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املعلمون واملعلمات عرب السرد

الثالث  حتى  األول،  الصف  من  كطالب  املدرسية  حياتي  بداية  من 
من  كنت  )وكالة(،  عّمار  دير  ذكور  مدرسة  في  )التاسع(  اإلعدادي 
الطالب املتفوقني، وكذلك في الصف األول الثانوي )مدرسة رام الله 
أفكر  فبدأت  الرسم،  الفنية في  متميزًا مبوهبتي  أيضًا  الثانوية(، كنت 

في مستقبلي بعد املدرسة ودخول اجلامعة.

حكاية معلم

ناصر سالم الشوبكي

معمارّيًا،  مهندسًا  أكون  أن  فكرة  علي  وسيطرت  وفكرت،  فكرت 
خاصًة أنني ذو موهبة فنية في الرسم وخيال واسع.  بدأت الصدمة 
في الصف الثاني الثانوي العلمي عندما درست في مدرسة الهاشمية 
البيرة قرب املنارة )مكان املتحف  الثانوية التي كانت في وسط مدينة 
اإلسرائيلية.   للشرطة  مركز  املدرسة  من  بالقرب  وكان  حالّيًا(، 
اشتعلت االنتفاضة في تلك الفترة )1979م(، وكثيرًا ما كان اجليش 
في  اجلنود  على  احلجارة  يلقون  املدرسة  طالب  ألن  املدرسة  يقتحم 
واقتحم  جيدًا،  الدراسة  تنتظم  لم  للمدرسة.   املقابل  الشرطة  مركز 
اجلنود صفوفنا عدة مرات.  أثر هذا على مستواي التحصيلي قلياًل، 
الطالب  بطرد  العسكري  احلكم  قرار  بسبب  هو  األكبر  التأثر  ولكن 
مدارس  من  أي  والبيرة،  الله  رام  مدينتي  خارج  من  يأتون  الذين 
املدينتني، وكان ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وكان القرار 
طردي مع بعض الطالب إلى مدرسة األمير حسن الثانوية )علمي(، 
والكل يعلم في حينها الفرق بني املستوى الدراسي في الهاشمية عن 

مدارس املنطقة األخرى.

مع  أيضًا  املشاكل  وبدأت  حسن،  األمير  مدرسة  في  الدراسة  بدأت 
وإغالق  الطريق  على  وحواجز  للمدرسة  اقتحامات  من  االحتالل 
للشوارع.. إلخ.  انتهى العام الدراسي مع تدني مستواي التحصيلي 
شهر،  أول  حسن  األمير  مدرسة  في  التوجيهي  سنة  درست  قلياًل.  
الوضع  يكون  أن  عسى  الثانوية،  يبرود  عني  مدرسة  إلى  انتقلُت  ثم 
أكثر هدوءًا، خاّصة أنني في التوجيهي العلمي وبحاجة إلى مدرسة 
إلى  تتعرض  كانت  حسن  األمير  فمدرسة  واألمن،  بالهدوء  متتاز 
الوضع  يكن  لم  الفترة. ولكن،  تلك  الشوارع في  اإلغالق وإغالق 
أفضل كثيرًا، وما فكرت فيه، فكر فيه الكثير من الطالب، وانتقلوا 

تزداد،  االحتالل  مع  األمنية  املشاكل  لتبدأ  يبرود،  عني  مدرسة  إلى 
خصوصًا أن مدرسة عني يبرود على خط مستوطنة )عوفر(، فازدادت 
في  معدلي  فتأثر  اجليش،  واقتحمها  املدرسة،  هذه  في  املشاكل 
الهندسة  لدراسة  يؤهلني  الذي  املعدل  على  أحصل  ولم  التوجيهي، 

املعمارية، وشعرت حينها أن أحالمي حتطمت، ولم أدِر ما العمل.

