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جل�ضت يف مكتبة املدر�ضة بعد ح�ضة ممتعة اأحببت من خاللها 
مهنة التدري�س، واأيقنت اأنها املهنة التي تخلق النا�س، ت�ضاعدهم 
يف التكون، وجتعل منهم علماء واأدباء وحرفيني، والأهم من 

هذا كله، اأنها ت�ضاعدهم على اأن يكونوا اأنا�ضًا مبدعني.

اأ�ضعر  اأ�ضبحت  ال�ضغر،  منذ  املهنة  لهذه  ال�ضديد  فبعد كرهي 
اأنها عاملي ال�ضغري الذي اأر�ضم اأحداثه كما اأ�ضاء وكما حلمت 
اأمل،  اإىل  واأملي  حب،  اإىل  كرهي  حتول  وقد  فاأجدين  دومًا، 
وف�ضلي اإىل جناح. ومل يكن ذلك بال�ضيء ال�ضعب، بل كان من 
اأمور ب�ضيطة، جناح من خالل احلب، وجناح اآخر من  خالل 
خالل البت�ضامة، عندها اكت�ضفت اأننا ل نحتاج لأ�ضياء كثرية 

كي ننجح، فما نحتاج هو اأن نقتنع ونريد ونحاول.

فيها  اأجل�س  التي  اللحظة  هذه  يف  بي  مر  ما  كل  وتذكرت 
مطمئنة را�ضية، واأ�ضعر اأن نظرتي للعامل ككل قد تغريت ... .

فقد عانيت كثرياً يف �ضغري من نظام التدري�س ال�ضائد يف تلك 
الفرتة، فعندما كنت يف املرحلة البتدائية، نقلت معلمة اللغة 
العربية التي اأحبها ... وجاءتنا معلمة جديدة، ويف اأول ح�ضة 
تبقى يف  عنه  �ضوؤاًل، من جتب  �ضاأ�ضال كل طالبة  قالت:  لها، 

مهنتي عاملي
يف عامل املهنة الصغري ال نحتاج 
كي ننجح أكرث من اإلرادة

كف�ية �سلوادي

ال�ضف، ومن مل جتب تخرج ل اأريدها هنا. وفعاًل، كان ذلك 
كلعبة حظ ممزوجة باخلوف والأمل والآمل، �ضعرت وقتها اأن 
اأجب عنه ورمبا ل. كان خويف  م�ضريي �ضيحدده �ضوؤال رمبا 
وهدوئي،  اجتهادي  من  الرغم  على  اللحظة  تلك  يف  كبرياً 
ولكن احلظ خالفني بال�ضوؤال ومل اأجب عنه، وفعاًل خرجت 
من ال�ضف وطلبت املعلمة اإح�ضار ويل اأمري ... بقولها اأنت 
خالل  من  علي  حكم   ... بظلم  �ضعرت  وقتها  جمتهدة!  غري 
�ضوؤال واحد فقط ... كانت رهبة الأهل يف ذلك الوقت كبرية 
ح�ضور  ب�رشورة  والدّي  اأخرب  اأن  اأجروؤ  مل  اأنني  لدرجة   ...
اأحدهما اإىل املدر�ضة ... لأن املعلمة كانت عندهم مبثابة قدي�ضة 

ل تخطئ، وكاأن كالمها منزل ... !

اأكمل لعبته معي عندما تعرف والداي بال�ضدفة  ولكن احلظ 
على هذه املعلمة يف املوا�ضالت، قالت لهما اإنها معلمة اللغة 
تدر�ضني  هل  فخر  بكل  والدي  ف�ضاألها  املدر�ضة،  يف  العربية 
عن  �ضاألته  وعندما  وهادئة.  جمتهدة  طالبة  اأنني  لعلمه  ابنتي 
اإح�ضار  وطلبت  جمتهدة  غري  ولكنها  نعم،  له:  قالت  ا�ضمي، 
اأحدكما، لكنها -على ما يبدو- مل تخربكما. وقع هذا اخلرب 
على والدّي كال�ضاعقة، واأخذا كالمها على اأنه م�ضلم به، مل 
ال�ضواب،  اإل  تقول  ل  فاملعلمة  نف�ضي،  عن  لدفاعي  ي�ضتمعا 



197 رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

 ... لفرتة  اأحبها  التي  الأمور  بع�س  من  وحرماين  وبخاين، 
بدافع احلب واحلر�س على درا�ضتي املمزوج بالق�ضوة. وقتها 
واأن  اأتعلم،  اأن  وعزمت   ... كره  واأي  املهنة،  هذه  كرهت 

اأ�ضبح اأي �ضيء اإل معلمة ... .

