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مل يخطر يل قبل العام 2001 اأين �ضـ “اأتورط” يف مهنة التعليم، 
ومل تكن اأحد اأحالمي اأو طموحاتي. اأقول “اأتورط” لأن من 
يلتحق بهذه املهنة، ي�ضبح التعليم مال�ضقًا له اأينما حًلّ وارحتل 
ول فرار منه. وكانت اأحالم الطالبة املتفوقة يف مدر�ضتها هي 
اأن تكون امراأة ناجحة يف حياتها، و�ضدقًا مل ت�ضتهوين اأحالم 
زميالتي من املتفوقات باأن اأ�ضبح طبيبة مثاًل، فالطب بحاجة 
تكون  اأن  عليك  امل�ضاعر،  يف  “انف�ضام”  عندك  يكون  لأن 
الوقت عليك  املري�س، ويف  بالآم  لت�ضعر  اأحا�ضي�س مرهفة  ذا 
اجلراح  مب�ضع  وت�ضتخدم  جانبًا  اأحا�ضي�ضك  ت�ضع  اأن  نف�ضه 
بكل براعة و�ضهولة ل�ضتئ�ضال املر�س. واأنا ل�ضت من هوؤلء. 
ولكن كان عليَّ اأن التحق بالدرا�ضة الثانوية “الفرع العلمي”؛ 
لأن املنطق والأهل واملعلمني يف املدر�ضة اأخربونا اأن املتفوقني 
العلمي  الفرع  بالختبار-  اإجبار  فعاًل  –وهو  اختيار  عليهم 

ولي�س الأدبي اأو غريه.

معلمة عرب السرد:
لنكن ما نريد

اآم�ل اأبو حرب

�ضاأختارها،  التي  املهنة  عن  اأحالم  خيالت  ار�ضم  بداأت 
وخلق البيوت  وجذبتني لوهلة من الزمن فكرة “الهند�ضة”، 
من العدم، والهتمام بتفا�ضيلها، وتال�ضت هذه الفكرة اأمام 
نظرات معلمة الفيزياء املخيفة، ول�ضانها ال�ضليط يف انتقادها 
لهفوات الطالبات واأخطائهن، وباأنهن فا�ضالت، ولن ي�ضبحن 
للنابغات.  اإل ربات بيوت، واأن ل مكان يف املدر�ضة �ضوى 
لكابو�س  الفيزياء  ح�ض�س  حتول  باأن  كفيلة  كلماتها  فكانت 
العلوم  اأن ح�ض�س  مزعج طوال عامني درا�ضيني كاملني، مع 
قبل ذلك كانت من اأكرث احل�ض�س اإمتاعًا واإ�ضباعًا لرغباتي يف 
املعلمة  املدر�ضة. تلك  املخترب يف  اأمينة  ال�ضتك�ضاف، وكنت 
يف  مرة  لأول  املدر�ضة  اأخاف  جعلني  نف�ضيًا  حاجزاً  اأقامت 
حياتي، وحتى اليوم ما زلت اأذكر بع�ضًا من كلماتها للطالبات 
يقيني  يزداد  اأتذكرها  ال�ضنوات. وكلما  بعد مرور هذه  حتى 
واإمياين باأن اإعطاء الطالبة جرعات من الثقة بنف�ضها وقدراتها 
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وتعزيز اإجنازاتها -حتى لو كانت قليلة اأو �ضعيفة- هي اأوىل 
واأهم درجات النجاح للطالبة وللمعلمة على حد �ضواء.

