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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

وتعتربه حمور  الطالب،  على  تركز  احلديثة  الرتبوية  النظرة  اإن 
النظرة قبل  الرتبوية، على عك�س ما كانت عليه هذه  العملية 
القرن الع�رشين، التي كانت تعترب املدر�س ميثل املحور الأ�سا�س 
املعلومات  بعر�س  قيامه  خالل  من  الرتبوية،  العملية  يف 
واملعارف للطلبة، وفيما كان دور الطلبة يقت�رش على ال�ستماع 
واحلفظ.  ولكن ميدان التعليم �سهد تطوراً كبرياً خالل القرن 
التدري�س  طرائق  على  انعك�س  التطور  هذا  واأن  الع�رشين، 
امل�ستخدمة، وعلى الأ�ساليب والو�سائل التعليمية املعتمدة من 
اأجل حتقيق الأهداف الرتبوية، ومتت اإعادة النظر يف املناهج 

املقررة وفقًا ما تقت�سيه احلاجة الفعلية.

 عبث الطفولة

ال�سابع  يف  وليايل.   اأيامي  وقائع  اأودعته  حياتي.   دفرت  هذا 
1984، ولدُت يف دولة الكويت و�سعرت  العام  من حزيران 
نق�سي  كنا  عندما  الكبري  بالبحر  �سعرت  ما  اأول  بالوجود، 

وقت اإجازتنا اآخر الأ�سبوع بجواره.

الكويت،  دولة  رئي�س  زوجة  اأتت  عندما  جيداً،  ذلك  اأذكر 
كان  حيث  البحر،  يف  الوقوع  من  علي  وخ�سيت  فراأتني 

أحببت معلم اللغة 
اإلجنليزية ...
واآلن أكرهه!

ومي عدي القدُّ

اأعتلي  واأنا  العايل  البحر  موج  من  بالقرب  ي�سعني  والدي 
كنت  اخلا�س،  كر�سيي  على  ركبت  قد  وكنت  ال�سخور، 

اأنفجر من ال�سحك كلما لم�س املاء قدمّي.

 حرب اخلليج

اأتذكر  يف ال�ساد�سة من عمري، عندما جاء �سن طلب العلم، 
اأن اأهلي اأر�سلوين اإىل مدر�سه خا�سة، وكنت اأحمل حقيبتي، 
وبداخلها »�سندوي�سة« وحبة موز ومطرة ماء.  كان معي يف 
اخلا�سة،  بلغته  يتحدث  كل  عدة،  دول  من  اأطفال  ال�سف 
يجمعنا �سف واحد، دخلت املعلمة منال اإىل ال�سف، وبعد 
التعرف اإلينا لعبنا األعابًا كثرية، اندجمنا مع بع�سنا البع�س على 

الرغم من اختالف اللغات واجلن�سيات.

كانت املعلمة منال تكلفنا باأن يحفظ كل واحد منا يوميا ع�رش 
كلمات، وعليه يف اليوم التايل اأن ياأتي وقد حفظ الكلمات.  
وعند انتهاء الدوام، اأنطلق م�رشعًا اإىل باب املدر�سة للركوب 
وفور  املنزل،  اإىل  لياأخذين  ينتظرين  كان  الذي  والدي،  مع 
الو�سول اأبداأ ب�رشد ما حدث معي لوالدتي بالتف�سيل، واأقول 
منا  الع�رش هكذا طلبت  الكلمات  نحفظ  اأن  علينا  لها يجب 
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املعلمة منال .. يجب اأن نحفظها.

يف  ونحن  اأ�سهر،  اأربعة  م�سي  وبعد  كثرياً،  املدر�سة  اأحببت 
يقول  والدي  و�سمعت  النوم  من  ا�ستيقظت  الكويت،  دولة 
ما  اأ�سدق  ومل  كثرياً،  ا�ستغربت  العراق،  دولة  الآن يف  نحن 
�سمعت، جال يف خاطري �سوؤال اأيعقل اأن ب�ساط الريح، قد 
اأعي، ماذا يحدث  اأكن  اإىل العراق! مل  حمل عمارتنا ونقلها 
�رشاديب  الأر�س يف  ننام حتت  اأن  علينا  لزامًا  كان  اأنه  �سوى 
ال�سوؤال  اأمي  اأ�سال  وكنت  ال�سم�س،  �سوء  نرى  ل  خا�سة، 
اأ�سّمع  اأن  اأريد  املدر�سة؟  اإىل  �ساأذهب  متى  يوميا،  نف�سه 

الكلمات للمعلمة منال.  ولكن دون جدوى.

