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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

رحلتي إىل النجاح

لين� علي�ن

اأمتع حلظات احلياة .. ول  النهايات الناجحة. الدرا�ضة متعة .. واملرحلة الدرا�ضية من  اإىل  البدايات ال�ضعبة والعرثات القوية ..  من 
يعرف حالوتها اإل من تذوقها. متعة التعلم ل ت�ضاهيها متعة، وبخا�ضة اإذا ارتبطت عند �ضاحبها بذكرى التمّيز والتفوق ... وتكللت 

بالنجاح.

برعايته  �ضملني  الذي  احل�ضن  مع  ق�ضتي  لكم  �ضاأروي  هنا 
يف  الدرا�ضية  م�ضريتي  تبداأ   ... »مدر�ضتي«  عامًا  ع�رش  اثني 
اأ�ضتعد  كنت  حيث  الثانوية،  التحتا  عور  بيت  بنات  مدر�ضة 
وتوٌق  �ضوٌق  وُكلي  الأ�ضا�ضي،  التعليم  �ضهادة  على  للح�ضول 
لإمتامها والنتقال اإىل التعليم الثانوي .. كنت دائمًا جمتهدة يف 
املتقدمة،  التفوق والتميز وحتقيق املراكز  اإىل  درا�ضتي واأ�ضعى 
وكلما حققت جناحًا اأو بلغت قمة، �ضعيت نحو جناح اآخر، 
واأعددت العدة لبلوغ قمة اأخرى .. هذا داأبي .. وهذا قدري 
.. وهذا م�ضاري .. مل يكن هديف احل�ضول على جائزة مادية 
اأو احل�ضول على مكافاأة �ضغرية اأو كبرية، بل كان الدافع الأول 

والأخري هو الطموح وحتقيق النجاح والتميز والتفوق .. اأي 
اأن الدوافع عندي كانت داخلية بحتة .. اجتهدت كثرياً حتى 
و�ضلت اإىل مطلبي، اإذ كنت يف كل �ضنة مثاًل للطالبة املتفوقة 
املدر�ضة  طالبات  على  واأحيانا  �ضفها،  طالبات  على  املتميزة 
كلها .. دائمًا اأح�ضل على الدرجة الأوىل، واأنال جائزة التميز 
واملثالية .. وبالفعل اجتزت تلك املرحلة وبتوفيق اهلل ورعايته 
واأحقق  العلمي  بالفرع  لألتحق  الثانوية،  املرحلة  اإىل  انتقلت 
منذ  اأمامي �ضوى هدف واحد  اإذ مل يكن   .. املن�ضود  حلمي 
وكنت  �ضيدلنية،  اأو  طبيبة  اأ�ضبح  اأن  وهو  اأظفاري،  نعومة 

اأح�ضل على الت�ضجيع من اأهلي يف هذا املقام ... .
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مل يكن خيار اأن اأ�ضبح معلمة وارداً يف ذهني اإطالقًا ... فهل 
يعقل اأن اأ�ضيع �ضبابي كله يف اأداء ر�ضالة كونية دون اأن اأحظى 
قمت  لو  متوا�ضع  فالراتب  والتقدير؟!  الحرتام  ببع�س  ولو 
مبقارنته على �ضبيل املثال بال�رشكات اخلا�ضة ... والعالوات �ضبه 
غائبة وفقرية اإن وجدت ... والت�ضجيع غري موجود ... اإ�ضافة 
اإىل غياب التقدير الجتماعي ... ملاذا اأعمل يف وظيفة اأتعر�س 
فيها ب�ضكل يومي اإىل مزاجية املديرة اأو النائبة التي جاءت اإىل 
واإذا   ... علي  النف�ضية  و�ضغوطها  م�ضاكلها  لت�ضب  املن�ضب 
اأتعر�س  بذلك رمبا  فاإين   .. اأتنا�ضب مع مزاجها كل �ضباح  مل 
للم�ضاءلة اأو لالإهانات املتكررة ... كيف تطلب مني اأن اأظهر 
بكامل احرتامي اأمام اأعداد هائلة من الطالبات، واأبذل ق�ضارى 
حتت  يوم  كل  اأعي�س  واأنا   .. لهن  املعلومات  لإي�ضال  جهدي 
�ضغوط اإدارية .. و�ضغوط لوزارة ل تفهم كيف تقدرين .. اأو 
ت�ضعني يف املكان الذي يالئمني .. بل على العك�س جتربين اأن 
اأكون يف هذا املكان دون رغبتي .. وتنقلني لذلك املكان اأي�ضًا 
دون رغبتي .. يف نهاية الأمر، فاأنا اأعي�س معلمة واأموت معلمة 
دون اأن يكون لدي خيار اآخر! هكذا كانت �ضورة املعلمة يف 

