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التكون املهني عرب القص

عندما كنت طالبة كان يقال لي: »أنت رأس احلية« ... »العقل املدبر«. هذه الكلمات التي كانت تتردد على لسان مديرتي التي كانت معروفة بجبروتها 
وقوتها وهيمنتها ... إذن، كنت رأس األفعى على حد تعبيرها ... فقد كنت أمقت املدرسة وأعد خطواتي كل يوم في مسيري إليها ... وعلى 
الرغم من مشاغباتي ومتردي وهروبي منها في كثير من األحيان ... فإنني كنت األكثر تفوقًا ... لذا كان من الصعب على املديرة أو حتى املعلمات أن 

يتخذن بحقي إجراًء تعسفيًا... .

مهنة التعليم .. بني 
ثنائية الشغب والشغف

شيماء ناصر

اجتماع  في  والدتي  أخبرت  اإلجنليزية  اللغة  معلمة  أن  مرة  أذكر 
لألمهات عن مشاكساتي باحلصة، وقالت: »أرجوك ال تخبريها عني 
وإال بكرة رح تعمّلي يوم احلساب«. أكلت نصيبي من »البهدلة« من 
 ... أسبوع  مدة  املصروف  من  حرمت  كالمها  إثر  وعلى  والدّي، 
عرفتها،  التحقيق  وبعد  حساب.  مجرد  يكون  ال  أن  أقسمت  لذا   .
... ولألسف أنني تخطيت حدودي بالرد عليها ... وكنت أقول: 

»عمري ما بصير معلمة، مستحيل«.

والدي  يعجب  لم  الذي  التفوق  وبذاك  التوجيهي  من  تخرجي  وبعد 
بّراقًا في  قلم سيجعل مني اسمًا المعًا  ... قلت في نفسي: »لدي 
عالم الصحافة ... صحافة؟! »أبدًا، يا معلمة يا ما تدرسي«. هذه 
كانت كلمات والدي ... التي أشكره عليها اآلن ... ألنني وبعد 
سبع سنوات من جتربتي كمعلمة ... اكتشفت أنه ليس املعلم فقط هو 
من ال يحب وظيفته حتى أنني حاورت طبيبًا مرة، فقال: الطب مقبرة 

املواهب ... ليتني كنت شيئًا آخر.

في  وتخصصت  األردنية،  اجلامعة  في  التربية  كلية  دخلت  املهم، 
أساليب اللغة اإلجنليزية، واخترت هذا التخصص )معلم مجال( ألنه 
نفسي  أجد  كنت  وأنا  النفس،  علم  في  كثيرة  مساقات  بإعطاء  يعنى 

ملكة تربعت على عرش هذا التخصص.

بدأت  بجامعتي،  عليَّ  فضل  له  كان  من  لكل  الشديد  والحترامي 
كان  بالتغيير.  أمل  عندي  وكان  املعلمة،  فكرة  مغاليقي  في  تتغلغل 
عليه.  عازمة  أنا  ما  ألحقق  أفكاري  ويخاطب  أنفاسي  يسكن  األمل 
وأذكر يوم استشهاد دكتور في اجلامعة ملادة اإلدارة الصفية مبقولة لسيد 
قطب تقول: »إن الكلمة لتنبعث ميتة، وتصل هامدة مهما تكن طنانة 
ومتحمسة، إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بها، ولن يؤمن إنسان 
ما  الخ«.  يقول....  ملا  حية  ترجمة  هو  يستحيل  أن  إال  يقول  مبا 
زلت احفظ كلماته إلمياني العميق بها، وإمياني أنني لن أصبح معلمة 
حتقق تغييرًا وتفتح دروبًا وآفاقا، إال إن آمنت بدوري .... إلى أن 

تخرجت وانتقلت للعيش هنا في رام الله.

في قرية دير قديس، وعلى الرغم من انكسارات االنتقال ملا عانيته من 
بالتراجع...  لنفسي  لم أسمح  فإنني  االنتقال،  الفراق ووحشة  ألم 
مكان  عن  جدًا  بعيدة  قرية  في  بديلة  ألكون  اختياري  وبعد  اآلن  فأنا 
إلى  تنقلني  معقدة  جتربة  أمام  أصبحت  فقد  أشهر،  ثالثة  ملدة  سكني 
بعد   ... والعطاء  والتفاني  املسؤولية  من  الضائعة  الواحات  تلك 
فرص  وإلحياء  القرية،  أجواء  من  خلروجي  حماسي  زاد  املسافة 
للتعرف على الوطن الذي لم أكن أعرف منه سوى دير قديس، وبني 
استقبال املديرة وطاقمها الرائعني بكل ما حتويه الروعة من معاٍن، وبني 

