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قصص املعلمني

حني عزمت على كتابة قصتي ومسيرتي في التعليم، شعرت باحلنني 
الدراسة، وأمسكت  فيها على مقاعد  التي كنت  اللحظات  تلك  إلى 
سرحت  لبرهة  ولكن  واألشجان،  الذكريات  تلك  أخط  لكي  القلم 
ال  لفترة  نفسي  ووجدت  الصمت،  بحاجز  واصطدمت  الزمن،  مع 
أستطيع التعبير، عما يعتمل بداخلي، فاملاضي حمل بني طياته معاناة 
بلحظات  ممتزجة،  وانخفاضات  ارتفاعات  كثيرة،  وعثرات  وأملًا 
فكنت  اللذيذة،  الطفولة  وشقاوة  وضحكات  سعادة  من  مسروقة 
أقول دائمًا لنفسي ومن حولي، أنا لم أخلق لكي أكون معلمة، ولكن 

قدري غّير مسار حياتي وأصبح التعليم هويتي.

الناس  آالم  أسّكن  طبيبة،  أكون  أن  صغيرة  وأنا  حلمت  طاملا 
وأعاجلهم، وظل هذا يراودني طوال سني عمري، وكانت مرحلتي 
أوصلني  لي  يوم  أول  وأذكر  خاصة،  مدرسة  في  األولي  الدراسية 
والدي إلى املدرسة وعرفني إلى معلمتي وتركني وذهب، وأنا أنظر 
إليه أتوسله بعيوني أن يأخذني معه، ولكن في حلظة بسيطة جذبتني 
مقعدي،  وأجلستني على  وتطمئنني  معي  تتكلم  معلمتي، وأخذت 
نردد  ونحن  املعلومات،  تبثنا  وهي  بذاكرتي  اجلميل  وجهها  وارتبط 

ورائها أ .. ب .. ت ... .

الواسعة  بساحتها  املدرسة  أتفحص  وأخذت  زمالئي  بني  واندمجت 
وحديقتها املليئة بالزهور اجلميلة وفصولها املزينة اجلذابة، ومع توالي 
أن  أشعر  كنت  ولكن  مدرستي،  أحببت  األولى  السنة  وبعد  األيام، 
بعض املعلمات مييزن في املعاملة بني الطالب، وكان هناك العصا ملن 

التعليم قدري وجناح 
طالبي سر وجودي

نفني يونس

عصى األوامر والنظام، ولم أكمل فيها املرحلة االبتدائية، وانتقلت 
إلى مدارس الوكالة وصدمت بواقعها؛ صفوف سطحها من القرميد 
الطلبة،  من  كبيرة  وأعداد  متسخة،  وجدران  ألوانه،  بهتت  الذي 
الزمن،  ومبرور  بالغربة  وشعرت  بالرمال،  مليئة  واسعة  وساحات 
اكتشفت، على الرغم من هذا الواقع، أن لها سحرًا مييزها، وتفوقت 
تشجعني  دائمًا  كانت  العربية،  اللغة  معلمة  وأحببت  زميالتي،  بني 
قلم  أنسى  فلن  للخط،  مسابقات  بعمل  وتقوم  اإلنشاء،  كتابة  على 
حلظات  أنسى  لن  باملقابل  ولكن  كجائزة،  عليه  حصلت  الذي  احلبر 

الرعب التي تبثها معلمات أخريات اتخذن من العصي شعارًا لهن.

وأكاد أتذكر معلم الرياضيات في املرحلة املتوسطة، كان يشرح لنفسه 
الببغاء،  مثل  أستاذ  يا  فاهمني  وراءه  ونردد  فاهمني  ويقول:  فقط 
ونحن نكاد ال نستوعب شيئًا. خالل هذه الفترة، اندلعت االنتفاضة 
األيام  وسارت  الزمن،  من  مسروقة  سويعات  ندرس  وكنا  األولى، 
العلمية،  املواد  وعشقت  الثانوية،  املرحلة  في  وأصبحت  ومضت، 
وتفوقت فيها، وكانت أكثر اللحظات تأثيرًا عندما جنحت في الثانوية 
العلوم في جامعة  العامة، وتناسيت حلمي األول، وقبلت في كلية 

األزهر قسم حتاليل طبية.

