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صنع املعاين يف املدارس

بحث واقع املدارس 
الفلسطينية
)ورقة بحثية تأملية(

معت�صم اأطر�س

عندما كنت �صغريًا مل اأتعلم يف الرو�صة، ل�صبب ب�صيط، مل يكن جليلنا يف ذلك الوقت رو�صة.  يف قريتي ال�صغرية مل تتابع �صوؤوين ال�صغرية 
األعابي واأرجوحتي،  اأ�صجار اللوز  األوان.  كانت  اأو  اأو عجينة  اأو ملعب  األعاب الأطفال، ومل يكن لنا مر�صم  مربية متخ�ص�صة، مل تن�صب لنا 
والبيدر واحلقول ملعبي، وكومة رمل يف حارتنا و�صعت لبناء اأحد البيوت كانت مر�صمي، بقليل من املاء كنت اأحّول الرمل كما العجني اأبني 
به �صياق ق�صتي املتخيلة.  اأحمل �صيفًا قطعُته من �صجرة الرّمان، وامتطي �صهوة جوادي واأجوب احلقول خمتبئًا بني �صنابل القمح لأهاجم 
امل�صاء  و�صراج  الطابون وخبزه،  توقف عن  دون  اأحتدث  اأن  ميكنني  دائمًا.   فيها  املنت�صر  معارك كنت  واملهزومة يف  الطويلة  اخلرفي�س  روؤو�س 
و�صحره، وعن الأغنام التي مل نعلِّمها النظام، لكنها كانت عندما تعود مع الراعي م�صاًء، تدخل كل �صاة اإىل بيت اأ�صحابها دون توجيه اإل من 

بع�س قليالت اخلربة والتجربة.

م�صت ال�صنوات وكربت، واأخذت معامل القرية تتغرّي، وبداأ ف�صاء حريتي واألعابي ي�صيق، وكلما كربت �صارت املدر�صة اأ�صعب، وامل�صوؤوليات 
اأعظم، واحلريات اأقل ... كنت بعد املدر�صة اأهرب اإىل عاملي ومكاين ل�صتكمال ق�صتي اأو معركتي مع روؤو�س اخلرفي�س التي نالت حريتها 
لن�صغايل يف املدر�صة، وكانت تهتّز م�صتهزئًة بي، واأنا اأحمل حقيبة املدر�صة مارًا من الطريق.  مل اأعد األعب كما كنت، وحتى ميدان املعركة 
اختفى واأ�صبح معبدًا ونظيفًا، ومكثت يف تلك ال�صفوف الباردة، حيث كنت اأجل�س قبل اأكرث من خم�س وع�صرين �صنة، وما زال ذلك التلميذ 
ال�صغري يعي�س داخلي اإىل اليوم، حيث اأراه يف كل �صف اأدخله، ما زال جال�صًا مت�صّمرًا خلف مقعده اخل�صبي مل يتحرر، وما زلت حتى اليوم 

اأحاول حتريره بتحرير من يجل�صون اليوم مكانه ... . 

 أنا املعلم

من  �لنطالق  يف  لرغبتي  وذلك  �أنا،  بكلمة  �لبحثية  ورقتي  �أبد�أ 

�لذ�ت. فقد كنت مركز �لبحث ونقطة �لنطالق �إىل كل مو��شيعه، 

�نطلق من �لذ�ت و�أعود �إليها، و�أبني معرفتي �جلديدة خالل �لنقا�س 

�لأوىل  �للحظة  منذ  د�خلي  يف  و�لباحث  �ملعلم  بني  يدور  �لذي 

فلو  وملاذ�؟  وكيف؟  و�أهد�فه،  �لبحث  بطبيعة  فيها  �أفكر  بد�أت  �لتي 

�لذي  �لعمق  ياأخذ هذ�  �أنه لن  �أعتقد  �أكن معلماً،  باحثاً ومل  كنت 

�أعنيه، ذلك لأن ق�شة �لبحث هي ق�شتي، وحركتي خالل �لبحث 

�ملحاور  بني  وتنتقل  وتت�شكل  د�خلي،  يف  تتحاور  ثالثية  بني  كانت 

�لثالثة، ويكون تركزها �أحياناً على �شلع �أكرث من �لآخر، وكاأنه مثلث 

معرفتي  �لقاعدة  وزو�يا  �لبحث،  مدر�شة  ر�أ�شه  �لأ�شالع،  مت�شاوي 

وو�قعي، وهي حركة تتفاعل مع حمور ر�بع هو �للقاء�ت و�لتحليالت 

و�خلرب�ت �لأخرى من فريق �لبحث، و�أمور ��شتثنائية خا�شة ل تتوفر 

�لتق�شيم  بهذ�  �أ�شتطيع  ورمبا   - ومدر�شة  معلم  بني  �لعالقة  يف  كثري�ً 

تو�شيحها �أكرث )�نظر، �ل�شكل: 1-1(:
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�أ. مدر�شة �لبحث.صن

ب. معرفتي وخربتي �لذ�تية وكل ما �أحمله من جتربة وفهم.

ج. و�قع �ملعلم �لذي �أعي�شه يومياً يف مدر�شتي وممار�شاتي �ليومية.

كيف �شتكون هذه �حلركة؟

وما مدى تد�خلها وتاأثرها؟

وماذ� �أ�شاف عملي �إىل �لبحث على كل و�حدة منها؟

كيف تطورت معرفتي؟

وبالتايل كيف �أثرت يف و�قعي؟

ثم كيف حملت ذلك �إىل مدر�شة �لبحث؟

وماذ� كانت �لنتائج؟     

�شاأحاول يف هذه �لورقة �لإجابة عن بع�س هذه �لت�شاوؤلت وغريها، 

مو�شحاً كيف كنت باحثاً و�أنا �ملعلم.

 ... املعلم  والباحث  الباحث  املعلم   
تأمالت وانطباعات

�أدرك خطورة  جتعلني  �أكرب  ت�شاوؤلت  تثري  كبرية،  كلمة  �ملدر�شة  دور 

�إجابات حول  من  ينتج  �أن  ميكن  ما  و�أهمية  و�أهميته  عنه  �أحتدث  ما 

هذه �لت�شاوؤلت عن دور �ملدر�شة، وممار�شات كل من له عالقة بها من 

قريب �أو بعيد، ومعتقد�تهم، و�أدو�رهم ... كيف تفهم؟ وكيف تطبق؟ 

وكيف يتم �لتفاعل بني كل �لأطر�ف؟ هل دور �ملدر�شة من�شجم مع 

�حلياة �أم �أن هناك فجوة كبرية بني ما يتعلمه �لطالب يف �ملدر�شة وبني 

ما يو�جهه يف �حلياة؟ كيف �شيكون دوري؟ وهل �شاأمتكن من �لوقوف 

على �حلياد من كل �لأمور �لتي �شتمر معي يف �لبحث؟ هل �شيتفهم 

�لكل دوري، وبخا�شة �ملعلمني �لذين �شاأقابلهم و�أ�شاهد ح�ش�شهم؟ 

لها  مدر�شة  من  قادم  فاأنا  �لبحث،  على  معلماً  كوين  تاأثري  مدى  ما 

و�شلبياتها ويل خربة يف  و�إيجابياتها  وم�شاكلها  ولها همومها  ممار�شاتها 

مدر�شتي  دوري يف  بني  �ملقارنة  من  �شاأهرب  كيف  �ل�شياق؟...  هذ� 

ومدر�شة  مدر�شتي  بني  و�ملقارنة  �لبحث؟  مدر�شة  يف  �ملعلمني  ودور 

�لبحث؟

هذه �لأ�شئلة وغريها كانت تطاردين قبل �نطالقي يف �لبحث وتوجهي 

وقادماً من مدر�شة م�شابهة  �إىل �ملدر�شة عينة �لدر��شة، وكوين معلماً 

و�ملخاوف،  �لهو�ج�س  �لكثري من  �أثار عندي  فاإن ذلك  -كما قلت- 

�أتون  �أن تدخلني يف  لأنني �أحمل �لكثري من �لنماذج �لتي �أخ�شى 

معرفة جديدة

ال�صكل: )1-1(

  اللقاءات
البحثية

؟

اأمور   
  ا�صتثنائية

اأ

جب

�ملقارنة بينها وبني ما �شاأ�شاهده يف �لبحث ويف عينة �لدر��شة؛ فمثاًل، 

و�أولياء  نف�شي،  و�أنا  و�لطالب،  و�ملدير،  �أعرفهم،  �لذين  �ملعلمون 

�لأمور، و�ملدر�شة �لتي �أعمل فيها ب�شكل عام ... كلها مناذج �شتكون 

فعال   ... و�ملقارنة  للمقابلة  فتقفز  �شيئاً  ر�أيت  كلما  ذهني  حا�شرة يف 

اإنها مهمة لي�شت بال�شهلة، و�لأ�شعب من ذلك �أن هناك منوذجاً ثالثاً 

بنيت  �لتي  ومعرفتي  وهو خربتي  د�خلي،  �ملتكون يف  �لنموذج  وهو 

وحماولتي  �لو�قع،  يف  وممار�شة  �لتجريب  من  فرتة  عرب  وت�شكلت 

و�سعيي �إىل تطوير قدر�تي وتكوين �ملهني.

 نقطة االنطالق ... تأمالت يف الطريق

قبل بدء �لعمل على �لبحث كانت لدي معلومات عن �ملدر�شة عينة 

�نتقل  معلم  قريتي، ويف مدر�شتي  قريبة من  قرية  �لدر��شة، كونها يف 

منها حديثاً، وكان يحدثني عن هيئتها �لتدري�شية، ويزودين مبعلومات 

منوذجية،  مدر�شة  باأنها  ت�شور�ً  لدي  بنت  �أنها  �إل  كثرية،  لي�شت 

�أنها ت�شم هيئة تدري�شية خم�شرمة، لهم خربة  و�لنموذجية هنا تعني 

طويلة يف �لتاأ�شي�س، وطالبها من �ملتفوقني حت�شياًل.