أجواء املدرسة املتعاونة واملتحابة، قلت احلمد لله من هنا سأبدأ.
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كان دخولي الصف التوجيهي األدبي مرعبًا بعض الشيء في بدايته، 
املعاني  ألكتشف  أتعمق  البحر،  أمواج  تتقاذفني  وكأنني  شعرت 
العميق  النفس  ذاك  آلخذ  األمان  شاطئ  إلى  ويقذفني  وألتقطها، 
لها  تفتحت  عظمى  براحة  شعرت  فقط،  دقائق  خمس  بعد   ...
الفضل  لتلك املدرسة  مغاليقي، وتبددت معها كل مخاوفي، كان 
بتمسكي بدوري كمعلمة، ولها من األثر على نفسي ما يحيي حتى 
وكان   ... رائعة  عالقة  تربطنا  كانت   ... في  الهامدة  األجزاء 
تعلقي بطالباتي كبيرا ... حيث أن الفارق بيننا ثالث سنوات فقط 
لرؤيتهن  كثيرًا  أتشوق  كنت   ... لهن  أختًا  الواقع  في  كنت   ...
اقضي  كنت   ... وجوههن  على  البهجة  معالم  أرى  ألنني   ...
وانتظر  ترفيهية  ألعابًا  ونقترح  احلديث  أشاركهن  بينهن،  )الفرصة( 
أتنافس معهن ... لذا كنت أكره جدًا مقولة  الرياضة حتى  حصة 
العطل، ولألسف  »بكرة اجلمعة« »ياي بكرة عطلة«، كنت أمقت 
أقول »كنت« ألنني اآلن أفتش عن يوم الرتاح فيه من عناء املتطلبات 
 ... والتربوية  الصفية  عن  تكون  ما  واألبعد  الالمنطقية،  الزائدة 
أضيع  ناسخة ...  آلة  مني  أنا كمعلمة ... وجتعل  ترهقني  التي 
وقتي في ملء أوراق ال أقتنع بها، وال أجد جدوى لها ... بدل 
الصفية  حصتي  بها  أقدم  إبداعية  طرق  ابتكار  في  وقتي  أستغل  أن 
املبذول  واجلهد  الوقت  من  تقلل  تربوية  وسائل  كتحضير  القادمة؛ 

في احلصة.

وشيئًا فشيئًا بدأت اشعر أنني أتيه في ساحات الروتني اليومي الفظيع 
حتقيق  عن  العجز  أغالل   ... بأغالل  تكبل  قدراتي  وبدأت   ...
الكثير رمبا ... ورمبا أن املنهاج هو أول عائق في طريق االنطالق إلى 
فيه على  بإنهاء كل حرف  أننا مطالبون دومًا  حتقيق األهداف، حيث 
عبثية بعض متارينه، ثم يطلب منا أن نبدع باحلصة، وأول ما يفعلونه 
وينهالون  املقطوعة،  املادة  إتقانهم  مدى  لقياس  الطالب  سؤال  هو 

علينا بعدها بالتعليقات عن ضعف مستوى الطالب، متناسني في كل 
مرة أن املنهاج هو جزء ال يتجزأ من هذه املشكلة، وعدد احلصص غير 
حصص  بإعطاء  أقوم  شخصيًا  فأنا   ... املجلدات  هذه  إلنهاء  كاٍف 
إضافية على مدار السنة الدراسية، كما أقوم بإعطاء دوام إضافي في 
يوم عطلتي )يوم السبت(، وهذا إن كان على حساب وقتي وجهدي، 
أن  حلمت  التي  املعلمة  أكون  أن  على  احلرص  كل  حريصة  أنني  إال 
أكونها يومًا ما، على الرغم من أنني لم أتلَق يومًا كلمة شكر واحدة 
أو حتى »يعطيِك العافية«، وال من أي جهة تذكر ... وال أنتظر ولن 

انتظر... فهذا ما ميليه ضميري علي ... .

لكن احلق حق. إنني كنت سابقًا أستيقظ نشطة وأهمُّ إلى عملي وكلي 
بدورها  التي  املتطلبات  لكثرة  متثاقلة  أراني  اليوم  أما  وحيوية،  إقبال 
انعكست على نفسية املعلم بشكل عام، وبات ينظر معها إلى املدرسة 
األمل  سماء  إلى  النظر  ملرحلة  ووصلت   ... املواهب  مقبرة  بأنها 
احملال ... ونوبة من الفشل اعترتني ... ولم أجد لنفسي حضورًا 

على اخلارطة املستقبلية.

مؤسسة  بدورات  التحقت  إن  ما   ... باجلميل  العرفان  باب  ومن 
إن  ما  التعليم جميل  أن  قد ذبل، وعرفت  كان  ما  تفتح  القطان حتى 
ننتظر  أن  ال   ... الظروف  نغير  بيدنا   ... كذلك  جنعله  أن  أردنا 
قادر  به ...  اخلاصة  ملكته  منا  لكل  أن  أدركت  تتغير ...  أن  منها 
رسمها  على  مجبرين  دمنا  ما  فنية  لوحة  احلياة  يجعل  أن  خاللها  من 
بدايتي ...  كانت  هنا  البدايات صعبة ... ومن  وعيشها... كل 
أثر...  على  له  أعثر  لكيال  الصحراء  في  مضى  الذي  كل  سأدفن 

وسأودعه الوداع األخير.

مدرسة بنات دير قديس الثانوية

من فعاليات املساق التأسيسي )الدراما في التعليم( 2012-2011.
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