بالنار،  ال�سماء  ت�سيء  متعددة،  بكاء  اأ�سوات  دام�س،  ظالم 
ي�سبقها �سوت يهز املكان بالكامل.  وخوفا علينا قام والدي 
بنقلنا اإىل الأردن، و�ساعت �سنتي الدرا�سية، وحتى ل اأفقدها 
متكنت  باملو�سوع،  و�ساطة  واإدخال  عدة،  حماولت  وبعد 
هلل  واحلمد  الأردن،  يف  امل�ستوى  فح�س  لختبار  التقدم  من 
اجتزته بنجاح بعد جهد دام 27 يومًا، حتت اإ�رشاف والدتي، 
الختبار،  يف  تفوقي  نتيجة  الثاين  ال�سف  اإىل  ترفيعي  ومت 
وبعد م�سي 3 �سنوات و�سلنا اإىل ال�سف اخلام�س، وبداأنا يف 
اأتعلمها يف ال�سف الأول يف  اللغة الإجنليزية التي كنت  تعلم 

الكويت.

بداأ معلمنا ع.ع. بتدري�سنا اللغة العربية يف ح�سة الإجنليزي، 
كنت اأع�سقه واأحبه كثرياً؛ لأنه كان يحذف لنا اأي �سيء نقول 
له اأنه �سعب وغري مفهوم.  نعرف الأ�سئلة والقطع والكلمات 
نفعل،  ما  تنقلون  اأنتم رجاٌل ول  لنا  المتحان.  ويقول  قبل 
وطبعا نحن نعمل اأنف�سنا رجاًل، ول نقول لأحد ون�سرت على 
نح�سل  اأنف�سنا،  على  ن�سحك  اأننا  نعلم  ل  ونحن  جرميته، 
على عالمات ممتازة، ويف احلقيقة نحن طالب ل نفقه باللغة 
الإجنليزية �سيئًا، حالنا حال الطال�سم، بقينا على هذا احلال 4 

�سنوات.

والدي  قرر   ،1998 العام  حزيران  من  ع�رش  الرابع  يوم  ويف 
نكن  مل  زيارة  ت�رشيح  على  احل�سول  بعد  فل�سطني  اإىل  اأخذنا 
جمربين على ال�سفر.  انتقلت اإىل ال�سف التا�سع، ويف بداية العام 
الدرا�سي اجلديد، يف احل�سة الثانية جاء معلم اللغة الإجنليزية، 
وكان قد قال كلمات باللغة الإجنليزية مل اأكن اأفهمها.  وبعد 
نظر  ب�سوت جماعي.   عليه  الطالب  رد  من كالمه  النتهاء 
اإيلَّ وب�سكل خاطف حركت فمي على اأ�سا�س اأين اأتكلم مثل 

اأفهم منه �سيئًا،  اأنني مل  الطالب، ولكن املعلم بذكائه ك�سف 
وقد ظهرت علّي عالمات ال�ستغراب والتعجب ملا قال.  نظر 
، وبخا�سة اأنني ذو وجه جديد عليه، وقال يل ب�سم اهلل بك  اإيلَّ
اأطلبه منك، حينئذ طلب  نبداأ، اخرج اإىل اللوح، واكتب ما 
مني كتابة جملة تتكون من خم�س كلمات، اأخطاأت يف اأربع 
منها، ف�سحك الطالب، واأخذ املعلم فكرة عني اأين من اأغبياء 
 ،% 97 عن  يقل  يكن  مل  معديل  اأن  من  الرغم  على  ال�سف، 

حينها حزنت كثرياً فكرهت املعلم اجلديد.

