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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

مع  ارت�سمت  عبارة  الريا�سيات«  يف  عالمة  اأعلى  »جبتي 
من  ت�سدين  وهي  الريا�سيات،  معلمتي  من  رائعة  ابت�سامة 
�سنوات  اأم�سيت  وهكذا  مادتها،  يف  بعالمتي  فرحًة  وجنتي 
درا�ستي، وكنت اأح�سل على املركز الأول دومًا على م�ستوى 
املدار�س  اإحدى  يف  املتو�سطة  درا�ستي  اأنهيت  املدر�سة.  
زيارة  يف  بعدها  اأتينا  ثم   ،1996 العام  بالريا�س  احلكومية 
فقد  اأتوقعه،  اأكن  مل  ما  حدث  وهنا  غزة،  قطاع  يف  لالأهل 
وجدت نف�سي فجاأة من طفلة مدللة وطالبة متميزة اإىل زوجة 

واأم م�سوؤولة عن عائلة باأكملها.

وم�ست �سنوات من حياتي ما بني متطلبات البيت والأولد 
واأعباء اأخرى كثرية.  �ست �سنوات مرت على هذا احلال، ويف 
كل عام مي�سي اأ�سعر بحنني ي�سدين بعيداً اإىل مقاعد الدرا�سة، 
اأذيّن عندما  قبل  قلبي  التي كانت تطرب  اإىل كلمات الإطراء 
ولن  مل  حياتي  من  �سلب  �سيئًا  وكاأن  معلماتي،  من  ا�سمعها 

تكتمل اإل به »التعليم«.

العام  ويف  اأعي�سها  كنت  التي  الدوامة  هذه  و�سط  كيف؟؟  ولكن 
قررت اأن اأبداأ م�سواري مع التعليم، وكنت قد �سمعت   ،2002
وقتها عن نظام الدرا�سة املنزلية للح�سول على �سهادة الثانوية 

رحلتي مع التعليم

جمانة �أبو زيد

العامة، قمت بجمع كتب الثانوية وبداأت بدرا�ستها فعاًل، بل 
اأثناء  نهار، حتى  ليل  تفارقني  اإنها ما كانت  اإن قلت  اأبالغ  ل 
القيام بواجباتي املنزلية كان الكتاب يالزمني يف املطبخ، ويف 
احلجرة، وقبل النوم، ويف كل مكان ... مل اأكن اأخطط لأن 
اأكون معلمة اأو اأي �سيء اآخر، كل ما كنت اأحلم به هو التعليم 

فقط؛ اأن اأتعلم لكي اأتعلم.

العامة،  الثانوية  لمتحان  اأتقدم  مل  ال�سنة،  تلك  يف  ولكني 
فقد كانت فكرة الدرا�سة جديدة وتعر�ست للكثري من النقد 
فتيات متعلمات يف عائلتي،  والعرتا�سات، فلم تكن هناك 
يف  ولكن  ويدر�سن،  متزوجات  هناك  تكون  اأن  عن  ف�ساًل 
واأ�سد  ظهري  اأدير  اأن  وب�سدة  املرة  هذه  قررت  التايل،  العام 
اأذينَّ عن كل من يحاول اأن يقلل من �ساأن حلمي، واأذكر اأين 
قلت يومها لنف�سي وب�سوت مرتفع »�ساأخو�س هذه التجربة 

بكل تفا�سيلها و�ساأكون على قدر التحدي«.

كانت  التي  والتعليقات  النتقادات  عليكم حجم  اأخفي  فال 
تنهال على م�سمعي؛ كال�سيل من القريب قبل البعيد.

طريق  عن  اململكة  من  الإعدادي  �سهادتي  با�ستخراج  قمت 
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بطلب  املدار�س  لإحدى  وتقدمت  بغزة،  املكاتب  اإحدى 
درا�سة خا�سة مت قبويل فيها، ومن هنا بداأت رحلتي مع التعليم.

وكنت حمظوظة جداً باختياري لتلك املدر�سة، فقد كان فيها 
اأ�سادف مثلهم،  املدر�سني واملدر�سات مل ولن  طاقم مميز من 
للتعليم، وكان لهم  تفانيهم وحبهم  لنا يف  الذين كانوا قدوة 

اأثر كبري بعد ذلك يف حياتي املهنية.