الرغم  على  باإ�رشار  الثانوية  املرحلة  يف  تعليمي  وا�ضلت 
اإىل  الطالبات عندما و�ضلنا  املعيقات، فقد قل عدد  من كل 
لنا ...  �ضعبة  فتح  الوزارة  الثانوي، ورف�ضت  الأول  ال�ضف 
الذكور،  مدر�ضة  يف  ندر�س  اإما  خيارات،  ثالثة  اأمامنا  كان 
ول  جنل�س  واإما  للدرا�ضة،  اأخرى  بلدة  اإىل  نذهب  واإما 
الختيار،  يف  احلق  يل  يكن  مل  وطبعًا   ... الدرا�ضة  نوا�ضل 
فقد جل�س والداي واإخوتي وقرروا اأن اأوا�ضل درا�ضتي يف 
مدر�ضة البلدة يف مدر�ضة الذكور ... وفعاًل اأنهيت درا�ضتي 
الثانوية بنجاح ... وحان الوقت للت�ضجيل يف اجلامعة ... 
كانت رغبتي اأن اأدر�س اإما املحاماة واإما ال�ضحافة التي لطاملا 
حلمت بها منذ �ضغري ... لأكتب بقلم حر ل يخاف اأي 
�ضيء ... يعرب عما مل اأ�ضتطع التعبري عنه طوال حياتي. ولكن 
ال�ضدمة واملاأ�ضاة، بالن�ضبة يل، كانت عندما رف�س والدي ما 
اأحببت، وقال ل خيار اأمامك اإل اأن تكوين معلمة، اختاري 
اأحالمي  كل  انهارت   .  ... الأ�ضا�س  هذا  على  التخ�ض�س 
املهنة كثرياً، مل  اأكره هذه  اإنني   ... الكالم  اأمام هذا  واآمايل 
ر�ضخت  ولكنني   ... يومًا  اأحبها  ومل  يومًا،  فيها  اأرغب 
بعد  العربية  اللغة  ودر�ضت  والدي  ووافقت  الواقع،  لالأمر 
ما  يومًا  رمبا   ... لل�ضحافة  �رشورية  اأنها  نف�ضي  اأقنعت  اأن 
كرهي  �ضبب  اأن  وتنا�ضيت   ... اأحببت  ما  درا�ضة  اأ�ضتطيع 
اللغة  ... در�ضت  العربية  اللغة  معلمة  معلمة هي  اأكون  لأن 
واأتى   ... اجلامعة  من  تخرجت   ... فيها  وتفوقت  العربية 
... كانت  لالأطفال  توظفت يف رو�ضة   ... التوظيف  دور 
بال�ضجاد ومليئة بالألعاب ...  الرو�ضة جميلة ... مفرو�ضة 
املهنة ... ولكن  لهذه  تتغري نظرتي  بها وقلت رمبا  اأعجبت 
الواقع كان اأ�ضواأ مما توقعت ... فقد دخلت مديرة الرو�ضة 
اإىل �ضفي والأطفال يف غرفة الألعاب وجدتهم يلعبون بكل 
وهو  ال�ضجاد  على  م�ضتلٍق  وبع�ضهم  وي�ضحكون،  الألعاب 
اأن اأعطيهم م�ضاحة من حرية لطاملا  يلعب ... اأردت وقتها 
حلمت بها ... ولكن املديرة جن جنونها عندما راأت هذا 
ملاذا   ... الألعاب؟  هذه  كل  ملاذا  ت�رشخ:  وبداأت  املنظر، 
هذا الطالب م�ضتلٍق؟ .... ملاذا تدعيهم على حريتهم؟ ... 
ازدادت نظرتي الت�ضاوؤمية لهذه املهنة، وقررت ترك الرو�ضة 
وفعاًل تركتها ... حاولت مراراً اإقناع والدي باأنني لن اأكون 
اأن  اأريد  معلمة ناجحة )اأنا فا�ضلة يف التدري�س( هكذا قلت 

