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غريب ة في مكان غريب

مروة احملتسب

عشرات  عدت  الكتابة،  بدأت  عندما 
نفسي  ألرى  عدت  الوراء،  إلى  السنني 
تركتها  األربع  السنوات  ذات  طفلة 
والدتها يف مكان غريب مع أناس غرباء.  
غير  بكيت كثيراً، ووجدت حضنا دافئاً 
حضن أمي يحضنني - إنها معلمتي يف 
بحرارة  أشعر  زلت  ما  التي  الروضة، 
كل  مرور  بعد  علينا.   وحنانها  حضنها 
معها،  أتواصل  زلت  ما  السنوات،  هذه 
قبل  حسنة  معاملة  إلى  يحتاج  فالطفل 

جيد. تدريس  إلى  احتياجه 

تذكرت بعدها عندما كبرنا وكنا نزعج، 
الشغب  ونثير  املعلمات،  وزميالتي،  أنا 
تفوقنا،  من  الرغم  على  احلصص  يف 
منل  يجعلننا  كن  املعلمات  بعض  لكن 

أثناء احلصص، ما يجعلنا نثير الفوضى لتقليل امللل، فكنا نأكل 
العلكة، ونبعث برسائل سرية فيما بيننا للتحدث يف أي شيء، 
فتصدر منا ضحكات مفاجأة، ما يجعل املعلمات يكشفن أمرنا، 
دون  تهدئتنا  محاولتها  بعد  باكية  الصف  من  تخرج  من  منهن 
فائدة، وأخرى وكأنه لم يحصل شيء وتكمل احلصة.  وأكثر ما 
كان ميكن أن يحصل، أن تطرد البنت الضاحكة خارج الصف، 

وتقضي باقي اليوم أمام اإلدارة.

فما  الكامل،  إصغائنا  على  يستولي  فكان  اآلخر،  البعض  أما 
زلت، بعد مرور العديد من السنني، أذكر طريقة شرح معلمة 
اللغة اإلجنليزية، ما زلت أذكر اجلمل التي وضعتها يف كل درس 
قواعد، فأسلوبها البسيط الهادئ يجعلك تشعرين أنها لغتك، 

وليست لغة غريبة عنك.

علوم،  معلمة  أصبح  أن  قررت  عمري،  من  عشرة  الرابعة  يف 
ذلك  حدث  وبالفعل  اجلامعة،  يف  احلياتية  العلوم  أدرس  وأن 
فقد  اإلعدادية،  يف  العلوم  معلمة  إلى  القرار  هذا  ويعود   ...
وقسوتها،  سلبياتها،  كل  من  الرغم  على  معلومات،  كنز  كانت 
الطالبات  حتصيل  من  تيأس  عندما  وكانت  مزاجها،  وعصبية 
تقول جملتها الشهيرة «عندي يف الصف كراسي فوق كراسي».  
لكنها كانت موسوعة معلومات، ففي أي موضوع نحاورها فيه 
كانت على الدوام متلك اإلجابة الشافية، وإنها على قدر عال 
من الثقافة، فمادة العلوم، باإلجمال، حتمل العديد من املواضيع 
املهمة يف حياتنا اليومية، والكثير عن أجسامنا وصحته، فكنا 
تتسبب  وكيف  أجسامنا،  بداخل  يحصل  عما  باهتمام  نسأل 
الكائنات األخرى باملرض؟ كيف مت اكتشاف اجلاذبية؟ ما هي 
احلاسة السادسة؟ كيف تطفو السفن؟ والعديد من األمور التي 
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حتير عقول الطلبة يف تلك املرحلة العمرية.  وعند سؤالها، ال 
السؤال  مجال  يف  أوسع  أمور  إلى  تتطرق  بل  باإلجابة،  تكتفي 
نفسه.  لم يخطر لنا أن نسال عنها، ألننا، باألساس، ال نعلم 
شيئاً عنها، وكأنها تقول لنا ازدادوا معرفة يف ما يدور حولكن، 
ذلك  وراء  السبب  أن  العمر  ذاك  يف  قناعة  لدي  وترسخت 