ل اأنكر اأين يف بداية العام كان ينتابني القلق واخلوف من النتائج، 
ومن احتمالية الف�سل، ولكن ما اإن بداأت الدرا�سة حتى زالت 
ف�رصت  مبراحل  وتعديتها  بل   ، الت�ساوؤمية  الأفكار  جميع هذه 

اأتطلع للح�سول على معدل مرتفع »يبي�س الوجه«.

اأحترق  2003، وبداأت  العام  العامة  الثانوية  تقدمت لمتحان 
والأيام،  ال�ساعات  قبل  الدقائق  واأعد  النتائج،  ملعرفة  �سوقًا 
عن  الإعالن  بداأ  اإن  وما  انتظرتها،  طاملا  التي  اللحظة  واأتت 
اأ�سماء اأوائل الثانوية العامة حتى فقدت �سربي ... متر الدقائق 
وكاأنها �سنوات، وقبل النتهاء من اإعالن النتائج �سمعت �سوتًا 
قادما من بعيد يناديني، دقات قلبي تكاد تخرتق �سدري اإنه 
اأخي ... احت�سنني مهنئًا وبداأت الت�سالت.  اأذكر يومها اأن 
الكل ما بني مهنئ  املكاملات  ا�ستقبال  يتوقف عن  الهاتف مل 
الكلمة  تلك  تكن  مل   ... جنحت  لقد  ومتفاجئ  ومنده�س 
كافية لقد ح�سلت على معدل امتياز 91.2 ... مل اأ�سعر ب�سعادة 
طوال حياتي توازي �سعادتي يف ذلك اليوم ... جميل جداً اأن 

ترى اأحد اأجمل اأحالمك يتحقق اأمامك ... احلمد هلل.

ولكن تلك الفرحة العارمة �رصعان ما تال�ست يف اليوم التايل، 
درا�ستي  لإكمال  باجلامعة  باللتحاق  بالتفكري  بداأت  عندما 
من  الرغم  على  املقربني،  من  حتى  والرف�س  بال�سد  فوجئت 
بدد  احلزن  من  بحر  يف  غرقت  العامة،  الثانوية  يف  تفوقي 
اأيامًا  ق�سيت  حلمًا  يهدد  وبات  متالأين،  كانت  التي  ال�سعادة 

وليايل اأجاهد لتحقيقه.

وهنا الف�سل يذكر لأهله؛ لقد كان عمي »والد زوجي« هو 
الوحيد الذي وقف بجانبي و�ساندين ملا �سعر برغبتي احلقيقية 
يف التعليم، واأخذين بنف�سه للجامعة، وكانت املرة الأوىل التي 
اأدخل فيها اجلامعة، وهناك �سجلت بالتخ�س�س الذي اأع�سقه 

ب�سدة – اللغة الإجنليزية.

اأجل  من  اأتعلم  كنت  امل�ستقبل،  مبهنة  اأحلم  اأكن  مل  الآن  اإىل 

التعليم فح�سب ... »ما زال التعليم هو حلمي لالآن«.

مل اأكمل درا�ستي يف تلك اجلامعة لظروف خا�سة، وانتقلت 
اآخر  وتخ�س�س  اأخرى  جامعة  يف  للدرا�سة  الثاين  الف�سل  يف 
متامًا، در�ست يف كلية اأ�سول الدين وح�سلت على دبلوم عام 
يف الرتبية، وتخرجت من اجلامعة مبعدل امتياز 91.8 »يا لها 

من م�سادفة!«.

بعد  مبا�رصة  عمل  على  اأح�سل  اأن  اأتوقع  اأكن  مل  وب�رصاحة، 
اأطفال، فقلت  اأمًا لأربعة  اأ�سبحت  التخرج، كنت وقتها قد 

لنف�سي لقد حان يل اأن اأتفرغ للمنزل والأولد.