وقد و�سفها ويل �أمر يف �ملقابلة لحقاً: »يعني �أنا بالحظ �إنه �ملدر�شني 

�ملوجودين هان يعني �أ�شحاب كفاء�ت عالية وجتربة طويلة، و�شار �لهم 

�شنني مثل �لأخ ... و�لأخ ... بت�شور �ملدير بر�شو �شار �إلو م�س �أقل 

من ثالثني �شنة تدري�س، �أو خم�س وع�شرين �شنة، ففي عندهم كفاءة«.
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عن  �ملتوفرة  ومعرفتي  �شابقاً،  عنها  حتدثت  �لتي  �لأ�شئلة  بكل 

�ملدر�شة، حملت جهاز �لت�شجيل وكامري� �لت�شوير ومناذج �مل�شاهد�ت 

و�ملقابالت وتوجهت �إىل �ملدر�شة لأبد�أ �لبحث. �أعمال على �لطريق 

م�شافة  للم�شي  فا�شطررت  �أ�شاًل،  �ملقطوع  �ملو��شالت  خط  قطعت 

طويلة، ما �أتاح يل فر�شة للتفكري كيف �شيكون �للقاء �لأول؟ رتبت 

�أفكر  وكنت  �لكالم،  �شاأبد�أ  وكيف  نف�شي،  �شاأقدم  كيف  عقلي  يف 

�أنني يف م�شكلة، فلو قدمت نف�شي بحزم �شاأكون قريباً من �مل�شرف، 

�مل�شاعدة  �أريده، ولو قدمت نف�شي بخجل طالباً  و�شاأعطي �نطباعاً ل 

رمبا �شيهملون طلبي، ولن يبذلو� جهد�ً مل�شاعدتي، فلديهم �لكثري من 

�للتز�مات و�لأعمال، ول ينق�شهم �ملزيد من �لت�شحيات يف �لعمل.

رمبا ... ولكن ما يطمئن �أنني �أعرف بع�س �ملعلمني يف هذه �ملدر�شة 

ي�شاعدونني  �أن  وميكن  و�لهادئني،  �ل�شن  كبار  من  وهم  زمن،  منذ 

م�شتعدين  فكانو�  كان(.  )وهكذ�  مهمتي  وتنفيذ  نف�شي  تقدمي  يف 

وكانو�  ومودة،  �حرت�م  بكل  وقابلوين  مهمتي،  وت�شهيل  للم�شاعدة 

د�ئماً ي�شعرونني بالقبول و�لإطر�ء و�حلر�س على ر�حتي، ومنهم من 

كان معلماً منذ زمن طويل حني كنت طالباً �شغري�ً. �ليوم، ويف مدر�شة 

يف  ر�حتي  على  ويطمئن  �شربها،  وي�شاركني  �لقهوة  يعد  �لبحث، 

�ملدر�شة، وي�شاألني �إن كنت بحاجة �إىل �شيء، مظهر�ً يل كل �لحرت�م 

و�لثقة مبا �أقوم به. ولكن، ومع حماولتي �أن �أظهر ب�شورة ل توؤثر على 

وت�شور  �نطباع  عني  �ملعلمني  بع�س  لدى  كان  �أنه  �إل  �ملدر�شة،  و�قع 

م�شبق، كذلك كوين �أعمل على بحث، ومن خالل موؤ�ش�شة، ومعي 

�لبع�س،  من  �لهتمام  ي�شرتعي  موقف  و�شعني يف  �لوز�رة  من  �إذن 

وعدم �لكرت�ث من �لبع�س �لآخر، ممن كانت لهم جتارب �شابقة مع 

�أقوم به،  و�إما عدم قناعة بجدوى ما  �إما قلقاً من وجودي  �لأبحاث؛ 

و�إما رمبا خجاًل عند بع�س �ملعلمات من م�شاركة هذ� �لغريب �حلديث 

�أو �لتو��شل معه وفهم ما يقوم به.

�أنا  مبدع،  �إن�شان  و�أنت  عزيز،  �أخ  »�أنت  �ملدر�شة:  من  معلم  يقول 

�لنا�س. من خالل كتاباتك  بعرف  يعني  و�أنا  �لكالم،  لحظت هذ� 

من خالل حديثك، من خالل �مل�شرحيات �لتي كنت تقوم بها، �أنت 

عملت م�شرحيات �أنا ما بن�شا�س دير بالك« )مقابلة �ملعلم(.

يا ترى �شتكون مدر�شة منوذجية فعاًل؟ ما �شر جناح  �أفكر هل  وكنت 

�لكثري من هذه  �شاأتعلم  �أنني  �أعتقد  �لطيبة؟  �ملدر�شة و�شمعتها  هذه 

�شحيحة؟  �لنموذجية  �ملدر�شة  عن  معرفتي  وهل  ودورها.  �ملدر�شة 

عن  ماذ�  �ملدر�شة؟  من  نريده  �لذي  ما  ناجحة؟  �ملدر�شة  تكون  متى 

دور  هو  �أم  تغيري�ً،  ينتج  حقيقي  دور  هو  هل  وفعاليته؟  �ملدر�شة  دور 

�أنتجهم  �شكلي هائم على وجهه وغري منتج؟ هل �لناجحون هم من 

دور �ملدر�شة و�شيا�شاتها وممار�شاتها؟ من �أين تعلم �لأطفال �أف�شل ما 

تعلموه؟ وهل ما تعلموه يف �حلياة هو �شمن �أجندة �ملدر�شة و�أهد�فها؟

 أخي الكبري ...
أعمل  التي  مدرستي  واقع  يف  تأمالت 

فيها معلمًا

وعلى �لهام�س، كانت خربتي بو�قع مدر�شتي حا�شرة بروتينها �ليومي 

بيتي  من  �شباح  كل  �إليها  �أنطلق  حيث  د�خلها،  كمعلم  ومهماتي 

�أكرث من  �إليها  �لو�شول  ي�شتغرقني  و�لقريب جد�ً، حيث ل  �لقريب 

دقائق ثالث ما�شياً با�شرتخاء �رت�شف فنجان �لقهوة �لذي �أعددته يف 

�لتا�شع  �إىل  �أ�شا�شية خمتلطة من �ل�شف �لأول  �لبيت، وهي مدر�شة 

�لأ�شا�شي، وعدد طالبها ل يتجاوز 133 طالباً وطالبة، تقع على طرف 

�لغربية  نو�فذها  �مل�شجد، تطل كل  �لقدمي منها قرب  �لقرية يف �جلزء 

على مقربة �لقرية �لقريبة جد�ً، ومن نافذة غرفة �ملعلمني ترى بو�شوح 

�شجرة �شنوبر �شغرية وقريبة حتتها قرب �أبي ومعلمي. بعد و�شويل، يقرع 

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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�جلر�س ويبد�أ معه �لروتني �ليومي: طابور، و�إذ�عة مدر�شية، مع �حلر�س 

على �شماع �ل�شالم �لوطني، و�لحتفاظ مب�شاركات �لطالب يف ملف 

�لإذ�عة �ملدر�شية، وهو �أحد �مللفات �لتي ي�شاأل عنها �ملدير من قبل 

�لرقابة �لإد�رية.

�لزمالء  �أن يل ح�شور�ً خمتلفاً عن  �أعتقد  ب�شكل عام، يف مدر�شتي 

�إنني �بن هذه �لقرية، و�أعرف كل  فيها، رمبا لبع�س �لأ�شباب، منها: 

طيبة.  عالقات  بهم  وتربطني  حتى،  و�أجد�دهم  و�آباءهم  �لطالب 

�ملدر�شة -كما قلت- قريبة من بيتي و�هتمامي بها ميكن �أن يكون يف 

�أي وقت، فهي تقريباً جزء من بيتي مثاًل: كنت �أ�شمع �شوت �ملياه 

تفي�س من خز�ن �ملدر�شة لياًل يف �شاعة متاأخرة، فاأذهب �إىل �ملدر�شة 

�ثنتي  �ملدر�شة،  يف  �لقد�مى  �ملعلمني  من  �أنا  تقريبا  �مل�شكلة.  حلل 

تعلمت  �ملعلمني،  من  �لكثري  فيها   
َّ

علي ومر  فيها،  ع�شت  �شنة  ع�شر 

�لتي  نف�شها �ملرحلة �لبتد�ئية، ون�شاأت يف غرفها  �لقدمية  يف �شفوفها 

�لآن �أعلم فيها، وكان و�لدي و�حد�ً من �ملعلمني �لثالثة �لذين كانو� 

يعملون فيها.

�أحاول  و�أنا  و�مل�شاندة،  �لدعم  يل  ويقدم  د�ئماً،  �ملدير  ي�شاعدين 

�إن كانت  �لنظر  �أي مو�شوع، بغ�س  �مل�شاعدة قدر �لإمكان يف  تقدمي 

طباعة  �أو  �حلا�شوب،  �ملدر�شية على  �جلد�ول  تعبئة  مثل  �إد�رية  �أمور�ً 

�مل�شورة  تقدمي  و�ملر��شالت، كذلك  �لكتب  �أو  باأ�شكالها،  �ل�شهاد�ت 

للمدير فيما يتعلق بالطالب و�لأهل، ومتابعة بع�س �لق�شايا مع �لأهل 

يف �لقرية، فاملدير من قرية جماورة. يحرتمني �لزمالء و�لطالب كثري�ً 

كما �أعتقد، وتربطني بهم عالقات قوية. ب�شبب �لأ�شياء �لتي ذكرت، 

�أعتقد �أن معلم مدر�شة مثلي يف مدر�شة كهذه هو حالة نادرة، ولي�شت 

عامة، فاملعطيات ت�شري �إىل و�قع معلم ومدر�شة وعالقة خمتلفة بينهما 

عن �لكثري من �ملعلمني، حتى �ملعلمون �ملوجودون يف �ملدر�شة نف�شها، 

�أو�شحت  كما  و�لعالقات،  و�خلربة  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  بحكم  وذلك 

اأي  عن  متاماً  خمتلف  ومدر�شتي  و�قعي  �أن  �إىل  ي�شري  وهذ�  �شابقاً، 

مدر�شة. لي�س لأن مدر�شتي خمتلفة، �أو �أنني معلم خمتلف، بل لأن 

�لعالقة بيني وبني �ملدر�شة خمتلفة، �أق�شد �أن �لختالف بيني وبني 

�لكثري من �ملعلمني هو عالقتي �خلا�شة باملدر�شة، و�ختالف مدر�شتي 

عن �ملد�ر�س �لأخرى هو وجودي كمعلم بهذ� �لتاريخ �لذي �أحمله 

فيها، و�لقرب �جلغر�يف منها، وكاأننا ن�شاأنا معاً كطفلني �أو كاأخوين وهي 

�لأخ �لكبري.