وتخرجت وبدأت العمل متطوعة في عيادة الرمال، وأحببت عملي 
وتعلمت منه الكثير، ولكن كنت أكره الروتني واالنتظار، ما أتعلمه 
دائمة،  موظفة  تعييني  عدم  هو  عزميتي  أفتر  وما  بريقه،  يفقد  وأتقنه 
التسلية،  ملجرد  ولو  التربية  في  دبلوم  على  أحصل  ال  ملاذا  ففكرت 
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وبالفعل سجلت وبدأت الدراسة في اجلامعة اإلسالمية، ولكن كنت 
فتركت  أفهمها،  أكن  فلم  التربوية،  املواد  وبني  بيني  بحاجز  أشعر 
وبصورة  القدر  تدخل  وهنا  بي،  خاصة  لظروف  ولكن  الدراسة، 
ال  من  أبدأ  جعلتني  حتول  نقطة  وكانت  حياتي،  مسار  ليغير  جذرية 
مع  أجلس  لكي  حديد،  من  بسالسل  وقيدتني  وأجبرتني  شيء، 
نفسي وأرتب أوراقي وأضع خياراتي ليحدد التعليم مهنة وحتديًا لي، 
ولكن  املواد،  جميع  في  تفوقت  املرة  وهذه  التربية،  دبلوم  فأكملت 
عاندت القدر ملدة تسع شهور، وعملت في اإلغاثة الزراعية -مؤسسة 
وإخالص  عطاء  رسالة  أحضاني  بني  حملت  وبعدها  حكومية-  غير 
وصممت أن أصبح معلمة األجيال القادمة، ومن تلك اللحظة بدأت 
رحلة كفاحي وجهادي، ليكون لي قدم في معترك التعليم في مدارس 
مدارس  إلى  فاجتهت  األصلي،  لتخصصي  طلبي  رفض  احلكومة. 
الوكالة التي تركت بصمة في أعماقي، تساءلت هل أستطيع أن أرجع 

مرة أخري وأغير واقع التعليم فيها؟

وتقدمت المتحان الوظيفة وجنحت فيه، ولكن في تلك السنة عملت 
فيها  درست  التي  املدرسة  تشبه  ابتدائية  مدرسة  في  البطالة  بند  على 
معها  التي كنت  املعلمة  احلارقة، حتى  بقرميدها وجدرانها وشمسها 
كانت متارس الطريقة التقليدية التي حفظتها عن ظهر قلب، وارجتفت 
أعماقي وهبطت معنوياتي: ما هو املفر؟ فانتقلت إلى مدرسة إعدادية 
فيها  املوجودات  املعلمات  هل  وتساءلت  ونظيف،  جديد  بناء  ذات 

مختلفات عن املعلمة السابقة؟

أنا عليه  لها مبا  أدين  التي  الفاضلة  إلى معلمتي  ومبرور األيام تعرفت 
اليوم، فتعلمت على يديها أصول وحرفة التعليم دون عصا، وبذهن 
تقصر معي جزاها  أو  تبخل  ولم  نهلت عساًل شهيًا سائغًا،  متعطش 
الله كل خير، أعطتني الكثير وتعلمت على يديها أسلوب املجموعات 
الرقمية، حيث نقوم بتقسيم الفصل إلى مجموعات، وكل طالبة في 
املجموعة حتمل رقمًا؛ فمثاًل رقم )1( حتمله طالبة ضعيفة، ورقم )6( 
حتمله طالبة ممتازة، وكل مجموعة حتمل اسمًا ملدينة فلسطينية، ويقوم 
املعلم بتوزيع األسئلة مراعيًا الفروق الفردية بني الطالب، فرقم )1( 
له سؤاله اخلاص به ... وهكذا يتفاعل جميع طالب الفصل، وكان 
الطالب واملعلم على حد  نفسيًا وسلوكيًا وتعليميًا على  رائعًا  أسلوبًا 
سواء. لم أكتِف بذلك، فعملت لنفسي جدواًل لكي أشاهد أسلوب 
جميع معلمات العلوم املوجودات، قبل نهاية فترة البطالة خرج اسمي 
أن  يعرف  بيت حانون، واجلميع  منطقة  في  املياومة  بند  ألعمل على 
طالب هذه املنطقة ضعاف في التحصيل. عندما دخلت على طالباتي 
ما  أطبق  وبدأت  جتاوزتها،  التي  بالرهبة  أشعر  لم  األولى  احلصة  في 
تعلمته، وتعاركت وتعايشت مع املنهاج والطالب واألساليب البالية 

في التعليم وحتى مع نفسي.