ومرت الأيام وانتهيت من املدر�ضة الثانوية، وبعدها اأجريت 
فقدمت  الدودية”،  “الزائدة  ل�ضتئ�ضال  جراحية  عملية 
البتعاد  ب�رشط  الوطنية  النجاح  بجامعة  لاللتحاق  اأوراقي 
ووقع  الآداب،  بكلية  التحقت  العلمية.  التخ�ض�ضات  عن 
الفر�ضة  اأتاح  الذي  الجنليزي  الأدب  درا�ضة  على  اختباري 
العامل وعاداته، فكنت  يل لتذوق نكهات خمتلفة من ثقافات 
“الرقم واحد” يف الق�ضم يف م�ضاقات النقد الأدبي والكتابة. 
واأ�ضبحت ملخ�ضاتي املرجع الأول لزمالئي طالب الق�ضم، 
والرتجمة،  والأدب  الكتابة  فكرة  عيني  اأمام  ترتاءى  وبداأت 
اأمار�س عماًل  نف�ضي  اأن تخرجت من اجلامعة، ووجدت  اإىل 
واإح�ضائيات  اأرقام  كله  املوؤ�ض�ضات،  اإحدى  يف  مماًل  مكتبيا 
عن  التعبري  جتيد  ل  بكماء  �ضماء  بكلمات  متتلئ  واأوراق 
نف�ضها. وا�ضتمر هذا العمل اأ�ضهراً قليلة، ووجدتني يف حلظة 
اأتقدم بطلب توظيف يف مديرية  امللل والروتني،  هروب من 
نتائج  ن�رش  يوم  �ضباح  يف  املكتبي  العمل  وتركت  اهلل،  رام 
اآ�ضفة ول  العمل غري  به. غادرت  التوظيف وجناحي  امتحان 

نادمة.

واأخطر  واأ�ضهل  اأ�ضعب  يف  “تورطت”  اليوم  ذاك  ومن 
ما يو�ضف  التعليم، الذي كثرياً  واأ�رشف واأجمل مهنة؛ وهي 

باأنه “مهنة من ل مهنة له”، وهذا الو�ضف هو و�ضمة ل بّد لنا 
من حموها وتغيريها.

معلمة  بريزيت  و�ضيلة يف  املاجدة  بدايتي يف مدر�ضة  فكانت 
املهنة داخلي، وبداأت  اإجنليزية، بداأت فيها بزراعة بذور  لغة 
لأقوم  بكتاب  مرة  لأول  اأم�ضكت  وبها  رويداً،  رويداً  تنمو 
بدرا�ضته وتدري�ضه. وبعد مرور عام، ا�ضطررت لالنتقال من 
حمافظة رام اهلل اإىل حمافظة طولكرم نظراً ل�ضعوبة املوا�ضالت 
اأعود  اأن  الأقدار  و�ضاءت  الطرق.  على  الع�ضكرية  واحلواجز 
اليوم  ويف  طالبة.  فيها  كنت  التي  نف�ضها  املدر�ضة  اإىل  معلمة 
الغوث  لوكالة  تابعة  مدر�ضة  وهي  مدر�ضتي،  لدخويل  الأول 
داخلي،  وامل�ضاعر  الأفكار  من  الكثري  ع�ضفت  الدولية، 
وبخا�ضة اأنني �ضاأعود “زميلة” مهنة ملعلماتي. كيف �ضاأك�رش 
بينهن  نف�ضي  �ضاأثبت  وكيف  ولديهن؟  لدي  النف�ضي  احلاجز 
وهن معلماتي؟ وتطور ال�رشاع داخلي عندما اختارتني مديرة 
التطوير  “فريق  يف  ع�ضواً  قليلة،  اأ�ضهر  مرور  بعد  املدر�ضة 
يف  اأ�ضارك  اأو  اأعقد  اأن  مهامي  �ضمن  من  وكان  املدر�ضي”، 
التحدي  للمعلمات، وكان هذا  املهني  النمو  ور�س عمل يف 
معلماتي وطالباتي،  ثقة  علّي ك�ضب  لزامًا  فكان  الأكرب،  هو 
امل�ضوؤولية. ورويداً رويداً، اندجمت يف  اأهاًل لهذه  اأكون  واأن 
اأثبت  وبداأت  والإداري،  التعليمي  الرتبوي  املدر�ضة  ن�ضيج 
نف�ضي على خارطة املدر�ضة. وكان من �ضمن املهام الإ�رشاف 
التعليمية يف املدر�ضة،  اأخرى يل- على الو�ضائل  -اأنا وزميلة 
�ضعقنا  التعليمية،  املعينة  للو�ضائل  جرد  بعمل  قيامنا  وعند 
عندما اكت�ضفنا ال�ضح الكبري يف الو�ضائل التعليمية يف املدر�ضة، 
والطبا�ضري  ال�ضبورة  على  الأوىل  بالدرجة  املعلم  واعتماد 
الطالبات  بني  الفردية  للفروق  مراعاة  دون  املعلومة  لإي�ضال 
واأمناطهن التعلمية. وعزت العديد من املعلمات هذا ال�ضح اإىل 
عدم وجود مكان منا�ضب حلفظ الو�ضائل التعليمية يف املدر�ضة، 
�ضنويًا من و�ضائل. ومن  اإنتاجه  يتم  ما  وبالتايل �ضياع وتلف 
هنا، ولدت لدي ولدى زميلتي فكرة خلق قاعات تخ�ض�ضية 
التقليدية،  ال�ضفوف  عن  عو�ضًا  الدرا�ضية  املوا�ضيع  ملختلف 
فاأ�ضبحت الطالبة متحركة تنتقل من قاعة الفاروق مثاًل للرتبية 
الإ�ضالمية، اإىل قاعة عبد الرحيم حممود للغة العربية، اإىل قاعة 
اخلوارزمي للريا�ضيات ... وهكذا. وقامت املعلمات باإثراء 
كل قاعة بالو�ضائل التعليمية اخلا�ضة باملو�ضوع الدرا�ضي الذي 
يدر�س داخلها، ما خلق بيئة تعليمية غنّية وحمفزة للتعليم بعيداً 
امل�رشوع بجائزة  بهذا  املدر�ضة  الروتني والرتابة، وفازت  عن 
“اأ”،  الوطني  امل�ضتوى  على   ،2013 للعام  فل�ضطني”  “اإلهام 

