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تتدحرج الذكريات وتتعاظم ككرة ثلج، حلظات هنا واأخرى 
على  املتحركة  اليد  النف�س،  اأعماق  نحو  طريقها  يف  هناك، 
من  �ضور  الأوىل،  اخلطوات  وت�ضتثري  القلق،  تثري  الورق 
اأو  طوعًا  ان�ضحبت  واأخرى  جلية،  وا�ضحة  ترتاءى  الذاكرة 
املتكد�س فوقها  الع�ضب  الق�ضّي علَّ  الركن  لتنزوي يف  كرهًا 

يحميها من التدحرج اأو اللتقاط.

تقوى  اأن  دون  اجلريان  على  الكرة  قدرة  وتتفاقم  الب�رش  ميتد 
على �ضبط �رشعتها اأو اجتاهها، تنفلت فت�ضطدم متفجرة عند 
الأنظار،  اإليها  تتوجه  بناية  احللم،  بناية  الكبرية؛  البناية  بوابة 
رغبة  متلك  لكنها  ال�ضاد�س،  عامها  تكمل  مل  طفلة  اأنظار 

مكتملة يف اأن تكون طالبة، هنا تبداأ احلكاية.

ت�ضري  بعد،  ال�ضاد�ضة من عمرها  تبلغ  التي مل  ال�ضغرية  الطفلة 
كرثت  التي  املدر�ضة  من  القريب  ال�ضارع  يف  عمتها  برفقة 
الطفلة  لتلك  لتوؤمن  الأخرية،  الآونة  يف  لها  العمة  زيارات 
بذلك  خمالفة  احلالية،  الدرا�ضية  بال�ضنة  اللتحاق  فر�ضة 
�ضيدة  ت�ضادفهما  فجاأة  الفرتة.  تلك  بها يف  املعمول  القوانني 
لها من الوقار ما يبعث يف النف�س الرهبة، وتطلق �ضهقة جعلت 
تلك الفتاة تختبئ خلف عمتها خوفًا من عيني تلك ال�ضيدة 

ألجلها وأجلي

ع�ئ�سة �سالمة

م�س  اأنت  »لي�س  قائاًل:  يخاطبها  و�ضوتها  فيها  حتّدق  التي 
ب�رشعة  يال   ... يال  عمتك،  مع  هون  بتعملي  �ضو  باملدر�ضة، 

جهزي حالك وع ال�ضف«.

تلت هذه العبارة كلمات �ضكر متالحقة من العّمة التي �رشعت 
خطواتها وهي حتث ال�ضغرية على الرك�س خلفها باجتاه منزل 
والديها، مل ت�ضرب العّمة حتى ت�ضل الفتاة اإىل البيت، بل بداأت 
الباب  البيت وتقرع  لت�ضل  الطريق،  �ضعرها يف  بحل �ضفرية 
ال�ضعر، وخالل دقائق معدودة كانت يف حلة  وهي مفرودة 
و�ضعر  بي�ضاء،  ياقة  مع  والأبي�س  الأزرق  املريول   ... جديدة 
تزينه �ضربات بي�ضاء، وحقيبة مدر�ضية كانت يف العام املا�ضي 
لالأخت الكربى، وبع�س من الدفاتر وقلم ر�ضا�س ... . على 
على  كرا�ٍس  بها  حتيط  بالو�ضط  طاولة  تتو�ضطها  غرفة  باب 
اجلانبني، وقفت الفتاة و�ضلمتها يد عمتها مع كثري من القبل 
لتلك ال�ضيدة التي علمت فيما بعد اأنها مديرة املدر�ضة، والتي 
اقتادتها اإىل غرفة يف اأ�ضفل الدرج ليبداأ يومها الأول يف املدر�ضة 

بطريقة جعلتها ت�ضعر بالكثري من الرتباك والغرتاب.

