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قصص املعلمني

القائل:  ال�شعر  بيت  املدر�شة،  اأيام  ي�شتوقفني  كان  ما  دائمًا 
»ُقــْم لـلمعلِِّم َوفِّـِه الـتبجيال كـاَد الـمعّلُم اأن يـكوَن ر�شوال«. 
لكن، من مفارقات القدر اأن الطالب ال يقتنع بدور املعلم اإال 
متاأخراً، فقبل ذلك ال يكون يف نظر الطالب ر�شواًل، بل هو 
ياأمر ويكلفهم  املتاعب،  لهم  يزعج حياتهم وي�شبب  �شخ�ص 
�شخ�شًا  نظرهم  يف  يكون  واأحيانًا  ويعاقبهم،  بواجبات 
اجلحود  وهذا  االإ�شفاف  هذا  ملاذا  »اأرجوز«.  م�شحكًا 

للمعلم؟ وهل حقًا هكذا يفكر الطلبة حول معلمهم؟

كنت اأتلقى تعليمي يف مدر�شة بنات، معلماتها، دون ا�شتثناء 
البناء يف املدر�شة لقدمهن يف تلك املهنة، يحملن  كاأ�شا�شات 
الكثري من املعرفة والثقافة، طبعًا الأنهن “ر�شول، اأو نبيات”، 
وخارجها،  املدر�شة  داخل  اأبداً  يخطئن  ال  اأنهن  عن  ناهيك 
العلم يلتهمنه  يجدن الت�رصف االأ�شح دائمًا، ومنكبات على 
من  وغريها   ... والكيا�شة  االأناقة  يف  مثال  لكنهن  نهمًا، 
ال�شفات املنزلة من الرب. ت�شتطيع القول اإنهم يعتربن اأنف�شهن 

“مالئكة” ويعلمن �شياطني.

التي  املهنة،  هذه  عن  نظري  ان�رصف  اجلامعة،  دخويل  ومع 
كنت اأعتربها مملة، وثابتة لي�ص فيها تغيري، ومل ت�شاأ الظروف 

لكل طالب من معلِّمه 
نصيب

لينا اجلي

وكربيائي  الهند�شة.  كلية  يف  القبول  امتحان  اأتخطى  اأن 
وجهني اإىل الكليات العلمية، وبخا�شة تخ�ش�ص الريا�شيات، 
من اأجل العمل يف دائرة االأر�شاد اجلوية اأو مركز االإح�شاء، 
الطبيعي  املكان  هذا  اأن  مني  ظنًا  ريا�شيات،  كمعلمة  ولي�ص 

لطالبة ريا�شيات)اأ�شغاث اأحالم(.

تزوجت بعد التخرج مبا�رصة و�شافرت، دخلت اأر�ص احللم، 
 ... اأتوظف  ومل  الثانية،  اأجنبت  ثم  طفلة  ومعي  فل�شطني، 
لكن الفاجعة اأن زوجي، كوالدي مل يقتنع اإال بوظيفة التعليم 
ح�شب الظروف ... كانت الفر�شة مواتية جداً، لكن الواقع 
غري تفكريي نوعًا ما: فاملعلم يحمل ر�شالة �شاء اأم اأبى. كيف؟

اأح�ش�شت بامل�شوؤولية جتاه الطالب، اأح�ش�شت اأنهم يف اأم�ص 
هم  يحملون  اأنهم  اإذ  وثقافة،  معرفة  من  اأحمله  ملا  احلاجة 
الوطن الوليد ... فخري ما اأ�شتطيع منحهم هو التعليم، فكنت 

دائمًا اأ�شعر اأنهم بحاجة اإيّل ... الر�شالة التي اأ�شعر بها.

