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أكتب التجربة التي 
تكتبني

محمد سعيفان

نقاًل  بتفاصيلها  وينقلها  اإلنسان جتربته كما هي!  أن يصور  أجمل  ما 
مشاعره  وذبذبات  ألفاظه  أثير  عبر  مبالغة  أو  زيف  بال  أمينًا  دقيقًا 

الصادقة، وأن يجعل التجربة هي التي تكتبه وليس هو من يكتبها.

الصورة التي تتشكل، وبعمق، في ذاكرة اإلنسان هي صورة املدرسة 
وذكرياتها. صورة تسترجعها أحيانًا ملونة وأحيانًا باألبيض واألسود 
كاألفالم القدمية ... ما زلت أذكر األيام األولى من كل عام دراسي 
وبكلمات  روائحها،  تستشعر  أنك  حتى  جدًا،  املتناقضة  وذكرياته 

بسيطة سأصورها لكم.

الضخمة  العتيقة  الكينيا  بأشجار  تكتظ  واسعة  بساحة  قدمية  مدرسة 
»الزينكو«  بالصفيح  مسقوفة  فصول   ... اجلميلة  برائحتها  املرتفعة 
... مقصف تفوح منه رائحة الفالفل الشهية ... طالب يركضون 
برائحتها  اجللدية  واحلقيبة  اجلديد  املدرسي  بالزى  فرحني  ويلعبون 
احلذاء،  احلقيبة،  اليوم:  رائحة تخصه في هذا  له  أيضًا، فكل شيء 

الكتاب، القلم، الدفتر، املمحاة ... كل شي تقريبًا.

هذا هو املشهد العام اخلارجي، أما ما كان ينتابني فهو شعور باخلوف 
ومقعد  جديد  فصل  البيت.  إلى  العودة  في  جامحة  ورغبة  والقلق 

مغبر يفسد بهجة الزى ... زمالء جدد؛ واألهم في األمر مجموعة 
من  لترى  الباب  ترقب  الطالب  عيون  اجلديد.  للعام  املدرسني 
أولئك  أم من  الظل  املرحني خفيفي  املعلمني  سيعلمهم، هل هم من 
 ... وحسنا؟  بهاء  لتزيدها  أحيانًا  املزينة  واخلراطيم  العصي  ذوي 
وكنت أسأل الله أال يعلمني فالن وفالن من املعلمني، وإال كانت سنة 

كبيسة كما يقولون.

كنت  لكني  األوائل«،  العشرة  »من  دائمًا  أصنف  كنت  لي  بالنسبة 
يعود  والفضل  بشدة،  وأحببتها  اإلجنليزية،  اللغة  مادة  في  األول 
لنا  يقدمها  بدروس  االلتحاق  فرصة  لنا  يوفر  كان  حيث  ملعلمي، 
األطعمة  ليتناولوا  بيوتنا  إلى  ندعوهم  وكنا  بريطانيون،  متطوعون 
كنا  التي  بلغتهم  نحدثهم  مخيمنا،  جنبات  في  بهم  وجنول  الشعبية، 
نعتقد أننا نتقنها ونستخدمها بكل جرأة؛ أي أن الدراسة واملناهج لم 
تكن تشكل لي معضلة، ولكن معضلتي وخوفي كانا من معلمني ال 

يحسنون التعامل مع احتياجات الطالب ونفسياتهم.

على أي حال، كانت املرحلة اإلعدادية هي األكثر تأثيرًا في حياتي، 
التي صاغت فيها حتى ميولي األكادميية. أما بالنسبة للمرحلة الثانوية 
فكانت استثنائية، حيث اندلعت االنتفاضة األولى العام 1987 ونحن 

قصص املعلمني
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نظرًا  الدراسة  مقاعد  عن  كبيرًا  انقطاعًا  سبب  ما  الدراسة،  أوج  في 
لسياسة حظر التجول التي كان ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي، والتي 
املدارس  اإلضرابات وإغالق  وأسابيع، عالوة على  أيامًا  متتد  كانت 
كإجراء  بعيدة  ملدارس  الطالب  نفي  حتى  أو  االحتالل،  قبل  من 
املسيرة  خاللها  تعطلت  صعبة،  بظروف  األيام  بنا  سارت  عقابي. 