هكذا دخلت عامل العلم الوا�ضع، نظرات تبحث يف كل �ضيء 
عن مثري يرتقي لعامل متخيل، امتداد وا�ضع لواقع اأكرث تعقيداً 
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كثرية،  وجوه  الأ�ضوار،  هذه  غادرت  التي  احلكايات  من 
و�ضاحات وا�ضعة، �ضف كبري باألواح متتد على طول احلائط، 
و�ضبابيك �ضغرية تلف جانبي الغرفة، ومعلمة كبرية يف ال�ضن 
لها ع�ضى مميزة  ال�ضدة واللني، مديرة  تراوح يف عطائها بني 

ت�ضتخدمها ب�ضكل دائم.

يف  ارت�ضم  ملوقف  �ضلبي  اأثر  النف�س  ويف  واأعوام  عام  مر 
ال�ضنوية  نتيجتي  حتَظ  مل  حيث  الأوىل،  الدرا�ضية  ال�ضنة  نهاية 
بال�ضتح�ضان والرتحيب عند مقارنتها بنتائج اأخواتي، وبقي 
فرتة  طوال  واملتو�ضط  اجليد  بني  متاأرجحًا  الدرا�ضي  حت�ضيلي 
اأحب  كنت  الإعدادية،  املرحلة  وبداية  البتدائية  الدرا�ضة 
العر�س  طريقة  يف  اأريدها  التي  املتعة  اأجد  ول  كثرياً،  اللعب 

واأ�ضاليب العقاب املنّفرة.

وبدا يتطور لدي ميل نحو النعزال والهدوء داخل ال�ضف، 
والإبحار يف عوامل افرتا�ضيه ا�ضتمرت حتى جاء التغيري املطلق 
وبدا  الأوىل،  النتفا�ضة  اندلع  مع  املراهقة  مرحلة  بتزامن 
جديدة  فكرية  جوانب  وتفتحت  بو�ضوح،  يظهر  التحول 
مع جتلي جانب اآخر للتعلم، بدا يل اأهم مما حتتويه املناهج من 
تعاين  املدر�ضية  الكتب  يف  زالت  ما  عربية  دول  لتاريخ  �رشد 
اإعادة  من ال�ضتعمار. منهاج خفي برز بكل قوة و�ضاهم يف 
ت�ضكيل الفكر وتوجيهه، وا�ضتثمار طاقات دفينة كافحت من 
اأجل اللحظة، انخراط تدريجي يف بع�س الفعاليات ال�ضيا�ضية 
جهة،  فمن  متعاك�ضة.  نتائجها  كانت  املدر�ضة  م�ضتوى  على 
اأخرى،  والقراءة، ومن جهة  التعلم  قوية نحو  دافعية  خلقت 
على  عقابًا  اأ�ضبوعني  التعليم  من  احلرمان  يف  �ضببًا  كانت 
التي  ال�ضيا�ضية  الن�ضاطات  برتك  الوالد  لأوامر  ان�ضياعي  عدم 

جتاوزت حدود قبوله.

هذه الفرتة من البعد عن الدرا�ضة خلقت اإرادة من نوع جديد 
الذاتي،  التعلم  مرحلة  فبداأت  موقفه،  الوالد يف  ت�ضلب  اأمام 
والتوا�ضل مع املواد الدرا�ضية من خالل الأخوات، وال�ضعي 
جذرية  حتول  نقطة  فكانت  املعلومات،  وطلب  الفهم  اإىل 
بالبحث  يكت�ضب  �ضيء  اإىل  يلقن  �ضيء  من  التعليم  حولت 
انطالقا من رغبة داخلية، ولي�س  والتجربة وال�ضعي احلثيث، 
فر�ضًا يتعني عليَّ حتقيقه لإر�ضاء الآخرين. عودتي مرة اأخرى 
التعلم  على  اأقبلت  املرة،  هذه  خمتلفة  كانت  الدرا�ضة  ملقاعد 
املعلمات،  مع  اإيجابية  عالقات  وطورت  و�ضغف،  بحب 
ت�ضله  مل  م�ضتوى  اإىل  لت�ضل  ترتفع  التح�ضيل  نتائج  واأخذت 

من قبل.

