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ولدت في اململكة العربية السعودية الشقيقة، وأحمل اجلنسية األردنية 
املدرسية  حياتي  كانت  العربي.  املتنقل  بذلك  مشكاًل  والفلسطينية، 
العربية  اململكة  الرابع األساسي في  الروضة حتى الصف  األولى من 
السعودية مبثابة حتدٍّ وصراع نفسي وشخصي ومعاناة، ملا كنت أواجهه 
من انتقادات وسخرية من طالب صفي؛ ألنني فلسطيني، وأقطن في 
منطقة األحساء السعودية. كانوا يكرهون الفلسطينيني، فكانوا طوال 
فترات الدراسة يهزأون بي داخل الصف، وكنت أشتكي للمدرسني، 

لكنهم لم يأبهوا بأمري ألنني فلسطيني!

هناك  فكان  اجلنسيات،  مختلف  من  املدرسيني  من  خليط  هناك  كان 
املصري، والفلسطيني، والسعودي، الذين أحببتهم بكل تأكيد. وكان 
متعاطفًا جدًا معي،  اسمه إحسان، وكان  فلسطيني  بينهم مدرس  من 
ويشعر ما أنا بحاجة إليه من مساعده، وكان يصرف التالميذ عني الذين 
كانوا دائمًا يضايقونني، لقد أحببته كوالدي ملا كان يقدمه لي من مساعدة 
واهتمام، وإفساح املجال لي كي أشارك في الصف مثلما أريد، وذلك 
ألن املدرسيني السعوديني كانوا دائمًا يتجاهلون أصابع مشاركتي كأني 
الطلبة  ألن  املدرسة  داخل  بالغربة  أشعر  وكنت  بينهم.  موجودًا  لست 

السعوديني لم يتقبلوني وكانوا دائمي السخرية مني.

سير  حلادث  تعرضت  الرابع،  الصف  من  األول  الفصل  نهاية  وعند 
وكان  جدًا،  خطيرًا  الصحي  وضعي  كان  أيام.  عشرة  الوعي  أفقدني 
األطباء يقولون لوالدي: “إن احتمال جناته ضئيلة”. واستعدت الوعي 
أعلم  وال  باملشفى،  أنا  إذ  عيني  فتحت  لله  واحلمد  العاشر،  اليوم  في 
تنهمر،  باملستشفى  والدّي  رأيته هو دموع  ما  إطالقًا، كل  لي  ما جرى 
ومكثت باملستشفى أربعة أشهر، ما أدى إلى ضياع الفصل الثاني كاماًل.

أصبحت أتقلب بني 
حريتي املتقلبة

مهند عزام عرجة

والدي،  ومع  معي  ومتعاطفًا  سعوديًا  كان  املدرسة  مدير  أن  أذكر 
ع  وُيرفَّ ناجح  أني  عليها  مكتوبًا  الرابع  الصف  شهادة  لي  وأحضر 
يذهب سدى.  لم  فالوقت  مفاجأة جميلة،  كانت  اخلامس.  للصف 
املدرسة  ودخلت  فلسطني،  وهو  األصلي  بلدي  إلى  انتقلت  ثم 
وسجلت للصف اخلامس. كان الوضع موحشًا وغريبًا، والكل ينظر 
أواجهها  كنت  التي  نفسها  املشكلة  أنني غريب، وواجهت  إلي على 
في السعودية - النظرة الغريبة، وفي أعينهم تساؤالت من أنت؟ ماذا 

تريد؟ ملا أنت هنا؟

عام،  بشكل  واملدرسة  صفي،  طالب  عيون  في  كثيرة  أسئلة  قرأت 
وعندما دخلت الصف للمرة األولى نظر إلي الصف بأكمله وكأنهم 
يقولون: من هذا املخلوق الغريب؟ كنت خائفًا جدًا، فكانت حياتي 
مثلما كان  يطمئنني  إلى شخص  أحتاج  بدايات مخيفة، وكنت  كلها 
تلك  في  معي  كان  لو  متنيته  “إحسان”،  الفلسطيني  املدرس  يفعل 
أتأقلم مع زمالئي اجلدد،  النفسي، كيف  اللحظة، وبدأت صراعي 
تعودت  اليوميني األولني، وبعدها  يرغبون في محادثتي في  وهم ال 
أن أكون وحدي، ولكن وجدت بعض الزمالء يتوددون إلي بالسؤال 
من أنت؟ ومن أين أتيت؟ فأجبتهم بكل صراحة، وعلى طبيعتي: أنا 

فلسطيني من مواليد السعودية.