خميلتي، وكان هذا نابعًا من روؤيتي لواقع املعلمات اأمامي.

عود على بدء ... ولأين اخرتت الفرع العلمي مل يكن اأمامي اإل 
اأن اأنتقل ملدر�ضة جديدة، ويف ذلك الوقت كان اخليار مدر�ضة 

اأترك مدر�ضتي  بنات رام اهلل الثانوية .. وهناك متنيت لو اأين مل 
 ... اأحوايل  وتبدلت  حايل  تغري  فقد  و�ضديقاتي،  ومعلماتي 
بهن  تربطني  .. طالبات مل  مت�ضلطات  عنيفات  معلمات جدد 
اأي عالقة �ضوى عالقة الزمالة .. با�ضتثناء ثالث طالبات كنت 
باملوا�ضالت  �ضوية  ونعود  نذهب  كنا  اأننا  بحكم  منهن  مقربة 
اأعقد  اأن  اإل  اأمامي  يكن  مل   ... جماورة  قرية  من  وكنَّ  نف�ضها، 
النية على التفوق وال�ضتمرار يف ح�ضد النجاح تلو النجاح على 
انطلقت يف  وبالفعل   ... اأمامي  متثل  التي  املعوقات  الرغم من 
اأبواب تلك  برنامج الدرا�ضة، لكني ويف كل يوم عندما اأدخل 
الثانوية ينقب�س قلبي وترتاجع قدماي، وكاأن ل�ضان حايل يقول 
بال�ضرب لأكمل ما  اإىل �ضفي ... ولكني مت�ضكت  الولوج  اأكره 
اآخر �ضوى  فلي�س يل خيار  املقبلة،  ال�ضنة وال�ضنة  تبقى من هذه 
ال�ضرب واملزيد من ال�ضرب ... فلم اأكن اأحب معلمة الريا�ضيات، 
ومل اأفهم عليها، وكنت دائمًا اأح�ضل على عالمات متدنية معها 
لأ�ضلوبها ال�ضيئ يف طرح املادة التعليمية، ولن اأن�ضى »األيك�س« 
معلمة  من  اأخاف  وكنت   ... العبو�س  الوجه  ذات  حييت  ما 
يومي  حتى  »حياة«  ا�ضم  اأكره  اأنني  لدرجة  »حياة«  الكيمياء 
تها، وعالماتي  اأكره ح�ضّ هذا، لأنه يذكرين بها ... فقد كنت 
كانت متدنية معها .. لن اأن�ضى كيف لعبت على اأوتاري النف�ضية 
عندما �ضلمتني اأول ورقة اختبار معها وقالت يل اأمام الطالبات 
»لينا 4 من 10 .. اأنت علمي هاد ما بنفع«. كانت كال�ضاعقة 
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تنزل على روحي وت�ضعف عزميتي .. ومع هذا وذاك، انق�ضت 
اأكن  مل   ... جداً  جيد  مبعدل  املرحلة  تلك  وجتاوزت  ال�ضنون 
لأتوقع مثل هذا الأمر .. فلم اأف�ضل يف اأي مرحلة درا�ضية �ضابقة، 
وكنت مثاًل للطالبة التي ُيقتدى بها يف مدر�ضتي .. وما زالت 
تقول  وهي  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  مديرتي  جملة  اأذين  يف  تّرن 
لوالدي يف كل مرة ياأتي لي�ضاأل عني »يا ريت عندنا يف املدر�ضة 
»�ضلوى  مديرتي  كلماتك  اأع�ضق  زلت  ما  لينا«.  متل  ع�رشة 
حب�س«، واأدعو لك .. هنا ميكنك تخيل هول املوقف بالن�ضبة 