 صراع التحدي والثقة بالنفس

عندما اأخذ املعلم عني فكرة اأين من اأغبياء ال�سف كلفني بحفظ 
مفاجئ  وب�سكل  حينها  الإجنليزية،  اللغة  يف  كلمات  خم�س 
خطرت يف ذاكرتي املعلمة منال.  وتب�سمت، فا�ستغرب املعلم 
من ابت�سامتي ل يعلم اأنني كنت م�رشوراً من الداخل.  ذهبت 
اإىل املنزل وحفظت الكلمات عن ظهر قلب، ويف اليوم التايل 
نحن  ثامنهم  واأنا  طالب  �سبعة  الإجنليزية  اللغة  معلم  اأخرج 
وبداأ  الكلمات،  بحفظ  كلفنا  قد  كان  ال�سف،  يف  الأغبياء 
بطرح الأ�سئلة واحداً تلو الآخر مر على �سبعة طالب جميعهم 
اأخطاأوا، بل مل يجيبوا عن الأ�سئلة، وعندما جاء دوري �ساألني 
فاأجبته فا�ستمر بالأ�سئلة واحداً تلو الآخر واأنا اأجيب اإجابات 
كانت  اهلل  وبف�سل  الكلمات  تهجئة  مني  طلب  �سحيحة، 
اإجاباتي �سحيحة.  حينها طلب املعلم من الطالب الت�سفيق 
يل باأيديهم، اأما البقية فباأرجلهم.  كان هذا النجاح الأول يل 
يف التحدي واحلمد هلل وبف�سله ح�سلت على املركز الثاين يف 
التا�سع، وكانت املناف�سة �سديدة، ويف ال�سف العا�رش ح�سلت 

على املركز الأول دون وجود مناف�سة تذكر.

 إقامة جربية

انتقلت اإىل الفرع العلمي يف مدينه نابل�س؛ لأين كنت اأميل اإىل 
درا�سة الهند�سة، ويف الثامن والع�رشين من اأيلول العام 2000، 
املدينة  يف  ال�سكن  اإىل  ا�سطررت  الأق�سى،  انتفا�سة  حدثت 
الفل�سطينية  الهوية  اأحمل  ل  ولأنني  اأوًل،  احلواجز  ب�سبب 

ثانيًا، فوقعنا حتت حكم الإقامة اجلربية.

الثانوية،  درا�ستي  واأنهيت  اأهلي،  اأرى  اأن  دون  �سنتان  مرت 
يف  اأرغب  كنت  النجاح،  جامعة  اإىل  انتقلت  ثم  ومن 
درا�سة  من  حرمني  العالمة  من   0.4 ولكن  الهند�سة،  درا�سة 
�سجلت يف  الإجنليزي.   اأقل عالمة عندي  كانت  الهند�سة.  
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كلية تكنولوجيا املعلومات على اأ�سا�س اأنها تخ�س�س جديد، 
كنت  لالت�سالت  حبي  وب�سبب  وا�سٌع،  انت�ساٌر  له  و�سيكون 
اأمتنى اأن اأعمل بعد تخرجي يف اإحدى ال�رشكات الكبرية - ما 

كل ما يتمنى املرء يدركه جتري الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن.

عيد  ي�سادف  الذي   ،2006 العام  حزيران  من  ال�سابع  ويف 
ميالدي، تخرجت يف اجلامعة، وكنت وما زلت وقتها حتت 

الإقامة اجلربية ل اأ�ستطيع زيارة اأهلي اأو روؤيتهم.

اأهلي بالتهريب و�سكنت يف قريتي وبقيت دون عمل  زرت 
ينا�سب تخ�س�سي  اأترك مكانًا  اأنني مل  اأ�سهر، وبخا�سة  اأربعة 
اأنني  الثاين:  وال�سبب  الرف�س جاهزاً،  وكان  له،  وقدمت  اإل 
يل:  وقال  فادي  �سديقي  جاء  الفل�سطينية.   الهوية  اأحمل  ل 
»ما راأيك باأن ت�سجل يف الرتبية والتعليم مثلي«، حينها كان 
طول  بقيت  لو  حتى  م�ستحيل  تردد:  ودون  �رشيعًا  اجلواب 
يومًا،  ع�رش  اأحد  دام  طويل  نقا�س  وبعد  �سغل.   دون  العمر 
اأقنعني فادي يف اأن اأقدم، ولن اأخ�رش �سيئًا اإن قدمت، فاخليار 
�سمعت  فيها.   العمل  على  فل�ست جمرباً  املطاف  نهاية  يل يف 
كالمه وقدمت وبعد ثالثة اأيام دعوين للمقابلة، وبعد املقابلة 
باأ�سبوع قيل يل: »اإنك مقبول، وباإمكانك العمل لدينا معلم 

تكنولوجيا«.