وانتشر اخلبر في املدرسة حتى بدأت انتبه لسخرية املدرسة ويقولون 
يا  أنت  هي  ويقولون:  بالسعوديني،  وينعتوننا  وألخوتي  لي 
سعودي. وأنا كنت في حيرة من أمري: ملاذا يجرى كل هذا معي، 
في السعودية كانوا ينعتوننا بالفلسطيني، وهنا ينعتونني بالسعودي؟ 

... ماذا أفعل؟

قصص املعلمني
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أصبحت أتقلب بني حيرتي املتقلبة، كرهت املدرسة في ذلك الوقت، 
وأصبحت غير مهتم بالدراسة. كل ما كان يشغلني هو اخلربشة على 
درج الصف والضحك وبناء عالقات مع األصدقاء، وأتعرف عليهم 
واستمر  الثانوية،  املرحلة  وصلت  حتى  احلال  واستمر  باملشاغبة. 
أتركك  إذا رسبت سوف  بأنه  يتوعد  للدراسة، وكان والدي  إهمالي 

تعمل في اإلعمال الشاقة، ولألسف رسبت في ذلك العام.

جدًا،  وصارما  كبيرًا  مزارعًا  كان  جدي،  مزرعة  في  للعمل  وذهبت 
حتى  وال  بالراحة،  وال  بالعمل  علي  يشفق  يكن  لم  أنه  لدرجة 
أكلم  املزرعة،  في  وحدي  أعمل  وكنت  األمرين،  فذقت  بالضحك 
أتذكر  وكنت  العمل،  في  وحدتي  يؤنس  شيء  ال  واحلجر،  الشجر 
أيام املدرسة، واللحظات اجلميلة التي كنا منضيها ونحن نتعلم ونلعب 
ونأكل، لم أكن أشعر بهذا اإلحساس إال بعد إن فقدته. وفي صباح 
ذات يوم، وبينما كنت أعمل، سمعت صوت إذاعة مدرسية من بعيد، 
وكان صداها يدوي من مكان بعيد، وسمعت صوت طفل كان يلقي 
ورجعت  املنظر  تصورت  املدرسة،  صوت  وسمعت  الكالم،  بعض 
حنني  من  به  أشعر  ال  كنت  ما  وشعرت  املدرسة،  أيام  إلى  مخيلتي 
واجتهد،  أدرس  أن  قررت  اللحظة  تلك  ومنذ  املدرسة،  إلى  للعودة 
وأن أدخل تخصص التربية االبتدائية؛ ألرجع املاضي اجلميل، وأترك 
الطالب يعيشون ما كنت أمتنى أن أعيشه، فعزمت وجنحت في ذلك 
من  األخير  الفصل  وفي  االبتدائية،  التربية  تخصص  ودخلت  العام، 
الدراسة في اجلامعة كان عندي مادة التربية العملية، وكانت هذه املادة 
أحب موضوع إلى قلبي؛ ألنها عبارة عن تطبيق عملي في املدرسة، 
فلبست اجلديد واستعددت لليوم اجلديد، وكنت مليئًا بالفرحة؛ ألنني 
كنت  حينما  الصف،  في  مكاني  إلى  وسأنظر  املعلم،  دور  سألعب 
صغيرًا. إنه حقًا لشعور رائع، ال ميكن وصفه. وكان مدرس الصف 
يضرب  وكان  وعصبيًا،  الغضب  كثير  وكان  والدي،  جيل  من  رجاًل 
األطفال، وأخبرته أنني أريد أن أعطي األطفال دروسًا على طريقتي، 
وأنت ال تتدخل في عملي، واذهب خذ قسطًا من الراحة في اخلارج.

