًا باأناملنا ال�ضغرية. نعم؛ وكاأننا اليوم ر�ضوٌل بعثنا لنحدث 

تغيرياً ما يف �ضري هذا الزمن!

حياتي،  يف  املراحل  اأجمل  من  كانت  املدر�ضة  اأن  اأخفي  ل 
ولكن كانت من اأ�ضعبها اأي�ضًا، نعم اإنها »ال�ضهل املمتنع«، بني 
اأن تكون اأنت كما تريد ب�ضجيتك، اأو اأن تكون كما يريدون 
هي  املدر�ضة  �ضورة  كانت  فلطاملا  واأنظمتهم.  بقوانينهم  هم 
ذلك املكان الذي ياأخذنا من نومنا الهادئ واأحالمنا ال�ضغرية 
واهتماماتنا اجلميلة، ليجعل منا ذلك الكائن املتلقي يف قوالب 
�ضفية �ضغرية تخ�ضع ل�ضلطة املعلمة؛ تلك الكائن الغريب عنا 
عن  مع�ضومة ً  اجلميع  نظر  يف  كانت  فلطاملا  ال�ضيء،  بع�س 
ق�رشنا يف  اأو  اأخطاأنا  اإن  اأحيانًا  وتعاقبنا  وتنهى،  تاأمر  اخلطاأ، 
قوانينها  عن  اأخرى  اأحيانًا  خرجنا  اأو  الأمور،  بع�س  تقدير 
لأ�ضئلتنا  اأجوبٍة  وعن  اأنف�ضنا  عن  البحث  حماولني  الو�ضعية، 
هم  فيها  العابرين  اأولئك  بع�س  اأو  احلياة  ولكن   ... الكثرية 
وعك�س  الأ�ضياء،  على  اأحكامنا  تغيري  على  اأَي�ضًا  قادرون 

التعلم باحلب والشغف .. 
ولغة العابرين

اأمرية عو�س اهلل

الأف�ضل، ولكن كيف؟ هذا  لها نحو  اأو كرهنا  موازين حبنا 
ما �ضتعرفونه يف ما بعد!

لعلي مل اأكن من النوع امل�ضاغب يف مرحلة البتدائي، اأو هو 
اأ�ضاغب ب�ضمت خل�ضًة عن املعلمة،  اخلوف ما كان يجعلني 
وخوفًا من عقابها الوخيم، بعد اأن ف�ضلت اأنا و�ضديقاتي يف 
اأول حماولٍة للهرب من �ضور املدر�ضة، باحثات عن مكان اآخر 
لي�س م�ضوراً بالكبت. ويف اجلانب املقابل، كانت هناك معلمة 
اأخرى جميلة املظهر، ب�ضو�ضة الوجه، ووا�ضعة ال�ضدر، دائمًا 
ما تزين وجهها تلك البت�ضامة ال�ضادقة حتى يف وقت العقاب 
اأي�ضًا، »كلوريا« وكاأنها كانت تريد اأن تقول لنا حينها: »اإن 
من  الرغم  وعلى  احلاكم«،  ولي�س  واملي�رش  املوجه  هو  املعلم 
اأننا فهمنا ذلك متاأخراً، فقد كان يكفينا ذلك ال�ضعور حينها 

باحلب والأمن وال�ضغف ال�ضادق.

رمبا  زخمًا،  الأكرث  فكانت  الدرا�ضة،  من  العليا  املراحل  اأما 
لأن اأ�ضئلتنا كطلبة تكرب مع كرب احتياجاتنا ومنوها املت�ضارع، 
ومع تزاحمنا يف دائرة احلياة الكبرية التي قد تفر�س علينا من 
الأحداث ما ل يد لنا فيها، وكاأننا كنا نبحث دائمًا عن ف�ضحٍة 
بت�ضكيل روؤيٍة وا�ضحٍة  لنبداأ  الطريق،  �ضعلة ً يف  لنا  ما ت�ضيء 
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عن احلياة، نبحث عن �ضخ�ٍس ما خارجنا، نثق به، فيحاورنا 
لي�ضاعدنا  الأف�ضل،  نحو  ومنونا  تطورنا  ويعزز  اأخطائنا،  يف 
اأ�ضئلٍة جديدة واإجاباٍت عديدة للكثري  بدوره يف البحث عن 
الأمور  احلياة.  هذه  يف  حولنا  من  تدور  التي  الأمور  من 
معلم،  اأّي  اأي�ضًا  يحت�ضنها  ومل  منهاج،  اأي  لها  يت�ضع  مل  التي 
املتطلبات  واإمتام  املنهاج،  اإنهاء  يف  من�ضغلني  كانوا  فاأغلبهم 
الف�ضلية كافة، نا�ضني اأو متنا�ضني اأننا مو�ضع العملية التعليمية 
واملحور الأ�ضا�ضي يف اإجناح التعلم، واحلكم على مدى فاعليته 