لكن مبرحلة النطالق وما فيها من اأمل، ا�ضطدمت ب�ضخرة 
باأن  ال�ضابقة كفيلة  التجربة  فقد كانت  انك�ضار،  الواقع دومنا 
اأو  بطريقة  جديد  هو  ما  كل  مع  التكّيف  على  قدرة  متنحني 
باأخرى تهمي�ضًا، دجمًا، جتاوزاً اأو انخراطًا، الهدف كان اأو�ضح 
من اأن يطم�س، والذهن ما زال يحت�ضن الفكرة ويغذيها، لقد 
من  �ضاب  على  ع�رش  احلادي  ال�ضف  بداية  قبل  خطبتي  متت 
املمكن  من  اجتماعية كان  مهام  وترتبت على ذلك  اأقاربي، 
لكني جنحت يف  الدرا�ضي،  التح�ضيل  على  �ضلبًا  تنعك�س  اأن 
حتييدها وعزل تاأثريها، بل وحتويلها اإىل دافع اإيجابي �ضاعدين 

على تخطي الثانوية العامة بنتيجة جيدة جداً.

نهاية الثانوية �ضكلت مرحلة جديدة، ترتب عليها النقطاع 
عن الدرا�ضة ملدة �ضت �ضنوات، مل تكن خالية كليًا من ال�ضعي 
للمكتبة  انت�ضبت  احللم،  ملتابعة  املنا�ضبة  الفر�ضة  خلق  نحو 
يف  فر�ضة  يل  ولحت  الكتب.  من  العديد  وقراأت  العامة، 
حميط العائلة، كان لها دور يف ربطي بالتعليم حتى مع غياب 
اخلربة اأو الدرا�ضة، متثلت هذه الفر�ضة يف حماولتي م�ضاعدة 
اأحد الأطفال الذي كان يعاين من �ضعف �ضديد يف التح�ضيل 
الأ�ضا�ضي،  الثاين  ال�ضف  يف  الطفل  ذلك  كان  الدرا�ضي، 
وكنت اأعلم اأنه لي�س من النوع الذي ميكن اأن ين�ضبط لفرتة 
زمنية طويلة اأو ي�ضتمر، لحظت اأنه ل يعرف حروف اللغة 
العربية، ولي�س لدية القدرة على القراءة، فكان الهم الأكرب اأن 
اأعلمه احلروف لننطلق بعد ذلك يف بقية املواد، بحثت عن 
و�ضيلة م�ضاعدة ميكن اأن تعزز التعلم لديه، قررت اأن اأجرب 
اأي معرفة  فائدة، ودون  اللعب والق�ضة عله يحقق  اأ�ضلوب 
اأو دراية بالأ�ضاليب الرتبوية اأو امل�ضميات التي اأ�ضفها الآن، 
الو�ضائل  بع�س  عن  و�ضاألت  املكتبات،  لإحدى  توجهت 
والألعاب التي من �ضاأنها اأن ت�ضاعدين، ح�ضلت على حروف 
ب�ضورة،  مقرتن  حرف  فكل  ب�ضور،  مقرونة  العربية  اللغة 
لعبة  الأ�ضلوب؛  بهذا  معه  وبداأت  بزل،  �ضكل  ولكنها على 
حكاية  و�ضياغة  حرف،  لكل  املنا�ضبة  ال�ضورة  عن  البحث 
لكل �ضورة. على مر الأيام، متكن من حتقيق ا�ضتجابة للعبة، 
واأحرز تقدمًا يف معرفة احلروف، ولكنة مل ي�ضتمر وانقطع 

عن احل�ضور.