احلياتية. العلوم  يف  شهادتها 

الذي  الفرع  اختيار  فيه  يجب  الذي  األوان  وآن  السنني  مرت 
دراسة  من  أمتكن  حتى  العلمي  الفرع  فاخترت  إليه،  سأنتسب 
األحياء فيما بعد، ومعدلي كان ممتازاً ... وإذ مبعلمة الرياضيات 
ألني  عنه،  التراجع  يجب  وأني  خاطئ،  اختياري  أن  تخبرني 
العامة.   الثانوية  يف  النجاح  من  أمتكن  ولن  مادتها،  يف  ضعيفة 

أتراجع. لم  لكنني  فأكثر،  أكثر  املادة  وكرهت  لفترة،  أُحبطت 

 ... النتائج  عن  النظر  بغض  الفرع  هذا  إلى  الدخول  عزمت 
وصدى كلماتها بقي عالقاً يف ذاكرتي، وكنت يف جميع امتحانات 
ولكني  اسمي.   سوى  حتمل  ال  فارغة  ورقة  أسلم  الرياضيات 
بعد ذلك اجتهدت كثيراً يف دراسة الرياضيات حتى أتت نتائج 
االمتحانات وجنحت يف اختياري، وحصلت على معدل جيد يف 
الرياضيات.  لقد كان هذا األمر حتدياً ملعلمة لم تختر كلماتها 
من  أكثر  طوال  طالبة  نفسية  على  فأثرت  فكرتها،  توصيل  يف 
بكلماتنا،  يتأثرون  طلبتنا  ألن  املوقف،  هذا  ذكرت  ولهذا  عام، 

قبل قولها، حتى ولو كانت سلبية. فلننتقيها جيداً 

احلياتية،  العلوم  بتخصص  والتحقت  اجلامعة،  يف  سجلت 
من  وتخرجت  وُقبلت،  تسجيلي،  عند  آخر  خيار  أي  أضع  لم 
أنني  حتى  وتفوق،  وراحة  إبداع  مرحلة  كانت  وقد  اجلامعة، 
حصلت على معدل جامعي يف السنة األولى يسمح لي أن التحق 

بكلية املهن الصحية، وقد كانت رغبة أبي، 
املخبري،  للطب  بالتفريع  ألجله  فقمت 
احلياتية،  العلوم  يف  أيضاً  االستمرار  مع 
واحلمد هللا تفوقت يف التخصصني، وهذا 

به. أفرح  أن  لي  ُحق  إجنازاً  يعتبر  كان 

مدرسة  يف  قليًال  تدربت  التخرج  بعد 
بالسعادة  أشعر  وكنت  بيتنا،  من  بالقرب 
القترابي من حتقيق الهدف.  ويف الفصل 
املدرسة  مديرة  دعتني  التالي،  الدراسي 
ذهبت  لي  يوم  أول  يف  فيها.   للتوظيف 
وأنا أرتدي اجلينز وحذاء رياضياً، ما لفت 
بينهم،  فيما  بالتغامز  وبدأوا  الطلبة،  نظر 
وسمعت بعض التعليقات منهم.  ظننت يف 
الوقت  ما زال  البداية أنني سأفشل، وأنه 

املهنة. هذه  لبدء  باكراً 

لتشكرني  املدرسة  مديرة  استدعتني  الثاني،  الشهر  بعد  ولكن 
العلوم،  درس  يف  جتربة  على  وصفته-  -كما  إبداعي  على 
هذه  مثل  تَر  ولم  عاماً،   15 منذ  مديرة  تعمل  إنها  وأخبرتني 
تصميم  صنع  يف  الطلبة  مبشاركة  قمت  فحينها،  التجربة.  
للجهاز التنفسي من أدوات بسيطة، يبني أجزاء هذا اجلهاز، 
ويبني كيف حتدث عملية الشهيق والزفير، وما يحدث للرئتني 
رئتني  معي  أحضرت  نفسه،  الوقت  ويف  احلاجز،  وللحجاب 
والطلبة.   أنا  صنعناه  مبا  ملقارنتها  خلروف،  هوائية  وقصبات 
يجربون  لعبة  لديهم  وأصبحت  أجنزوا،  مبا  الطلبة  فرح  وقد 
أن  وبخاصة  العلوم،  يف  درساً  وليس  وزفيرهم،  شهيقهم  فيها 
ذلك مت يف غرفة خاصة للفنون، وليس يف غرفة الصف، وال 

للمدرسة. التابع  املختبر  داخل  حتى 

كانت مديرتي تهتم دائماً مبا أفعل، وحتى عند تقصيري كانت 
فما  رائعة،  بطرق  الصحيحة  الوجهة  على  وتدلني  تستدعيني 
الدافع  وأعطتني  مسمعي،  يف  ترن  ونصائحها  كلماتها  زالت 
ألجتهد باستمرار وأكون عند حسن ظنها، فأكثرت من حصص 
أن  إال  التدريس،  يف  التلقني  عن  وابتعدت  والتجارب،  املختبر 
الشرح  يف  اإلطالة  الصعب  ومن  موادها،  يف  مكتظة  مناهجنا 

ينبغي. كما  والتجارب 

الفترة  هذه  وخالل  ونصف،  عام  مدة  التدريس  يف  استمريت 
إكمال  من  منعتني  صحية  وألسباب  طفلة،  وأجنبت  تزوجت 
أشبه  البيت  يف  جلوسي  فتره  كانت  التدريس،  يف  طريقي 
من  جميع  أن  مع  ذلك،  على  أبداً  التعود  أستطع  لم  بالسجن، 
لم  يرونها-  -كما  ألنها  التجربة،  بتكرار  ينصحوني  لم  حولي 
تعد لها وزنها هذه األيام، ولم يعد للمعلم احترامه لدى الطلبة.  
املسؤولية  كبر  من  الرغم  وعلى  ذلك،  من  العكس  على  ولكني 

جانب من مشاركة مربيات الطفولة املبكرة يف ورشة الطفولة واالستقصاء.
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العدد 54-53
كل  فإن  وصعوبتها،  إليك،  توكل  التي 
تطور  طالب  مشاهدة  مع  يزول  ذلك 
عدت،  بسببك.   العلمي  حتصيله  يف 
أمارسها  التي  املهنة  هذه  إلى  مجدداً، 
جميع  أدّرس  كنت  فقد  وشغف،  بحب 
منهم نفذ  أبناء العائلة، وال أذكر أحداً 

درساً. أعطه  ولم  مني 

طلبتي،  مع  األسلوب  هذا  اعتمدت 
وهو التقرب إليهم، ومحاولة إشعارهم 
أنني واحدة منهم، فأكسر احلاجز بني 
الطلبة  بعض  وكان  والطالب،  املعلم 
ينادونني بأمي، وهذا يجعل قلبي يطير 
أن  أعتقد  جتربتي،  ومن  الفرحة.   من 
الطالب يبدع ويتفوق أكثر يف املادة التي 
أقرب  أن  أحاول  ولهذا  معلمتها،  يحب 

املسافات بيني وبني أوالدي، مع أن هذا يسبب لي الكثير من 
املتاعب يف ضبط الصف، ولكني مع الوقت أسيطر أكثر على 
يف  نفسي  أعتبر  ال  فأنا  الطلبة،  حب  بقاء  مع  املوضوع،  هذا 
الصف ُمدرسة علوم فحسب، بل أتطرق من خالل درس العلوم 
مع  وتعاملنا  وشخصيتنا،  اليومية،  احلياة  وقضايا  الدين،  إلى 

اآلخرين.

اليوم  يف  وشرحه  الدرس  حتضير  الطلبة  من  أطلب  أحياناً، 
فحتى  الطلبة،  لدى  استحساناً  الفكرة  هذه  والقت  التالي، 
الطلبة ذوو املستوى املنخفض، خصصت لهم جزءاً بسيطاً من 
الدرس، وأساعدهم يف حتضيره مسبقاً، ووضع األسئلة التي 
يجب على كل منهم طرحها على الطلبة، وأنا بدوري أجلس يف 
مقعد الطالب الذي أصبح معلماً لهذه احلصة، وأشارك يف رفع 
معظم  كان  الدراسة.   مقاعد  إلى  مجدداً  عدت  وكأنني  يدي 
اخلاصة  مبشاكلهم  لي  يتحدثون  الصف،  نطاق  خارج  الطلبة، 
ثقتهم  تعزيز  أحاول  دائماً  وكنت  والتعليم،  واملدرسة  البيت  يف 
بأنفسهم، وبأنهم حتى ولو كان حتصيلهم العلمي ليس بجيد يف 
هذه املرحلة، فيمكن أن يكونوا عند الكبر من املتفوقني، شرط 

أن ال تثبط عزميتهم وحبهم للتعلم والتطور.

يف إحدى السنوات، كان يف الصف طالب كثير الفوضى، معتد 
بنفسه، وحتصيله يف املادة التي أعلمها متدٍن بالنسبة للمواد 
األخرى.  يف البداية، حاولت معه كثيراً لتحسني سلوكه، وكنت 
نفعاً،  يُجِد  لم  ذلك  ولكن  خصيصاً،  الدرس  شرح  له  أعيد 
ولكن  معهم،  للتحاور  أهله  فاستدعينا  لإلدارة،  أمره  فأحلت 
بالطبع لم يأِت بنتيجة، وبخاصة يف املواد التي أعطيها.  انتهى 
الفصل الدراسي، وبدأ فصل جديد، وعاد الطالب كما كان.  يف 
إحدى املرات توعدت له بنقل ما بدر منه داخل الصف لإلدارة، 

يف  ألعود  وخرجت  املدرسة،  من  فصله  يتم  حتى  أهدأ  ولن 
اليوم التالي وأخبره أني سامحته كما تسامح األم أبناءها، وأن 
مصلحته تهمني جداً، وبدأت بالتدريج أمتدحه، ومن ثم أشكره 
حتصيله  ارتفع  وبالتالي  لي،  واحترامه  باألدب  االلتزام  على 
العلمي تدريجياً، وفوجئت يف امتحان نهاية الفصل أنه حصل 
على عالمة 39 من 40.  لم أصدق عينّي، واعتقدت جازماً أنه 
أخذ درساً خصوصياً.  سألته عن ذلك، لكنه نفى وقال لي: لم 

آخذ أي دروس، كل ما حصل أنني أصبحت أحب موادك!

ال أقول إن حب املعلمة يكفي، وال إن هذا ينفع مع جميع الطلبة، 
ولكن إذا توافر حب املعلمة مع مهارات املعلمة وشرحها اجليد، 
ومتكنها من املادة التي تعطيها، فمن املؤكد أن التحصيل العلمي 

للطلبة سيرتفع.

الرياضيات للصفوف املبتدئة  إضافة إلى العلوم، أدّرس حالياً 
... وأعاني من تدهور مستوى الطلبة يف هذه املادة، واعتبارها 
خطوات  تلخيص  جاهدًة  أحاول   ... حلها  يصعب  متاهات 
أنني  إال   ... حقها  مسألة  كل  وإعطاء  املسائل  وتبسيط  احلل 
احلال  هو  كما  الطلبة  مع  أمتنى  كما  أتقدم  لم  اللحظة  حتى 
يف مادة العلوم.  أعتقد أن صعوبة مادة الرياضيات نابعة من 
األهل الذين يصورونها ألبنائهم بأنها من املستحيالت لضعفهم 

ألبنائهم. يورثونه  الذي  الضعف  هذا  بها،  الذاتي 

إنني أسخر ما أملك من مهارات إلمتام عملية الشرح وتوصيل 
تطوير  إلى  دائماً  وأسعى  للطالب،  األفضل  بالطريقة  املعلومة 
لنبني  تفيدنا  التدريس،  من  نكتسبها  التي  فاخلبرات  نفسي، 

جيًال أفضل، وهذا أصبح هديف يف احلياة.

مدرسة العودة األساسية املختلطة/ العيزرية

أطفال روضة سنابل اإلميان يف لقاء ضمن مشروع تبادل مربيات الطفولة املبكرة- برنامج القطان 
للبحث والتطوير التربوي، 2016.