يل ولأهلي ولعائلتي ولأ�ضدقائي بهذا املعدل املتدين بالن�ضبة يل 
... وقلت يف نف�ضي ما الف�ضل اإل هزمية موؤقتة �ضتخلق يل فر�س 
�ضيء  حظ؟  �رشبة  النجاح  هل  نف�ضي:  يف  وت�ضاءلت  النجاح. 
ليكونوا  ولدوا  الناجحون  هل  يتكرر؟  ول  مرة  يحدث  نادر 
مقدر  الفا�ضلون  هل  لفهمها؟  �ضبيل  ل  اإلهية  حلكمة  كذلك 
لهم الف�ضل .. وبالتايل فال توجد قوة حتت �ضماء هذه الأر�س 
ت�ضتطيع اأن تغري من قدرهم وحالهم هذا؟ تاأتي على كل واحد 
منا فرتات ي�ضعر فيها باأ�ضد درجات الإحباط .. وهذا ما ح�ضل 
يل بحق .. فقد كنت حمبطة جداً .. وبف�ضل اهلل ومن ثم اأهلي 
املحنة، وكان لدي  ا�ضتطعت جتاوز هذه  احلقيقيني  واأ�ضدقائي 
من  الرغم  فعلى   ... اجلامعية  حياتي  يف  واأبدع  لأتعلم  الكثري 
اأنني مل اأكن اأت�ضور يف يوم ما باأنني اأدّر�س العلوم ... فاأنا اأكره 
الريا�ضيات والكيمياء .. ولكني حظيت باأ�ضاتذة رائعني جعلوا 
اأكرث  التعمق  اإىل  ما دفعني  بالهتمام،  �ضائقًا وجديراً  املو�ضوع 
يف هذه املواد .. وبعد الإ�رشار واملثابرة تخرجت بحمد اهلل من 
كلية العلوم يف فرتة زمنية مدتها ثالث �ضنوات ون�ضف، وكنت 
اخلريجة الوحيدة من دفعتي يف تلك ال�ضنة بف�ضل اهلل تعاىل .. 
 ... يفنى  ل  كنز  فالطموح   .. والدي  واأر�ضى  اأر�ضاين  مبعدل 
ول ي�ضعى اإىل النجاح من ل ميلك الطموح .. فكنت طموحة 
هذا  لأح�ضد  وكّد  بجد  وعملت   .. دائمًا  الأعلى  اإىل  واأنظر 
النجاح .. وعندما تذوقت طعم النجاح يف هذه املرحلة املهمة 
يف حياتي .. وجدته حلو املذاق ل ي�ضاوم عليه اأحد فكان لزامًا 

علّي اأن اأوا�ضل ما بداأت به.

التي  املرحلة  تلك   .. الوطنية  النجاح  جامعة  من  تخرجت 
توجت �ضنوات طويلة من اجلد والن�ضاط واحلر�س على تلقي 
العلم والعمل به ممزوجة بتقدير واحرتام كل من تتلمذت على 
اأيديهم من اأ�ضاتذة ومربني اأفا�ضل .. هنا ميكنني اأن اأقول اإنني 
الكثري.  املعلمات والأ�ضاتذة .. و�ضادقت  العديد من  قابلت 
منهم من ترك ذكرى يف النف�س ل ميكن اأن اأن�ضاها ... ومنهم 
ل  من  ومنهم   ... الكرام  مرور  ذاكرتي  يف  عليهم  اأمر  من 
خم�ضة  تخرجي  على  مي�س  ومل  اأكرثهم!  وما  اأ�ضاًل  اأتذكره 

والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  يف  يرن  بهاتف  تفاجاأت  حتى  اأيام 
�ضباحًا، ليخربوا والدتي باأّن علي الذهاب فوراً يف اليوم التايل 
اإىل مدر�ضتي الأوىل؛ مدر�ضة بنات بيت عور الثانوية، لأعمل 

بديلًة حتى نهاية الف�ضل الثاين ..