ومرددوه على املجتمع.

فرمبا هو قدري اأن اأكون يف مدر�ضة دكتاتورية بع�س ال�ضيء، 
اأو  للنقا�س  فيه  جمال  ل  منزل  �ضيء  فيها  القوانني  اأن  حيث 
القا�ضي  للتوبيخ والتجريح  اأي خمالفة تعر�ضك  الت�ضوية، واأن 
واأن  كربنا،  اأننا  هنا  الفارق  ولكن   ... اأي�ضًا  ال�ضيء  بع�س 
�ضخ�ضيتنا ما عادت ت�ضدق تلك املعتقدات حول كون املعلمة 
املعلمات  على  نتحايل  كنا  لذلك  املخيف«،  »الُبعُبع  هي 
تعترب  التي  الدرا�ضية  معدلتنا  بارتفاع  لنا  احرتامهن  ونفر�س 
اإيفاء هذا  احلكم الأول والأخري يف مدار�ضنا التعليمية، وبعد 
احلياة  لنمار�س  ال�ضديقات  من  ك�ضلل  ننطلق  كنا  ال�رشط، 
باحلب وال�ضغف، وجنرب فن�ضيب ونخطئ، ونخترب احلياة، 
دائرة  الآن يف  نعم؛ نحن  بعدها ونحن مقتنعون متامًا  لنقول 

التعلم.

مل اأفكر يومًا اأنني �ضوف اأدخل املدر�ضة مرة اأخرى بعد تركها، 
الق�ضاة،  عامل  نحو  اأحالمي  اأن�ضج  اجلميع رحت  بعك�س  بل 
القانون،  اأطبق  امل�ضتقبل حمامية  اأكون يف  اأين �ضوف  فتخيلت 
يف  جمراه  ياأخذ  اأن  للخطاأ  اأ�ضمح  ل  اأن  على  دائمًا  واأحر�س 
الفكرة،  بهذه  اأهلي  من  الكثري  رحب  فقد   ... الوطن  هذا 
و�ضجعني الكثري من املعلمات اأي�ضًا. ولكن يف احلقيقة مل اأكن 
اإل انعكا�س لتلك  اأدرك حينها هل كان قراري املهني ما هو 
اأتعلم  كنت  وكاأنني  املدر�ضة،  تلقيتها يف  التي  احلازمة  الرتبية 
اأن احلياة هي جمموعة من القوانني التي يجب اأن تطبق ل اأكرث 

ول اأقل!

التي  اجلملة  تلك  ل�ضتي�ضاح  املنا�ضبة  اللحظة  جاءت  لعلها 
العابرين  اأولئك  بع�س  اأو  احلياة  »لكن   .. ق�ضتي  بها  بداأت 
الأ�ضياء،  على  اأحكامنا  تغيري  على  اأي�ضًا  قادرون  هم  فيها 
وعك�س موازين حبنا اأو كرهنا لها نحو الأف�ضل«. نعم؛ فاإن 
قادرات  املعلمة،  ملهنة  ال�ضحيح  بامتهانهم  املعلمات،  بع�س 
على تغيري تلك الو�ضمة اخلاطئة حول عملية التعلم واملعلم، 