أتعرفون، لم أضع لنفسي حدودًا، بل حلقت في املهنة، كنت نشيطة 
جدًا وأضج باحلماسة ونقل العدوى ملن حولي، فكان لي تأثير إيجابي 
وخطوة عسكرية ثابتة، تلقي بظاللها على طالبي وعلى مديرتي التي 
أحبتني وما زالت، وكنت ال أخجل السؤال، وأردت أن أستفيد من 
وكنت  الطالبات،  على  اخلّير  سحري  مارست  وبصراحة  اجلميع، 
أستغل حبهن لي ألعالج مادة العلوم الصعبة، وظهر هذا أكثر عندما 

فترة  في  ودخلت  نفسها،  املنطقة  في  اإلعدادية  املدرسة  في  دّرست 
أكثر جدية، فأطلقت الوكالة مبادرة لتجربة عمل جلان لصف واحد، 
وكان هذا الصف التاسع، وكنت أدرسه، وبدأت التحديات احلقيقة 
تتشكل  أصبحت  الفترة  هذه  وفي  لي.  بسيطة  ولو  بصمة  أترك  لكي 
بداية  في  بي.  خاصًا  أسلوبًا  لنفسي  أصنع  وبدأت  وطابعي،  هويتي 
األمر، كنت شديدة جدًا مع طالباتي، وال أتهاون أبدًا، ولكن بدون 
اجلامعة  في  أستاذتي  جملة  نفسي  وبني  بيني  أردد  كنت  وقد  عصا، 
طرق  عن  ابحثي  ولكن  والضرب  العصا  مسك  على  تتعودي  »ال 
وأنا  واإلدراك،  بالوعي  يتمتعن  كن  والطالبات  أخرى«.  وأساليب 
اخلبرة  أملك  وال  دخيلة  يعتبرنني  ولكن  األصلية،  معلمتهن  لست 
يحببنني  جعلتهن  واللني،  الشدة  أسلوب  معهن  واتبعت  الكافية، 
السحر  وانقلب  عليهن،  اخلير  سحري  ومارست  طالباتي  واحتويت 
أنا وهن جسدًا وروحًا كنت أسمع همساتهن  علّى، حيث أصبحت 
هي تكتب بيدها اليسرى، أال جند شيئًا ال تتقنه، إنها تفهم كل شيء 

حتى أنها تقرأ عيوننا.

ونسيت  بنفسي  ثقتي  عززن  الطالبات  هؤالء  القول  أخفيكم  وال 
مثلما  منهم  وتعلمت  وضحكت  ولعبت  وشاغبت  معهن،  همومي 
تعلمن مني، وال أنسى باقة الورد التذكارية التي جففت أوراقها وما 
املعلمات  جميع  عليها  حسدنني  والتي  اليوم،  لهذا  بها  أحتفظ  زلت 
بالطالبات؟ وشعرت  اجلديدة  املعلمة  تلك  فعلت  ماذا  يسألن:  وهن 
هذه  وفي  جائزة.  أفضل  على  حصلت  وكأنني  والتقدير  بالتكرمي 
اخلدمة،  أثناء  دورات  عن  تعلن  التعليم  دائرة  كانت  بالذات،  السنة 
والقانون  عزميتي،  يثِن  لم  هذا  ولكن  محددين،  معلمني  وبأسماء 
وضع لكي يكسر، وبذلت جهدي لكي أشارك فيها، وجنحت وجاء 
األقطار  مستوى  على  موحدًا  وكان  للدورة،  النهائي  االمتحان  يوم 
سيوبخني،  أنه  وظننت  فأخرجني،  اللجنة  مدير  واكتشفني  الثالثة، 
ولكن أثنى على جهودي، وبعبارة بسيطة وواضحة قال لي: ممنوع أن 

تقدمي هذا االمتحان أو أن تتواجدي هنا.