اأدر�س من جديد ال�ضحافة اأو املحاماة ... كان الرد ل -اإذن 
اجل�ضي يف البيت ... بقيت �ضنة كاملة اأرف�س تقدمي الطلبات 
لأي مدر�ضة ... بعد �ضنة اأتتني فر�ضة للتوظيف يف مدر�ضة 
اأن  اأقنعتني  يل  �ضديقة  ولكن  رف�ضت،  البداية  يف  خا�ضة. 
جمتهدون  وطالبها   ... ومتفهم  طيب  رجل  املدر�ضة  مدير 
... وفعاًل قابلت املدير ووجدته كما قيل عنه ... ت�ضجعت 
للتدري�س ... عرفني على الهيئة التدري�ضية، ودخل معي اأحد 
ال�ضفوف، وعرفني على الطالب والطالبات ... كانت بداية 
تغري توجهاتي لهذه املهنة من هنا ... فقد اأحببت الطالبات 
والطالب ... ولأين اأحبهم بداأت اأدر�ضهم ب�ضغف ... بداأوا 

يحبونني ويتفوقون معي.

كان  والعنف  بال�رشب  والعقاب  التقليدي  الأ�ضلوب  ولكن 
املظهر الأبرز يف هذه املدر�ضة ... تعاملت مع طالبي وطالباتي 
بطريقة مغايرة، فال اأر�ضل اأيَّ اأحد منهم للعقاب اإىل الإدارة، 
ذلك  يكرر  ول  فيعتذر  ت�رشفه،  ب�ضبب  اأناق�ضه  اخطاأ  واإن 
لقتناعه باأنة اأخطاأ ... ح�ضدت جناحًا كبرياً يف عملي، كان 
هذا النجاح ب�ضبب حب الطالب يل وحبي لهم ... حاولت 
طبعًا، ولكن مل اأ�ضتطع التغيري يف املدر�ضة، كان التغيري ب�ضيطًا 
وعلى م�ضتوى �ضخ�ضي بح�ضتي فقط ... ما عدا ذلك نظام 
املدر�ضة كما هو مل يتغري ... وبعد �ضنوات عدة يف التدري�س 
يف هذه املدر�ضة ... وحتويل من معلمة فا�ضلة ح�ضب ما كنت 
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اأظن اإىل معلمة ناجحة ... اأتتني فر�ضة توظيف يف احلكومة، 
وفعاًل انتقلت اإىل مدار�س احلكومة.

عندما   ... املدر�ضة  يف  يل  الأول  اليوم  ذلك  اأتذكر  زلت  ما 
دخلت ملقابلة املديرة، واأخربتني اأنني �ضاأدر�س ال�ضف ال�ضابع، 
وعندما نظرت اإيّل قالت تبدين �ضغرية وهادئة ... وطالبات 
ال�ضف ال�ضابع �رش�ضات ومتوح�ضات ورمبا ياأكلنك، انتبهي!! 
يتغري  قد  باحلب  اأنه  تعلمت  لأنني  اأبداً،  لكالمها  اأهتم  مل 
للطالبات  ونظرت  ال�ضابع  ال�ضف  دخلت  وفعاًل  �ضيء،  اأي 
ح�ض�س  وبعد  عليهن،  وتعرفت  بوجوههن،  وابت�ضمت 
اأنت دائمًا  عدة، وجدت الطالبات يقلن نحن نحبك كثرياً، 
تبت�ضمني يف وجوهنا ول ت�رشخني ... وفعاًل بداأت اأدر�ضهن 
يف  الكبري  �ضعفهن  من  الرغم  على  واإخال�س  حب  بكل 
اإىل  كبري حمبب  بعد جهد  يتح�ضّن  بداأن   ... والكتابة  القراءة 
نف�ضي، فعندما لحظت هذا ال�ضعف الكبري ذهبت اإىل مديرة 
الطالبات  �ضعف  اأعالج  اأن  اأريد  اإنني  لها  وقلت  املدر�ضة، 
اأثلج  ومما  املنهج،  يف  �ضاأتاأخر  ولكنني  والكتابة،  القراءة  يف 
افعلي ما تريدين  �ضدري تقبل املديرة م�ضاعدتي، فقد قالت 
هذا  ملعاجلة  خطة  و�ضعت  وفعاًل  املنهج.  ب�ضاأن  تقلقي  ول 

