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قصص معلمني

اخلربة يف سياق تعلم
)قصة معلمة(

نان�صي رياحي

البذرة التي منت يف داخلي منذ طفولتي، حني كان عمري ع�صر �صنوات، بداأت تزهر باأن اأكون معلمة علوم، اقتداء مبعلمي مالك الرمياوي، 
الذي دّر�صني يف �صفوف عدة، ومنه تعلمت، وب�صببه قررت اأن اأكون معلمة.

و�أخربتني  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  بي  �ت�شلت  عندما  �حللم  حتقق 

�إىل  �حللم  حتول  �ملدر�شة،  مكان  ملعرفة  ذهبت  فعندما  تعييني،  مت  �أنه 

وهي  �ملختلطة،  �لثانوية  جمالة  مدر�شة  ��شم  �شمعت  حني  كابو�س، 

�لكلمة، كانو�  �شر�شون مبعنى  فيها طالب  ونائية،  بعيدة جد�ً  مدر�شة 

ل يحرتمون �ملعلم، متاأثرين بالو�شع �لفل�شطيني �لعام وما يو�جهه من 

عنف من قبل �لحتالل �لإ�شر�ئيلي.

كانت مرحلة �شعبة جد�ً، فالطالب �شربو� �ملعلمة �ل�شابقة، وجرحوها 

من  تخرج  كانت  حيث  �حل�شة،  �أثناء  يدها  يف  )�شفرة(  حادة  بالة 

�حل�شة وهي تبكي، ما جعل �لطالب ي�شت�شعفونها ويتطاولون عليها، 

كما �شربو� معلماً �آخر يف �لفرتة نف�شها.  كنت عندما �أرى �شفرة مرب�ة 

على  و�أنا  متر  �حل�شة  كانت  منه.   و�آخذها  �أرتعب خوفاً  طالب  يد  يف 

وبخا�شة  �أنهار،  �أو  �لطلبة  �أمام  �أبكي  �أو  ب 
َ
�شر

ُ
�أ �أن  �أخاف  �أع�شابي، 

عندما �أ�شمع طالباً يف �ل�شف �ل�شابع يقول يل بنظرة حاقدة: »بفرجيها 

ملا تروح«.

ومر�ت  �هدوؤو�«،   .. »��شكتو�  للطلبة:  �أقول  و�أنا  �حل�شة  ثلثا  يذهب 

و�أ�شربهم  »�خر�شو�«،  مثل  يتاأثرو�  حتى  جارحة  �ألفاظاً  �أقول  �أ�شطر 

ولكن  �حل�شة،  يف  ت�شرفاتهم  و�شوء  م�شاغبتهم  ب�شبب  كثرية  مر�ت 

يتعر�شن  معي  يدّر�شن  كن  �للو�تي  �ملعلمات  �أن  يو��شيني  كان  ما 

للظروف نف�شها، و�ملدير ي�شاعدنا ويهون علينا ويعاقبهم.

�ل�شارع  على  �لوقوف  �آخر؛  كابو�س  ياأتي  �لدو�م  ينتهي  �أن  وبعد 

�لقريب من م�شتوطنة »حلمي�س« لنتظار �شيارة خا�شة �أو عامة حتى 

من  للم�شاءلة  عدة  مر�ت  تعر�شت  �لنتظار  و�أثناء  �ملنزل،  �إىل  �أعود 

هي  وما  �ملكان،  هذ�  يف  �نتظاري  �شبب  عن  �لإ�شر�ئيلي،  �جلي�س 

وظيفتي؟ وعن �لأور�ق �لتي �أحملها؟ �أحياناً بطريقة ا�ستهزاء ي�ساألون، 

وكانت عالمات �خلوف تظهر على وجهي، ويبد�أ �شوتي بالرجتاف، 

متتلئ عيني بالدموع، وكنت �أمتنى يف هذه �للحظة قدوم �شيارة عربية 

لريوين ويخرجوين من هذ� �ملوقف.