حزنت كثرياً وقت �سماع اخلرب، وحاولت ب�ستى الو�سائل اأن 
اأ�سع العرثات واملربرات اأمام اجلميع حتى ل اأعمل يف �سلك 
التعليم، ولكن دون جدوى، ل مفر من املو�سوع ل منا�س.  

»قبلت الوظيفة« هذا هو القرار.

املدر�سة كمعلم وكنت �ساحب  اإىل  الأول دخلت  يومي  يف 
وجه عبو�س ل اأبت�سم لأحد، ول اأ�سمح لأحد بالتحدث معي 
بطريقة املزاح.  مر يومي الأول على خري وبقيت يف �رشاع 
كرث  من  النوم  طعم  فيها  اأذق  مل  اأيام،  ثالثة  ا�ستمر  ذاتي  مع 

التفكري مبهنتي اجلديدة.

فيها  علمت  الأوىل  ثانويتني  مدر�ستني  يف  التعليم  بداأت 
باإخال�س  العمل  بداأت  العلوم.   مادة  والثانية  التكنولوجيا، 
ودر�ست الطالب و�رشحت لهم مثلما كنت اأحب اأن ي�رشح 
ال�سابق، ازداد حبي للرتبية والتعليم يومًا بعد  يل معلمونا يف 
يوم، وال�سبب يف ذلك براءة الطالب والعالقات الجتماعية 
الريا�سية،  ح�س�سهم  للطلبة  وم�ساركتي  املدر�سية  والرحل 
حتى و�سل الأمر ببع�س ال�سفوف اأنهم لن يلعبوا كرة القدم 

اإل اأن يح�رش معلم التكنولوجيا، وما اأن اأدخل اإىل امللعب تبداأ 
عليهم  يرد  فريقنا،  مع  الأ�ستاذ  الطالب،  بني  »الطو�سات« 
الطرف الآخر »لأ« الأ�ستاذ مع فريقنا نحن، �رشخت فيهم اأن 
ي�سكتوا وهددتهم اأن اأترك اللعب معهم اإن تقاتلوا ولكن يف 

داخلي فرحة كبرية.

اأدخل اإىل ال�سف، اأكتب الالزم على اللوح، اأحدد الأهداف، 
طريقتي  على  الطالب  واأعلم  ال�سابقة،  للمادة  باملراجعة  اأبداأ 
اخلا�سة، اأعلم اأنه بداخلي طاقة كبرية، ولكن كانت ع�سوائية.  
اأ�ستاذ  يا  كاملعتاد  الطالب؛  مني  يطلب  ف�سل  كل  نهاية  يف 
اأحذف هذا الدر�س، اأ�ساألهم ملاذا؟! فيقلون لأنه �سعب، فاأرد 
عليهم: عادي، ب�رشح الدر�س مرة ثانية، فيقولون: ل .. ل، 
خل�س فاهمني.  يف كل مرة يطلب مني طالب هذا الطلب 
يزداد كرهي ملعلم اللغة الإجنليزية.  لذلك، اأحببت معلم اللغة 

الإجنليزية يف ال�سغر، اأما الآن فاأكرهه.

التاأملي«  والتقومي  التفاعلي  »التعليم  مب�رشوع  انخراطي  بعد 
وال�سبب  التغيري،  اإىل  اأ�سعى  املثقفني،  منتدى  بو�ساطة جمعية 
مت  قد  داخلي  يف  الكامنة  الطاقة  باأن  �سعرت  اأنني  ذلك  يف 
لأنني  ال�سحيح،  بال�سكل  توجيهيا  علّي  ويجب  تفجريها، 
اأ�سعى اإىل تغيري واقع التعليم املرير الذي ما زلت اأعاين منه يف 

حياتي اليومية، وبخا�سة يف اللغة الإجنليزية.

مدر�سة ذكور باقة احلطب الثانوية - قلقيلية

من م�ساق عباءة اخلبري �سمن برنامج التكون املهني.
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