ال�شلف  به من  باأ�ص  اأرثًا ال  نقلت معي  اأبيت،  اأم  �شئت  لكن 
ال�شالح، من ترتيب اللوح، اأو تنظيم اإدارة احل�شة، اأو غريها 

من االأمور التي طاملا متلملت منها.
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فكنت يف ح�شة اللغة االإنكليزية قبل قرع اجلر�ص بدقيقتني، 
اأرتب اأغرا�شي؛ الأنه بالن�شبة يل انتهى الوقت، فتتعمد املدر�شة 
اإىل تاأخرينا لتاأديبي على هذا الت�رصف، لكن كان من املمكن 
اأن تنهي الدر�ص قبل قرع اجلر�ص، واهلل لن يعاقبها على هذا 

التفريط واالإ�رصاف ... .

وكان مدر�ص اآخر، يحدد الوقت الذي يجب اأن حتل الطالبة 
ال�شبورة، فكانت هناك طالبة خطها �شيئ جداً،  خالله على 
وغري مرتب، فوقفت اأمامه تقنعه، لي�ص بطريقة احلل، بل اإن 

امل�شافة ال تكفي ... لكن الر�شل ال يخالفون.

كان املعلم ح�شب جتربتي مو�شوعة غيني�ص، اإذ اأنه كان مدخله 
اإىل مهنته �شخ�شيته، يجب اأن ت�شودها ال�رصامة واجلدية واأال 
لكنه كان حكيم   ... الطالب، فكان مماًل  اأمام  تهتز �شورته 
اأنني  علم  عندما  لوالدي  اأذكرها  التي  االأقوال  من  زمانه. 
كان  كيف  حينها  اأح�ش�شت  حتكمني؟”  طالبًا  “كم  مدر�شة 
ينظر للمدر�ص على اأنه ذو �شلطان، لو ياأتي لهذه االأيام، ويرى 

كم ُيلزم الطالب املدر�ص باأمور تعود بالنفع عليه؟

مل اأغري راأيي اأن التعامل مع الب�رص اأ�شعب بكثري، وبخا�شة مع 
�رصيحة املراهقني ... لكن املتعة تكمن يف التحدي واالحتفاظ 

بذكرى جميلة لديهم يف التعليم، رمبا.

التي  الفرن�شية،  اللغة  بتدري�ص  التعليمية  م�شريتي  وبداأت 
جاءت بال�شدفة، اإذ اأن الفرن�شيني تقدموا مب�رصوع لتعليم هذه 
اللغة يف قطاع غزة وال�شفة الغربية، بحيث يبداأ امل�رصوع يف 
مدر�شتني؛ واحدة ابتدائي، واالأخرى اإعدادي، ثم يزداد عدد 
املدار�ص وفق االحتياجات، فبعد املرحلة االبتدائية �شيتم ف�شل 
بالن�شبة  املدار�ص، وهكذا  البنات، وبذلك تزداد  الذكور عن 

لالإعدادي، فيتم فتح مدر�شة جديدة ثانوية ... وهكذا.

كان تعييني يف مدر�شة اإعدادية، حيث اإنني تقدمت للمقابلة، 
ومتت املوافقة علي. ويف ذلك الوقت، كانت تقوم بالتدري�ص 
مرتجمة  عملي  فكان  وجزائريات،  فرن�شيات  مدر�شات 
وبعدها  الف�شول،  داخل  �شهور  ثالثة  ملدة  الفرن�شيات  مع 
ا�شتلمت ف�شاًل الأقوم بتدري�شه بالكامل، اإىل جانب عملي مع 

الفرن�شيات.

املعلمات  من  كادر  مع  اإر�شالنا  مت  ال�شيفية،  العطلة  وخالل 
عدة  مواقف  حول  �شهر  ملدة  مكثفة  دورة  يف  فرن�شا  اإىل 

التي  الدورات  اأهم  من  الدورة  هذه  وتعترب  التدري�ص.  يف 
ح�شلت عليها ... مت الرتكيز فيها على اجلانب الفني )م�رصح، 
اأغنيات، األعاب، فيديو، تلفزيون( ا�شتخدام االإنرتنت وغريها 
مع  وظيفتها  وتوؤدي  مثمرة  فعاًل  اعتربها  التي  االأن�شطة  من 
مهارات ال  يتقنون  الطالب  كان  ب�شيطة  فرتة  ففي  الطالب، 
االإجنليزية.  اللغة  يف  ذلك  من  يتمكنوا  مل  باملقابل  بها،  باأ�ص 
ويعود ذلك الأن املادة جديدة كليًا على الطالب، واالأ�شاليب 
املتبعة تغري الطالب وجتعله خارج الدرا�شة، مع العلم اأنها لغة 

�شعبة وتعقيداتها توازي تعقيدات اللغة العربية اإىل حد ما.