الوقت،  لبع�س  رتابتها  اإىل  احلياة  عادت  التجربة  هذه  بعد 
ولكن ذلك الهاج�س الراف�س لتلقي كل ما ميليه املجتمع من 
اأجل احل�ضول على بع�س امليزات لدى املحيطني، دفعني اإىل 
�ضيدة  اإقدام  فكرة  اأن  مبا  اآخر،  نوع  تعلم من  اجتاه  العمل يف 
بالدرا�ضة اجلامعية غري مقبولة كثرياً،  اللتحاق  متزوجة على 
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فتوجهت اإىل التعلم املهني، التحقت بدير للراهبات يف مدينة 
ولكن  لأ�ضهر،  عليها  وواظبت  اخلياطة،  مهنة  لتعلم  القد�س 
الأقدار �ضاءت اأن ل اأ�ضتمر، فحمل طال انتظاره يجب عدم 

املخاطرة به لأي �ضبب.

واأنا  تكرب  ابنتي  بالأحداث،  حافلة  ذلك  بعد  ال�ضنني  توالت 
اأن يخلق  الواقع  اأحلم بواقع خمتلف لها ويل، ول ميكن لهذا 
من العدم، ول ميكن لفكرة ا�ضتوطنت الذهن اأن تت�رشب منه 
الربغوثي يف  قال ح�ضني  كما  اأين كنت  الآن  اأ�ضعر  ب�ضهولة. 
ظاهر  كان  فقد  راأ�ضي«،  داخل  »اأحيا  الأزرق  ال�ضوء  كتابه 

حياتي ل يعك�س ما يدور يف داخلي وي�ضتعل بفكري.

بعد م�ضار طويل من احلوار والإقناع  اأخرياً  اللحظة  وجاءت 
على �ضكل قرار بلغ للعائلة يف جو يحتمل الكثري من ردات 
الدرا�ضة  باب  بطرق  قرار  احلدث،  مع  املتناق�ضة  الفعل 
اجلامعية، بعد انقطاع دام �ضت �ضنوات وبواقع خمتلف يحمل 
الثالثة من  تبلغ  والتحديات، طفلة مل  امل�ضوؤوليات  الكثري من 
العمر، وبيت، وزوج، وعائلة تراقب على م�ض�س ما �ضتوؤول 

اإليه الأمور.

1998، واخرتت  العام  التحقت بجامعة القد�س املفتوحة يف 
اجلغرافيا،  ملادة  كبري  حب  على  بناء  الجتماعيات  تخ�ض�س 
و�ضوق كبري لالنخراط يف مهنة التعليم. مرت �ضنوات الدرا�ضة 
بالكثري من ال�ضرب والتعاون، وازدياد امل�ضوؤوليات، فقد كربت 
نتائجي  كانت  ذلك  ومع  جديداً،  فرداً  و�ضمت  الأ�رشة 
وعندما  للتخ�ض�س.  ال�رشف  لئحة  وت�ضدرت  جداً،  جيدة 

من  بد  ل  كان  العملية  الرتبية  مبادة  مررت 
كانت  املدار�س،  يف  للتعليم  امليداين  التطبيق 
اأ�ضبوعني  لق�ضاء  يل  اختريت  التي  املدر�ضة 
يف  الالجئة  الفتاة  مدر�ضة  هي  التدريب  من 
مدينة القد�س؛ اأول احتكاك مبا�رش مع اأجواء 
لالأمر  كان  كطالبة،  غادرتها  منذ  املدر�ضة 
اللذين  والرتحيب  ال�ضتقبال  ولكن  رهبة، 
والرتباك،  التوتر  عني  اأزال  بهما  حظيت 
توجيهات املديرة والنائبة والن�ضائح واملتابعة 
املدر�ضة  اأجواء  يف  بانخراطي  كفيلة  كانت 

واملعلمات.