درست في جامعة دمشق كلية العلوم تخصص )جيوفيزياء تطبيقية(.  
لم يكن هذا التخصص يروق لي.  وتخرجت من اجلامعة ألبدأ حياتي 
العملية سنة في السعودية في محل جتاري، ثم عدت إلى فلسطني، 
األرض  )مؤسسة  املؤسسات  من  كثير  في  توظيف  طلبات  وقدمت 
ولم  والغاز(،  البترول  وهيئة  الفلسطيني،  اجلغرافي  واملركز  واملياه، 
تقبلني أي مؤسسة كوني دون خبرة عملية.  لم أفكر في يوم من األيام، 
بل لم أرغب في يوم من األيام، أن أكون معلمًا. ولكن )مكره أخاك 
للتوظيف،  الله  رام  التربية والتعليم في  ال بطل( قدمت طلبًا ملديرية 
اإلعالنات،  لوحة  وأمام  والتعليم،  التربية  مديرية  درجات  وعلى 
اسمي  وجدت  فقد  أغضب!،  أم  أفرح  هل  غريب:  شعوٌر  انتابني 
عناتا  مدرسة  في  ورياضيات(  )علوم  لتدريس  املقبولني  املعلمني  بني 
األساسية.  دّرست فيها ملدة أسبوعني مادة علوم ورياضيات لصفوف 
ونوعية  املواصالت  لصعوبة  صعبة  أيامًا  كانت  والسادس،  اخلامس 
الطالب هناك.  وسرعان ما جاءني انتقال إلى مدرسة أفضل وأقرب، 
وهي مدرسة بيتونيا الثانوية.  بدأت مشواري كمعلم علوم لصفوف 
اخلامس والسادس فيها، لم أكد ألتقط أنفاسي في تلك املدرسة وأثبت 
نفسي وجدارتي، حتى جاءني فصل من مديرية التربية والتعليم، ألن 
تخصصي في اجلامعة )جيوفيزياء( ال يصلح للتدريس، أي على رأي 
فينا«.  كونت حينها عالقات  ما رضي  والهم  الهم  في  املثل »رضينا 
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جيدة مع املعلمني واإلدارة حتى يومنا هذا.

التدريس  عن  بعيدًا  مجاالت  عدة  في  عملت  املرحلة،  تلك  وبعد 
واملدارس، فقد عملت مندوب دعاية لشركة إذاعية في رام الله، أثبت 
نفسي وجدارتي في العمل، ولكن انتقلت إلى العمل في محل خاص 
للعائلة لبيع احتياجات البيت من حرامات وشراشف وبشاكير ملدة 3 
مدرسة  في  العلوم  معلمة  أن  خبر  جاءني  وأثناءها،  تقريبًا،  سنوات 
بنات في دير عمار في إجازة والدة، واملدرسة بحاجة إلى معلمة أو 
معلم بديل ملدة فصل دراسي، فقدمت لهم طلبًا ومت قبولي، وكانت 
درست  التعليم،  مجال  في  طريقي  في  األساسية  اخلطوة  هي  هذه 
والسابع،  والسادس  اخلامس  صفوف  لطالبات  العلوم  مادة  خاللها 
كان  فقد  تتغير،  التعليم  مهنة  عن  فكرتي  بدأت  الفترة،  تلك  ومنذ 
أسلوبي في التعليم شيقًا، وأحّبت الطالبات أسلوبي، وبدأت أرتاح 
تدريجّيًا في مهنة التعليم، وبدأت أشعر بالنجاح، كيف ال، واجلميع 
مرتاح معي، من إدارة وزمالء وزميالت وطالبات، وصقلت مديرة 
املدرسة موهبتي في إنتاج الوسائل العلمية وموهبتي الفنية في الرسم، 
حيث عملنا معرضًا علمّيًا وفنّيًا في املدرسة، وساهمت أنا فيه بشكل 
ذلك  منذ  لي  ومتيز  جناح  شهادة  واعتبرته  اجلميع،  إعجاب  نال  كبير 
احلني، خاصًة أنني كنت في األشهر األولى لي في التدريس.  وفي 
املعلمة  إجازة  انتهت  الدراسي،  العام  نهاية  ومع  أيار،  شهر  نهاية 
أساسّيًا  عاماًل  هذا  كان  ورمبا  جّدًا،  وفاجأني  املدرسة،  إلى  وعادت 
في إصراري على العودة إلى التدريس، أن طالبات املدرسة واإلدارة 
أقِض  لم  أنني  علمًا  لوداعي،  حفل  عمل  قرروا  التدريسية  والهيئة 
فيه  سمعت  جيدًا  احتفااًل  فكان  فقط،  أشهر   3 إال  املدرسة  تلك  في 
وتشجيع  إطراء  فيه  كالمًا  والطالبات  واإلدارة  التدريسية  الهيئة  من 
التدريس ونيل محبة واحترام  لي، وهذا ال يدل إال على جناحي في 

اجلميع، فقد تركت أثرًا إيجابّيًا في املدرسة.