األكادميية في قطاع غزة لسنوات.

التحقت   ،1994 أوسلو  اتفاقية  بعد  الفلسطينية  السلطة  قيام  مع 
جديد.  وطموح  جديدة  ومهنة  جديدة،  حياة  الفلسطينية.  بالشرطة 
الوظيفي للشرطة. أحببت عملي  السلم  التدرج في  أصبح طموحي 
أمنوذجًا جيدًا،  التنظيم واإلدارة وكنت  جدًا ... عملت في مجال 
بتطوير  الهتمامي  نظرًا  والتقدير  الشكر  شهادات  من  الكثير  منحت 
اخلدمة،  أثناء  املفتوحة  القدس  بجامعة  التحقت  وعملي.  أدائي 
طوياًل  يراودني  دراستها  حلم  استمر  التي  اإلجنليزية  اللغة  ودرست 
ورغبت  ضابطًا،  أصبحت  حتى  الوظيفي  السلم  في  تدرجت   ...
اشتعلت  الشرطة ... وفجأة  قيادة  في  الترجمة  العمل في قسم  في 
كثيرة  أمور  بسببها  وتغيرت  األقصى،  انتفاضة  الثانية؛  االنتفاضة 
لآلمال  وحتطيم  للمقدرات،  وتدمير  للمقرات،  قصف  عنها  فنتج 

والرغبات، ولم يعد هناك في ذلك الوقت حتى مقر قيادة للشرطة.

وبصراحة  فكانت  التعليم،  مهنة  مع  قصتي  تولدت  قصة  نهاية  ومن 
ردة فعل على سلوك لقائد عملت معه ... يشعرك بأنك تعمل عنده 
وليس معه، ال يرى شيئًا سوى ذاته. كان ذلك محفزًا لي على ترك 
واملستقبل  انهار،  قد  إليه  طمحت  ما  أن  وبخاصة  ألمثاله،  الشرطة 
أصبح معتمًا، ويجب اتخاذ قرار. وحيث أنني أحمل شهادة تؤهلني 
للعمل كمعلم، تقدمت لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
»أونروا«، وحصلت على وظيفة معلم من أول مرة. وحانت اللحظة 
ناصحًا »بدك  قال لي  أن أحدهم ممن احترمتهم  أنسي  احلاسمة، وال 
تسيب الشرطة ومتسك طبشورة«. مع ذلك أمسكت الطبشورة ... 
استلمت الوظيفة مبدرسة ابتدائية مشتركة يغلب على طاقمها اإلناث. 
ناظرتها جتهل إجراءات استقبال املعلم حديث التعيني، فما كان منها 
إال أن زجت بي في غرفة الفصل من أول دقيقة مع تالميذ وتلميذات لم 
يبلغوا السنوات الثماني، ليس لديهم أي كتب أو كراسات. وانهالت 
ذلك  على  وعالوة  والتعليمات،  والطلبات  والسجالت  الواجبات 
الزيارات من املشرفني واملشرفات، فشعرت بضغط كبير وندم شديد. 
الشرطة بعد  إنِه خدمتي في  أنني لم  كانت هناك فرصة للعودة حيث 
يقولون  األصدقاء  بعض  ومن  األقرباء  من  ضغوط  ذلك  صاحب  أن 
لي »الوكالة أضمن لك« في إشارة للعائد املادي. انقضت فترة العودة 
ووصلت لنقطة الالعودة، اتخذت القرار وأنهيت خدمة استمرت ما 
يقارب تسع سنوات في الشرطة، قضيتها بحب وأنهيتها بسجل خدمة 

نظيف مشرف أفخر به ... واآلن أصبحت معلمًا.

والتي  البداية،  في  كتبتها  التي  الصورة  استرجعت  اللحظة  تلك  في 
فئة  أي  من  لنفسي  وقلت  اجلديد.  وضعي  لوال  أسترجعها  أكن  لم 
من املعلمني أنوي أن أكون؟ وكيف سأبني عالقتي مع طالبي؟ ... 
فاآلن أصبحت معلمًا، والقرار كان أنني أنوي أن أكون إيجابيًا، على 
أن ال أكون صلبًا فأكسر وال لينا فأعصر، وأن أخلق توازنًا في جميع 

متطلبات املهنة اجلديدة.