اإذ  كتاب  بتاأليف  قمنا  التدريب،  بعد  االأوىل  ال�شنة  وخالل 
منهم  كل  يكتب  الفكرة جميلة جداً؛ حيث  املعلمون  وجد 
الور�شة  خاللها.  ي�شعر  وما  ت�شتهويه  املنزل  يف  قطعة  عن 
الفكرة  كانت  يل  فبالن�شبة  ممتعة،  اأكرث من  كانت  ذاتها  بحد 
من  �شدمت  الطالب  مع  طبقتها  عندما  لكن  جداً،  ب�شيطة 
عملي  اإكمال  على  حفزتني  التي  وهي  معهم،  �شداها  مدى 

يف التعليم.

من م�شاق عباءة اخلبري �شمن برنامج التكون املهني.
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من ال�شعب جداً اأن تتحمل م�شوؤولية طالب يقع على عاتقك 
تعليمهم، يف م�رصوع ت�شلط عليه االأ�شواء من كل جانب، اإن 
لنا من جهة، وكادر  الفرن�شيني  الزيارات من خالل  كان يف 
الرتبية والتعليم من جهة اأخرى، وجمهور النا�ص الذي يعترب 
جهة  من  والرق�ص  الغناء  الطالبات  وتعلم  ف�شاد  لغة  هذه  اأن 
ولها  املرا�ص،  �شعبة  كانت  املدر�شية  الكوادر  اأن  كما  ثالثة. 

اأ�شاليب مل نتعود عليها.

 النظام القدمي املتسلط

الفرن�شية،  اللغة  تركت  قد  كنت  الأنني  متعبًا،  العمل  كان 
وتابعت درا�شتي اجلامعية باالإنكليزية، ومل اأكن اأفكر يومًا باأن 
باأنهن  اللغة  ملدر�شات  اأنظر  كنت  واأبداً  دائمًا  الأنني  اأدر�شها 
حيث  من  متميزات  كن  فعاًل  فهن  اآخر،  عامل  من  قادمات 
فرن�شيًا،  مدر�شًا  تكون  فلكي  والتعليم،  وال�شخ�شية  املظهر 
يجب اأن تتقن الفرن�شية 100 %، الأنه ال ميكن اأن تخطئ اأمام 
الطالب، كما كنت اأعتربها نافذة على العامل اخلارجي، ولكن 

مع مرور االأيام عندما در�شت، وجدت االإح�شا�ص نف�شه عند 
الطالبات، والكلمات نف�شها التي كنا نتبادلها.

التجهيزات  باأحدث  بتجهيزنا  املخت�شة  اجلهات  قامت  لقد 
واأحدث الدورات، وكانت الدرا�شة كاملة من حيث التدريب 
واإعداد االمتحانات )delf(، لكن بطرق خمتلفة. �شافرت بعد 
قد  يكون  وبذلك  فرن�شا،  يف  خمتلفة  مناطق  اإىل  مرتني  ذلك 

حتقق حلم الطفولة.

الريا�شيات،  تدري�ص  اإىل  �شنوات  ثالث  منذ  انتقلت  عندما 
بكالوريو�ص  على  حائزة  اأنني  �شحيح  �شيء.  كل  اختلف 
ريا�شيات، لكنني مل اأفكر بالتعليم بها، اإذ اإنني كنت اعتربها 

�شعبة التدري�ص بالعربية.