قدمت  الصيفية،  العطلة  في  أي  الدراسي،  العام  من  االنتهاء  وبعد 
قبول،  المتحان  وتقدمت  التعليم،  مكتب  في  توظيف  طلب 
االمتحان وترتيبي من  املتفوقني في  املعلمني  أنني من  النتيجة  فكانت 
األوائل، وعليه مت قبولي كمدرس علوم في مدرسة العوجا األساسية 
املختلطة، وأيضًا أثبت حضوري في املدرسة، وجنحت في التدريس 
املعلمني  املميزة مع  الطالب والطالبات والعالقات  وفي جلب محبة 
واملعلمات، وكنا كأسرة واحدة، ودّرست في هذه املدرسة من عام 
1997 حتى عام 1999، في هذه الفترة، ارحتت أكثر فأكثر في مهنة 
التعليم رغم صعوبة الطريق وبعد املدرسة، وبالتالي صعوبة الوصول 
إلى املدرسة والعودة منها، وفي نهاية هذه الفترة، بدأ الوضع األمني 
في فلسطني يصبح أكثر صعوبًة وأضحى الوصول إلى املدرسة صعبًا 
جّدًا نظرًا للحواجز األمنية اإلسرائيلية على الطريق، وعلى أثر ذلك، 
الدولية،  الغوث  لوكالة  تابعة  الله  رام  في  إلى عدة مدارس  نقلي  مت 
األساسية سنة واحدة، وفي ذكور  قلنديا  في مدرسة ذكور  فدّرسُت 
انتفاضة األقصى  األمعري األساسية سنة واحدة أيضًا، حينها كانت 
حاجزًا  اإلسرائيلي  االحتالل  أقام  حيث  أشدها،  على   2000 عام 
وكان  سردا(،  من  قريب  سكني  )مكان  الله  رام  سردا-  طريق  على 
أدرس  التي  واملدرسة  سكني  مكان  بني  يفصل  اإلسرائيلي  احلاجز 
فيها، فانتقلت بقراٍر من إدارة التعليم التابعة للوكالة إلى مدرسة ذكور 

اجللزون األساسية مع بداية عام 2001، التي ما زلت أدرس فيها حتى 
يومي هذا.

ومضات  هناك  وكانت  اجللزون،  ذكور  مدرسة  في  التدريس  بدأت 
ففي  البداية،  من  املهنة  لهذه  في جناحي وحبي  إيجابي  تأثير  لها  كان 
الزمالء  أحد  من  سمعُت  اجللزون،  ذكور  مدرسة  في  األول  اليوم 
)كان زميلي في مدرسة بنات دير عمار ومدرسة ذكور قلنديا( إطراء 
جمياًل، فقد قال جملًة لم ولن أنساها أبدًا: »اليوم فقط بدأ تدريس 
مبثابة شهادة  اجلملة  اجللزون«.  كانت هذه  العلوم في مدرسة ذكور 
تقدير لي منذ اليوم األول، وبدأت عالقتي مع الزمالء عالقة احترام 
كثيرًا،  معهم  وارحتت  أيضًا،  وأحببتهم  اجلميع  أحبني  فقد  متبادل، 
واحترام  محبة  عالقة  معهم  عالقتي  كانت  فقد  الطالب،  وكذلك 
جناحي،  في  أساسّيًا  عاماًل  وكان  جّدًا،  أراحني  ما  وهذا  متبادل، 
وكان أيضًا عاماًل أساسّيًا في إجناح احلّصة من تعليٍم وضبٍط للحصة 
واحملبة  االحترام  ألقى  الصف  غرفة  خارج  وكذلك  رائعة،  بطريقٍة 
والصداقة من الطالب بشكٍل ال يصّدق، حتى أصبحُت قريبًا جّدًا من 
الطالب وخالل فترة زمنية قصيرة، وهذا يعتبر أيضًا ومضة مهمة من 
الومضات التي عشتها في هذه املدرسة، وبدأت أشعر بنفسي كولي 
أمٍر للطالب، فالكل يعود لي في أي مشكلٍة حتصل له في املدرسة، 

وأحاول حلها على أفضل وجه.