األولى  مع  تتقاسم  جديدة  ومهنة  جديدة  حياة  بدأت  أيضا  واآلن 
بدأت  بطابور.  لنفسي: طابور  الطابور. قلت  أال وهو  بشيء واحد 
التدريس  على  والتدرب  مهنيًا،  نفسي  تطوير  على  األول  اليوم  منذ 
تارة  األقران  وتوجيه  تارة،  املالحظة  خالل  من  التقليدية  بالطرق 
ثانية، وتارة أخري بالتجربة واالطالع والقراءة. التحقت بالدورات 
الصيفية التي كان ينظمها مركز القطان للبحث والتطوير التربوي في 
أبوابًا عدة وسألت أشخاصا عدة ولم  غزة، وأفادتني كثيرًا. طرقت 
منطقة ألخرى  من  نقلت  القائمة..  ذيل  في  أكون  أن  لنفسي  اسمح 
فكرة  تراودني  وبدأت  طبعًا،  احلاجة  حسب  ألخرى  مدرسة  ومن 
كنت  احلقيقة  في  مساهمتي؟«.  لي  وتكون  بصمتي  سأضع  »كيف 
بعض  بإعداد  فأخذت  التعليم،  في  التكنولوجيا  بتوظيف  مهتمًا 
الدروس بواسطة احلاسوب وقدمتها، إال أن اختمرت الفكرة عندما 
نقلت للمرحلة اإلعدادية، وقدم لي مدير املدرسة جميع التسهيالت، 
كاماًل،  السابع  للصف  اإلجنليزية  اللغة  منهاج  حوسبة  على  فعملت 
بالصوت واحلركة  الثامن والتاسع، وإثرائها  وجزء كبير من منهاجي 
كبيرين  وجهدًا  وقتًا  العمل  هذا  إمتام  واستغرق  واألفالم،  والصورة 
التربوي،  لإلبداع  مسابقة  في  العمل  بهذا  شاركت  العامني.  قارب 
الثانية  املرتبة  على  وحصلت  البريطاني،  الثقافي  املجلس  عنها  أعلن 
على مستوى فلسطني، ومت تكرميي لهذا الغرض. واملفارقة العجيبة 
ومتنوعة،  املعلمني ألسباب مختلفة  من  العديد  »الوكالة« كرمت  أن 
ولكن لم أكن أستحق التكرمي من وجهة نظرهم على األقل. ولكن 
هذا لم يفت في عضدي. فأكملت ما بدأت به، وعملت على تطبيق 
أفكار جديدة مثل توظيف اإلبحار املعرفي عبر اإلنترنت، واستخدام 
وتفعيل  التعليم،  في   )Facebook( االجتماعي  التواصل  موقع 
املواضيع  من  بالعديد  املدرسة  مبوقع  االجنليزية  اللغة  ملتقى  وإثراء 

املفيدة لطالبي.

مدربني  إعداد  بدورة  إحلاقي  مت  فقد  املهني.  النمو  مسيرة  وتستمر 
بالشراكة مع املجلس الثقافي البريطاني، وكذاك احلصول على شهادة 
والتي   Teaching Knowledge Test( كامبريدج  جامعة  من 
املعلمني  من  ملجموعات  تدريبية  لقاءات  تنفيذ  في  للمشاركة  أهلتني 

ألكثر من مرة.

ج”-  اإلعدادية  النصيرات  ذكور  -مدرسة  احلالية  مدرستي  أحب 
وأمتتع بعالقة وثيقة مع جميع الزمالء، وبخاصة جلنة اللغة اإلجنليزية. 
في  فعالية  بكل  وأشارك  األداء،  عن  التقديرات  أفضل  على  أحصل 
أنشطة املدرسة املختلفة. أقود نادي اللغة اإلجنليزية في املدرسة، وهو 
مشروع مشترك ونوعي مع مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، 

وعضو في اللجنة املركزية للغة اإلجنليزية باملنطقة الوسطى.

وجربت،  واطلعت،  سألت،   ... معلمًا:  بكوني  فخور  أنا 
كثيرة، وقصص جناح  أمورًا  وطورت، وتدربت، ودربت، خضت 

وفشل، ولكن لم مينعني أي فشل من البحث عن النجاح.

مدرسة ذكور النصيرات اإلعدادية )ج(