وّلد  ال�ضنني  ما�ضي  اأن  من  الرغم  على 
الظروف  لكن  النعزال،  نحو  ميل  عندي 

فقط،  متدربة  اأكون  ل  باأن  �ضمحت يل  تدريبي  رافقت  التي 
بل معلمة تتنقل بني ال�ضفوف وتعطي احل�ض�س دون مرافقة 
معلمات  اإحدى  اأن  الأحيان، حيث  اأغلب  املعلمات يف  من 
لبع�س  الجتماعيات كانت من مدينة اخلليل، وقد تعر�ضت 
فعملت  للمدر�ضة،  املنتظم  و�ضولها  دون  حالت  الظروف 
نحو  ووجهتني  ح�ض�س،  من  لها  ما  اأعطي  اأن  على  املديرة 
طرق التعامل مع الطالبات واإدارة ال�ضف، كانت �ضخ�ضيتي 
قوية بل و�ضلبة، خلقت م�ضافة بيني وبني الطالبات من خالل 
اللجوء  دون  ولكن  الأوىل،  الأيام  يف  معهن  احلازم  تعاملي 
واأ�ضاليب  طرقًا  اكت�ضبت  كما  اإطالقًا،  العنف  ل�ضتخدام 
املنا�ضب،  الوقت  يف  التعليمية  الو�ضائل  كتوظيف  تعليمية، 
نحو  للبحث  الطالبات  وقيادة  الذهني،  الع�ضف  واأهمية 
غنية  فرتة  كانت  مبا�رش.  ب�ضكل  تقدميها  من  بدًل  املعلومات 
ومفيدة جداً �ضاهمت يف تبلور التوجه الإيجابي نحو التعليم، 

وعززت قدراتي.

قبل نهاية الدرا�ضة اجلامعية خ�ضت جتربة التدري�س مرة اأخرى 
يف مدر�ضة خا�ضة لف�ضل درا�ضي، من هذه التجربة اكت�ضبت 
اأتيقنها من قبل، حتى يف فرتة التدريب،  اأكن  خربة عملية مل 
التح�ضري  بدفرت  التقيد  وقتها  علّي  مفرو�ضًا  يكن  مل  حيث 
-الذي اأ�ضبح يخ�ضع للمتابعة اليومية- اأو دفرت عالمات، ومل 
اأكن مربية �ضف. يف هذه املدر�ضة، اأ�ضبحت هذه امل�ضوؤوليات 
متكاملة وعملية، ودخلت العديد من املفاهيم حيز التطبيق، 
الأهداف وت�ضنيفاتها وم�ضتوياتها وفل�ضفتها، التغذية الراجعة 
والتقييم،  التعزيز  املعريف،  اله�ضم  على  الطالب  وم�ضاعد 
مل  والختبارات،  العمل  اأوراق  اإعداد  والإ�ضناد،  والدعم 
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يقت�رش التعليم على غرفة ال�ضف، ومل ينح�رش دوري كمعلمة 
يف  ملتابعتهم  جتاوزها  بل  التعلم،  على  الطالب  م�ضاعدة  يف 
افتقدت  حيث  كذلك،  ت�ضميتها  جاز  )اإن  املدر�ضة  �ضاحة 
اأمام  البهو  على  ال�ضاحات  واقت�رشت  العن�رش،  لهذا  املدر�ضة 
وحماولة  ال�ضرتاحة،  اأثناء  املدر�ضة(  و�ضطح  املدير  غرفة 
اأ�ضاليب التعامل مع الأ�ضدقاء والت�ضامح،  توجيههم اإىل تعلم 
وابتكار األعاب جديدة تعّو�س عليهم غياب الفر�ضة ملمار�ضة 
األعاب م�ضلية حمبوبة، كاللعب بالكرة ، الذي غيبه عدم وجود 

ال�ضاحات.

نهاية الف�ضل الدرا�ضي كانت ق�ضة اأخرى �ضببت يل �ضدمة، 
ل  اجلامعية  الدرا�ضة  يف  نتعلمها  التي  الرتبوية  املناهج  ففي 
وجود للعديد من الأعمال الكتابية التي تفر�س على املعلم، 
ومتت�س قدراً كبرياً من اإقباله على التعليم. من بني هذه الأمور 
يدوية،  بطريقة  اإعدادها  علينا  كان  التي  املدر�ضية  اجلداول 
اأن  يعني  ما  الطم�س،  حرب  اأنواع  ا�ضتخدام  قبول  عدم  مع 
اأي خطاأ يوجب اإعادة العمل من البداية، اإ�ضافة اإىل �رشورة 
ن�ضخ اأ�ضماء الطالب لي�س فقط يف �ضجل العالمات، بل اأي�ضًا 
املدر�ضة.  يف  الطالب  اأ�ضماء  كل  يحوي  اإ�ضايف  �ضجل  يف 
خرجت من هذه التجربة يف حالة �رشاع بني ما هو مفرو�س 
على  مطبق  هو  وما  يكون  اأن  يجب  ما  بني  متاح،  هو  وما 
اأر�س الواقع، هو�س العالمات -وتقدميها على بناء �ضخ�ضية 
انتهاء  ثقافيًا وفكريًا- متلكني طوياًل بعد  الأطفال ومتكينهم 