يف �أغلب �لأوقات، كان زوجي يتوقع �ت�شاًل من �ملدر�شة، باأن هناك 

در��شيا  عاماً  عانيت  �لطالب.  �أحد  مع  معي  حدثت  كبرية  م�شكلة 

ي�شجعونني  فاإنهم كانو�  �لعائلة،  �لرغم من خويف وقلق  كاماًل، وعلى 
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بهذه  �أمت�شك  �أن  يجب  كان  نعي�شها،  �لتي  �لقا�شية  �لظروف  ظل  يف 

�لوظيفة �لتي ح�شلت عليها بعد �لتقدم لمتحان �لوز�رة مر�ت عدة، 

و�نتظار دوري يف �لتوظيف مدة �شنتني، فال �أ�شتطيع �ل�شتنكاف لأنه 

يوجد �ملئات من �ملعلمني ينتظرون هذه �لوظيفة بالظروف نف�شها.

مدر�شة  يف  �شاغر  بوجود  �شمعت  حني  �ملدر�شة،  من  بنقلي  طالبت 

�جلديد  �لدر��شي  �لعام  �أول  حتى  و�نتظرت  �لثانوية،  رنتي�س  بنات 

على  و�فق  هل  و�شاألته:  �ملدير  �إىل  فتوجهت  �نتقايل،  خرب  ليبعثو� 

�لنقل؟ و�أجاب مبت�شماً: »مل �أو�ِس بنقلك« فانزعجت كثري�ً و�ت�شلت 

�إجر�ء�ت  لت�شهيل  حماولة  يف  �ملديرية  من  بالقرب  تعمل  يل  بقريبة 

�لتنقالت.  جلنة  يف  يعمل  م�شوؤول  ل�شخ�س  ��شمي  فاأعطت  �لنقل، 

�نتظرت �أياماً، ومل �أ�شتطع �ل�شرب، فذهبت بنف�شي ملقابلة مدير �لرتبية 

�أول يومني مل  و�أخربته عن �شبب رغبتي يف �لنتقال.  يف  و�لتعليم 

�أذهب �إىل �ملدر�شة، ويف �ليوم �لثالث دخلت �إىل �للجنة �مل�شوؤولة عن 

�لتنقالت وخالل ثو�ٍن مت نقلي.

و�كتمل �حللم حني �نتقلت �إىل مدر�شتي �لتي در�شت فيها، و�لتقيت 

ببع�س �ملدر�شات �للو�تي قمن بتدري�شي و�أنا طالبة، و�أكن لكل من 

علمني وعلمتني كل �لحرت�م و �لتقدير.

فكنت  مقد�شة،  ر�شالة  يحمل  �لذي  �ملعلم  مهمة  �أدرك  �أ�شبحت 

�أن �ملعلم هو �لذي ي�شحح �لمتحان ويعاقب �لطالب فقط  �أح�شب 

�لفكرة عندما مار�شت هذه  �أو تعب، ولكن تغريت هذه  دون م�شقة 

�ملهنة �جلميلة �ل�شاقة �لتي حتتاج كثري�ً من �لوقت و�جلهد و�لتح�شري 

��شتقبل  طالبة  كنت  عندما  م�شتقبل  من  حولتني  و�لتي  و�لبحث، 

طالبي،  �إىل  �ملعلومات  �أر�شل  مر�شل،  �إىل  علموين  ممن  �ملعلومات 

و�لعاد�ت  و�لقيم  و�لوطن  �ملجتمع  �إىل  بالنتماء  �شعرت  حيث 

و�لتقاليد.  فاملعلم يقع على عاتقه �إن�شاء �أجيال متعلمة، تعرف حقوقها 

وو�جباتها جتاه �ملجتمع، ولكن �أرى طالب �ليوم لي�س كطالب �لأم�س، 

ومر�جع  �إنرتنت  من  ب�شهولة  �إليه  يحتاج  ما  كل  يجد  �ليوم  فطالب 

و�لهو�تف  �لف�شائيات  يف  من�شغل  لكنه  �ملكتبة،  يف  متوفرة  وكتب 

�لنقالة، بينما طالب �لأم�س كان متفرغاً �أكرث للدر��شة وي�شعى جاهد�ً 

للح�شول على �ملعلومة.