هو  وما  أنا  من  املاضي...  إىل  عودة   
دوري؟

�شاأعود �إىل بد�ية �لعالقة بيني وبني �ملدر�شة. كيف ت�شكلت؟ وكيف 

بنيت وتطورت منذ �نخر�طي يف مهنة �لتعليم، حماوًل تو�شيح كيف 

فيما  تطورت  وكيف  �لذ�تية؟  معرفتي  كانت  وكيف  �أفكر،  كنت 

�أن  ميكن  وكيف  و�لو�قع،  �لذ�تية  بني  تنقلي  يو�شح  ذلك  بعد؟ عل 

ع�شت  �ملعلم؟  �لباحث  �أو  �لباحث  �ملعلم   .. �لبحث  يف  ذلك  يوؤثر 

م�شتويات خمتلفة، ونقلني �لبحث يف طريقة تفكريي نقالت متفاوتة، 

كان  بينما  بع�شها،  ��شتغرب  مل  متتابعة  حمطات  �إىل  �أ�شل  وكنت 

بع�شها �لآخر يفاجئني، وكنت يف �لبحث كل �شيء، كنت �لباحث، 

و�ملبحوث، كنت �ملعلم و�لطالب، كنت �ملدير و�لآذن وويل �لأمر... 

كيف  �أفهم  �أن  �أحاول  خمتلفة،  مناطق  يف  هوؤلء  كل  كنت  نعم، 

يفكرون، وملاذ� يفكرون هكذ�، �أحاول �أن �أف�شر ممار�شاتهم ونقا�شاتهم 

حقيقة،  ع�شته  �لأدو�ر  هذه  بع�س  �لأ�شياء،  من  ور�أيهم  وحتليالتهم 

�أحاول  �شابقة،  �أعرفه من جتارب  وبع�شها كنت  �أحمله معي،  وكنت 

فهم �ملزيد عنه وحتليله.

فمنذ �أن �نخرطت يف مهنة �لتعليم �لعام 1998، كنت )�أعرف( دوري 

جيد�ً كمعلم، �أو على �لأقل هكذ� �عتقدت، كما �أنني كنت �أعرف 

فجاأة  عندي  تتكون  مل  معرفة   ... �أي�شاً  �ملدر�شة  ودور  �لطالب  دور 

عندما �أ�شبحت معلماً، بل كانت �متد�د�ً مذ كنت يف دور �لطالب ... 

�لطالب �لذي غاب عن �ملدر�شة �أربع �شنو�ت فقط، وعاد يف دور جديد 

وخمتلف ... �أ�شبحت �لآن �ملعلم، و�أفهم دوري جيد�ً كما فهمته من 

معلمي �لذي هو �لآن زميلي يوؤكد على ما تعلمته: هيبة �ملعلم فوق 

كل �شيء ... يجب �أن يح�شب �لطالب ح�شاباً للمعلم ... �شد على 

�لطالب.... د�ئماً �جعل بينك وبني �لطالب حاجز�ً ... هذه �أمانة ... 

�أنت و�شمريك ... �هتم بدفرت �لتح�شري ... ��شتخدم �لو�شائل ... �ملهم 

�لتاأ�شي�س �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�شاب، ولن تقلق بعدها على �لطالب 

... وكنت كلما جمعتني منا�شبة باأحد من كبار �ل�شن �ملجربني ي�شرد 

�ت: �إنه يف زمانهم 
ّ
علي �لق�شة نف�شها، �لتي �شمعتها مر�ت ومر�ت ومر

كانو� �إذ� ما �أح�شو� بقدوم �ملعلم من طرف �ل�شارع كانو� يت�شابقون �إىل 

�لهرب خوفاً منه، دون �أن ير�هم، وقبل �أن ينتهو� من لعبتهم يف �حلارة 

ع�شر�ً، �أو م�شاء، �أو �أي وقت كان مير فيه �ملعلم. 

ما �أحمله من �إرث ثقيل كهذ� وخربة معلمي، وما تعلمته يف كليتي، 

وما تدربت عليه يف مد�ر�س �لوكالة خالل �ل�شنو�ت �لأربع، يدفعني 

�إىل حب و�لدي �لذي علم يف �ملدر�شة �لتي عينت فيها، وكان مديرها 

و�لده  عن  يكمل  كمن  فكنت  تقاعد،  ثم  �شنة،  ع�شرين  من  لأكرث 

��شمك  �أن  مرة  له  قلت  ومكانته،  ومكانه  مهنته  ويت�شلم  م�شريته، 

هو  �شغري  ��شم  �أمامه  �أ�شيف  فقط  �ملدر�شة،  �شجالت  عن  يغب  مل 

��شمي، ومل يلبث �أن تويف وترك يل مري�ثاً كبري�ً وحماًل ثقياًل ز�د من 

�إح�شا�شي و�إ�شر�ري على �لنجاح.

�أنهي جميع وحد�ت  �أن  بد  ... ل  �أفكر  �لعمل وكنت  بد�أت  هكذ� 

�لكتاب، ويف نهاية كل وحدة يجب �أن يكون هناك �متحان، �شاأعمل 

عالية يف  فعليه عالمة  �لتح�شري،  بدفرت  �شاأهتم  �لو�شائل،  من  �لكثري 

زيارة �مل�شرف، �شاأنظم �أور�قي، و�أجعل لها ملفاً جمياًل ومرتباً، �شاأعمل 
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�أر�شم  �لدو�م  بعد  للمدر�شة  �أعود  وكنت  و..  و..  و..  و..  �للوحات 

على جدر�ن �ل�شف و�أزينه بالألو�ن، و�للوحات، و�خلط �جلميل، لقد 

�أحبني طالبي و�أحببتهم ... على �لرغم من  ما  نوعاً  �أحدثت تغيري�ً 

و�مللفات  و�لوحد�ت  و�لمتحانات  �لتح�شري  بدفرت  �أفكر  كنت  �أنني 

و�للوحات �أكرث منهم، كنت �أرى هذه �لأ�شياء �أكرث منهم على �لرغم 

�أنها كانت لهم. مرت �شنو�ت وتكررت �لتجربة وبد�أت �ل�شورة  من 

تت�شح نوعاً ما، ف�شاألت نف�شي ما �لذي �أحققه من نتائج؟ لقد �أعجب 

�مل�شرف بعملي كثري�ً، و�أر�شلني مدرباً يف �لور�س للمعلمني على �لرغم 

من حداثة �شني يف �لتعليم، و�ملدير كان ميتدح عملي كثري�ً، و�ملعلمون 

كانو� ي�شتغربون ما �أبذل من طاقة ويبدون �إعجابهم و�شكرهم لعملي 

... لكن بالن�شبة يل مل �أكن مرتاحاً. �شيء ما ينق�شني، هناك حلقة 

مفقودة، طالبي ل ي�شتمرون باحلما�س نف�شه وحب �ملدر�شة و�ل�شغف 

بها بعد �أن �أتوقف عن تدري�شهم. ما �لذي يجب �أن �أقدمه لهم؟ األي�ش 

كل ما �أقدمه فيه فائدة؟ �إذ�ً ما هو دوري �حلقيقي؟ كيف �أكون معلماً 

ناجحاً؟ هل فعاًل دوري هو كما علمني معلمي وزميلي؟

 خطتي تنهار ...

طريق  على  خطوة  �أول  هو  بامل�شكلة  فالإح�شا�س  �لتغيري،  بد�أ  هنا 

بدفرت  مهتماً  �أعد  بالتفكك، مل  و�شعتها  �لتي  وبد�أت خطتي  �حلل، 

�أن  �أو  �لطالب،  وبني  بيني  بوجود حاجز  �أعد مكرتثاً  �لتح�شري، ومل 

جديدة،  ور�شة  �إىل  فري�شلني  �مل�شرف  تعجب  تعليمية  و�شيلة  �أ�شمم 

�شار ي�شغلني �شوؤ�ل و�حد ... ماذ� ميكن �أن �أقدم لطالبي زيادة على 

تعليمهم �لقر�ءة و�لكتابة؟ وكيف �أهتم بهم و�أقدم لهم ما ي�شتحقون 

�أفكر  �أعد  ولأنني مل  وحدة؟  كل  �آخر  و�متحان  �لتح�شري  دفرت  غري 

كيف �شاأر�شي �مل�شرف، ما عاد عملي يعجبه، وحتى ل �أظلمه يعجبه 

ما �أقول من �أفكار، وما �أقوم به من م�شاريع مع طالبي �إن �شمع عنها، 

لكن �ملهم �أن �لتزم بدفرت �لتح�شري و�لمتحانات. �شاأعود �إىل �مل�شرف 

لحقاً، ولكن �أريد �لقول �إنني وحتى هذه �للحظة و�أنا �أكتب ما زلت 

ناجحاً؟ وما هو  �أكون معلماً  �أفكر و�أبحث عما ميكنني تقدميه وكيف 

�أ�شاعد طالبي؟ فلي�شت هناك -بر�أيي- طريقة معينة  دوري؟ وكيف 

�أو خطة مقد�شة يت�شلمها �ملعلم من م�شرفه، في�شري  �أ�شلوب و�حد  �أو 

عليها ثالثني �شنة ونيف.

�أفكر كباحث قبل عملي على هذ� �لبحث بزمن طويل،  لقد بد�أت 

�أبحث لأفهم دوري ودور مدر�شتي وزمالئي وطالبي، وما زلت. حتى 

�إنني �أحاول فهم ما كنت �أقوم به من دور و�أنا طالب، لأنني و�أنا معلم، 

وكلما دخلت �ل�شف -وهو �ل�شف نف�شه �لذي در�شت فيه و�أنا طالب 

�شغري- يالحقني هذ� �ل�شوؤ�ل: هل كان �ختالف �لأدو�ر يل وللمعلم 

�أو على  وقتها عما كانت عليه كان �شيجعل مني �لآن معلماً خمتلفاً 

لأقدمه،  �لكثري  �أمتلك  كنت  لقد  كمعلم؟  �لآن  دوري  �أفهم  �لأقل 

وقتها  كطالب  دوري  يل  يتح  مل  كثرية.  �أ�شياء  عن  لأتعلم  وبحاجة 

�لقيام بذلك، ومل �أحظ بقدر منا�شب من �لهتمام، غري �أنني كنت 

فيه  �أرى  زلت  ما  �لذي  مناف�شي  و�أحياناً  �أحياناً،  �ل�شف  �لأول على 

مناف�شي �إىل �ليوم. )ومل �أجد �إجابة حتى هذه �للحظة( �إذ�ً ... كنت 

قبل م�شاركتي يف �لبحث باحثاً كثري �لأ�شئلة وكثري �لتفكري و�ملقارنة، 

تكن  مل  �أنها  و�أعتقد  �ل�شابقة  خطتي  �أمقت  كنت  �أنني  �أخفي  ول 

منا�شبة، لأنها مل تبنى �نطالقاً من حاجات �لطالب، و�إمنا من حاجات 

�مل�شرف و�ملعلم و�لنظام �ل�شائد.