�سوؤون  دائرة  من  ات�ساًل  تلقيت  حتى  قليلة  اأيام  مت�ِس  مل 
اجلامعة  مع  عمل  عقد  لأوقع  اأح�رص  باأن  يخربين  اخلريجني 
�سمن برنامج )Best student(، الذي كان ينفذ لأول مرة، 
بالتعاون مع وكالة الغوث، انتهى العام يف اجلامعة ومل اأحتك 

مبهنة التدري�س ب�سكل مبا�رص.

ويف  الغوث،  بوكالة  معلم  لوظيفة  تقدمت  قد  وقتها  كنت 
اأحد الأيام يف بداية العام التايل، اأيقظني �سوت هاتفي اجلوال 
للعمل،  اأح�رص  اأن  التعليم يخربين  ات�ساًل من مكتب  لأتلقى 
وكنت وقتها قد ت�سوقت فعاًل خلو�س غمار هذه التجربة مع 

التعليم.

ولكن العمل هذه املرة كان خمتلفًا، ويف مكان خمتلف، فلقد 
اأخربوين باأين �ساأعمل يف مدر�سة للمعاقني ب�رصيًا تابعة لوكالة 
الغوث.  توجهت للمدر�سة وبداخلي �سيل من الت�ساوؤلت: 
اأتاأقلم  اأن  �ساأ�ستطيع  هل  التعليم؟  مع  جتربتي  �ستكون  كيف 
وكيف؟  وكيف؟  كيف؟  خا�س؟  ب�سكل  الفئة  هذه  مع 
للوقت ليجيب عنها.  و�سلت  اأتركها  اأن  اآثرت  اأ�سئلة كثرية 
املدر�سة، دخلت حجرة املديرة التي ا�ستقبلتني ب�سكل جيد، 
عّرفت عن نف�سي، وكنت اأتوقع اأن اأ�سمع بع�س الإر�سادات 
اخلا�سة بهوؤلء الطالب، ولكن �رصعان ما مت اإعطائي اجلدول، 

وتوجهت مبا�رصة لل�سف وبداأت اأول يوم يل كمعلمة ... .

دخلت ال�سف الرابع البتدائي، وكانت ال�سفوف التي اأدر�سها 
من الرابع لل�ساد�س وال�سف الواحد يحتوي من 8 – 12 طالبًا 
حمرومون  اأطفال  �سدمة:  بعدها  ما  �سدمة  وكانت  وطالبة، 
من نعمة الب�رص مع العديد من امل�ساكل ال�سحية والنف�سية التي 
تفوق مدر�سة  لل�سغب  لديهم طاقة  لكن كانت  منها،  يعانون 
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بداأوا  بدورهم  وهم  اأ�سمائهم  على  اأتعرف  بداأت  باأكملها.  
امل�ساغبة  اأ�ساليب وطرق مبتكرة يف  با�ستعرا�س ما لديهم من 
وهكذا  تنتهي،  ل  التي  الفو�سى  لإحداث  الفر�س  وحتني 
اليومي،  املعاناة  م�سل�سل  يف  واأنا  الأوىل  الثالثة  الأيام  م�ست 
ول اأخفي عليكم اأم�سيت تلك الأيام يف البكاء مبجرد و�سويل 
للمنزل.  فاأنا مل اأكن اأخطط يومًا اأن اأكون معلمة ... فكيف 

اإذا كنت �ساأبداأ م�سواري بهذه البداية؟!

كدت اأفقد حما�ستي واأتراجع يف اآخر حلظة واأعلن ان�سحابي 
الأوىل هناك،  اأيامي  بعد مرور  املهنة ولالأبد.  لكن  من هذه 
عقدت العزم على اأن اأ�سلك منحى اآخر، واأن اأجعل من هذه 
التجربة �سيئًا جديداً اأ�سيفه خلربتي بدًل من جعلها �سداً منيعًا 

يف وجه جناحي.