ال�ضعف، وبداأت اأ�ضري عليها.

كانت خطتي تدور حول حماور عدة، وكان اأهمها الن�ضو�س 
اخلارجية، فقد عدت اإىل كتب ق�ض�س العرب واخرتت بع�س 
الطالبات،  نفو�س  اإىل  واملحببة  وامل�ضوقة  اجلميلة  الن�ضو�س 
بت�ضوير  قمت  قيمة.  وعرباً  قيمًا  حتمل  نف�ضه  الوقت  ويف 
الن�س  نقراأ  وبداأنا  الطالبات،  على  وتوزيعها  الن�ضو�س 
ونتعرف على �ضخ�ضياته. كان تفاعل الطالبات كبرياً مع هذه 
الن�ضو�س، رمبا لأنهن �ضعرن بالتحرر من قيود املنهج، اأو رمبا 
املناق�ضة  يف  فاأبدعن  لنفو�ضهن،  وحمبب  م�ضوق  الن�س  لأن 
كتابة  واأحيانًا  املعربة،  والقراءة  احللول  وطرح  والتحليل 
جزء من هذه الن�ضو�س غيبًا ... . اأما املحور الآخر الذي ل 
يقل قيمة عن املحور ال�ضابق، فهو التعامل بحب ولطف مع 
الطالبات، وال�ضتماع اإليهن، وتقبل اآرائهن واإجاباتهن مهما 
كانت، واإعطاوؤهن م�ضاحة من الوقت واحلرية للتعبري عن كل 
الطالبات؛  على  وا�ضح  حت�ضن  ظهر  وم�ضاعرهن.  اأفكارهن 
اإىل  اإ�ضافة  املدر�ضية،  نتائجهن  اأم  ب�ضلوكهن  اأكان ذلك  �ضواء 
 ... يقلدنه  فاأ�ضبحن  جمياًل،  خطي  كان  فقد  خطوطهن، 
وا�ضحًا  التحول  هذا  وكان   ... اأحبهن  واأنا  يحببني  لأنهن 
ال�ضف  طالبات  خط  اأن  انتبه  فاجلميع   ... املدر�ضة  جلميع 

ال�ضابع م�ضابه خلط معلمة اللغة العربية متامًا.

قبل  حيث  مبكراً،  الق�ضة  بداأت  التعبري،  مع  احلال  وكذلك 
لل�ضف  تعبري  ح�ضة  لإعطاء  دخلت  عندما  عدة،  �ضنوات 
العا�رش، وكانت احل�ضة الأوىل يف التعبري لهذا ال�ضف، وقتها 
قلت للطالبات �ضناأخذ اليوم مو�ضوع تعبري، وكانت املفاجاأة 
اأبدت طالبات ال�ضف العا�رش جميعهن ال�ضتياء وعدم  عندما 
الرغبة يف كتابة التعبري، فقالت اإحداهن: ممل. وقالت ثانية: اأنا 
ل اأجيد كتابة التعبري، وثالثة: اأنا اأكره ح�ضة التعبري ... ورابعة 
احل�ضة  املعلمة يف هذه  )ملاذا؟(، لأن  �ضوؤايل  على  رداً  قالت: 
عادة تطلب منا اأن نخرج دفرت التعبري ونكتب مو�ضوعًا عن 

الوطن اأو ف�ضل الربيع ... وغالبًا نحن ل نتقن الكتابة.