وح�ضلت على جائزة “املعلم املتميز” يف املدر�ضة.
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ومن الأمور التي لفتت نظري بعد ذلك، اأن الو�ضائل التعليمية 
لي�ضت كفيلة وحدها بتغيري توجهات الطالبات نحو التعلم، 
فالو�ضائل ترتبط ارتباطا جذريًا بال�ضرتاتيجيات امل�ضتخدمة 
الو�ضائل  اأ�ضكال  يف  التنوع  من  بد  فال  التدري�س.  يف 
اإليه  ي�ضبو  ما  حتقق  حتى  واأهدافها،  وم�ضمونها  التعليمية 
البيتية  الواجبات  باأن  الطالب  ما ي�ضعر  املعلم. فمثاًل، كثرياً 
هي عقاب له، مع اأنه من املفرت�س اأن تكون عك�س ذلك. 
وحاولت حل هذه امل�ضكلة وجتاوزها بتغيري حمتوى الواجب 
البيتي، بحيث تقوم الطالبة باأدائها بالطريقة التي “حتفزها” 
اأو  والأ�ضدقاء،  الأهل  مع  اجلانبية  الأحاديث  ترك  على 
م�ضاهدة التلفاز اأو الدرد�ضة على الإنرتنت، وت�ضجعها على 
اأداء الواجب البيتي. فمثاًل، على كل طالبة اأن تقوم بالتعبري 
عن املفردات اجلديدة التي تعلمتها اليوم بالطريقة التي تراها 
يعرب  ما  بجانبها  وتر�ضم  الكلمة  تكتب  من  فهناك  منا�ضبة، 
منا�ضبة  �ضورة  عن  الإنرتنت  يف  تبحث  من  وهناك  عنها، 
يف  ت�ضتخدمها  من  وهناك  اجلديدة،  الكلمة  اأمام  ت�ضعها 
جمل اأو ن�س ق�ضري، وهناك من اأنتجت عماًل يدويًا مميزاً يعرب 
اأمام الطالبات.  عن الكلمة واأح�رشته لغرفة ال�ضف لعر�ضه 
عن  الذاتي  ور�ضاهن  طالباتي  عيون  يف  الفرحة  وكانت 
اإجنازهن وعن ما تعلمنه كافيني بالن�ضبة يل لأ�ضعر اأنني على 

الطريق ال�ضحيح معهن.