ومما يذكر اأين على الرغم مما كنت اأعانيه من هوؤلء الطالب، 

وبداأت  ذلك  تعديت  بل  عليهم،  )بال�سفقة(  �سعرت  فاإين 
وقت  اأق�سي  كنت  معهم،  حميمة  �سداقات  واأكّون  اأحبهم 
القرتاب  اأحاول  ق�س�سهم،  اإىل  اأ�ستمع  معهم  غالبًا  الف�سحة 
عليَّ  يق�سون  كانوا  عندما  كبرية  �سعادتي  كانت  منهم، وكم 
الأمان  بر  وكاأنها  بيدي  بالإم�ساك  ويت�سارعون  ق�س�سهم، 
املحببة  و�سيلتهم  اللم�س  كان  ال�سياع.   من  ينقذهم  الذي 
للتعبري عن م�ساعرهم، كان من بينهم طالب مميز ا�سمه خالد، 
به جداً  اأ�سعد  كنت  العزف على”الأورج”،  يبدع يف  وكان 
عندما ياأتيني م�رصعًا قائاًل : “اأمانة �سوريني واأنا بعزف”، ثم 
ي�ساألني كيف ال�سورة؟ هل اأنا جميل واأنا اأعزف؟ كنت اأ�سميه 

باملو�سيقار، وكان ذلك ي�سعده كثرياً.

بريل”،  “لغة  لغتهم  لتعليمي  هناك  الرو�سة  مبعلمة  ا�ستعنت 
واأعمالهم  واجباتهم  ومتابعة  معهم  التوا�سل  لأ�ستطيع 
كل  دفاتر،  ول  طبا�سري  ول  �سبورة  هناك  يكن  فلم  الكتابية، 

من م�ساق التوحد للخبرية اأيلني اآ�سبي 2012.
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اأرجاء حجرة  ت�سدر دويًا يف  بريل  لطباعة  ما هنالك مكائن 
بتلك  مطبوعة  كبرية  وكتب  للن�سيج،  م�سنع  وكاأنها  ال�سف 

الطريقة اأي�سًا.

كان اإعجابي بهم يزداد يومًا بعد يوم، فلقد كانت لديهم حدة 
اأحببتهم  انتباه لي�س لها مثيل، وقدرة هائلة على احلفظ، لقد 
اأخذت  ال�ساغل،  �سغلي  اأ�سبحوا  بهم  تعلقي  ول�سدة  فعاًل، 
عن  بها  اأعو�سهم  اأن  ميكنني  و�سائل  عن  وهناك  هنا  اأبحث 
املنزلية كنت  انتهائي من واجباتي  الو�سائل املعتادة، فبمجرد 
لهم عما هو  احلا�سوب لأبحث  �سا�سة  اأمام  ال�ساعات  اأق�سي 
ال�سف  يف  امل�رصحية  العرو�س  من  الكثري  ننفذ  وكنا  جديد، 
والتقليد”،  التمثيل  يف  خارقة  مواهب  لديهم  كانت  “فلقد 
ما  ح�سب  باللعب  التعلم  اأ�ساليب  معهم  ا�ستخدمت  كما 
يتنا�سب ومو�سوع الدر�س، ا�ستمتعنا جداً بق�ساء الأوقات يف 

املدر�سة، فكنت اأ�ستاق لهم كثرياً.

�سويًا،  فرتات طويلة  كنا جنل�س  فح�سب،  معلمة  لهم  اأكن  مل 
كما  بالأحكام،  القراآن  قراءة  كيفية  خاللها  بتعليمهم  قمت 
كانوا  التي  والعرو�س  الأنا�سيد  بع�س  على  اأدربهم  كنت 

يبدعون فيها يف الإذاعة املدر�سية.

اأن تكون معلمًا  رائع  �سيء  املهنة،  بروعة هذه  �سعرت معهم 
مواهبهم  �سقل  على  القدرة  ولديك  طالبك،  لدى  حمبوبًا 

وتنوير عقولهم.

ما  ولكنها  العام،  نهاية  بعد  كمعلمة  فعليًا  املدر�سة  تركت 
من  اأذهب  الآن  فاإىل  ووجداين،  عقلي  من  يومًا  فارقتني 
اأن ي�سمع الطالب �سوتي حتى  اإىل اآخر لزيارتهم، وما  حني 
يتهافتون م�رصعني للباب لإلقاء التحية “ول اأخفي عليكم كم 

كان هذا ي�سعد قلبي”.