�لأمور، لن  مهم يف كل  –بر�أيي-  فالتخطيط  �لتح�شري،  �شد  ل�شت 

ل،  �أم  وجوهرية  �شرورية  هي  وهل  �لمتحانات  مو�شوع  يف  �أخو�س 

و�لتخطيط  �لتح�شري  مع  م�شكلة  لدي  لي�س  �إنه  قوله  �أريد  ما  ولكن 

كيف  هي  م�شكلتي  �أهد�فها.  ولها  فّعالة  كانت  ما  �إذ�  و�لمتحان 

نتعامل مع هذه �لأمور، و�آلية تنفيذها و�لهدف منها. ولكن مع ذلك 

ل �أعتقد �أنني مل �أحقق جناحاً، �أو �أنني كنت �أ�شري يف حلقة مفرغة، 

و�أن �لأمور كانت خاطئة باملطلق، ولكن �أفكر �أنه كان ميكنني �أن �أقدم 

�أف�شل مما قدمت. وهذ� �لتحول �لذي �أحتدث عنه مل يكن يف حلم 

بعقلية جديدة، بل جاء  �إىل �ملدر�شة  ليلة ما وذهبت �شباحاً  ر�ودين 

�لبحث و�لتفكري و�لتعلم و�لتجريب، وتفكريي  يف �شياق طويل من 

�إن�شانية مرتبطة  �لتعليم هي مهنة  �أن مهنة  و�عتباري  �إن�شانية،  بطريقة 

وبد�  �لتح�شري.  ودفرت  بالمتحان  �رتباطها  من  �أكرث  و�حلب  باحلياة 

هذ� �لتحول تقريباً عندما �شاركت يف ور�شة �مل�شرح، وهي �أول ور�شة 

�أ�شارك فيها تكون خمتلفة عن �أ�شلوب �لور�س و�لدور�ت �لعادية مع 

حول  وكان  �ملنهاج،  عن  وبعيد�ً  خمتلفاً  مو�شوعها  فكان  �ملعلمني، 

كنت  ما  وجدت  �لور�شة.  هذه  �مل�شرح يف  تخ�س  وتدريبات  �مل�شرح 

�أبحث عنه، وبد�أت �أعمل مع طالبي يف �لتدريب على �مل�شرح و�إنتاج 

�مل�شرحيات، وبد� يتكون لدى طالبي و�قع جديد ممتع وقوي وموؤثر، 

�لتي  �مل�شرح  م�شابقات  يف  وي�شاركون  �أكرث،  �ملدر�شة  يحبون  جعلهم 

�لتو�يل،  على  ل�شنتني  �لثانية  �ملرتبة  على  ويح�شلون  �لرتبية،  تعقدها 

ويعر�شون م�شرحياتهم يف �ملدر�شة و�ملنا�شبات �ملحلية، وي�شاركون �أهل 

�لأ�شرى منا�شباتهم، وكانت لهم وقفة مع �أ�شر �ل�شهد�ء ومع �ملعاقني 

يف يوم �ملعاق، ويف �أعمالهم �أبكو� �لنا�س و�أ�شحكوهم، و�شعرو� �أنهم 

يحملون ر�شالة وق�شايا �إن�شانية مل يقروؤوها يف �لكتاب �ملقرر فقط، بل 

حياتهم  من  فاأ�شبحت جزء�ً  وتبنوها  حية  وجعلوها  للنا�س،  حملوها 

ومعتقد�تهم، و�نعك�س ذلك على د�فعيتهم وحبهم للمعلم و�ملدر�شة، 

م�شاركون  للمجموعة  ين�شم  كان  بحيث  جمموعة،  من  �أكرث  وكانو� 

�أجمل  �ل�شنو�ت من  �ل�شابقني لهم، وكانت هذه  جدد يتعلمون من 

�ل�شنو�ت يف �ملدر�شة بالن�شبة يل ولطالبي.

ومع ذلك، مل �أهمل تعليمهم �لقر�ءة و�لكتابة، وحتى �ليوم ما ز�لو� 

ي�شاهدون �أنف�شهم وهم ميثلون يف �أعمالهم �مل�شرحية �مل�شجلة، وبع�س 

�لبنات �للو�تي �شاركن معي يف �لعمل، وكن يرت�ك�شن حويل وقتها 

�لتقيت  �أطفالهن، وكلما  �أمهات يرعني  بكل بر�ءة �لطفولة هن �لآن 
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يقدمنه  �لذي  و�ل�شكر  �لمتنان  مدى  عن  �أعرب  �أن  �أ�شتطيع  ل  بهن 

وتفكريهن بجمال و�أهمية وقد�شية ما كن يقمن به.

ثم بعد فرتة قر�أت عن ور�شة �شيعقدها مركز �لقطان يف جر�س، وهي 

�لدر�ما،  وهو  �أحبه،  كنت  �لذي  �ملو�شوع  ف�شدين  �لدر�ما،  حول 

ووفقت يف �مل�شاركة لل�شنة �لأوىل. كانت جتربة غنية وجديدة ومميزة، 

لت�شبح مدر�شة  تطورت  ثم  يوماً يف حياتي،  �أتعرف عليه  و�أ�شلوباً مل 

�ل�شنو�ت �لثالث، وقدمت  �أمتمت  �شيفية �شنوية يف ثالث �شنو�ت، 

بالأ�شلوب  �حل�ش�س  من  �لكثري  وطبقت  �ملدر�شة،  متطلبات  خاللها 

�لع�شر ووجدت  �لعطل وبعد  �أيام  تعلمته مع طالبي، د�ومت  �لذي 

�لدر�ما  منتديات  يف  �شاركت  طالبي،  على  به  �أقوم  ما  تاأثري  مدى 

جتاربي،  وعر�شت  �ملدر�شة،  لهذه  �متد�د�ً  دوري  ب�شكل  تعقد  �لتي 

و�لتقيت بالكثري من �ملعلمني و�ملعلمات، وتبادلت �لكثري من �لتجربة 

و�خلربة، دربت �ملعلمني يف هذ� �ملجال، وقدمت بع�س �ملحا�شر�ت يف 

�جلامعات، ووجدت نف�شي �أتطور مهنياً، ويتطور معي �إح�شا�س ب�شرورة 

�أقوم به على طالبي،  �أثر ما  �أ�شاليبي �لقدمية، لأنني ر�أيت  تغيري كل 

وكيف تغريو� باأ�شكال عدة، �أهمها �أنهم �أ�شبحو� ينتظرون قدومي على 

باب �ل�شف فرحني، ويتذمرون �إذ� قرع �جلر�س و�نتهت �حل�شة.

�إنهم يحبون �ملدر�شة، و�أ�شتطيع �أن �أروي ع�شر�ت �لق�ش�س عن هذه 

�لطالب،  على  �أ�شلوبي  وتغيري  حتويل  و�نعكا�س  طالبي،  مع  �لتجربة 

�أن �أحد �ل�شفوف �لتي در�شتها، ويف �حل�شة �لأخرية  ول �أن�شي يوماً 

من كتاب �للغة �لعربية للعام �لدر��شي، كانت �آخر ح�شة يل عندهم، 

بعدها �شيتقدمون لالمتحانات، ويرتفعون لل�شف �خلام�س، �أول �حل�شة 

ما  �أن�شى  وتاأثرو�، ولن  فانزعجو�  �آخر ح�شة يل معهم،  �إنها  لهم  قلت 

�أدر�شهن  لن  �أنني  عرفن  حني  �لطالبات  بع�س  بكت  كيف  حييت 

بعد �ليوم، ملاذ� قد يبكي طفل �أو طفلة لأن معلمه �شوف يتوقف عن 

نافذة �ل�شف اخلام�ش  �أمر عن  �أرى يف عيونهم حني  تدري�شه؟ وملاذ� 

خطاباً يرجوين �أن �أعود �إىل �شفهم و�أدر�شهم، �أو يبدون رغبة يف �لعودة 

�إىل �ل�شف �لر�بع، ويف كل يوم ميكنني �أن �أح�س و�أرى �أ�شياء كثرية 

تدل على ر�شا �لطالب عن �أد�ئي كمعلم، وبالتايل ر�شاي عن �أد�ئي، 

ولكن ل ميكنني �أن �أ�شجل كل حلظة، �أو �أذكر كل ت�شرف، �أو رد كل 

كلمة من طالبي، ولي�س هناك و�شف دقيق لهذ� �لإح�شا�س ميكنني 

�أن �أدرجه حتت م�شمى معني، غري �أنه �إح�شا�س باأن �لأطفال ل يخفون 

عني �شيئاً، هم �شريحون، و�لكثري من �إمياء�تهم وت�شرفاتهم و�أفكارهم 

تنبئني بحبهم و�نتمائهم لتعلمهم ومعلمهم. �إنها لغة �شهلة، �أتو��شل 

عليهم،  وحر�شي  لهم،  بحبي  يوؤمنون  ب�شاطة  بكل  طلبتي  مع  بها 

ومنحهم �حلرية، وبالتايل يردون بالطريقة نف�شها. لأنهم يدركون �أنني 

�أحاول �أن �أجعلهم يف �ملرتبة �لأوىل من �لهتمامات، و�ن �إح�شا�شهم 

ور�أيهم �أهم عندي من �أي عالمات �أو �متحانات �أو �لتز�مات.

واأنا موؤمن باأن هناك �لكثري من �ملوؤ�شر�ت �لتي تدل على جناح �ملعلم 

وطالبه، موؤ�شر�ت ل ميكن تقييمها يف جدول عالمات �أو تقرير �شنوي، 

�ل�شف  من  طالب  نعي�شها.  حني  ندركها  �أن  فقط  ميكننا  ممار�شة  �إنها 

�لثالث �لأ�شا�شي جاءين مرة يبكي، كانت �أول �أيام �ل�شنة �لدر��شية، 

ومل �أعلمه �شوى يومني فقط، ��شتكى من �أمل يف بطنه بحرقة، حاولت 

�أن �أخفف عنه، وطلبت منه �أن يذهب �إىل بيته وهو قريب من �ملدر�شة 

ي�سرب �سيئاً د�فئاً ويرتاح، ثم يعود �إىل �ملدر�شة حني ي�شعر بتح�شن، 

ي�شاحبه  ب�شوت  ي�شيل  و�أنفه  وجهه،  على  تنهمر  ودموعه  يل  قال 

�أنه  �أ�شعرين  لقد  عربي«.  هلقيت ح�شة  علينا  �أروح  »بدي�س  البكاء: 

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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ح�ستي،  يف  �مل�شاركة  يخ�شر  �أن  يريد  ل  فاإنه  �لأمل  من  �لرغم  على 

م�شوؤوليتي  �أن  و�شعرت  �حت�شانه،  ورغبت يف  �أفعل،  ماذ�  �أعرف  مل 

�أعطي هوؤلء ما ي�شتحقون. وت�شاءلت:  تكرب، و�أنني مهما فعلت لن 

�أي تقييم ميكنه �أن ير�شد هذه �لعالقة بني �ملعلم والطالب؟ وما هي 

�ملعايري �لتي �أنتجت مثل هذه �لد�فعية؟ كيف �أقيم �أد�ء طالب كهذ�؟ 

�أد�ء معلم  �أي عالمة �شرت�شد موقفه و�شجاعته؟ و�أي تقرير �شري�شد 

يوؤثر يف طالبه؟

 الباحث الواعظ ...