هذه التجربة.

درا�ضتي  اأنهيت   ،2002 العام  يف 
طفاًل  العائلة  وا�ضتقبلت  اجلامعية، 
فكرة  لتاأجيل  دفعني  ما  اآخر، 
الوقت  يف  بالتدري�س  اللتزام 
يطل،  مل  الأمر  ولكن  القريب، 
الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  بداية  فمع 
اإحدى  اأر�ضلت  نف�ضه،  العام  من 
يف  القرية  يف  اخلا�ضة  املدار�س 
ال�ضف  ملعلمة  بديلة  للعمل  طلبي 
الثاين التي دخلت يف اأجازة اأمومة 
هذه  يف  الأ�ضا�ضي  الثاين  -ال�ضف 
املدر�ضة هو �ضف ابنتي- حملت 
من  جديداً  طابعًا  التجربة  هذه 
املهني.  والنمو  امل�ضوؤولية  حيث 
كان عليَّ اأن اأّدر�س الطالب جميع 

املواد با�ضتثناء اللغة الإجنليزية، مل اأجد �ضعوبة يف التعامل مع 
تدري�ضي  عليها من خالل  مطلعة  فعليًا  لأنني  الدرا�ضية  املواد 
لبنتي، ولكن كان التحدي الأكرب يف خلق جو من التعاون 
والتفاهم داخل غرفة ال�ضف، التي كان يتعني عليَّ البقاء مع 
حل�ضة،  ح�ضة  من  والنتقال  ال�ضرتاحة،  حتى  فيها  الطالب 
الالزم  النظام  حلفظ  احل�ض�س،  بني  دقائق  خلم�س  وجود  فال 
على  يجب  عامة  قواعد  لو�ضع  فكان  فعال،  تعلم  حلدوث 
من  خا�ضًا  منطًا  طورنا  ذلك،  يف  مهم  دور  احرتامها،  الكل 
وتوزيع  الأدوار  وتق�ضيم  الفعاليات  وتتابع  اليوم  بداية  حيث 
الأن�ضطة، كان ذلك فعاًل على الرغم من اأنه مل يخرج من الأطر 
التقليدية التي كانت املدر�ضة حري�ضة على متابعتها بدقة، فكم 
اأربكتني زيارات مديرة املدر�ضة وح�ضورها املتكرر حل�ض�س 
خمتلفة ومتابعتها لدفاتر الطالب وكتبهم، ولكني لم�ضت منها 
�رشيعًا،  الوقت  مر  والتفاعل.  الأداء  لطبيعة  ا�ضتح�ضانًا وقبوًل 
وعادت معلمة ال�ضف، وبدل اأن اأنهي العمل وجدت املديرة 
تتم�ضك بوجودي �ضمن فريق العمل، وقد تنقلت يف املدر�ضة 
بني وظيفة معلمة تقوية للطالب الذين يعانون من �ضعف يف 
التح�ضيل الدرا�ضي، اإىل معلمة اإ�ضغال، واأخرياً ا�ضتقر بي احلال 
للعمل كم�ضاعدة �ضف ملعلمة اللغة العربية لل�ضف التمهيدي 

يف الرو�ضة التابعة للمدر�ضة.