كبار  مدر�شينا  جميع  كان  االبتدائية  املرحلة  يف  كنت  عندما 
اإىل  انتقلت  وعندما  االفرتا�شي.  الزمن  وا�شتنفذوا  ال�شن، 
جدد،  خريجات  املدر�شات  اأغلب  كان  االإعدادية،  املرحلة 

لقاء من الطلبة يف مقر املوؤ�ش�شة �شمن م�رصوع »ملعب كفر عبو�ص«.
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تفاعلنا معهن ب�شكل رائع، اإذ اأن التقارب يف ال�شن اأو النزول 
جانب  اإىل  امل�شافات،  يقرب  الفكري،  الطالب  م�شتوى  اإىل 
يف  وا�شح  ب�شكل  ذلك  اأجد  مل  لالأ�شف  احلديثة.  االأ�شاليب 
تعليم  يتم  التي  والو�شائل  الطرق  اأن  اإذ  االأ�شا�شية،  املرحلة 
االأطفال بها متقدمة نوعًا ما، لكن عند ال�شف ال�شابع يتوقف 

ذلك، وعلى املعلم اأن يبتكر طرقه واأ�شاليبه اخلا�شة.

اأفكار  على  قد ح�شل  يكون  عندما  يبتكر  اأن  للمعلم  وميكن 
دول  يف  املجال  هذا  يف  �شفية  ح�ش�شًا  �شاهد  اإذا  اأو  اأولية، 
مت�شعبة،  وتطبيقات  تدريبات  على  ح�شل  اإذا  اأو  اأخرى، 
لكن املناهج جيدة من ناحية، وغري منظمة من ناحية اأخرى، 
يجد  اأن  املعلم  على  مفتاحية  متارين  عن  عبارة  والتمارين 
التطبيقات املكثفة عليها، لكن ما نفتقر اإليه هو اأ�شاليب حتبب 
اأنها  للريا�شيات على  ينظر  الطالب  باملادة، فما زال  الطالب 

مادة جافة، وبخا�شة لل�شفوف من ال�شابع حتى التا�شع.

اأن تكون  التعليم ر�شالة خالدة وجميلة، ومن الرائع جداً  اإن 
معلمًا ومربيًا الأنك تتعامل مع �رصيحة كبرية ال ي�شتهان بها، 
واأثرك عليهم يبقى من جيل اإىل جيل، فكما اأنني اأذكر بع�ص 
�شيذكرين  رمبا  فبالتايل  مدر�شون،  بها  يقوم  كان  التي  االأمور 
فمثاًل، كانت يل  �شيئة.  اأو  اأمور رمبا تكون مهمة  طالبي يف 
حتى  احل�شة  تبداأ  روتينيًا  اأ�شلوبها  كان  اإجنليزية  لغة  معلمة 
اآخرها دون اأن ت�شيع دقيقة واحدة، وال ت�شمح لنا باالبت�شامة، 
وقبل انتهاء احل�شة بدقيقتني، تقول ح�رصوا حقائبكم .. كنا 
مرور  مع  ولكن  ونقلدها،  اإال  معلم  عيد  مير  وال  منها  نتذمر 

االأيام مل نعلم اأنها �شتفيدنا بهذا ال�شكل التقليدي.

وهناك مدر�ص اآخر يف املرحلة الثانوية، كان يدر�ص ريا�شيات، 
اأنه  يومًا  اأذكر  ال  الذكر،  ال�شابقة  املدر�شة  نوعية  من  وكان 
ا�شطر اإىل حمو اللوح. كانت جميع التمارين حتل على اللوح 
من بداية احل�شة حتى اآخرها، ويكون اللوح عبارة عن ت�شميم 
وكان  امل�شائل،  لتبويب  واأبواب  �شبابيك  اإىل  مق�شم  هند�شي 

املنهج كبرياً ومعقداً.