اأي�ضًا اتبعت معهن طريقة “الإبداع باملقلوب” اأو “ماذا لو”، 
غري  الأوىل  للوهلة  وتبدو  مغايرة،  اأ�ضئلة  طرح  فكرة  وهي 
منطقية، وهذه الطريقة جعلت الطالبة تبحر يف خيالها وتبدع 

يف اأفكارها بعيداً عن املاألوف وعن املعتاد.

بالف�ضول لأكت�ضف راأي طالباتي  اأ�ضعر  بداأت  رويداً  ورويداً 
وبداأت  فيها،  والقوة  ال�ضعف  مواطن  واأقف على  باأ�ضلوبي، 
ا�ضتخدم طريقة “الورقة ال�رشية” يف نهاية كل ف�ضل درا�ضي، 
ما  الورق  من  ق�ضا�ضة  على  الكتابة  الطالبات  من  فاأطلب 
اأ�ضتمر  اأن  يف  يرغنب  التي  لهن  واملفيدة  املحببة  الأ�ضياء  هي 
فيكون  فيها.  يرغنب  ل  التي  املمار�ضات  هي  وما  بتطبيقها، 
لكل طالبة حرية الراأي والتعبري عن راأيها ال�ضخ�ضي، وطلبت 
منهن عدم كتابة اأ�ضمائهن حتى ل ت�ضخ�ضن الأمور، ويعربن 
اأطلب  الورق،  ق�ضا�ضات  جمع  وعند  وحرية.  راحة  بكل 
من واحدة منهن قراءة التعليقات ب�ضوت عاٍل ومناق�ضتها مع 
فيكون يف حال  ال�ضبورة،  الطالبات، ونر�ضدها على  جميع 
الطالبات  وبني  بيني  اجتماعي”  “عقد  مبثابة  عليه  الإجماع 
اأن  على  دائمًا  اأحر�س  وكنت  القادم.  الف�ضل  يف  لتطبيقه 

من خالل  اأتعرف  ل  الطالبات، حتى  اآراء  بقراءة  اأنا  اأقوم  ل 
التاأثر براأي  اخلطوط على راأي الطالبات وحماية لنف�ضي من 

الطالبة ال�ضخ�ضي.

تورطي يف مهنة التعليم ل يزال �ضاريًا حتى اليوم، وا�ضتياقي 
للمدر�ضة اأثناء العطلة ال�ضيفية يثبت، مبا ل يدع جماًل لل�ضك، 
التورط  للرتاجع، واأحب هذا  فيها  اأنه و�ضل لدرجة ل جمال 
قبل  بتدري�ضهن  قمت  طالبات  طريقي  يف  اأ�ضادف  عندما 
�ضكراً  “معلمتي  ويقلن يل:  اجلامعة،  الآن يف  �ضنوات، وهن 
هذا  لك، معك اأحببت اللغة الإجنليزية، وزال خويف منها”. 
تو�ضف، ور�ضى  ب�ضعادة ل  يغمرين  باأن  الراأي وحده كفيل 

اأ�ضعى اإىل اأن يكرب، وتوا�ضع اأرجو اأن يبقى.

واأخرياً هناك حوار طريف ي�ضتهويني، اأحبه واأحدث به نف�ضي 
واأدافع به عن فكرة اأن »التعليم مهنة من ل مهنة له«، حيث 

�ضاألت ال�ضيدة طفاًل �ضغرياً: ماذا تريد اأن ت�ضبح حني تكرب؟
اأجابها بح�ضم طفويل �ضاحك: معلم.

ول  طياراً  لي�س  معلم؟!  ال�ضتغراب:  بكل  حاجبيها  عقدت 
طبيبًا ول مهند�ضًا؟؟ معلم!؟

الإجابة  اأكد  الإطالق،  على  طفولية  لي�ضت  غريبة  وبلهجة 
وقال: نعم معلم. لأن الطيار والطبيب واملهند�س مرت عليهم 
حلظة اأرادوا فيها اأن ي�ضبحوا مثله ... وهو ابت�ضم لهم: وقال 

كونوا ما تريدون.

طالبتي العزيزة: كوين ما ومن تريدين.

مدر�سة بن�ت نور �سم�س االأ�س��سية