ول  �ضغرية،  خريجة  كوين  ورهبة  خوف  بني  ما  وبالفعل، 
اأملك اخلربة الكافية يف التعليم، اإّل اأنني ذهبت بخطى قوية، 

ومل اأجعل اأحد يلتفت اإىل اخلوف الذي بداخلي ..

 .. يرام  ما  على  �ضيء  كل  وكان   .. الأيام  وم�ضت  م�ضيت 
كنت اأدّر�س ال�ضفوف من التا�ضع وحتى الثاين ع�رش .. وحني 
اإ�رشافية قالت يل: »اأنت رائعة«  جاءت املديرة حل�ضور ح�ضة 
غري  وهذا  ال�ضبورة،  غري  و�ضيلة  اأي  ت�ضتخدمي  مل  لكنك   ..
كاف يف التعليم .. اأدركت اأهمية كالمها .. وعرفت حينها 
الو�ضيلة التعليمية .. مل اأكن اأعرف ما هي الو�ضيلة التعليمية من 
قبل، وما اأهميتها .. مل تكن معلماتي ي�ضتخدمن اإّل اأ�ضلوب 

التلقني و�رشت على نهجهن ..

وكنت   .. ق�ضرية  ولفرتات  مدار�س  اأربع  بني  بعدها  وتنقلت 
اأن  وما   .. الوا�ضعة  اخلربة  واأكت�ضب  اجلديد  اأتعلم  دائمًا 
اأعتاب �ضفحة كان عنوانها »مدر�ضة بنات �ضفا  وقفت على 
الثانوية«، اأبت ال�ضفحة اأن تطوى، بل طالت وامتدت .. ويف 
كل �ضطر من �ضطورها كنت اأرى اإبداعًا ومتيزاً من زميالتي .. 
وهو ما اأعطاين رافداً مهمًا واأ�ضا�ضيًا للطاقات الإبداعية اخلالقة 
لبناء  مهمًا  اأعطتني حافزاً  اإذ   .. التعليمي  الرتبوي  القطاع  يف 
هائاًل  تطوراً  اأمل�س  بت  وكمعلمة   .. املهنة  م�ضار  يف  التقدم 
طالباتي  على  ثماره  يوؤتي  التناف�س  واأ�ضبح  املجال،  هذا  يف 
تنتهي، ويف  اأكادمييًا .. فمدر�ضتي رواية ل  التطور  من حيث 
فقد جمعت مدر�ضتي عنا�رش   .. الكثري  منها  اأتعلم  ف�ضل  كل 
عدة جعلتني اأحبها واأحب كل ما فيها واأع�ضق الدوام فيها .. 
وبناء على ذلك، قمت بتطوير نف�ضي، وحر�ضت كل احلر�س 
على اأن اأكون مثاًل للمعلمة املتميزة التي تاأتي بكل جديد .. 
وحر�ضت على اكت�ضاب املهارات التي تتعلق باملمار�ضات اأو 
الإجراءات التي ينبغي علي اّتباعها لتحقيق اأهداف در�ضي .. 
ذلك  من  نف�ضي  اأخرج  اأن  على  كله  احلر�س  اأحر�س  وكنت 
الدرا�ضية؛  مرحلتي  يف  معلماتي  من  به  تاأثرت  الذي  القالب 
 .. ال�ضغار  اإىل  الكبار  من  املعريف  للرتاث  نقل  جمرد  اأنه  على 
باعتباره عمليات  التدريب  فهم  تعك�س  اإىل ممار�ضات جديدة 
عديدة تهدف اإىل منو املتعلم من خالل ن�ضاطه مع اإرفاقه بن�ضاط 
املعلم من خالل التوجيه والإر�ضاد، عن طريق ما ي�ضمى بطرائق 
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التدري�س احلديثة التي اكت�ضبتها من م�ضاركتي يف برنامج �ضبكة 
املدار�س النموذجية »الإمييدي�ضت« ملدة ثالثة اأعوام، حيث قام 
املعلمني  احتياجات  مع  يتنا�ضب  مبا  التدريبي  برناجمه  بتطوير 
تعليمية  واإيجاد جتربة  لالإبداع  الفر�ضة  اأك�ضبني  ما  امل�ضاركني 