وتسلمت  الثانية،  للمرة  التوظيف  امتحان  اجتزت  قصيرة  فترة  وفي 
شاقًا  لي  يوم  أول  وكان  حانون،  بيت  ملنطقة  ورجعت  وظيفتي 
وأنا  األيام  بي  عاتقي، ومضت  امللقاة على  املسؤولية  بثقل  لشعوري 
أعمق عالقتي بطالبي، أبني جسور الثقة بيني وبينهم، أدربهم على 
طريقة املجموعات واألرقام، مع أني كنت أحضر سابقًا للدروس، 
إال أنني وجدت هذه املرة صعوبة في التحضير، وكنت أبكي وأمزق 
أحضر  وكنت  عندي،  ما  أقصى  أخرج  لكي  التحضير  أثناء  الورق 
وسائلي املختلفة، وورق العمل اخلاصة بالدروس، وقبل كل حصة 
حتى  األساسية  املفاهيم  على  والتأكيد  حتقيقه،  املراد  الهدف  أحدد 
ذلك اليوم الذي أّثر بي؛ وهو موقف مفتشي الذي كنت أسمع عنه، 
فكان هو من عمم طريقة العمل باألرقام الذي دربت طالبي عليها، 
فحضر عندي حصة، وكانت عن الكواكب واملذنبات، وحضرت لها 
الوسائل املختلفة، وتفاعل معي طالبي في هذه احلصة بطريقة ممتازة، 
ما أثار إعجابه، فصمم أن يضع لي تقدير جيد جدًا مع معارضة مديرة 
املدرسة، بحجة أنها ال تريد كسر الروتني الوظيفي، حيث قال لها: 
وتعلمت  سنوات،  خبرة  متلك  وهى  مميزون  وطالبها  املعلمة  هذه 
وصور  املفاهيم،  وتبسيط  لترسيخ  البنائية  الطريقة  يديه  على  بعدها 
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عندي دروسًا عدة بالفيديو.

جباليا  احلالية  مدرستي  في  اآلن  إلى  كمعلمة  مسيرتي  واصلت 
أثرت  والتي  بها،  أعتز  التي  مديرتي  ومع  )د(،  املشتركة  االبتدائية 
أول  منذ  بي  رحبت  حيث  أبدًا،  أنكره  ال  فضل  ولها  مسيرتي،  في 
القليلة  يوم، وفي أول اجتماع لها توسمت بي خيرًا، وعبر سنواتي 
مررت بالشيء الكثير، وصقلت مهاراتي، وامتلكت اخلبرة وأجنزت 
لكي  األمور  أولياء  ويتنافس  مميزة،  علوم  معلمة  وأصبحت  الكثير، 
بناتهم ويطلبونني باالسم، ولكن كيف حدث ذلك؟ فكرت  أدرس 
أنه على الرغم من كل ما اكتسبته أنني تعلمت كل شيء، ولكني كنت 
جديدة  معلومات  ألمتلك  ألبحر،  بحاجة  أنني  وأدركت  مخطئة، 
بجانب املمارسة العملية لبناء جسور ثقة أقوى وأعمق تدوم طوياًل، 
فالتحقت بدورة التوجيه واإلرشاد التابعة للوكالة، لكي أفهم ظروف 
توجد  وأين  نفسي،  وأساعد  وأساعدهن  ومشاكلهن،  الطالبات 
لقاءات وورش العمل في اخلدمة وخارجها مثل مركز القطان للبحث 
والتطوير التربوي، الذي التحقت بدوراته الصيفية والشتوية، وكنت 

أصنع الوسائل املختلفة، وأبادر إلى أي نشاط يعود على بالفائدة.