الومضات  ومن  املدرسة،  في  وأنا  والسنني  واألشهر  األيام  مضت 
أبدًا، قول مدير املدرسة  أنساها  التي ال  املهمة أيضًا في هذه املدرسة 
السابق ألحد زمالئي في موقف معني )مشكلة ما(: »ال أبدل األستاذ 
نظرًا  بي،  ومتسكه  عّني  رضاه  على  داللًة  معلمني«،  بعشرة  ناصر 
لنجاحي في عملي وأدائي املميز، وهذا اإلطراء لن أنساه أبدًا، ناهيك 
الزمالء اآلخرين على مر  عن كلمات اإلطراء واالحترام واملودة من 
الكبير  من  كثيرًا  سمعتها  فقد  الطالب،  من  أيضًا  وكذلك  السنني، 
والصغير، وممن أعلم وممن لم أعلم »أنك يا أستاذ ناصر أفضل معلم 

في املدرسة ونحبك كثيرًا«، واحلمد لله على هذه النعمة.

نبعت هذه احملبة واالحترام ألنني أنا أيضًا أتعامل معهم بنفس احملبة 
في  سواء  الزمالء،  جميع  وأنصح  جناحي،  سر  وهذا  واالحترام، 
مدرستي أو غير مدرستي ممن سيقرأ هذه القّصة، أن يكون تعاملهم 
ما  فبقدر  املتبادل،  واالحترام  الصادقة  احملبة  من  نابعًا  الطالب  مع 
تريحهم  ما  وبقدر  يحترمونك،  حتترمهم  ما  وبقدر  يحبونك،  حتبهم 

يريحونك، وبقدر ما تبغضهم يبغضونك، وهنا يكون الفشل.

االستنتاج  على  الطالب  حث  على  مبني  التدريس  في  أسلوبي 
الوسائل  وإنتاج  الدرس،  من  الفكرة  أو  الهدف  استنتاج  واإلنتاج، 
العلمية والتكنولوجية الالزمة للدروس.  كنت أستحثهم عن طريق 
العصف الذهني على اإلبداع واإلنتاج ومحاولة االختراع أو التطوير 
في الوسائل. أحب الطالب هذا األسلوب وأبدعوا في إنتاج الوسائل 
العلمية والتكنولوجية، سواء من الطالب املتفوقني، أو من ضعيفي 

التحصيل على حد سواء.

تقاعد مدير املدرسة الذي ال أنكر دوره في جناحي في هذه املدرسة، 
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البداية،  من  جّدًا  جيدة  معه  عالقتي  كانت  الذي  احلالي  املدير  وجاء 
خلق  في  موهبتي  احلالي  املدير  اكتشف  ورمبا  السابق،  املدير  كما 
مادة  أدرس  أن  علي  فعرض  الوسائل،  إنتاج  في  ومحفزة  جيدة  بيئة 
ج(.    + ب   + )أ  التاسع  وحتى  السادس  من  للصفوف  التكنولوجيا 
ترددت في البداية، إال إنني قبلت ذلك، وما زلت حتى اآلن أدرس 

مادة التكنولوجيا.

خالل هذه الفترة، شاركت املدرسة في العديد من املسابقات العلمية 
عام  شاركنا  فقد  جميعها،  عليها  مشرفًا  أنا  كنت  التي  التكنولوجية 
2010 في مسابقة معرض فلسطني للعلوم والتكنولوجيا على مستوى 
أو  احلكومية  أو  الغوث  لوكالة  التابعة  سواء  املدارس،  جلميع  الوطن 
كان  مرتبٍة مشّرفة، حيث  املهنية، وحصلنا على  املدارس  أو  اخلاصة 
العشر األوائل على  الوكالة، ومن  الثاني على جميع مدارس  ترتيبنا 
والتكنولوجيا  العلوم  مسابقة  في  أيضًا  وشاركنا  املدارس.   جميع 
وهذه  متقدمة،  مرتبة  على  وحصلنا  فلسطني،  إلهام  ملؤسسة  التابعة 
في  املهنية  حياتي  في  والرائعة  املهمة  الومضات  من  أيضًا  املشاركات 

مدرسة ذكور اجللزون األساسية.