متميزة لطالباتي تتعدى حدود الغرفة ال�ضفية.

التكون  يف  وحما�رشات  تدريبية  بور�س  ذلك  بعد  التحقت 
للبحث  القطان  مركز  مع  اخلبري  عباءة  عن  ولقاءات  املهني، 
ملا  اأعترب نف�ضي من املحظوظني ..  الرتبوي، ولهذا  والتطوير 
لفئة  مدر�ضة  كوين  الأكرب،  والفائدة  الكبرية  باملتعة  علّي  عاد 
وحبي  والريا�ضيات،  العلوم  ملادتي  ومعلمة  حرجة  عمرية 
لتطوير نف�ضي وال�ضعي وراء املعرفة واخلربة يف �ضتى املجالت 
من  لكل  وتكرميًا  مدر�ضتي  بف�ضل  مني  وعرفانًا  وامليادين، 
على  يدر�ضن  اللواتي  للطالبات  واإهداء  اأ�ضوارها،  بني  يعمل 
ما  اختيار  يف  وفقت  قد  اأكون  اأن  اهلل  من  راجية  مقاعدها، 
ينا�ضب هذه املدر�ضة .. وقد كلفني ذلك جهداً كبرياً ليخرج 
لتبقى  املدر�ضة،  يف  املوجود  بالتميز  تليق  مبادرة  النهاية  يف 
وطالباتي  قمت  فقد   .. يكون  ما  اأجمل  مدر�ضتي  �ضورة 
والق�ضة  الدراما  با�ضتخدام  الدرو�س  من  جمموعة  باإخراج 
 .. �رشحي  يف  الرتبوية  الألعاب  وا�ضتخدمت   .. واملو�ضيقى 
وبا�ضتمرار اأنّوع يف اأ�ضاليب التدري�س احلديثة من تكنولوجيا 

واألعاب اإلكرتونية ... وغريها.

يف  دومًا  وامل�ضاركة  املجتمعية،  بن�ضاطاتها  تتميز  فمدر�ضتي 
املعار�س يف املدار�س املحيطة حولها ... وبالن�ضبة يل، اأجمل 
اأ�ضاعدهن  طالباتي،  مع  اأق�ضيها  التي  تلك  هي  اللحظات 
العتزاز  بني  متداخل  ف�ضعوري  منهن.  واأتقرب  واأعلمهن 
فهّن  بطالباتي،  تربطني  التي  الرائعة  العالقة  بتلك  والفتخار 
يبادلنني امل�ضاعر نف�ضها، واأرى يف عيونهن نظرات الإعجاب 
وتعج  مادتي،  وحب  بحبي  يوميًا  األ�ضنتهن  وتنطق  واملحبة، 
يقطفنها  التي  الب�ضاتني  وزهور  املحبة  بر�ضائل  يوميًا  حقيبتي 

تعبرياً عن حب �ضادق.