الرو�ضة كانت عامل اآخر، �ضقاوات بريئة حتتاج لكم كبري جداً 
مع  كثرياً  ذلك  يتوافق  مل  واللعب،  والتفاعل  ال�ضتيعاب  من 
الندماج  اأحاول  كنت  ولكني  ما،  حد  اإىل  ال�ضلبة  طبيعتي 
اإىل  يدفعك  الذي  العامل  هذا  مع  التقارب  من  نوع  وخلق 
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ا�ضتك�ضاف عاملك قبل عواملهم، اأ�ضئلة كثرية رافقتني، واأفكار 
ب�رشورة  �ضعرت  التجربة،  هذه  بعد  براأ�ضي  ا�ضتعلت  عديدة 

التغيري ولكني مل اأقَو عليه.

الرتبية  ملديرية  توظيف  بطلب  التجربة  هذه  بعد  تقدمت 
والتعليم ب�ضواحي القد�س، وكنت حمظوظة باأن قبلت يف العام 
نف�ضه، ومت تعييني يف مدر�ضة البنات الثانوية يف القرية، تلك 
اأعود  �ضنوات،   10 اأكرث من  قبل  التي غادرتها طالبة  املدر�ضة 

اإليها اليوم معلمًة.

اإىل  العودة  بفكرة  م�ضتعل  وراأ�ضي  التوظيف  كتاب  ا�ضتلمت 
املتباينة،  وذكرياتها  مبعانيها  ال�ضفية  والغرف  الباحات  تلك 
كاملة،  دورة  الأر�س  بي  ودارت  الإدارة،  غرفة  دخلت 
اأو  خمالفة  بارتكاب  مرتبطًا  اإليها  الدخول  كان  الغرفة  هذه 
تلقي عقاب، وقد كرثت زياراتي لها يف مرحلة من مراحلي 
الدرا�ضية، كنت اأريد اأن اأقرتب اأكرث من مكتب املديرة، التي 
ا�ضتقبلتني وبقية املعلمات بالرتحاب، لأرى هل ما زالت ع�ضا 
البلوط الالمعة يف مكانها اأم غابت مع الغائبني. بع�س زميالت 
اإل بال�ضيغة  اأ�ضتطع خماطبتهن  اليوم هن معلماتي بالأم�س، مل 
اجتماعيات  وكمعلمة  قبل.  من  عليها  اعتدت  التي  نف�ضها 
كان ن�ضابي حافاًل باحل�ض�س املختلفة والتح�ضريات املتعددة 
وكثافة الختبارات مع الأعداد الكبرية للطالبات يف ال�ضعب 
ما  تركيبته،  التباين يف  �ضديد  كان  الطالبات  املختلفة. جمتمع 
احلزم  �ضمة  طغت  فقد  معه،  التعامل  من  خا�ضًا  منطًا  فر�س 
وال�ضدة التي بداأت بها لل�ضيطرة على ال�ضف على اأ�ضلوبي يف 
التعاطي مع الطالبات، وباتت �ضمة ما لبثت اأن الت�ضقت بي 
طوال فرتة التدري�س، ومع ذلك حاولت اأن تكون ح�ض�ضي 
على  وي�ضهلها  املادة  يقرب  ما  الأ�ضاليب،  ومتنوعة  غنية 
بع�س  على  اعتمدت  متوفر  هو  ما  حمدودية  ومع  الطالبات، 
الأ�ضاليب التعليمية القائمة على الع�ضف الذهني وال�ضتنتاج، 
لدمج  بالواقع  وربطًا  وتف�ضرياً  حتلياًل  الطالبات  مع  والتدرج 
هو  ما  وتعزيز  املعرفية  منظومتهن  يف  اجلديدة  املعارف 
الطالبات  اأعمال  متابعة  يف  �ضعوبة  هناك  كانت  موجود، 
اآلة  اإىل  اأنها حتولني  �ضعرت  التي  الكتابية  الأعمال  �ضغط  مع 
نا�ضخة، فقررت اأن ل اأوليها كبري اهتمام، واأركز على احل�ضة 

وتو�ضيع مدارك الطالبات.