مسيرتي  على  جّدًا  إيجابي  أثر  لها  والتي  جّدًا  املهمة  الومضات  ومن 
التعليم، وأعتقد أنها حملتني مسؤولية أكبر ألحافظ على  املهنية في 
جائزة  على   2011 عام  في  حصولي  إليه،  وصلت  الذي  جناحي 
»املعلم املتميز« على مستوى جميع مدارس ومعلمي وكالة الغوث، 
ثمرة عطائي وإخالصي  أنها  اجلائزة وشعرت  بهذه  وقد فرحت جّدًا 
في عملي، كيف ال، وقد كنت أشعر دائمًا، وما زلت أشعر، أنني 
أعمل إلرضاء رّبي أواًل، ثم إرضاء ضميري، ثم إرضاء من حولي، 
من  نابٌع  متيزي  أن  أعتبر  وأنا  النتيجة،  هي  هذه  كانت  لله،  واحلمد 
متيزي في عالقتي مع الطالب والزمالء املعلمني واملعلمات واإلدارة، 

ومتيزي في عطائي ومتيزي في أسلوبي، واحلمد لله دائمًا وأبدًا.

مع بداية عام 2011، شاركت في مشروع الرسوم املتحركة في التعليم 
بإشراف مؤسسة عبد احملسن القّطان )راعية هذه املجلة(، وبالتعاون 
املشكور مع مؤسسة التعاون، وعملت في هذا املشروع مع مجموعة 
الطالب،  وكذلك  الفكرة  واستهوتني  املدرسة،  طالب  من  رائعة 
ذات  وامللتينة(  الكرتون  )من  متحركة  رسوم  أفالم  إنتاج  في  وبدأنا 
باهرًا أعجب اجلميع  طابع تعليمي وتربوي وترفيهي، وجنحنا جناحًا 
في إنتاج مجموعة رائعة من أفالم الرسوم املتحركة، شاركنا فيها في 
العديد من املعارض واملهرجانات، سواء في املدارس أو املهرجانات 
في  األفالم  بهذه  أيضًا  وسنشارك  القّطان،  مركز  عليها  أشرف  التي 
الوطن،  مستوى  على  املسابقات  من  العديد  في   )2012( العام  هذا 
تشرف  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  فلسطني  معرض  »مسابقة  منها 
للعلوم  فلسطني  إلهام  و«مسابقة  والتعليم«،  التربية  وزارة  عليها 
والتكنولوجيا«، ونرجو من الله العلي القدير لنا التوفيق والنجاح في 

هذه املسابقات.

أن  التعليم،  بدايتي في مهنة  قبل  أتصور،  األيام  يوم من  أكن في  لم 
تعالى  الله  بفضل  كّله  اآلن،  أنا  كما  وموفقًا  وناجحًا  مرتاحًا  أكون 
واحلمد لله رب العاملني، لذلك، بدأت قصتي باآلية الكرمية »وعسى 

أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم«.

وفي اخلتام، ال بد من استعراض بعض الطرائف التي حصلت معي 
أثناء أدائي لدروسي في مسيرتي التعليمية:

العوجا  « مدرسة  في  األولى  األيام  في  الرياضيات  أدرس  كنت 
األساسية، فسألت طالبًا )7× 4( كم يساوي؟ فلم يجب الطالب.  
فكم  أرجل،   4 منها  7 غنمات، ولكل  لدينا  كانت  لو  له:  فقلت 
أستاذ.  )سؤال من  يا  28 رجاًل  الفور:  فأجاب على  لها؟  رجاًل 

البيئة والواقع الذي يعيشه الطالب(.

في املدرسة نفسها التي كانت مختلطة، لفت انتباهي أثناء الدرس  «
أن طالبًة تنزل حتت الدرج، تلمس بإصبعها أرضية الصف املغبّرة 
عن  سألتها  فلما  سمراء(.   )الفتاة  وجهها  على  إصبعها  وتضع 
السبب، قالت وابتسامٌة بريئة على وجهها: »أتزين يا أستاذ«، أي 

بلغة العصر تضع مكياجًا.

في مدرسة ذكور اجللزون، كنت أدرس الطالب في درس العلوم  «
منها  يخرج  مسامات  على  يحتوي  اجللد  إن  لهم  وقلت  اجللد  عن 
العرق، فسألت طالبًا: ما هي فوائد املسامات في اجللد؟ فأجاب 

الطالب وبثقة: يخرج منها العرب.

هذه هي قصتي مع التعليم واملعلمني واملتعلمني، أرجو أن يكون فيها 
خبرًة وعبرة للجميع.

مدرسة ذكور اجللزون األساسية

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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