مرحلة  حكومية  مدر�سة  يف  للعمل  انتقلت  التايل،  العام  يف 
�سابقتها،  عن  متامًا  خمتلفة  التجربة  هذه  وكانت  متو�سطة، 
فالأعداد هنا م�ساعفة وكذلك امل�سوؤوليات والروتينيات التي 
التي  العام  بداية  يف  ال�سعوبة  ببع�س  �سعرت  منها،  طائل  ل 
بداأت  فلقد  الأول،  الأ�سبوع  بعد م�سي  اأن تال�ست  تلبث  مل 
الآن اندمج يف مهنتي كمعلمة.  نعم، ولكن كعادتي اأحببت 
طرقي  اأبتكر  بداأت  التعليم،  املختلف يف  منطي  يكون يل  اأن 
اخلا�سة يف التعليم، وكنت اأن�سى الدنيا مبجرد دخويل حجرة 

ال�سف “عاملنا اخلا�س اأنا وطالباتي”.

اإىل  حتتاج  ولكنها  رائعة،  مهنة  التعليم  مهنة  اأن  باعتقادي، 
والهتمام،  التقدير  من  حقها  ويعطيها  باأهميتها  ي�سعر  من 
له الأثر الأكرب  اأن مما كان  اأم املهن جميعًا، ول �سك  اإنها  بل 
لرفع  اأدائي  للتعليم وزيادة رغبتي يف تطوير  تغيري نظرتي  يف 
م�ستوى العملية التعليمية، ونقلها من عامل اجلمود اإىل احليوية 
واحلركة، هو التحاقي بالدورات واللقاءات التي كانت تعقد 
يف مركز يبث روح احلياة يف عقول ونفو�س املعلمني؛ مركز 

القطان الرائع.

فكنت اأحب اأن اأفاجئ طالباتي بكل ما هو جديد من اأ�ساليب 
داخل احل�سة، واأحيانًا كنت اأ�رصكهم معي يف تنفيذ خطوات 
التي متحو عناء  اأو نقوم �سويًا ببع�س الألعاب الرتبوية  احل�سة 
يف  ننفذها  فكنا  اليوم،  طوال  الدرا�سية  املوا�سيع  تكد�س 

ال�سف اأو يف �ساحة املدر�سة.

التي  املدر�سة  بتنفيذها يف مكتبة  قمنا  احل�س�س،  اإحدى  ففي 
كانت كبرية جداً، فقلت لطالباتي: ما راأيكن لو ارحتنا اليوم 
من مقاعد الدرا�سة؟ فرتكناها جانبًا وجل�سنا �سويًا على الأر�س 
اإيجاد عالقة وجو  اأحر�س دومًا على  اإىل جنب، كنت  جنبًا 
من املحبة والود بيني وبني طالباتي بعيداً عن القمع والت�سلط 
الذي كان لدهر من الزمن اإحدى العالمات الأ�سا�سية للمعلم، 
فما نحققه ب�سعوبة بالعنف، ن�ستطيع احل�سول عليه بكل نف�س 

را�سية باإيجاد بيئة اآمنة ومريحة للتعلم.

ثم انتقلت يف العام الذي يليه اإىل مدر�سة ثانوية ... اليوم الأول 
يل يف مدر�ستي “القدمية – اجلديدة” ل اأدري كيف �ساأ�ستقبل 
من  كم  وال�سوق،  احلب  من  بالكثري  املكان؟  ذلك  ذكريات 
دخلتها  التي  املدر�سة  تلك  دخويل  عند  قلبي  �سينب�س  املرات 

طالبة، وعدت اإليها بعد ع�رص �سنوات، ولكن كمعلمة.