�أر�قب �لأ�شياء  �أنظر من مكان بعيد،  كنت يف بد�ية �لبحث وكاأنني 

بتحفظ لأنني كنت �أحمل فكرة �أنني �شاأكون حيادياً، ولن �أتدخل، 

لذ�، وحني كتبت �أول كلماتي يف �لبحث، كانت بلغة �لو�عظ �لذي 

يف  ويحمل  ويحللها،  �لأ�شياء  ير�شد  �لذي  �لباحث  قوة  بيد  يحمل 

�ليد �لأخرى دو�ء يعالج ما ر�شد من �أخطاء ومفاتيح حلل �ملع�شالت. 

يدور يف ذهنه �أنه لو كان كذ� لكان �أف�شل، ولو كان كذ� لكان كذ�..... 

وهذ� �متد�د لرحلة طويلة يف �ملدر�شة و�ملجتمع و�لبيئة ب�شكل عام.

و�لتناف�س،  و�لثو�ب،  �لعقاب  �أ�شلوب  على  �ملدر�شة  يف  ن�شاأنا  هكذ� 

�لآخرين،  ن�شاركها  �أن  ل  معرفتنا  نخبئ  �أن  فتعودنا  �لذ�ت،  وحب 

ومل نتعلم �أن ر�أيي �شو�ب يحتمل �خلطاأ، ور�أي غريي خطاأ يحتمل 

�أنني على  بال�شرورة  يعني  �أثبت خطاأ غريي ل  �إذ�  و�أنني  �ل�شو�ب، 

من  �أنه  و�أرى  �لق�شية،  هذه  �أجد  زلت  ما  معلم  و�أنا  وحتى  �شو�ب، 

ميلك �ل�شلطة ميتلك �لقوة، ويكون هو �شاحب �ملعرفة و�لر�أي �لأنفع، 

وكل من ميلك �لقر�ر يكون و�عظاً! وهذه �ل�شلطة و�لقوة منحني �إياها 

�لبحث.

�إنه ممار�شة  �لتطبيق لي�س معرفة،  �أعرف �لكثري من �لنظريات، ولكن 

لالأ�شياء و�لأفكار متتد عرب زمن طويل، �أحاول �أن �أتغري، وهذ� �لبحث 

�شاعدين كثري�ً جد�ً على �أن �أترك ر�أيي وما تعلمت جانباً، ولو لفرتة 

و�أفهم  �أ�شمع  �أن  و�أحاول  �أوًل،  لالآخر  وعقلي  �أذين  و�أفتح  ب�شيطة، 

وجهة نظره، و�أتعلم منه، و�أثناء ذلك �أكون بجهد حماوًل منع ر�أيي من 

�حل�شور و�لت�شرب عرب �ل�شقوق كاملاء. على �لأقل لو ت�شرب د�خلي، 

علي �أن ل �أجعله ي�شل �إىل ل�شاين. علي تاأجيل ر�أيي لحقاً وحتويله 

�إىل مقارنة وحتليل، ل �إىل تع�شب وتقدي�س، تعلمت يف هذ� �لبحث 

كيف �أكون خمطئاً!

 الباحث املساعد ...

بعد متابعة �لعمل تقربت �أكرث من عامل �ملدر�شة عينة �لبحث، وبعد 

لقاء�تي مع فريق �لبحث �أ�شبحت �أ�شعر �أن �لبحث يل، و�نتبهت �أن 

�لو�شع �لذي نبحثه هو عاملي وحياتي، هو �شيء يخ�شني حتى لو كان 

معلماً �آخر، �أو مدر�شة �أخرى، �أو طالباً غري طالبي، �إنه �ل�شياق �لذي 

ميثلنا جميعاً فعدت �إىل �لبحث و�إىل �مليد�ن متعاطفاً ... نزعت عني 

 ... �مل�شاعد  �لباحث  �ملرة  �لو�عظ، وكنت هذه  �لباحث  ومني �شفة 

 �أن �أ�شاعد �لآخرين و�أ�شاعد نف�شي.
ّ

علي

يف هذه �ملرحلة بد�أ يتنامى عندي �شعور �خلوف من �لبحث، فكيف 

�شاأو�زن بني ما �أرى �أنه لن يعجب �ملبحوث لو ر�أى نتائج �لبحث، وبني 

تعاطفي مع �ملبحوث و�لعالقة �لطيبة �لتي ن�شاأت بيننا، وفكرته �أن هذ� 

�لبحث من �أجل �لتطوير ل من �أجل ت�شيد �لأخطاء.

من  م�شاعدة  �إىل  بحاجة  »�ملعلم  يقول:  �لبحث  مدر�شة  من  معلم 

من  وقفة  �إىل  بحاجة  �لكلمة.  هذه  تو�شل  �أن  �أرجو  يعني  �جلميع، 

�جلميع، بحاجة �إىل �حرت�م، بحاجة �إىل �أن نبقي عليه �ساحب �سمعة 

منه  ن�ستفيد  ما  ممكن  عملنا  يعني  مهمة جد�ً،  �لطيبة  �ل�شمعة  طيبة، 

مادياً، م�س جتار �إحنا، ولكن على �لأقل نحافظ على �شمعة �ملعلم حتى 

�أ�شعب  من  �ملرحلة  هذه  وكانت  �ملعلم(.  )مقابلة  �لزمالء«  قبل  من 

مر�حل �لبحث بالن�شبة يل كلما فكرت يف هذه �لنقطة حتديد�ً.

 الباحث .. الباحث ...

�أ�شعر �لآن، ويف هذه �ملرحلة �لنهائية من �لبحث، �أنني �زددت ف�شوًل 

وتعط�شاً للبحث �أكرث، رمبا لأنني خ�شت جتربة �لبحث �لتي هياأت يل 

فر�سة �لنظر �إىل نف�شي وعملي كمعلم. و�أنا �أقف يف �ملكان ل ميكنني 

�أنه �بتعد بي قلياًل،  روؤية �لتفا�شيل من حويل بدقة، ما فعله �لبحث 

لي�شاهد  �بتعد عنها  لوحة جد�رية،  ير�شم  �لذي  �لر�شام  فكنت مثل 

كيف تكون �ل�شورة كاملة بعد �ن�شغاله يف �لتفا�شيل �لدقيقة، وهذ� 

جعلني �أفكر و�أ�شاأل و�أت�شاءل �أكرث عن �لعمل �لذي �أقوم به، ودقته، 

بع�س  عندي  �لبحث  �أوجد  حتقيقها.  �إىل  �أ�شعى  �لتي  و�لأهد�ف 

�أوجد  �لأ�شئلة،  �أمام كم هائل من  تركني  باملقابل  �لإجابات، ولكنه 

ترمي  �لتي  �لتن�س  لعبة  تدريب  كاآلة  �لأ�شئلة  لقذف  �آلة  د�خلي  يف 

�لكر�ت بقوة و�شرعة، ووقفت مقاباًل لها. بع�س �لأ�شئلة �أحاول ردها، 

ورمبا بع�شها �لآخر ي�شيبني يف مكان ما فيوؤملني، وكاأنني ل �أعرف رد�ً 

ومقلقاً  ولكن تفكريي فيه يكون خميفاً  �أعرف رد�ً  �أو  �ل�شوؤ�ل،  لهذ� 

كح�شور �ل�شيل.

 حضور السيل ...

ملدر�شة  زيارتي  �لأيام خالل  �أحد  �ملدر�شة جل�شت يف  مدخل  على 

قرع  �لدو�م.  �آخر  يف  وذلك  �لرئي�شي،  للباب  ظهري  وكان  �لبحث، 

�جلر�س، و�نطلق �لطالب �إىل بيوتهم م�شرعني و�أ�شو�تهم متالأ �ملكان، 

�أمامي  درج  على  منحدرين  �لرئي�شي  �لباب  من  باخلروج  وبد�أو� 

ميرون من خلفي وينزلون �لدرج. كان منظر�ً مهيباً، كلهم من �ملرحلة 



رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون 60

س
دار

مل
يف ا

ين 
عا

مل
ع ا

صن

�لأ�شا�شية، و�أ�شكالهم مت�شابهة ومن�شجمون يف �خلروج كاأنهم هاربون 

�شياًل جارفاً، لهم ح�شورهم  �للحظة تخيلتهم  ما. يف تلك  من �سيء 

من  �ملتدفقة  �ل�شيول  هذه  كل  �لتقت  لو  ماذ�  وفكرت:  وقوتهم، 

�لزمن  من  عقدين  وبعد  هادر�ً،  نهر�ً  �شيكون  بالفعل  مد�ر�شنا؟  كل 

�شيت�شلم هذ� �لنهر كل �شيء، �شيكون هو �ملجتمع، وهو �لقوة �ملوؤثرة 

فيه. وهم �لآن يت�شابقون كاأنهم هاربون. ماذ� لو �أحدثنا عندهم �لتغيري 

�لنهو�س  �إذ�ً  طويلة.  فرتة  لي�شا  �لزمن  من  عقد�ن  �أطفال،  �لآن  وهم 

و�لتطور م�شاألة لي�شت �شعبة، و�لتغيري ل يحتاج لفرتة طويلة. توقف 

�إل من بع�س �لقطر�ت �لتي ما ز�لت تتهادى خارجة  �ل�شيل  تدفق 

�شربت  �لقهوة،  فنجان  يل  يقدم  معلم  تفكريي  وقطع  �لباب،  من 

هذه  م�شتقبل  هو  ما  و�أفكر  ي�شغلني  �ل�شيل  منظر  يزل  ومل  قهوتي، 

�لأجيال؟ هل نقدم لهم ما ي�شتحقون؟ و�ىل �أين ناأخذهم؟ و�ىل �أين 

�شياأخذوننا حني يت�شلمون �ل�شلطة؟

البحث  أضاف  ماذا  ومعلم:   ... باحث   
لكل منهما؟

نف�شي،  لأر�قب  فر�شًة  كمعلم  �لبحث  يف  م�شاركتي  كانت  لقد 

وكاأنني �بتعدت عن نف�شي لأنظر �إليها من بعيد، �أو كاأنني �أ�شاهد 

فيلماً عن �أد�ئي وتفكريي ودوري. كنت �أ�شاهد معلماً يف �حل�شة، 

�أقوم  ما  بكل  و�أفكر  د�خلي،  يف  نف�شي  �أ�شاهد  كنت  ذلك  و�أثناء 

ولو كنت مكان هذ�  و�أكرث،  �أكرث  نف�شي  �أطور  �أن  به، وكيف ميكن 

�ملعلم ماذ� كنت �شاأ�شنع؟ ولو كان هذ� �ملعلم مكاين كيف �شيكون 

يف  �أف�شل  �لتح�شيل؟  يف  �أقوى  �شيكونون  هل  طالبي؟  حت�شيل 

�لوقت، وع�شت  نف�شي طو�ل  �أ�شائل  �لقر�ءة و�لكتابة مثاًل؟ كنت 

ومعلم؛  باحث  د�خلي  يف  كان  لأنه  �أ�شتغرب  ول  بعمق،  �لتجربة 

�أعمق  فهم  على  �لباحث  ي�شاعد  و�ملعلم  �ملعلم،  ي�شائل  �لباحث 

لكل ما ي�شاهده. مرة يتفقان ومرة يختلفان، وهذ� حو�ر د�خلي كان 

يدور يف م�شاهدة ح�شة:

لأن  بعد،  فيما  لتحليلها  بدقة  �ملالحظات  باأخذ  من�شغاًل  حني كنت 

باأد�ئي ودقة ت�شجيلي ومهمتي  ذلك من متطلبات �لبحث و�لتفكري 

�لطويلة و�ل�شعبة، وما �لذي �شيعجب فريق �لبحث من معلومة جديدة، 

من�شغاًل  �أي�شاً  كنت  �حل�شة،  هذه  من  لهم  �أنقلها  ومتميزة  وخا�شة، 

منا�سب  وبوقت  ناجحة  بطريقة  �شاأديرها  وكيف  �حل�شة،  بعد  باملقابلة 

يتقبله �ملعلم، ويف �لوقت نف�شه كنت متذمر�ً ومزعجاً بكرثة �لأ�شئلة 

وجل�شتهم،  �لطالب  من  �إمياءة  كل  وتف�شري  د�خلي،  �أطرحها  �لتي 

وحركة �ملعلم، و�أ�شلوبه، وكنت �أ�شعر بامللل، و�أدعي �أنني لو ت�شلمت 

�ل�شف يف هذه �للحظة �شاأعمل �شيئاً خمتلفاً متاماً، فالطالب ي�شعرون 

بامللل، ولي�شو� من�شجمني، ل بد من طريقة ما ل�شد �نتباههم.

عر�س  جهاز  ��شتخدم  لقد  تعليمية،  و�شيلة  ي�شتخدم  �ملعلم  قلت: 

�ل�شفافيات، وهذه �للوحات و�لبطاقات، ور�أيت �أور�ق �لمتحانات يف 

وقت �شابق، عالمات طالبه مرتفعة، ورمبا كانت �أف�شل من عالمات 

طالبي، ودفرت حت�شريه جاهز، ما �لذي يجعلني �أعتقد �أن طالبي �أف�شل 

من طالبه؟ �شوؤ�ل �شعب. ولكن ... طالبي �أكرث حيوية، �أكرث �أ�شئلة، 

طالبي  هل  ولكن  للح�شة.  حباً  و�أكرث  حرية،  و�أكرث  �هتماماً،  و�أكرث 

�ل�شوؤ�ل  ويف كل ح�شة؟ جعلني هذ�  د�ئماً  و�لهتمام  �حليوية  بهذه 

�إن  �لقول  �لتفكري حلظة. لأنني فعاًل ل ميكنني  �أتوقف عن  �ملفاجئ 

و�أنتظر  �أت�شرع  �أن ل  �أريد. قررت  ناجحة وقوية وفعالة كما  ح�س�سي 

�أنفذها،  معترب�ً هذه �حل�شة، و�إن مل تعجبني، �إحدى �حل�ش�س �لتي 

�ملقابلة،  �حل�شة يف  �ملعلم عن  و�أ�شاأل  �شاأ�شرب  عنها،  ر��شياً  �أكون  ول 

لأعرف �إن كان ر��شياً عنها �أم ل؟ وما هي �أ�شباب ر�شاه عنها؟ وبعد 

ذلك ميكنني فهم �ملو�شوع �أكرث و�أفكر فيه لحقاً.

ميتلك  �لذي  �ملعلم  ومعلم.  باحث  بني  كاأنه  �حلو�ر  يدور  كان  هكذ� 

�لبحث  يف  �ملمار�شة  قليل  و�لباحث  و�قعه،  وله  و�لتجربة  �خلربة 

)و�جلديد على �ل�شنعة(. ففي كل م�شاهدة، ويف كل مقابلة، كان يدور 

بينهما نقا�س طويل ل يتوقف بتوقف �ملقابلة �أو �مل�شاهدة. �أ�شاأل نف�شي 

عن كل �شيء، وعن ر�أيي يف كل ما يحدث. كانت خربتي كمعلم 

 يف 
ّ

جتعلني �أفهم �ملو�شوع بعمق �أكرث، وحتليل �أدق، وقد �أثر ذلك علي

�لبد�ية كمعلم، حيث كنت متذمر�ً، و�أنظر �إىل �لأمور بح�شب معرفتي 

�ل�شابقة، وكاأنني رمبا كنت متع�شباً لفكرة ما، �أو �أ�شلوب ما، ولكنني 

�يجابياً  �أمر�ً  �أن تكون يف �لبحث  �أن هذه �خلربة يجب  �أدركت  حني 

�ل�شخ�شية  �آر�ئي  توؤثر  �أن  وخ�شيت  بامل�شوؤولية،  �أح�ش�شت  م�شاعد�ً، 

يف �لبحث، فبد�أت بتغيري �أ�شلوبي، و�أ�شبحت �أكرث �شمتاً يف د�خلي 

�أن  قبل  و�شرت  �ملقارنة،  عن  وتوقفت  يحدث،  ما  �أفهم  �أن  �أحاول 

�أجيب عن ت�شاوؤل �أفكر جيد�ً خوفاً من �لتاأثري �شلبياً على ما اأدونه اأو 

�أحلله، و�شرت �أفت�س عن �شيء �إيجابي فيما �أر�ه، و�أنظر �إىل �لن�شف 

�ملليء من �لكاأ�س، لأنني �شعرت باأنني �أ�شبحت حمبطاً مما �أر�ه، و�أنني 

��شتف�شار  كل  يف  بالإيجابيات  �أبد�أ  �أن  فحاولت  كارثية،  �لأمور  �أرى 

�لكثري عن  �أتعلم  وجعلني  كثري�ً،  �أفادين  وذلك  نف�شي،  عنه  �أجيب 

�لقول  �أنه ل ميكنني  و�شعرت  ت�شرعه.  ودقته وعدم  �لباحث و�شربه 

�أحمل  �أنني  �شاعر�ً  مدر�شتي  �إىل  وعدت  �لأمثل،  هو  �أ�شلوبي  �إن 

وتطوير  �لأف�شل،  عن  د�ئماً  �أبحث  �أن  يجب  و�أنه  كبرية،  م�شوؤولية 

مهارتي و�أ�شلوبي. و�ل�شيء �جلميل و�لر�ئع و�ل�شعب يف �لوقت نف�شه 

هو �أن �أ�شلوب �لبحث �شار يالحقني يف كل مكان، ويف كل وقت، 

�لبحث، ولكن عملي كمعلم  �نتهى عملي كباحث معلم على هذ� 

باحث يف مدر�شتي مل ينتِه، لن يرتكني �لبحث �لذي ك�شف خالل 

�لعمل على �لبحث كل �أور�قي كمعلم، وفكرت يف دوري و�أ�شلوبي، 

ول ميكنني �لرت�جع �لآن. لقد عدت مع بد�ية هذه �ل�شنة متحم�شاً 

كالنحل  �لبحث  �أ�شئلة  تطاردين  فيها.  و�لبحث  ح�ش�شي  مل�شاهدة 

و�ملنهاج  و�لطالب  باملدر�شة  وعالقتي  و�أد�ئي  ودوري  �أ�شلوبي  حول 

�أن نكون مثاليني، ميكنني  �أنه ل ميكننا  �إدر�كي  ... مع  و�لمتحانات 
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�ملعلم  �أن  من  و�ثق  و�أنا  و�أوظفها،  �لبحث  جتربتي يف  من  �أ�شتفيد  �أن 

و�لباحث يف د�خلي �شيتو�شالن �إىل تفاهم م�شرتك وتعاون د�ئم.

 يف مدرسة البحث ...

�شاأحتدث �لآن عن بع�س �لتاأمالت من خالل �لبحث و�أ�شياء ر�شدتها 

من و�قع مدر�شة �لبحث، ل �أهدف من خاللها �إىل توجيه �لبو�شلة �إىل 

�جتاه معني، ولي�س �لق�شد ت�شنيفها باخلطاأ و�ل�شو�ب، �إمنا هي در��شة 

للو�قع، وتاأمالتي حول ما ر�شدت:

جفاف ...
�لتحتية  و�لبنية  �خلارجية  �لناحية  من  وم�شتويات  باأنو�ع  و�جلفاف 

�لذي وجد لأجله هذ�  و�لدور  �ملهمة  ناحية  �ملتوفرة، ومن  و�لو�شائل 

�لتعليمية  و�لعملية  فيه  �ملقيمني  �لأفر�د  كل  بني  و�لعالقة  �ملكان، 

�أق�شد  ل  �أكرث،  و��شحاً  كالمي  يكون  وحتى  عام.  ب�شكل  �لتعّلمية 

جفاف  عن  �أحتدث  حني  وبخا�شة  �لقلة،  حتديد�ً:  �جلفاف  بكلمة 

من  وقربه  �ملتعة،  عن  وبعده  خ�شونته،  �أكرث:  به  �أق�شد  بل  �لتعليم، 

�ملقرر  و�لكتاب  �لدر��شية  �ملادة  على  وتركزه  و�جلدية،  �لر�شمية 

و�لمتحان ومن م�شتوياته:

جفاف املكان:
�ملدر�شة على ممر للمد�ر�س، ومن �أمامها معرب ملدر�شتني ثانوية و�أ�شا�شية 

�أول  على  و�شلت  ما  �إذ�  �أنفا�شك  تلتقط  �لنحد�ر،  �شديد  موقع  يف 

ومتنف�س  ملعب  هي  م�شفلتة  �شاحة  �ملدر�شة  �أمام  �ملدر�شة.  طريق 

لكل طالب �ملدر�شة، تف�شل هذه �ل�شاحة عن �شاحة مدر�شة �لبنات 

و�آخرها غرفة  �ملدير،  �أولها غرفة  �لقدمية  �لغرف  �لأ�شا�شية، �شف من 

�لأمام  من  �شاحتني  بني  تقع  �لغرف  وهذه  وبينهما �شف،  �ملعلمني، 

�شاحة �لطالب، ومن �خللف �شاحة �لبنات. وهذه �لبناية منف�شلة عن 

�لثاين  �لطابق  �آخر  ويف  �لدر��شية،  �ل�شفوف  فيه  طابقني،  من  مبنى 

غرفة �مل�شادر. ل توجد فيها مكتبة ول خمترب ول غرفة حا�شوب ول 

حديقة مدر�شية �أو قاعة للريا�شة، فهي عبارة عن �شاحة وغرف در��شية 

يبعث ت�شميمها على �لرهبة و�لإح�شا�س باجلفاف.