وبالفعل مر األسبوعان األوالن، وكانا في غاية الروعة. ولكن عندما 
يستطيع  ال  ومن  التالميذ،  بسؤال  ويبدأ  الصف،  مربي  يحضر  كان 
متوسلني  نظرة  إلي  ينظرون  كانوا  وجهه،  على  يصفعه  كان  اإلجابة 
الصف،  في  كنت  عندما  نفسه  بالشعور  شعرت  وهنا  أنقذهم.  أن 
وأمتنى أن ينقذني أحد من بني أيدي بعض املعلمني األشرار. املهم في 
كامل احلصص،  أسيطر على  يجعلني  أن  املدرس  اليوم سألت  ذلك 
وأن ال يتدخل، فوافق بعد جدل طويل، كان يأتي للشباك من خارج 
سعداء  التالميذ  وجد  الصدمة،  غاية  في  وكان  إلي  وينظر  الصف، 
ومتفاعلني في الوقت نفسه، ورأى مشاركة فعالة وواجبًا بيتيًا منجزًا.

نظرت إلى نفسي، وجدت أنني أتقن فن املعلم وأسلوبه الرائع، وفي 
انتهى  ألنه  سأغادر،  أنني  الطالب  أبلغت  التدريب  من  األخير  اليوم 
عملي هنا، وسوف ألقاكم في يوم من األيام، فأجهشوا بالبكاء. كانوا 
يقولون: عد لنا، نحن ننتظرك، كلمات ما زالت تطرق أذني كل يوم.

التربية  المتحان  وتقدمت  املفتوحة،  القدس  جامعة  من  وتخرجت 
والتعليم لتخصصي، ولكن كنت أواجه مشكلة قرار تأنيث التعليم التي 

جعلتني بني املطرقة والسندان .. ما هذا؟ ستة عشر عامًا من الدراسة 
األساسية،  للمرحلة  أكون مدرسًا  أن  في  أجد وظيفة عمري  لكي ال 

وأحقق وعدي بالعودة إلى املدرسة حاماًل ومؤديًا للرسالة.

الفرصة  لي  تتسنَّ  لم  اللحظة  هذه  وحتى   2010 العام  منذ  تخرجت 
التعليم،  تأنيث  قرار  بسبب  التعليم  في  وظيفتي  على  للحصول 
الشباب،  املجحف بحق  القرار  وعملت كل جهدي ألقف ضد هذا 
طرقناه  إال  بابًا  نترك  لم  ألننا  احلكومية؛  اجلهات  من  مكروهني  وكنا 
اللحظة،  هذه  أنتظر  اليوم  وحتى  القرار،  هذا  عن  التراجع  أجل  من 
جمعيات  في  تطوعت  الطلبة  أمام  والوقوف  للتعليم  شغفي  ومن 
مخيمات  أعمالهم:  كل  في  األطفال  مع  للمشاركة  كثيرة  خيرية 
صيفية، نشاطات ترفيهية، دورات، ورش، حتى أنني تطوعت في 
مؤسسة إجناز فلسطني إلعطاء الطالب بعض الدروس القيادية، التي 
-على األقل- تشعرني باالرتياح ألني داخل أسوار املدرسة، وأسمع 
صوت قرع اجلرس، وصوت مشاغبات الطالب ومشاكلهم، وأراهم 
خاطري،  في  جتول  كثيرة  أشياء  الصباحي.  الطابور  في  يصطفون 
طالبنا.  ألجل  ألعمل،  اليوم  ذلك  سيأتي  متى  تساؤالت  وتتردد 
دورة  في  معهم  واشتركت  املثقفني،  منتدى  جمعية  على  وتعرفت 
والتي  األساسية،  املراحل  مدرسي  تستهدف  التي  التكّونية  الّدراما 
بتعليم  شغفي  بسبب  هذا  كل  الدور،  يعيش  الطفل  جتعل  بدورها 

الطالب الصغار وخلق جيل واع ومستقبل أفضل.

قلقيلية - فلسطني

من فعاليات اللقاء األول لبرنامج نقاريش علمية.