اأفكار كثرية تدور براأ�سي وخطط م�ستقبلية عديدة.  ا�ستقبلتني 
املديرة يف اليوم الأول، وكنت قد التقيت بها هناك قبل ع�رص 
ترحب  واليوم  العربية،  للغة  معلمتي  كانت  تقريبًا.   �سنوات 
يف  رائعًا  الأول  يومي  كان  العمل.   يف  كزميلة  بحرارة  بي 
هذه املدر�سة، وبداأت مرحلة جديدة يف رحلتي مع التعليم، 
اأن تكون مرحلة ميلوؤها العطاء، واأن  قطعت عهداً يف نف�سي 
اأكون لطالباتي كما كان يل اأ�ساتذتي يف تلك املدر�سة بحراً من 

العطاء ل ين�سب، وروحًا ل تكاد تفارقني ما حييت.
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�أرجاء حجرة  ت�صدر دويًا يف  بريل  لطباعة  ما هنالك مكائن 
بتلك  مطبوعة  كبرية  وكتب  للن�صيج،  م�صنع  وكاأنها  �ل�صف 

�لطريقة �أي�صًا.

كان �إعجابي بهم يزد�د يومًا بعد يوم، فلقد كانت لديهم حدة 
�أحببتهم  �نتباه لي�س لها مثيل، وقدرة هائلة على �حلفظ، لقد 
�أخذت  �ل�صاغل،  �صغلي  �أ�صبحو�  بهم  تعلقي  ول�صدة  فعاًل، 
عن  بها  �أعو�صهم  �أن  ميكنني  و�صائل  عن  وهناك  هنا  �أبحث 
�ملنزلية كنت  �نتهائي من و�جباتي  �لو�صائل �ملعتادة، فبمجرد 
لهم عما هو  �حلا�صوب لأبحث  �صا�صة  �أمام  �ل�صاعات  �أق�صي 
�ل�صف  يف  �مل�رسحية  �لعرو�س  من  �لكثري  ننفذ  وكنا  جديد، 
و�لتقليد”،  �لتمثيل  يف  خارقة  مو�هب  لديهم  كانت  “فلقد 
ما  ح�صب  باللعب  �لتعلم  �أ�صاليب  معهم  ��صتخدمت  كما 
يتنا�صب ومو�صوع �لدر�س، ��صتمتعنا جد�ً بق�صاء �لأوقات يف 

�ملدر�صة، فكنت �أ�صتاق لهم كثري�ً.

�صويًا،  فرت�ت طويلة  كنا جنل�س  فح�صب،  معلمة  لهم  �أكن  مل 
كما  بالأحكام،  �لقر�آن  قر�ءة  كيفية  خاللها  بتعليمهم  قمت 
كانو�  �لتي  و�لعرو�س  �لأنا�صيد  بع�س  على  �أدربهم  كنت 

يبدعون فيها يف �لإذ�عة �ملدر�صية.

�أن تكون معلمًا  ر�ئع  �صيء  �ملهنة،  بروعة هذه  �صعرت معهم 
مو�هبهم  �صقل  على  �لقدرة  ولديك  طالبك،  لدى  حمبوبًا 

وتنوير عقولهم.

ما  ولكنها  �لعام،  نهاية  بعد  كمعلمة  فعليًا  �ملدر�صة  تركت 
من  �أذهب  �لآن  فاإىل  ووجد�ين،  عقلي  من  يومًا  فارقتني 
�أن ي�صمع �لطالب �صوتي حتى  �إىل �آخر لزيارتهم، وما  حني 
يتهافتون م�رسعني للباب لإلقاء �لتحية “ول �أخفي عليكم كم 

كان هذ� ي�صعد قلبي”.

مرحلة  حكومية  مدر�صة  يف  للعمل  �نتقلت  �لتايل،  �لعام  يف 
�صابقتها،  عن  متامًا  خمتلفة  �لتجربة  هذه  وكانت  متو�صطة، 
فالأعد�د هنا م�صاعفة وكذلك �مل�صوؤوليات و�لروتينيات �لتي 
�لتي  �لعام  بد�ية  يف  �ل�صعوبة  ببع�س  �صعرت  منها،  طائل  ل 
بد�أت  فلقد  �لأول،  �لأ�صبوع  بعد م�صي  �أن تال�صت  تلبث  مل 
�لآن �ندمج يف مهنتي كمعلمة.  نعم، ولكن كعادتي �أحببت 
طرقي  �أبتكر  بد�أت  �لتعليم،  �ملختلف يف  منطي  يكون يل  �أن 
�خلا�صة يف �لتعليم، وكنت �أن�صى �لدنيا مبجرد دخويل حجرة 

�ل�صف “عاملنا �خلا�س �أنا وطالباتي”.