وها اأنا اأ�ضبحت مدر�ضة، وهذا ما مل يكن بح�ضباين، ولكني 
اليوم اأفخر بنف�ضي وبهذه املهنة ال�رشيفة، واأ�ضكر كل من كان 
لهم اأثر يف حياتي .. فقد علموين كيف اأكون معلمة اأح�ضن 
قول  تذكرت  �ضنني،  طول  وبعد   .. طالباتي  مع  التعامل  فن 
معلمة كانت تقول لنا دائمًا هذه العبارة املا�ضية »لو مل اأُخلق 
معلمة .. لتمنيت اأن اأكون .. نعم .. كيف ل اأمتنى اأن اأكون 
معلمة  واأنا  والآن  الف�ضائل؟«،  وزارعة  العقول  �ضانعة  واأنا 

اأحمل هذه الر�ضالة ال�ضامية اأ�ضبحت اأدرك معنى هذه العبارة، 
واأحمد اهلل الذي اختارين حلمل هذه الر�ضالة ال�ضامية .. ر�ضالة 
الأنبياء والر�ضل .. نعم اأنا معلمة .. لكن اأكرب مدر�ضة يل اأنا، 
هّن تلميذاتي احلبيبات، اللواتي اأ�ضاأل اهلل الإخال�س والتوفيق 
لهن ولزميالتي .. فاخليار لك؛ اإما اأن تكون واإما ل تكون .. 

ودائمًا ابحث عن النجاح جتده يف داخلك.

ودائمًا �رش النجاح هو الدافع من رغباتي امل�ضتعلة .. وملعلمتي 
من  فاأنت   .. لولك  املجد  اأبلغ  لن  احلبيبة،  معلمتي  اأقول: 
 .. خلفي  طيبًا  اأثراً  اأترك  كيف  علمتني   .. جمتهدة  جعلتني 
علمتني كيف اأذلّل العقبات واأجعل منها �ضلمًا اأرتقي به للقمة 
يلوح  تراه  بعيون لمعة  امل�ضتقبل  اأ�ضت�رشف  .. علمتني كيف 
مبت�ضمًا من بعيد .. علمتني كيف تكون ال�ضعادة احلقيقية .. 
علمتني اأن ال�ضعادة تكون عندما نعطي ب�ضخاء دون اأن ننتظر 
فاأنا   .. لوطنه  ُيعطيه  الإن�ضان عندما  واأجمل عطاء   .. مقاباًل 
اليوم اأخط رمزك ب�ضطوري املتوا�ضعة كي اأقول لك �ضكراً .. 

ولكل معلم جديد ومعلمة جديد على التدري�س اأقول:

الطالب  واحرتام   .. التجربة  هذه  خو�س  عليكم 
والتخطيط  دائمًا،  البحث  وت�ضجيعهم على  وتقديرهم 
امل�ضتمر الفّعال، ومتابعة امل�ضتجدات الرتبوية، واخلروج 
والتقومي،  التعليم  لإ�ضرتاتيجيات  العملي  التطبيق  اإىل 
مع  الفّعال  والتعاون  التام  التوا�ضل  على  واحلر�س 
الإدارة والزميالت واملجتمع املحلي، والبحث عن كل 
ما هو جديد وثري لعميلة التعليم .. وبالن�ضبة لتجربتي 
ال�ضخ�ضية كان �ضعوري بال�ضعادة اأن اأكون حماطة باأنا�س 
بي  يوؤمنون  اأنا�س   .. حمفزين  داعمني  مهتمني  اإيجابيني 
ويفرحون  اأحالمي  وراء  ال�ضعي  على  وي�ضجعونني 
لنجاحاتي .. لن اأقف عند هذه النقطة واأنظر للخلف، 
العليا  ا�ضتكمال درا�ضتي اجلامعية  اإىل  بل �ضيتجه نظري 
وغريه  »القّطان«  مع  التدريبية  الدورات  وح�ضور   ...
حول طرائق التدري�س املتنوعة احلديثة، مبا يخدم مهنتي 
والعملية  العلمية  وخربتي  معرفتي  وت�ضل  وجمتمعي، 
بنظري  لأنه   .. منهم  اجلدد  وبخا�ضة  للمعلمني، 
التميز  على  املحافظة  كيفية  حول  ترتكز  امل�ضوؤولية 
بد  .. حيث ل  التميز  اإىل  الو�ضول  من  الأ�ضعب  وهو 
والرتبوية  الجتماعية  الأ�ضعدة  على  متيزك  اإثبات  من 

واملهنية كافة.

مدر�سة بن�ت �سف� الث�نوية