بع�س  �لدنيا دخلت  لل�شفوف  �لأر�شي  �لطابق  �لطالب يف  بناية  يف 

�لغرف وهي مزينة وجميلة وجدر�نها مزينة بخر�طي�س �لطالب، على 

مطبخ  �لدرج  وحتت  �لعلوي،  �لطابق  �إىل  �لدرج  بيت  ت�شعد  طرفها 

�ملدر�شة ومقر �لآذن. وخري ما ي�شف لنا هذ� �جلفاف حديث �لطالب 

�لو�قع حقيقة، ويبدو عليهم بو�شوح  �أقدر على و�شف  برب�ءتهم، هم 

�لتاأثر باجلفاف، وكاأنهم �آلت، حاولت بكل جهد �أن �أك�شر حديثهم 

فيهم  �أخاطب  و�أن  �لر�شمي،  للكالم  وترديدهم  �لأمور،  مثالية  عن 

طفولتهم:

�لباحث: بتحبو� �ملدر�شة؟ «

�لطالب: نعم. «

�لباحث: طيب �شو �أكرث �شي بتحبوه يف �ملدر�شة؟ «

طالب 1: نتعلم فيها. «

طالب 2: نكت�شب �لعلم. «

طالب 3: بحب �ملعلمني. «

�لباحث: و�أنت �شو بتحب �أكرث �إ�شي يف �ملدر�شة يا عمر، �أكرث �شي  «

بتحبه يف �ملدر�شة ملا تيجي �ل�شبح بتكون مب�شوط وحابب ت�شوفه؟

طالب 4: �لتمارين �لريا�شية. «

طالب 5: نتعلم. «

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.



رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون 62

س
دار

مل
يف ا

ين 
عا

مل
ع ا

صن

�لباحث: �شو بتحب تتعلم؟ «

طالب 5: ريا�شيات. )مقابلة �لطالب، �س: 1( «

يظهر بو�شوح من �إجابات �لطالب �أن �ملدر�شة كمكان لي�شت حا�شرة 

عندهم، ومل يذكر �أحد منهم كلمة تدل على �ملكان، �أو �أن فيها مكاناً 

يحبه �لطالب، ثم يف �شوؤ�ل �آخر حاولت �أن �أ�شل �إىل �ملكان، و�شتظهر 

�أنهم لي�شو� بحاجة للعب،  �أو  �أنف�شهم كبار�ً  هنا كيف يعترب �لطالب 

ول لالألعاب، فهي لالأطفال �ل�شغار، ولي�شت لهم بح�شب ر�أيهم:

طالب يتحدث عن طالب ي�شلمون ورقة �لمتحان ب�شرعة: «

ع�شان يخل�شو� ب�شرعة �أول �إ�شي ع�شان يروحو� ع �لبيت. «

طالب: بروح ع �لد�ر وب�شري يلعب. «

يحبو�  « ما  لي�س  �ملدر�شة.  بحبو  ما  نا�س  يف  هاي  �إذ�ً  �لباحث: 

بحب  ويو�شف  و�ملعرفة،  نتعلم  ع�شان  بنحبها  قلتو  �نتو  �ملدر�شة؟ 

�لتمارين �لريا�شية.

طالب: ع�شان بكون يف عندهم �ألعاب، و�أولد عم ب�شتنو� فيهم،  «

وب�شريو� يلعبو� يف �للعبة، مبارح كانو� يلعبوها وبكملوها.

�لباحث: طيب لي�س ما بلعبو هاللعبة يف �ملدر�شة؟ «

طالب: بجوز �ملدر�شة ما فيها ... بجوز يف �ألعاب خرز و�أ�شياء. «

» )8  - طالب: وع�شان �ل�شاحة و��شعة. )مقابلة �لطالب، �س: 7 

�لباحث: يعني �ملدر�شة ناق�شها �أ�شياء؟ ول كل �شي فيها موجود؟ «

طالب: ناق�س ب�س ��شي.. مكتبة لزم يكون يف �ملدر�شة مكتبة. «

�لباحث: مكتبة .. �شو كمان؟ «

طالب: حو��شيب ع�شان نعرب على �لإنرتنت ونكت�شب معرفة. «

�لباحث: �سو حابني يكون يف �ملدر�شة غري �ملكتبة؟ «

طالب: �ألعاب ... �ألعاب لالأولد �ل�شغار، هذيك �ملدر�شة للبنات  «

�لر�بع مثلنا يف عندهم �ألعاب �أختي عندهم. بتقويل.

طالب: يحطو� رمل و�شحاويل لالأولد �ل�شغار. «

�لباحث: طيب لالأولد �ل�شغار و�نتو؟ «

طالب: ل. )مقابلة �لطالب، �س: 12-11( «

تعقبنا ذلك  و�إذ�  �أثرهما،  �ملدر�شة لهما  �ملكان يف  �ملو�رد وق�شوة  �شح 

�لأثر �شرنى كيف يخلق نوعاً �آخر من �جلفاف، وكيف ت�شري �لعملية 

تروى يف  �أن  �لتي ميكن  �لق�ش�س  من  �لكثري  فهناك  �ملكان،  هذ�  يف 

�أثر �جلفاف �ملتعلق باملو�رد و�لإمكانيات بدرجة كبرية،  �ملد�ر�س عن 

�لعالقات  م�شتوى  على  ويغذيه  �جلفاف،  من  �آخر  م�شتوى  وينتج 

و�لعالقة  وحاجاتهم،  لدورهم  �لطالب  وفهم  �لتعلم،  و�إنتاج  و�لتعلم 

بينهما لي�شت بال�شرورة طردية، فحتى لو توفرت �مل�شادر و�ل�شاحات 

و�لأماكن، لي�س بال�شرورة �أن تفعل وتكون من�شجمة مع �لو�قع، وتنتج 

تعلماً، لأن �للتز�م بال�شكليات �لظاهرة وعدم �لرتكيز على �لغاية من 

وم�شمون  و�ملادية،  �لنف�شية  �لطالب  و�حتياجات  و�أهد�فها  وجودها 

وغاية وجودها يف �ملدر�شة، �شيجعلها بال قيمة.

�ملكتبة  فمثاًل:  �ملدر�شة،  لو�قع  ر�شدي  خالل  من  ذلك  �شاأو�شح 

�ملدر�شية حاجة �شرورية وملحة ولها م�شروعها �ملعد و�أهد�فها �لنبيلة، 

وتكاد ل تخلو مدر�شة من وجود �ملكتبة، و�أمني �ملكتبة، ولكن �ل�شوؤ�ل 

هنا يطرح نف�شه: ملاذ� ل ترتك �ملكتبة �أثر�ً؟ ملاذ� ل حتقق �أهد�فها؟ مل 

�لطلبة  وتعود  و�ملكتبات  �لكتب  وع�شق  �ملطالعة  ظاهرة حب  �أ�شاهد 

يرجع  ذلك  هل  و�لكتاب.  �ملكتبة  من  و�ل�شتفادة  �ل�شتعارة  على 

�إىل �شكلية �ملكتبة، و�أنها وجدت فقط لأنها يجب �أن تكون موجودة؟ 

�إذ�ً مكتبة كبرية وجمهزة ولكن غري م�شتغلة ول موجهة هذ� نوع من 

�جلفاف، فما بالك لو مل تكن موجودة �أ�شاًل: هذ� جفاف م�شاعف. 

ففي مدر�شة �لبحث، �ملكتبة عبارة عن خز�نتني من �لرفوف يف�شل 

بينهما جهاز حا�شوب �ل�شكرتري يف غرفة �ملدير، وت�شمى ... مكتبة. 

�شيت�شور  �أو  تعني كلمة مكتبة،  ماذ�  �لطالب  يعرف  �لأكرث لن  على 

الطالب اأن �ملكتبة هي رفوف يف غرفة �ملدير، فالطالب يعرف �أن هذ� 

�لكتاب من �ملكتبة ولكن ما هي �ملكتبة؟؟ هي رفوف يف غرفة �ملدير 

�لتي ل يدخلها �لطالب -كما ر�أيت- �إل لل�شكوى على طالب �آخر، 

�ِشيق  كيف  ور�أيت  �لطالب،  بها  ت�شبب  م�شكلة  حول  للم�شاءلة  �أو 

�لطالب �أحياناً �إىل تلك �لغرفة، وكان بع�شهم يبكي، مل �أ�شاهد كيف 

من  خروجهم  بعد  بع�شهم  على  �أثرها  ر�أيت  ولكن  �حلكاية،  �نتهت 

تلك �لغرفة يف وقت لحق.

خز�نة  يف  و�لأجهزة  و�ملو�د  �لأدو�ت  من  جمموعة  فهو  �ملخترب،  �أما 

ولول  م�شددة،  وبحر��شة  �مل�شادر،  غرفة  زو�يا  �إحدى  يف  �أي�شاً  مغلقة 

�ملخترب  هذ�  �شر  �أحد  يكت�شف  لن  زجاجية  و�جهة  لها  �خلز�نة  �أن 

�لعجيب. يدخل غرفة �مل�شادر �لطالب �لذين يذهبون لإح�شار جهاز 

عر�س �ل�شفافيات و�مل�شتخدم بكرثة يف �حل�ش�س، لدرجة �أن �لطالب 

متعودون على وجوده عندهم كاأنه �شبورة، فاملعلمون ي�شتخدمون هذ� 

معتادون  �لطالب  �أن  وما لحظته  و�لبطاقات كذلك،  بكرثة،  �جلهاز 

على هذه �لو�شائل.