فبحبهن و�ضغفهن وحكمتهن و�ضعة �ضدورهن، هن قادرات 
على اأن يجعلن منا ذلك الناقد واملفكر واملنتج اأي�ضًا ... ولكن 
كانت  بل  طويلة،  تكن  مل  حينها  اجلميلة  الأ�ضياء  مَل  اأعلم  ل 
�رشعان ما تنتهي. فبعد وفاة تلك املعلمة »رفقة« التي كانت 
ورفقت  اأجياًل  احت�ضنت  لطاملا  والتي  م�ضمى،  على  ا�ضمًا 
تلك  كل  واأترك  مدر�ضتي  اأترك  اأن  حينها  قررت  بنموهم، 
بها  اأحتفظ  زلت  ما  والتي  كونتها،  التي  اجلميلة  ال�ضداقات 
اأن خلف هذا ال�ضور يوجد عامٌل  اليوم، اعتقاداً مني  اإىل هذا 
اآخر؛ عامٌل مليء باحلقائق ال�ضائكة التي ل ميكن اجلزم ب�ضحتها 
نتعلمه،  اأو  تعلمناه  اأكرب مما  اأي�ضًا، واأن احلياة هي  من خطئها 
واأن املعلمة املليئة باحلب وال�ضغف مل متت، بل هي موجودة 
الأ�ضخا�س  من  الكثريين  يف  والإن�ضانية  املهنية  باأخالقياتها 
الأخرية  الدرا�ضية  �ضنتي  وكانت  حينها  فانتقلت  حولنا.  من 
اإىل مدر�ضة جديدة يف مدينة اأخرى، وعرفت حينا اأن احلياة 
اأكرب من اأن ن�ضدر عليها حكمنا ... لأن احلياة اأمكنة واأزمنة 
اإنها جمموعٌة من الأ�ضياء، ولكي  و�ضخو�س كثرية خمتلفة، بل 

نحكم عليها يجب اأن نكون قد جربنا تلك الأ�ضياء كلها!

كانت تلك ال�ضنة هي ال�ضنة الفارقة بالن�ضبة يل، فقد حتملت 
م�ضوؤولية ذاتي، وتعرفت على �ضخ�ضيتي، ومتكنت من تكوين 
عالقات جيدة مع اأ�ضخا�س من بيئات خمتلفة، ومتكنت اأي�ضًا 
وحب  قناعة  عن  املهني  تخ�ض�ضي  حول  قراري  اّتخاذ  من 
و�ضغف ... رمبا هذا اأحد ما يجب اأن نتعلمه عن احلياة »كيف 

نعي�س احلياة ولي�س كيف نعرفها«.

تخ�ض�س  اأحب  وكنت  جداً،  جميلة  اجلامعية  حياتي  كانت 
علم النف�س الذي اخرتته مبلء اإرادتي وعن قناعة كاملة، لدرجة 
اأنني كنت من املميزات يف دفعتي على الرغم من اأنني مل اأكن 
العالمات  على  ويح�ضلون  املواد  يب�ضمون  الذين  اأولئك  من 
وال�ضغف،  باحلب  التخ�ض�س  اأعي�س  كنت  ولكني  املغلقة، 
الكثري من  املعلمة يف  للعب دور  دائمًا  الفر�ضة  اأنتهز  وكنت 
اأ�ضبحت يف �ضنتي الأخرية ملقبًة ب�ضفرية  املحا�رشات، حتى 
الكلية من بع�س اأ�ضاتذة كليتنا، الذين كانوا يوؤمنون ب�ضخ�ضية 
الطلبة وقدرتهم، وينظرون اإليهم دائمًا على اأنهم قنبلة موقوتة 
الإبداع والعطاء. حقيقًة، رمبا هو حبنا لختياراتنا يف احلياة 

هو من يجعل منا مبدعني ومعطائني.