�إىل  حتتاج  ولكنها  ر�ئعة،  مهنة  �لتعليم  مهنة  �أن  باعتقادي، 
و�لهتمام،  �لتقدير  من  حقها  ويعطيها  باأهميتها  ي�صعر  من 
له �لأثر �لأكرب  �أن مما كان  �أم �ملهن جميعًا، ول �صك  �إنها  بل 
لرفع  �أد�ئي  للتعليم وزيادة رغبتي يف تطوير  تغيري نظرتي  يف 
م�صتوى �لعملية �لتعليمية، ونقلها من عامل �جلمود �إىل �حليوية 
و�حلركة، هو �لتحاقي بالدور�ت و�للقاء�ت �لتي كانت تعقد 
يف مركز يبث روح �حلياة يف عقول ونفو�س �ملعلمني؛ مركز 

�لقطان �لر�ئع.

فكنت �أحب �أن �أفاجئ طالباتي بكل ما هو جديد من �أ�صاليب 
د�خل �حل�صة، و�أحيانًا كنت �أ�رسكهم معي يف تنفيذ خطو�ت 
�لتي متحو عناء  �أو نقوم �صويًا ببع�س �لألعاب �لرتبوية  �حل�صة 
يف  ننفذها  فكنا  �ليوم،  طو�ل  �لدر��صية  �ملو��صيع  تكد�س 

�ل�صف �أو يف �صاحة �ملدر�صة.

�لتي  �ملدر�صة  بتنفيذها يف مكتبة  قمنا  �حل�ص�س،  �إحدى  ففي 
كانت كبرية جد�ً، فقلت لطالباتي: ما ر�أيكن لو �رحتنا �ليوم 
من مقاعد �لدر��صة؟ فرتكناها جانبًا وجل�صنا �صويًا على �لأر�س 
�إيجاد عالقة وجو  �أحر�س دومًا على  �إىل جنب، كنت  جنبًا 
من �ملحبة و�لود بيني وبني طالباتي بعيد�ً عن �لقمع و�لت�صلط 
�لذي كان لدهر من �لزمن �إحدى �لعالمات �لأ�صا�صية للمعلم، 
فما نحققه ب�صعوبة بالعنف، ن�صتطيع �حل�صول عليه بكل نف�س 

ر��صية باإيجاد بيئة �آمنة ومريحة للتعلم.

ثم �نتقلت يف �لعام �لذي يليه �إىل مدر�صة ثانوية ... �ليوم �لأول 
يل يف مدر�صتي “�لقدمية – �جلديدة” ل �أدري كيف �صاأ�صتقبل 
من  كم  و�ل�صوق،  �حلب  من  بالكثري  �ملكان؟  ذلك  ذكريات 
دخلتها  �لتي  �ملدر�صة  تلك  دخويل  عند  قلبي  �صينب�س  �ملر�ت 

طالبة، وعدت �إليها بعد ع�رس �صنو�ت، ولكن كمعلمة.

�أفكار كثرية تدور بر�أ�صي وخطط م�صتقبلية عديدة.  ��صتقبلتني 
�ملديرة يف �ليوم �لأول، وكنت قد �لتقيت بها هناك قبل ع�رس 
ترحب  و�ليوم  �لعربية،  للغة  معلمتي  كانت  تقريبًا.   �صنو�ت 
يف  ر�ئعًا  �لأول  يومي  كان  �لعمل.   يف  كزميلة  بحر�رة  بي 
هذه �ملدر�صة، وبد�أت مرحلة جديدة يف رحلتي مع �لتعليم، 
�أن تكون مرحلة ميلوؤها �لعطاء، و�أن  قطعت عهد�ً يف نف�صي 
�أكون لطالباتي كما كان يل �أ�صاتذتي يف تلك �ملدر�صة بحر�ً من 

�لعطاء ل ين�صب، وروحًا ل تكاد تفارقني ما حييت.
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