الثامن  ال�ضف  عند  ح�ضة  يل  وح�رشت  املديرة  زارتني 
ببع�س  احل�ضة  نهاية  وقبل  اجلغرافيا،  مادة  يف  الأ�ضا�ضي 
ا�ضتاأذنت وغادرت ال�ضف م�رشعة، �ضعرت ببع�س  الوقت 

اخلوف من ردة فعلها، وما اأن انتهت احل�ضة حتى اأ�رشعت 
اأ�رشع  واأنا  املعلمات  اإحدى  ا�ضتوقفتني  جرى،  ما  ملعرفة 
عندي  من  خرجت  اأن  ما  املديرة  اإن  وقالت  الإدارة  نحو 
حتى اأ�رشعت لفتح ملفي لتتاأكد من �ضنوات اخلربة، حيث 
املوقف  هذا  كان  طويلة.  �ضنوات  من  اأدّر�س  اأين  اعتقدت 
على  اأ�ضعر،  كنت  قدمًا.  للم�ضي  ودافع  ت�ضجيع  مبثابة 
ملا  اأن هناك جماًل  التدري�س،  الرغم مما لدي من قدرة على 
قدمتها  التي  التدريبية  الدورات  بكافة  التزمت  اأف�ضل،  هو 
يف  مدربة  وكنت  بع�ضها،  من  ا�ضتفدت  الرتبية،  مديرية 
لأبعد  تقليديًا  كان  فقد  منها  الأكرب  الكم  اأما  بع�ضها، 
احلدود، كنت اأ�ضعر بدافعية كبرية غذتها من�ضورات مركز 
روؤى  جملة  واأهمها  الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان 
تربوية التي و�ضلت اإليها منذ العام 2000؛ اأي قبل اأن اأدخل 
جمال التدري�س، فكانت موجهًا اإيجابيًا جداً دفعني ملحاولة 

اللتحاق بالدورات التي يقدمها املركز.

من  “القطان”  مع  العمل  جتربة  خ�ضت   ،2008 العام  يف 
خالل دورة تدريبية حول التاريخ، كانت مفيدة جداً، وانبثق 
الطالب، ولكن مل  امل�ضاريع مع  اأحد  العمل على  عنها جتربة 
العام  بهذا  التحفت  فقد  ال�ضتمرار،  التجربة  لهذه  يكتب 
بجامعة بريزيت للح�ضول على درجة املاج�ضتري يف اجلغرافيا. 

وانقطعت عن القيام باأي ن�ضاط اإ�ضايف.

املكتبة،  اأمينة  بالقيام مبهام  املديرة  �ضنوات كلفتني  قبل ثالث 
مرة  العودة  التغيري،  ب�رشورة  اأ�ضعر  بداأت  الوقت  ذلك  ومنذ 
اأخرى اإىل الكتب �ضواء يف التعامل اأو القراءة، كانت املحرك 
الأكرب لذلك ال�ضعور، ح�ض�س املكتبة املدرجة على الربنامج 
خلقت  م�ضبق،  ب�ضكل  ومعد  مقرر  مبنهاج  ترتبط  ل  التي 
م�ضاحة من حرية احلركة والعمل مع الطالبات، بداأت اأبحث 
عن اأ�ضاليب جديدة لتفعيل املكتبة وح�ضة املكتبة، وكان احلزم 
ما  حتقيق  يف  العوائق  اأهم  من  م�ضريتي  رافق  الذي  واجلمود 
تتغري،  ما مل  تغيري  اأي  اأن حتدث  اأنه ل ميكن  واأدركت  اأريد، 
تخليت عن بع�س ال�ضدة وتقربت يف ال�ضنة الأخرية اأكرث من 
الرفوف،  على  املوجودة  الكتب  نوعية  غريت  الطالبات، 
مرة  بحثي  قادين  جديد،  من  املكتبة  ويف  يف  احلياة  ودبت 
اأخرى اإىل مركز القطان، وهذه املرة نحو الدراما التي �ضعرت 
اأنها �ضتكون نقطة حتول كبرية يف م�ضتقبلي املهني وم�ضتقبل 

طالباتي الأكادميي.
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