بقدرتي  واأوؤمن  مهنتي،  اأع�ضق  كنت  اأنني  اأعرتف  اأن  يجب 
اأتقبل  اأكن  مل  احلقيقة  يف  ولكني  العطاء،  وعلى  التغيري  على 
حينها، وبعد اأن تخرجت وبحثُت طوياًل عن عمٍل يف امليدان 
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الجتماعي كاأخ�ضائية اجتماعية، اأن ينتهي بي املطاف حينها 
تلك  بني  ال�رشاع  من  اخلوف  هو  رمبا  املدر�ضة.  اإىل  بالعودة 
ال�ضائدة  التقليدية  والبيئة  بها،  املعمول  والأعراف  القوانني 
على هذه املهنة، وبني ما توؤمُن اأنت به وتريد تطبيقه واحلياة 
اإليها ... فلم يكن من ال�ضهل علّي  املهنية التي تتوق ب�ضغٍف 
تقبل فكرة اأن اأكون مر�ضدة تربوية يف املدار�س، واأن اأرى من 
جديد تلك النماذج املتكررة من القتل لطاقات الطلبة، عالوة 
والطالب،  املعلم  من  كٌل  يعي�ضها  التي  النمطية  احلياة  على 
تلك  كل  والأ�ضود.  الأبي�س  باللون  يعر�س  فيلمٍ   يف  وكاأننا 
املخاوف والكثري من الت�ضاوؤلت كانت تراودين حول مدى 
النجاح  من  والتمكن  التجربة،  هذه  مثل  خلو�س  جاهزيتي 
الأ�ضياء واأكرث، �رشعان ما تال�ضت واأنا  فيها. ولكن كل تلك 
اأكرب بع�ضهم �ضوى بب�ضع  اأولئك الطلبة الذين مل  اأح�ضان  يف 
قدرة  ميتلكوا  اأن  ب�ضغفهم  ا�ضتطاعوا  حيث  قليلة،  �ضنوات 
الروح  تلك  واإطالق  امت�ضا�س خويف وترددي،  رهيبة على 
اجلميلة واملعطاءة بداخلي .. ولكن اأنا ل اأقول اإن هذه املهنة 
ال�رشاعات  وكرثة  �ضعوبتها  من  الرغم  على  ولكنها  �ضهلة، 
عاتق  على  تقع  التي  ول�ضيما  فيها،  التي  وال�ضغوطات 
التي�ضري والتوجيه  تلعبه من دور كبري يف  الرتبوية، ملا  املر�ضدة 
والف�ضل اأي�ضًا يف اأموٍر كثرية، عالوًة على العمل كمر�ضدة يف 

مدر�ضتني، مل تكن جتربتي �ضهلة اأبداً، وبخا�ضة يف ظل وجود 
على  ي�رشن  زلن  ما  اللواتي  املتع�ضبات  املعلمات  من  الكثري 
الكافية  امل�ضاحة  تلك  للطلبة  يعطي  ل  الذي  التقليدي  النهج 
دائمًا  وينظر  ال�ضليم،  الجتماعي  والنمو  الطبيعي  للتطور 
الرتبية  عملية  يف  الكماليات  من  اأنها  على  الإر�ضاد  مهنة  اإىل 
ولكن،   .. الطلبة  لأولئك  اأحيانًا  املحر�س  واأنه  والتعليم، 
وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت ثقتي بنف�ضي عالية، وكنت 
م�ضممة على اإحداث تغيريٍ  ولو ب�ضيط، فاتخذت من طلبتي 
ج�ضوراً  وبينهم  بيني  اأبني  وبداأت  يل،  الأكرب  املتنف�س  ذلك 
اأرمم معهم املعنى احلقيقي للتعلم  اأن  الثقة، واأحاول  متينًة من 
... فاأ�ضمعهم واأ�ضتمع اإليهم ب�ضغٍف وحب، فاحلياة ل تقت�رش 
على اللون الأبي�س والأ�ضود فح�ضب، بل اإن احلياة مزيٌج من 
اأي�ضًا �ضكل حياته  لونه ويختار  يختار  الألوان اجلميلة، وكٌل 
اللون  ذلك  كان جمياًل  فكم   ... عليه  يعي�س  اأن  يريد  الذي 
طلبتي،  اأملك  جعلني  الذي  التعلم  يف  وال�ضغف  احلب  من 
وجعلهم هم اأي�ضًا ميلكونني بكل حب و�ضغف، ويتقا�ضمون 
من  فكم  التعلم،  نحو  ال�ضادقة  الر�ضالة  هذه  م�ضوؤولية  معي 

مر�ضدٍة مليئٍة بال�ضغف هناك بعدي على هذا الطريق ... .

مدر�سة بيت فج�ر الث�نوية