التعبري  ح�ضة  من  اأجعل  اأن  اللحظة  تلك  ومنذ  وقتها  قررت 
كتب  يف  بالبحث  فمقت  الطالبات،  قلوب  اإىل  حمببة  ح�ضة 
بحثي  وتزامن  املختلفة،  التعبري  تدري�س  اأ�ضاليب  عن  عدة 
باإعطاء  الرتبوي  للبحث والتطوير  القطان  قيام مركز  هذا مع 
دورات مبا ي�ضمى: التاريخ الن�س )ال�ضورة والرواية الأخرى( 
يف  و�ضجلت  املركز  اإىل  ذهبت  وفعاًل  �ضديقة.  بها  اأخربتني 
هذه الدورة التي ا�ضتمرت 20 �ضاعة نظرية وتطبيقية، وكانت 
اإعطاء )التعبري(،  اأ�ضلوبي يف  الرئي�ضية يف  التحول  مبثابة نقطة 
�ضورة،  اأو  معينًا  ن�ضًا  ناأخذ  الدورة  هذه  خالل  من  كنا  فقد 
ونعرب  املجموعات،  اأو  الأدوار  تق�ضيم  بعد  بتمثيلها  ونقوم 
مو�ضوع  بكتابة  نقوم  النتهاء  وبعد  �ضفويًا،  اأحداثها  عن 
اأقوم  كنت  وبعدها  الدورة  لهذه  اأخذي  واأثناء  تعبري حولها، 
بالن�ضو�س  واأحيانًا  الطالبات،  على  اأتعلمه  ما  كل  بتطبيق 
وكانت  تدريبنا،  اأثناء  عليها  التطبيق  مت  التي  نف�ضها  وال�ضور 
ح�ضة  الطالبات  عند  التعبري  ح�ضة  فاأ�ضبحت  رائعة،  النتيجة 
اأجد  التعبري،  فيه ح�ضة  اأعطي  الذي  فاليوم  اإليهن جداً،  حمببة 
الطالبات ينتظرنني على باب غرفة ال�ضف بلهفة مت�ضائالت: 
ماذا �ضناأخذ اليوم يف ح�ضة التعبري؟ ويف اليوم التايل من احل�ضة 
هو  هل  مو�ضوعي؟  قراأت  هل  وي�ضاألن:  ينتظرنني  اأجدهن 
القادمة؟ فكل ح�ضة  التعبري  �ضناأخذ ح�ضة  جميل؟ .... متى 

كانت حتمل �ضيئًا جديداً وخمتلفًا عن احل�ضة ال�ضابقة.

اأ�ضبحت  حيث  الطالبات،  عند  التحول  بهذا  جداً  �رشرت 
فيها،  يبدعن  الطالبات،  نفو�س  اإىل  حمببة  ح�ضة  التعبري  ح�ضة 
ومعربة،  جميلة  بطريقة  واأحا�ضي�ضهن  اأفكارهن  عن  يعربن 
التعبري  يف  والطالقة  ال�ضخ�ضية  قوة  اكت�ضابهن  اإىل  اإ�ضافة 

ال�ضفوي اأثناء التمثيل قبل القيام بالتعبري الكتابي.