والنسب  اللجان  نظام  الوكالة  اعتمدت  خدمتي،  سنوات  وخالل 
األول  الفصل  في  ولألسف  واملدارس،  املعلمني  بني  واملنافسة 
صدمني  ما  وهذا  العلوم،  مادة  في  جدًا  متدنية  نسبة  على  حصلت 
والتمحيص  بالتحليل  بدأت  وأبكاني مبلء صوتي، وبعدما هدأت، 
ملعرفة األسباب، وأين تكمن املشكلة؟ ووضعت خطة للعمل شملت 
فيها كل األسباب والعوامل، فدائمًا هناك فرصة أخرى، ويجب أن 
أصنعها بيدي، وركزت في خطتي على حتديد مشكالت الطالب من 
جميع النواحي، ومن اخلطوات التي اتبعتها ونفذتها جدول للحصص 
املنهاج وتوفير  لتذليل صعوبات  الصباحية، ومادة عالجية  اإلضافية 
الطالب  بها  أخص  بسيطة  ملخصات  وأعمل  طالبة،  لكل  نسخة 
لقاءات  وعقدت  األمور،  أولياء  مع  وتواصلت  التحصيل،  ضعاف 
املجهود  هذا  وبعد  املدرسية.  إدارتي  إشراف  حتت  هذا  وكل  لهم، 
الكبير  النسبة  لفارق  السنة  تلك  في  تكرمت  حيث  املفاجأة،  كانت 
الذي حصلت عليه من مدير عمليات الوكالة، وما أثلج صدري أنني 

من ورشة عمل حول الفنون والتعليم – الطفولة املبكرة.
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تكرمت مع املعلمة التي تعلمت على يدها مهنة التعليم.

وتوالت النسب املشرفة والنجاحات، وبجانب عملي في الفصل كنت 
أبادر إلى العمل اإلداري، الذي بدأت أدمن عليه، ولكن كنت أجد 
نفسي بني طالباتي وفي فصلي ملكة وأشعر بقمة املتعة عندما أمسك 
عيونها  تلمع  بسيطًا، وكانت  أعلمها شيئًا  أو  لها  لطالبة ألكتب  قلمًا 
زميالتها،  تعرضه على  أنها  أجد  إليها  النظر  أختلس  فرحًا، وعندما 

وقد يتساءل البعض أين املتعة في ذلك؟!

أقول لهم إنها تكمن في نظرات تلك الطفلة البريئة التي اقتربت منها 
يوم  أول  وفي  بها،  باهتمامك  وأشعرتها  شعرها  على  بيدك  ومررت 
لها في املدرسة سلمت عليها وحفظت اسمها وأطريت عليها عندما 
أبدًا،  تنساكم  لن  صدقوني  زمالؤها،  لها  صفق  أو  سؤااًل  أجابت 
فإذا تعاملتم مع طالبكم على هذا النحو، ال تعتقدوا أن ذلك ينقص 
وال  بكم،  وثقتهم  لكم  احترامهم  سيعزز  بل  كمعلمني  هيبتكم  من 
كل  فاسكبوا  حلظات  في  طالبكم  احتاجكم  إذا  ذلك  بعد  تستغربوا 
شهادة  على  حصلت  وبعدها  أبدًا،  تنهروهم  وال  عليهم  اهتمامكم 
ورشحتني  ومبادرة،  مميزة  معلمة  كأفضل  املنطقة  مدير  من  تقدير 

مديرتي ألحصل على درجة تشجيعية.

مع  فعلت  ماذا  لي  فتقول  طالبة  أم  تأتي  أن  الذاكرة  من  ومما ال ميحى 
ابنتي لم  ابنتي، فهي تتغني بالعلوم طوال اليوم، أو أخرى تقول لي 
تكن تدرس، ماذا فعلت بها؟ فكنت أتوسم في عيون طالباتي الذكاء، 
التحاليل  أساليب  إلى  فأجلأ  يدرسن،  ال  لعوبات  أنهن  أعرف  ولكن 
وأمزج الشدة باللني، واستخدم التعزيز بشتى طرقه وأنواعه، فكانوا 
أرسل  وكنت  التعزيزية،  للمدرسة  التابعة  املعلمة  اسم  علي  يطلقون 
لولي األمر وأتكلم معه بطريقة إيجابية عن طفلته، وأقدم له النصح 
دائمًا،  املدرسة ويتواصل معي  ينفر من  أال  واإلرشاد، وأعمل على 
لالمتحان  نفسياتهن  وأهيئ  طالباتي،  روع  من  دائمًا  أهدئ  وكنت 
النهائي، وال أقدم فقط الدعم النفسي، ولكن أضعهن في املوقف، 

فأقوم بعمل جلان تشبه جلان آخر العام، وكأنه االمتحان النهائي.