ومن �ملمكن �إعادة تفعيل دور �لطالب عرب �إ�شر�كه يف �حل�شة، و�إعطاء 

�ملدر�شية؛  �لن�شاطات  يف  و�إ�شر�كه  �مل�شروحة،  �ملادة  يف  له  م�ساحة 

كالحتفالت وم�شابقات وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

�أن جتد عليك مر�قباً )كاملوجه و�ملدير( ملا تفعله د�خل �حل�شة، يجعلك 

ت�شعر باخلوف، وذلك لأنك تدرك �أن لديهم خربة تفوق خربتك، و�أن 

لهم منظورهم �خلا�س �لذي يقي�شون به �أد�ء �ملعلم، وعندما يح�شرون 

�أن�شى وجودهم يف �حل�شة،  �أ�شعر بالرهبة يف بد�يتها، ومن ثم  �حل�شة 

وهم يكتبون مالحظاتهم و�نتقاد�تهم و�إيجابيات �حل�شة و�شلبياتها.

مالحظاتهم.   �إىل  ��شتمع  حتى  �حل�شة  �نتهاء  �ل�شرب،  بفارغ  �نتظر 

مثايل،  �إن�شان  يوجد  ولكن ل  د�ئماً،  �ملديح  يحب  �ملعلم  �أن  �شحيح 

ودفرت  �لعالمات،  دفرت  �أح�شر  �حل�شة  �نتهاء  وبعد  �ملعلم.   وكذلك 

�لتح�شري، و�أور�ق �لعمل، ومناذج �لأ�شئلة، و�أجل�س مع �ملديرة و�ملوجه 

يف غرفتها؛ ملناق�شة ما متت كتابته من مالحظات و�نتقاد�ت.  يف تلك 

على  يعتمد  �لعام  كل  لأن  متوترة؛  و�أع�شابي  مرتبكاً  �أكون  �لفرتة، 

تقييمي يف هذه �حل�شة، ويبد�أ �لنقا�س باملالحظات �لإيجابية للح�شة 

مناق�شة  ثم  ومن  و�لطمئنان،  بالرتياح  فاأ�شعر  �لتدري�س،  و�أ�شلوب 

هذه  من  �نزعاجي  من  �لرغم  وعلى  �حل�شة.   يف  �ل�شلبية  �جلو�نب 

�لنتقاد�ت، فاإنها تقومني وجتعلني �أف�شل.  فمثاًل، كانت طبيعة �أ�شئلتي 

وتوجيههم  �إر�شادهم  وبعد  و�لآن،  و�لتذكر،  �حلفظ  على  تعتمد  قدميا 

يل، �أ�شبحت �أ�شئلتي متنوعة تعتمد على �لفهم و�ل�شتنتاج.

فطوبى لكل معلم يحب مهنته، فيبدع فيها، لأنه هو �لذي ميهد �لطريق 

�أمام �ملهند�س، و�لطبيب، و�لنجار، و�لفالح، و�لعامل، فهو �لذي يبني 

يجعل  باأن  و�أن�شحه  للمعلم،  �لحرت�م  فكل  �لأجيال،  برتبية  �لأمة 

�لطالبات يف  مع  فاحلديث  له.   من خالل حبه  ملادته  �لطالب حمباً 

�ل�شرت�حة، و�أثناء �حل�شة، و�ل�شتماع لأر�ئهن، وتوجيه �لن�شائح لهن 

فكم  مني،  قريبات  وهن  �إليهن  �أقرب  يجعلني  �لفر�غ،  ح�ش�س  يف 

يف  و�أمل�س  �أقم،  مل  �أو  بتدري�شهن،  قمت  بطالبات  �ألتقي  �أن  جميل 

لقائهن �لود و�لحرت�م.

نان�صي رياحي
مدر�صة بنات رنتي�س الثانوية – رام اهلل

من ور�شة عمل حول »توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم«.
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