راأيت  بالتعليم  بداأت  عندما  لكنني  كثرية،  مناذج  هناك  طبعًا 
وهذا  ما.  ميزة  منهم  واحد  كل  من  اأحمل  نف�شي  ال�شعوريًا 
ال يعني اأن املدر�ص نبي مثايل ال يخطئ ودائما ي�شيب، ففي 
اأنت  “م�ص  و�شاألني  احل�شة  يف  طالب  وقف  املرات  اإحدى 
لكن،  مرة.  وال  فاأجبت:  طالبة”.  كنت  عندما  مثالية  كنت 
ملاذا هذا ال�شوؤال؟: “الن جميع املدر�شني يقولون نحنا ما كنا 

له �شحره  الذي جتل�ص عليه  املقعد  اإن  فاأجبته:  نعمل هيك”. 
يجل�ص  عندما  ومركزه،  االإن�شان  عمر  يكن  مهما  اخلا�ص، 
حدود  �شمن  طبعا   ... تفعله  ما  يفعل  �شوف  العلم  لتلقي 
النكتة  بروح  يتحلى  اأن  يجب  املدر�ص  واالأخالق.  االأدب 
والفكاهة، ويجب اأن يكون والداً واأمًا قبل كل �شيء ... اإن 
�شخ�شية  كانت  كلما  الأنه  يتقبلها،  اأحد  ال  املبا�رصة  الت�شحية 
على  ذلك  انعك�ص  �شحيح،  ب�شكل  ومبنية  �شوية  املدر�ص 

طالبه.

مبدئي يف احلياة دائمًا واأبداً: االإن�شان ذكرى، اإما ح�شنة واإما 
اأنا  يعي�شوها.  كي  للنا�ص  يرتكها  ذكي  هو  ما  وبقدر  مريرة، 
ل�شت مع القائل اإن املعلم �شمعة حترتق لتنري درب االآخرين، 
ال�شارع وي�شلم عليك  الطالب يف  اأحد  ي�شتوقفك  اإذ عندما 
�شدى،  يذهب  مل  تعبك  اأن  فعاًل  ت�شعر  بلهفة،  اأو  بحرارة 
اأو مهند�شًا... طبعًا  اأحدهم طبيبًا  ترى  بذلك عندما  وت�شعر 
عليه  اأثرت  قد  تكون  اأن  بد  لكن ال  بف�شل جهوده وذكائه، 

ولو بن�شبة ب�شيطة

من  فهناك  دائمًا،  ترحيبًا  يلقى  ال  االإن�شان  اأن  الطبيعي  من 
اإحدى  يف  املعلم.  وبخا�شة  يكرهك،  من  وهناك  يحبك، 
امل�شتوى  يف  لطالبات  �شفهية  امتحانات  جنري  كنا  املرات 
متعوداً  لي�ص  واجلميع  جديدة،  كليًا  كانت  والفكرة  االأول، 
النا�ص تعود على العالمات بالكيلو،  اأن جمهور  عليها، كما 
ومل يتعودوا قط على التقييم ال�شحيح، حيث تتدخل العواطف 
واملح�شوبيات. يف هذه املرة اأجريت االمتحان لطالبة كانت 
من االأوائل، وكنت �شدقًا ال اأعرف متيزها، وو�شعت تقييمًا 
التايل جاءت االأم وطلبتني فقابلتها،  اليوم  10. يف  8 من  لها 
الوكيل  ونعم  اهلل  “ح�شبي  قالت:  كلمة  اأي  تتكلم  اأن  وقبل 
“راح  واأكملت:  باخلوف.  ف�شعرت  �شيخة”.  يا  عليك 
م�شتقبل البنت”. كانت ردة فعلي اأنني �شحكت وقلت لها: 
الزم  الكونغر�ص،  امتحان  م�ص  مدر�شة  امتحان  هذا  مدام  يا 
نحط العالمات ال�شحيحة حتى نقيم �شح. لكن مع مني عم 

حتكي ... �شلينا �شاعتني نروق فيها ونهدي فيها... .

ميتلكها -مهما  من ال  هبة  يبقى  ومره  بحلوه  التعليم  ختامًا، 
و�شعت بني يديه اإمكانيات- لن ي�شتطيع اإتقانها، وهو ر�شالة 
اأن  له  االأف�شل  ورائه،  من  املالية  للمنفعة  ينظر  ومن  �شامية، 

يرتكه، فال �شبيل للمال مع التعليم.

مدر�سة عني عريك الثانوية املختلطة
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