قادمة من بالد أجنبية وال  الرابع وكانت  أذكر قصة طالبة في الصف 
تتقن اللغة العربية كثيرًا، وكنت أتساءل ماذا ستفعل في مادة العلوم، 
وركزت عليها وتواصلت مع معلمة اللغة العربية لها، وتواصلت مع 
والدتها وجنحت، وال أنسى فرحتها وهى جتري باجتاهي وترمي نفسها 
انظري حصلت على عالمات  لقد جنحت  بني أحضاني وتقول لي: 
ال  ولكن  نحبك،  نحن  يرددن  طالباتي  أسمع  كنت   .%  80 عالية 
نحب مادة العلوم، وكنت أقدر هذا الشيء وأضرب لهن األمثلة على 
مع  أتواصل  زلت  وما  صعابها،  لتذليل  جهدي  قصار  أبذل  نفسي، 
أولياء األمور ملساعدتي، وأبحث عن شتى الطرق واألساليب لتبسيط 
هذه املادة اجلافة، ولكن في حلظات كنت أشعر بعزميتي بدأت تفتر، 
حتى  جديدًا  شيئًا  أجرب  أن  أريد  كثيرًا،  نفسي  على  أضغط  وبدأت 
هذا الصيف، حيث التحقت بدبلوم الدراما التكونية التابعة للمدرسة 
إلى  وسافرت  التربوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  في  الصيفية 
املدرسة،  انعقاد  مكان  جرش،  قرب  عجلون  منطقة  وفي  األردن، 
أجربها  أن  أريد  أشياء  أعماقي  في  وتغيرت  أكثر،  عيوني  تفتحت 

أستنشق  أصبحت  نقية،  جديدة  دماء  لي  يبثون  بدأوا  طالباتي.  مع 
ورش  في  زمالئي  من  جدًا  جميلة  عبارات  لي  قيلت  األكسجني، 
أتيت  التي  وللمنطقة  لغزة  جميلة  صورة  عكست  أنني  منها  العمل، 
واستكشافية  وفعالة  نشطة  كانت  الصيفية  املدرسة  في  جتربتي  منها، 
لذاتي وتأملية حتمل في طياتها الشيء الكثير الذي ال أستطيع التعبير 

عنه بلساني، ولكن اإلحساس والشعور به عمق فهمي ملا يحدث.

مدة  في  حققته  أنا  طويلة  سنوات  في  أناس  حققه  ما  أن  أشعر  كنت 
أقل كثيرًا، وهذا من فضل ربي، وما اكتسبته عبر سنواتي القليلة كان 
واألناة،  الصبر  أعطتني  التي  مهنتي  من  اكتسبتها  هويتي  لي،  عونًا 
واستيعاب كل شيء، فهي من أشرف املهن، أصبح التعليم رسالتي 
أترك  أن  أريد  وفلسطينية،  معلمة  أكون  أن  الفخر  ولي  احلياة،  في 
بصمة وعالمة واضحة في حياة طالباتي، هذا ما أسعى وأبذل جهدي 

من أجله.

حتفر  الصخر،  قلب  قلب  من  تنمو  التي  الزهرة  تلك  من  تتعجب  ال 
فسألتها:  ابتسامة  محياها  وعلى  زهو  في  تتمايل   ... تبتسم  وهي 
عينيها:  في  والدمع  فأجابتني  القاسية؟  احلياة  تلك  إلى  السبيل  كيف 
ال تعجبي فاحلياة تولد من قلب قلب املستحيل، كنت أشعر دائمًا أنني 

هذه الزهرة.

مدرسة جباليا املشتركة

 – والتعليم  الفنون  حول  عمل  ورشة  خالل  جورجسون  روس  اخلبير 
الطفولة املبكرة.