اأحببت  اأحب هذه املهنة كثرياً وتغريت نظرتي لها ...  بداأت 
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اأ�ضاليب  من  حديث  هو  ما  كل  واأتعلم  نف�ضي  من  اأطور  اأن 
جتذب الطالب نحو التعلم ونحو املدر�ضة ... وحتول املدر�ضة 
اإىل مكان يحبه الطالب ويرغبون  من مكان غري مرغوب فيه 
م�ضاحة  الطالب  اأعطي  اأن  اأحببت   ... فيه طوياًل  التواجد  يف 
وفعال   ... واختياراته  واأحالمه  اآرائه  عن  فيها  يعرب  حرية  من 
وجدت ما اأردت من خالل اطالعي ... ومن خالل التحاقي 
مبركز القطان مب�ضاق قبل �ضنوات عدة بعنوان »التاريخ الن�س« 
يف  تعلمته  ما  كل  وظفت  فقد  الأخرى(،  والرواية  )ال�ضورة 
فتغريت   ... التعبري  مادة  يف  وبخا�ضة  التدري�س،  يف  امل�ضاق 
يبدع  اأن  املعلم  باإمكان  اأنه  وعرفت   ... فاأكرث  اأكرث  نظرتي 
على الرغم من اأي معيقات ... باإمكانه اأن يخلق جياًل مبدعًا 
قادراً على حتمل امل�ضوؤولية واتخاذ القرارات املنا�ضبة يف حياته، 
ن�ضجت داخلي قدرات كامنة مل اأتوقع يومًا اأنني اأمتلكها، فقد 
غرفة  داخل  م�ضغر  جميل  عامل  وكاأنها  احل�ضة  اأدير  اأ�ضبحت 
اأعطي  اأعد  مل  التدري�س،  يف  وطرقي  اأ�ضاليبي  تغريت  ال�ضف. 
وحديثًا  قدميًا  مدر�ضونا  عودونا  كما  وتلقني  بجمود  احل�ضة 
... دخلت يومًا اإىل ال�ضف العا�رش وكان در�ضهم وقتها �رشيعة 
األ�ضنة  على  الب�رش  حال  ت�ضور  �ضعرية  م�رشحية  وهي  الغاب، 
للطالبات: ما راأيكن غداً عند �رشح هذه  احليوانات ... قلت 
امل�رشحية اأن نتقم�س اأدوار هذه احليوانات ... �رشُّت الطالبات 
كثرياً بهذا التغيري، وقمنا بتق�ضيم الأدوار فطالبة بدور الأ�ضد، 
واأخرى بدور الذئب، وثالثة بدور احلمار ... ومع اأن احلمار 

القيام  رف�ضن  اأنهن  اإل  امل�رشحية،  هذه  يف  ال�ضعب  ميثل  كان 
 ... الدور  بهذا  اإحداهن  قبلت  ونقا�س  حوار  وبعد  بدوره. 
وفعاًل يف اليوم التايل دخلت احل�ضة فوجدتهن قد لب�ضن اأقنعة 
بيدها  طالبة  وكل  الأدوار،  بتمثيل  وبداأن  احليوانات،  لهذه 
تغمرهن  والفرحة  و�رشور  باإتقان  دورها  تتقم�س   ... كتابها 
جميعهن ... كانت من اأجمل احل�ض�س التي اأدرتها يف حياتي، 
عّلمونا  معلمينا  اأن  اأو   ... معهن  طالبة  اأنني  لو  وقتها  متنيت 
الأقنعة  الطالبات  خلعت  احل�ضة  نهاية  وقبل  الأ�ضلوب،  بهذا 
ونحللها  امل�رشحية  نناق�س  واأخذنا  املقاعد  على  وجل�ضن   ...
ون�ضتخرج كل القيم والعرب املوجودة فيها ب�ضغف ورغبة كبرية 
لغة  اأعطيتهن  اأنني  احل�ضة  هذه  يف  �ضعرت   ... الطالبات  من 
وقيمًا وعرباً وحياة من خالل اأ�ضطر �ضعرية خرجت �ضخ�ضياتها 
من  اأجعل  واأنا  اليوم  ذلك  ومن  الواقع.  اأر�س  على  احلياة  اإىل 
باإدارة احل�ضة،  اأقوم فقط  اأنا  التعليمية،  العملية  الطالبات حمور 
كما اأ�ضبح مبدئي و�ضيبقى يف التدري�س اأن املحبة هي الأ�ضا�س 
يف التعلم، فاإن ا�ضتطعت اأن ت�ضل اإىل قلب الطالب، ميكنك اأن 
ب�ضكل جميل و�ضل�س وحمبب  املعلومة  اإىل عقله وتعطيه  ت�ضل 
اأن  من  اأكرث  عليه  لي�س  عمله  ينجح يف  كي  فاملعلم  نف�ضه،  اإىل 
يحب الطالب ويخاف عليهم، واأن ل ينظر اإليهم كاأ�رشار، بل 

كاأنا�س يحتاجون للحماية والحت�ضان واحلب.

مدر�سة بن�ت عن�ت�




