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قصص مدرسية

صمت طويل ... هكذا كانت بداية الكتابة، أردت أن أكتب قصتي كمعلمة، سيطر عليَّ صمت طويل وأنا أفكر فيما مررت به من أحداث وذكريات، 
أفكار تتالطم في داخلي، أشياء عديدة مررت بها في حياتي، كان لها أثر كبير في نفسي وبناء شخصيتي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  وأنا 
أهيم في بحر أفكار، سمعت صوتًا ينبع من داخلي يقول: من أنِت؟ خفت من السؤال، واحترت باإلجابة، وأحسست بصدى السؤال كالرنني في 

داخلي، وفجأة جاء اجلواب: أنا ... أنا معلمة.

وتردد الصدى األصعب، كيف وملاذا أصبحت معلمة؟ وهنا بدأت أتذكر مسيرتي في احلياة، حيث عانيت في صغري فقدان والدتي، وقلت في نفسي 
حياتي متعددة النواحي، ولكن سأتناول ناحية واحدة، وأبدأ حكايتي مع التعليم.

َفْقُد الكتابِة وكتابُة 
الَفْقد

اليتُم والهجرُة والوطُن 
واملهنُة وأشياُء الذات

فدوى عثمان العملي

املرحلة  في  الدراسة  مقاعد  على  أجلس  كنت  أن  منذ  احلكاية  تبدأ 
مراحل  في  تعليمي  أمتمت  حيث  اإلمارات،  دولة  في  االبتدائية، 
اجلامعية  الدراسة  مرحلة  ثم  ومن  والثانوي،  واإلعدادي  االبتدائي 
في جامعة اإلمارات، وتخرجت وحصلت على درجة البكالوريوس 
من كلية التربية تخصص أحياء/كيمياء.  وما بني بداياتي وحلظة كتابة 
القصة، مضى ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، حملت في طياتها 

الكثير من املواقف والطرائف.

ألهمتني  التي  معلماتي  إحدى  من  املعلم  ملهنة  وعشقي  ميولي  بدأت 
وغرست في نفسي حبها وحب مهنتها، كيف ال وهي التي ساعدتني 
كنت  السابق  في  أنني  مع  التاريخ،  مادة  في  والتفوق  النجاح  على 
عاجزة عن النجاح فيها، فما كان منها، بعد أن أفصحت عن عزوفي 
وأخذت  وحدات،  إلى  املادة  لي  قّسمت  أن  إال  املادة،  هذه  عن 
في  وجنحت  الكابوس  ذلك  من  تخلصت  الله  وبفضل  بنصيحتها، 
املادة، علما أنني كنت من الثالثة األوائل في الصف، وميولي علمية 

منذ صغري.

التي كانت متشط لي شعري، بعد أن فقدت  وما زلت أذكر معلمتي 
كان  ما  والصديقة،  واملعلمة  األم  فكانت  مبكرة،  سن  في  والدتي 
لهذا السلوك من أثر طيب في تفوقي وإحساسي بأنني لست وحيدة، 
وأن احلياة لم تنتِه بوفاة األم، فجعل الله من املعلمة أمًا.  كما أتذكر 
إشراكي في أعمال مسرحية تركت أثرًا كبيرًا في نفسي، فكانت باعثًا 
وحافزًا للتوجه في دراسة كلية التربية، حتى ال أحيد عن مهنة املعلم، 

مهنة األنبياء تلك املهنة العظيمة.

وبرحالتها  ومرها  بحلوها  اجلامعية،  الدراسة  سنوات  ومرت 
العلمية، وحان موعد اخلروج إلى العمل ومواجهة احلياة ومعتركها.  
كانت البداية عند استالم كتاب التعيني؛ كمعلمة، واجتهت إلى اجلهة 
التي سأباشر بها التدريس، وكانت جمعية نهضة املرأة الظبيانية، قسم 
تعليم الكبار.  كانت املدرسة خاصة باملتزوجات، ومن فاتهن التعليم 
وكما  الصف،  دخول  عند  كبيرة  صدمتي  كانت  كم  الصغر.   في 
كأنها  وغادرت  للدارسات،  املدرسة  مديرة  قدمتني  العادة،  جردت 

تقول لي: »واجهي مصيرك«.
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اآلن وقت العمل، قدمت نفسي للدارسات، وكان من بينهم من عمر 
والدتي، كما يضم الفصل الدراسي بني جناحيه شريحة غير متجانسة 
عمريًا من سن العاشرة وحتى الثالثني أو أكثر.  ال بد أن أكون حذرة 

في التعامل مع تلك الفئات العمرية املختلفة.

حاجز  نكسر  حتى  أنفسهم  تقدمي  الدارسات  من  طلبت  وباملقابل، 
اجلليد فيما بيننا.  كان من ضمن الدارسات -ابنة شقيق رئيس دولة 
نحن  للتعليم  لنا  حاجة  »ال  الواحد:  باحلرف  لي  فقالت  اإلمارات- 
بلهجة  الكالم  ذلك  قالت  للتعليم«.   نحتاج  الكثير، وال  املال  منلك 
خليجية غير التي أكتبها.  وقالت ذلك بفعل األمر، فما كان مني إال 

أن أصابني االرتباك واخلوف، فهي من العائلة احلاكمة.

للعلم فنحن  ما قالت من أن ال داعي  كدت أحبط عندما قارنت بني 
وقتها،  الله  يغنيني  أن  ومتنيت  نفسي  في  كالمها  فوقع  املال.   أهل 
وللعلم وأحصل على املال حتى ال أجهد نفسي في عمل، قد ال أنال 

فيه إال التعب واملال اليسير.

من  أغنى  املال  هل  ترى  يا  قالت،  مما  صراع  في  وأنا  األيام،  ومرت 
العلم أم ماذا؟ بحثت عن اإلجابة حتى وجدتها، إن املال ال يشتري 
علمًا، ولكن العلم هو الذي يجني املال.  ومرت األيام مع وجود بيئة 
مدرسية متكاملة من وسائل ومختبرات ورغبة في العمل.  بدأت في 

االنسجام، وبناء عالقة طيبة مع الطالبات.

وبدأت أثير فيهن حب العلم ومواصلة الدراسة، وبالفعل أصبح من 
زلت  وما  وطبيبات،  مشرفات  ومنهن  معلمات  يدي  على  تتلمذت 
على اتصال بهن حتى يومنا هذا.  ومع قلة خبرتي في تلك الفترة، 
باملشرف عندما  كنت ال أجد حرجًا في سؤال زميالتي، واالستعانة 

كانت تواجهني عقبة في مجال العمل.

إلى  نقلي  الكبار، ومت  الدارسات في مراكز تعليم  انتهت جتربتي مع 
عليه.   اعتدت  الذي  غير  جوًا  فوجدت  نظامية،  حكومية  مدرسة 
بدأت مشكلة اخلوف من جديد، وذلك نتيجة تغيير أسلوب التعامل 

والتدريس مبا يناسب الطالبات.

ال أنسى عندما وجهت إحدى الطالبات سؤااًل، كنت أجهل اإلجابة 
عنه، وأخجل من القول ال أعرف، ألن من قال ال أعرف، فقد عرف، 
وما كان مني إال أن احمّر وجهي خجاًل، وتلعثم لساني وسقط السؤال 
علي؛ كالسهم اجلارح، وتسارعت دقات قلبي، فشعرت الطالبة بي 

ورق قلبها، وقالت: »يا معلمتي، غدا نناقش السؤال!«.

الصف  من  ألخرج  اجلرس؛  يدق  حني  علي  تنزل  الرحمة  وكانت 
بسرعة البرق والعودة إلى املنزل، والبحث عن اإلجابة التي وجدتها، 
واالستعداد  والتقصي  العلمي  للبحث  لي  حافزًا  املوقف  ذلك  وكان 
للدرس قبل إعطائه وتوقع ما ال أتوقعه، وأصبحت ال أكتفي مبصدر، 

بل مبصادر متعددة.

كما ال أنسى هذا املوقف من أحد املشرفني، عندما زارني، وبعد إعطاء 

احلصة، شكرني وقال لي: »يجب أن تكوني كاألم التي -على الرغم 
بسهولة،  يبتلعها  كي  لرضيعها  بعجنها  تقوم  املوز-  فاكهة  مرونة  من 
فأصبحت أسهل املادة من كل اجلوانب، كي تفهمها الطالبات بسهولة 

املوز املهروس وسالسته.

في  والتلقيح  الوالدة  عملية  تتم  كيف  الصف:  في  طالبة  سألتني 
اإلنسان؟ أصابني احلرج، ولم أستطع اإلجابة عن السؤال، فما كان 
مني إال أن أحضرت في اليوم التالي فيلمًا علميًا أغناني عن اإلجابة 

عن أي سؤال، وجدت فيه الطالبات ما يبحثن عنه.

وموقف آخر في درس النبات، شرحت الدرس نظريًا، ولكن شعرت 
أن رسالتي لم تصل إلى ذهن الطالبات، فطلبت منهن جمع عينات 
من نبات وبذور، وخرجنا إلى حديقة املدرسة، وتعرفنا على األنواع 

املختلفة من النبات واجلذور واألوراق.

واألشياء  التعليمية  الوسائل  استخدام  ضرورة  على  حافزًا  ذلك  كان 
جمعن  فالطالبات  املعلومة،  تثبيت  في  دور  من  لها  ملا  احملسوسة، 
الصور في ألبوم، ومت حتديد نوع وتأثير وفصيلة كل نوع من النبات.

متأل  الدموع  ألن  حلظات؛  الكتابة  عن  أتوقف  اللحظة،  هذه  وفي 
زوجي،  وبني  بيني  دار  الذي  النقاش  حلظة  تذكرت  لقد  جفوني، 
بعد حصولي على  الوطن، وذلك  أرض  إلى  بنا  يعود  أن  قرر  حيث 
لم الشمل، وبدأت أتذكر كم مرة حاول جاهدًا زوجي احلصول على 
الهوية وزيارة فلسطني.  وفي كل مرة يأتي الرفض إما من االحتالل 
وإما من احلكومة األردنية.  عانيت أنا وهو، وقد حتمل هو العذاب؛ 
من أجل أن أزور فلسطني، حيث كان يزور فلسطني، ويأخذ األبناء 
صغارًا معه في السنوات األولى من عمرهم، أطفال ال حول لهم وال 
التضحية حتى ال  بد من  ذاتها، وكان ال  تفرض  األمور  قوة، ولكن 

أحرم أطفالي من الهوية.

لم أعد أرى، ما أكتب، حيث تنهمر مني الدموع كاملطر، وتذكرت 
كيف سأترك اإلمارات، كما تخلع األشجار من أرضها، سوف أترك 
وفيها  وشبابي،  طفولتي  فيها  وعشت  احتضنتني،  الذي   األرض 

األهل واألصدقاء واألمان واالستقرار.

وقتها، شعرت بأنني طفلة ستفقد أمها، لقد أصبحت يتيمة مرتني، 
أحضانها  في  عشت  التي  األرض  بفقدان  وأخرى  األم،  بفقدان  مرة 
بحلو حياتي ومرها، عاملتني كفرد من أبنائها، كيف سأترك قبر أمي 

وأبي رحمهما الله، في أرض وسأذهب إلى وطني األم.

أسير في ظالم دامس ال  أني  إلى مكان مجهول، وشعرت  سأذهب 
أملًا  طياتها  في  حتمل  مسرعة  األيام  مرت  وهكذا  فيه،  نور  بصيص 
وعبرة من احلياة، أصارع سكرات املوت على الرغم من ذلك وصلنا 

أرض الوطن.

بأن  وشعرت  الطبيعة،  جمال  جذبني  الوطن،  أرض  وصلنا  حني 
أجمل.   الوطن  تراب  رائحة  تبقي  وطنه،  عن  غاب  مهما  اإلنسان، 
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مدارس  في  كمعلمة  للعمل  والتعليم  التربية  وزارة  إلى  وقدمت 
فقد  للعطاء،  محبة  العمل  دائمة  كالنحلة  طبيعتي؛  وألن  الوطن، 
الرغم من  البداية.  وقد عانيت كثيرًا على  العمل كبديلة في  وافقت 
اإلمارات،  دولة  في  عليها  حصلت  التي  التقدير  وشهادات  خبرتي 
التدريس،  في  وممتازة  قديرة  أنني  الشهود  شهادة  من  الرغم  وعلى 
مسيرتي  في  نوعية  نقلة  فكانت  نفسي.   على  األثر  سيئ  له  كان  ما 

التعليمية، فوجدت فجوة كبيرة جدًا بني ما كان وبني ما أنا به.

وجدت فئة من املعلمني محبطة، وطلبة عازفون عن التعليم، بسبب 
االحتالل، فكان ال بد لي من التعامل مبا يناسب الواقع.  وال أنسى 
تشريح  عن  درسًا  شاهد  أن  بعد  سألني  عندما  املشرفني  أحد  سؤال 
املشرف.   أمام  بتشريحها  وقمت  عجل،  عني  أحضرت  وقد  العني، 
وبعد انتهاء احلصة قال لي: »لم أشاهد درسًا علميًا منذ فترة طويلة، 
فهل ستبقني على نفس احلماس والرغبة والعزمية أم ستحبطني كما هو 
بالوتيرة  أريد، وواصلت عطائي  ما  أعرف  أجبه ألني  لم  احلال؟«.  
نفسها، ومت تعييني مدرسة مصنفة ومثبتة في إحدى مدارس رام الله.

الضياع، حيث  التدريس هنا، شعرت وكأنني في بحر  بدأت  عندما 
تواردت األفكار: هل أستطيع التعامل مع أناس جدد، وكلما نظرت 
والهلع؟!  اجلزع  فيصيبني  واإلحباط،  الالمباالة  أرى  عيونهم  إلى 
حاولت بكل قوة التغلب على هذه األوهام، وهذا اخلوف، حاولت 
العمل  بدأنا  أن  إلى  طبيعية  األيام  ومرت  بحذر.   ولكن  االندماج 
أوراق  أنا معتادة عليه:  ما  العمل، أعمل  انهمك في  اجلاد، وبدأت 
عمل، أنشطة صفية وال منهجية، مجالت حائط، ولكن شعرت بأن 
احلرب قد شنت علي، وكأني أفعل شيئًا خطًأ، وبخاصة عندما كنت 

أعامل الطالبات برفق وحنان.

إلى غرفة  الطالبات  املعلمات، حني جاءت إحدى  وفاجأني تصرف 
ضحكت  إليها  ذهبت  وعندما  مساعدة،  مني  وطلبت  املعلمات 
مجموعة من املعلمات، كن يدرسن الطالبة وقلن لي: »هذه الطالبة 
فصمت  بسنتني.   السنة  تأخذ  ترافقها  كانت  التي  والطالبة  كسالنة، 

طوياًل ولم أرد.

ليست  أنها  اكتشفت  نفسها،  الطالبة  تدريس  من  الشهر  قرابة  وبعد 
الطالبة حتب درس  كسالنة، وإمنا هي بحاجة ملعاملة رقيقة، وبدأت 
العلوم، ألنني أنّوع في األنشطة، وقالت لي فيما بعد: »أنا بحبك، 
املعلمات مثلك«.  وأخذت  يا ريت كل  يا معلمتي،  وبحب مادتك 
نظرة  تغيير  أحاول  وبدأت  جيدة،  عالمة  األول  التقومي  في  الطالبة 
املعلمات لتلك الطالبة، وفعاًل شيئًا فشيئًا، تقدمت الطالبة حتى أنها 

أصبحت من املتفوقات.

والفن،  الرسم  إلى  متيل  أنها  اكتشفت  فقد  األخرى،  زميلتها  أما 
وكانت حتاول إثارة الشغب في الصف، فكنت أقول لها لو سمحت، 
ميكنك أن ترسمي الرسمة على اللوح حتى أشرح عليها، ومرة على 
املواد  في  التعلم  بطيئة  ولكنها  تستجيب،  الطالبة  بأن  شعرت  مرة، 
األخرى، وبخاصة اللغة العربية، وميكن أن يكون هذا سبب فشلها، 
وأصبحت كبيرة بالنسبة لطالبات صفها، فجلست معها وحاولت أن 

أشجعها في تصميم األزياء، وفعاًل استجابت الطالبة وأخبرت أهلها 
املجال  في  أبدعت  ولكنها  املدرسة،  وتركت  اخلياطة،  ستتعلم  بأنها 

املهني مجال اخلياطة.

مع  وتعاملت  شابة  كنت  أن  فمنذ  اخلبرة،  من  السنني  هذه  كل  وبعد 
طالبات من مختلف اجلنسيات العربية بحكم عملي في دولة اإلمارات 
أمام شخصيات ذات ميول  نفسي  أرى  أن عملت في فلسطني،  إلى 
معه  للتعامل  خاصة  طريقة  إلى  يحتاج  منها  وكل  مختلفة،  وأفكار 
نفسيًا وعلميًا، وأنا متأكدة من أن الراحة النفسية للطالبات هي اخلطوة 

األولى للتعامل معهن، كي نبني املستقبل.

إذًا ال بد من التنوع في التعامل من حيث األسلوب العلمي، ومحاولة 
استخدام وسائل متعددة حتى أستطيع أن أتعامل مع امليول املتعددة، 
وكم عانيت في إعداد أوراق العمل وشهادات التقدير للطالبات، فما 
كان من املديرة إال إن أهملت املوضوع، ورفضت ختم شهادة تقدير 
املعلمات«.  وكانت عندما  فتنة بني  »تريدين عمل  قالت  لي، حيث 
الذهاب،  منهن  وتطلب  تغضب،  الطالبات  مع  أجلس  تشاهدني 

وعدم احلديث معي، وهذا زادني إحباطًا من التعليم.

الرغم  املدرسة، على  من  نقلي  اخلاصة،  بطريقتها  املديرة  استطاعت 
يسيطر  اإلحباط  زال  وما  ويحببني،  أحبهن  طالبات  تركت  أنني  من 
علي، وحني زرت مركز القطان تغيرت نظرتي، وتأكدت من أنه ما 
زال هناك اهتمام للمعلم وللعلم والتعلم.  رفعت شعار أن الطالب 
هو االبن والطالبة هي االبنة، فالبد من األخذ بأيديهم وإعطائهم ثمرة 
جهودك وجتاربك وبكل الوسائل والبحث من أجل إطالعهم على كل 
جديد لعلمي أنهم بناة املستقبل، ومداد األجيال، فنحن راحلون وهم 
فطريق  ليأكلون،  لهم  سنغرس  وأكلنا،  آباؤنا  غرس  وكما  الباقون، 

العلم طريق اجلنة.

مدرسة بنات اجللزون-رام الله

من إحدى زيارات املعلمني البريطانيني إلى املدارس الفلسطينية.


	Ro'a-35 Cover-6
	Ro'a-35-Final