ع�صابة الربقوق ... التمرد على جفاف املكان ...
ب�شحبته  �ملعلمني  �أحد  دخل  �ل�شرت�حة،  وقت  ويف  �لأيام،  �أحد 

ما  عادة  �لتي  �ملدير  غرفة  �إىل  �شنو�ت  ثماين  يتجاوز عمره  طالب ل 

ب�شوت  يتكلم  �ملعلم  كان  �ل�شرت�حة.  �أوقات  �ملعلمون  فيها  يجل�س 

�أ�شتاذ  �ملدير: هذ� هو �مل�شوؤول عن �ملجموعة طلعو� يا  مرتفع خماطباً 

من �لفتحة �إللي يف �ل�شيك على �ل�شور ملقطني برقوق، وقال ببيعو� 

يف �أولد �ملدر�شة كل �أربع حبات ب�شيكل وهاي �لغلة. �أ�شار �إىل بع�س 

ونربة �شوته  ولغة ج�شده  و��شحاً،  �ملعلم  يده كان حما�س  �لنقود يف 

على  �لقب�س  و�ألقى  ومهمة  كبرية  تهريب  عملية  �أحبط  باأنه  توحي 

خارج  �لت�شلل  منها  للقانون،  وخرقاً  عدة  خمالفات  �رتكبت  ع�شابة 

حدود �ملدر�شة، و�ل�شرقة، و�لبيع يف �ل�شوق �ل�شود�ء.

�شعرت �أن وجودي قد �أثر على �لق�شية، مل يعلق �ملدير، و�أكمل �ملعلم 
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�إيل ميد نحوي يده �لتي فيها �لنقود لأر�ها. ب�شر�حة،  حديثه موجهاً 

تفكري:  ودون  مازحاً  له  وقلت  مر�قباً،  �أو  �أكون حيادياً  �أن  �أ�شتطع  مل 

»ردو� �إليهم ب�شاعتهم و�أمو�لهم �أول«. غادرت �ملكان بعدها مع �شماع 

�لتعليقات على �لق�شة من هنا وهناك، ومل �أعرف كيف تعاملو� معهم، 

حماولة  هو  �لق�شة  يف  �نتباهي  لفت  ما  �لق�شة.  نهاية  كانت  وكيف 

�لطالب �أن يقول �إنها لي�شت �شرقة، لقد قطفو� �لربقوق من �شجرة يف 

حديقة بيتهم �لقريب من �ملدر�شة. ويف �شرد هذه �حلادثة ل �أريد �أن 

�أبدو كاأنني بعيد عن �لو�قع، وكاأنني �أحتدث عن ق�شة خيالية، �أو �أبدو 

�أ�شا�شيني وكم�شة  �أمرين  �أفكر يف  مثالياً، ولكن جعلتني هذه �لق�شة 

من �لأ�شئلة: �لأول: مترد هذه �ملجموعة من �لأطفال وخروجهم من 

�ملدر�شة و�ن�شغالهم باأمور �أخرى خارج حدودها ونظامها. و�لثاين: �إن 

هناك نوعني من �لتعلم؛ تعلم د�خل �شفوف �ملدر�شة خمطط ومعد له 

وتابع لنظام �ملدر�شة وقو�نينها و�أدو�ت قيا�شه و��شحة؛ وتعلم خمتلف 

ينتجه �لأطفال ويطورونه عرب ممار�شة عملية فيها نزعة من �لتمرد وخرق 

للقانون �ل�شائد، ولكنه يخدم منوهم ويعدهم للحياة. و�لغريب �أننا رمبا 

نعاقبهم على هذ� �لتعلم، كما نعاقبهم بتعلم ممل خا�شع للقانون. �إذ�ً، 

ماذ� �شيفعل �لأطفال لو كان �لتعليم �لذي نقدمه مماًل؟ ونحرمهم من 

تعلمهم �لذي ينتجونه، بل ونعاقبهم عليه؟ ملاذ� ل يوجد ما ي�شغلهم 

يف �ملدر�شة؟ �ألي�شت �ملدر�شة من �أجل �إعد�دهم للحياة؟ ملاذ� مننعهم 

بيعه،  لقاء  ثمن  على  ح�شل  �لربقوق  باع  عندما  �حلياة؟  ممار�شة  من 

وتعلمه ما �لثمن �لذي نقدمه له يف �لتعليم �شمن �لقانون؟

جفاف من نوع اآخر ...
يف تلك �ل�شفوف �لباردة كنت �أجل�س قبل خم�س وع�شرين �شنة، وما 

ز�ل ذلك �لتلميذ �ل�شغري يعي�س د�خلي �إىل �ليوم، حيث �أر�ه يف كل 

�شف �أدخله ما ز�ل جال�شاً مت�شمر�ً خلف مقعده �خل�شبي مل يتحرر، 

وما زلت حتى �ليوم �أحاول حتريره بتحرير من يجل�شون �ليوم مكانه. 

ما ز�ل �شوته يحدثني عن غبار �لطبا�شري، ولوح قامت، ومقعد خ�شبي، 

ول يحدثني عن جفاف �ملكان فقط، بل عن جفاف �لأ�شلوب وق�شوة 

�ملدر�شة �أي�شاً. لقد كان ذكياً ملاحاً يحب �حلرية و�لق�شة و�خليال، �إل 

�أن تركيزه كان كيف يح�شل على ذلك �خلط �لأحمر �لذي يعني �أن 

حله �شحيح، وكلمة غريبة ل يفهم ماذ� تعني متاماً، �إل �أنه يعرف �أنها 

تعني ر�شا �ملعلم عنه، وعالمة كاملة يف �ختباٍر �إذ� مل تكتمل كانت 

تبكيه هارباً �إىل مكان يجل�س فيه وحيد�ً مهزوماً على تق�شريه، يتو�رى 

عن �لنا�س من �شوء عمله.

وكلمة  بالت�شعينات،  تزد�ن  �ل�شهادة  كانت  �شف،  �إىل  �شف  من 

نهنئ ذويه هارباً بها �إىل �لبيت من حمل ثقيل وهم م�شتطري ي�شمى 

�لطالب،  ولكل  �ل�شهاد�ت  كل  يف  مكتوب  �لنهائية،  �لمتحانات 

وحتى هذ� �ليوم �لنظافة و�لرتتيب جيد�ن، �حرت�م �لنظام جيد، وهذ� 

اإنه  مثال م�شغر على ثبات �لأ�شياء وجفافها منذ عقود. قال يل مرة 

�أن يذهب يف �ل�شباح فيجد �ملدر�شة قد تفجرت. كان يحب  يتمنى 

خافت  �شوء  على  وغريهما،  وحديدون  �لغولة  عن  جدته  حكايات 

و�لن�شوج،  بالقوة  و�أ�شعرته  خياله  وغذت  مد�ركه  و�شعت  حكايات 

ول  مقاعد  ل  �ملكان،  لي�س  فاملكان  خمتلفاً؛  �لتعلم  كان  حيث 

و�إثارة  ت�شويق  �متحاناً.  ويقدم  �أن يحفظ  منه  ولي�س مطلوباً  طب�شورة، 

على  يغفو  وهو  �شعره  تتخلل  بيد  بحنان  معلمته  من  ومل�شة  ود�فعية 

ركبتها �أحياناً قبل �أن تكتمل �حلكاية.

وطب�شورة  لوح  هي،  هي  �ملقاعد  لتكون  معلماً  وعاد  كثري�ً  يبتعد  مل 

وقلم �أحمر وكتاب مقرر ودفرت ح�شور وغياب، ودفرت عالمات، ودفرت 

يلوح  �لمتحان  ز�ل  وما  ويرددون،  �لأطفال يحفظون  ز�ل  ما  حت�شري، 

هي  قليلة، وهذه  �أ�شابيع  �أو  �أيام  �لدر��شة حتى يهبط بعد  تبد�أ  اأن  ما 

اأن  �لمتحانات،  �أقدم  �أن  �ملنهاج،  �أنهي  �أن  دوري  كمعلم،  وظيفتي 

و�لقو�نني،  بالتعليمات  �لتزم  �أن  عالية،  عالمة  على  طالبي  يح�شل 

وي�شعر �ملعلمون بالر�شا �لتام �إذ� ما قامو� بو�جبهم ونفذو� ح�ش�شهم 

و�أنهو� �لكتاب �ملقرر، وح�شل طالبهم على ن�شبة عالية من �لعالمات 

يف �لمتحانات �لنهائية، وبخا�شة �لوز�رية.

�لباحث: طيب يف �ملدر�شة، �أكرث �إ�شي بتوخذوه يف �ملدر�شة غري  «

ريا�شيات، علوم،  بنوخذ ح�ش�س عربي،  يعني  و�لكتابة،  �لقر�ءة 

غري  �ملدر�شة  يف  بتعملو�  �شو  غريه  طيب  دين.  مدنية،  وطنية، 

�لدر��شة؟

طالب: بنوخذ �متحانات. «

�لباحث: �متحانات ... غري �لمتحانات؟ «

�شمت. )مقابلة �لطالب، �س:3(

قر�ءة، كتابة،  �ملدر�شة:  فهَم �لطالب لدور  رمبا يظهر هذ� �جلو�ب 

يرى  كيف  نرى  �أن  ميكننا  �ملقابالت  ومن  �متحانات.  در��شة، 

كالم  وكذلك  �لطالب،  ودور  �ملدر�شة  ودور  دورهم  �ملعلمون 

�مل�شرف و�ملدير:

�لباحث: وهل ترى �أن هناك تركيز�ً على �لنتائج )نتائج �لمتحانات  «

�لوز�رية وغريها(؟

�مل�شرف: �آه .. يف تركيز على �لنتائج نعم. «

�لباحث: يعني �لرتكيز على نتائج �لمتحانات؟ «

�مل�شرف: نعم ... �أ�شا�شاً ... كل حمورنا و�شغلنا بكون على نتيجة  «

�لمتحان هذ� طول �ل�شنة.

�إللي  « �لختبار�ت  نتائج  على  بناء  �أ�شيفلك  بحب  هان  �مل�شرف: 

�ل�شف  معلمني  من  �جلاي  �ل�شنة  نطلب  رح  حالياً،  يقدموها  رح 

�لر�بع على �شبيل �ملثال �إنهم يعملو� �ختبار حت�شيلي، للك�شف عن 

�ل�شابقة، ع�شان يعملو� خطة عالجية. )مقابلة �مل�شرف،  �خلرب�ت 

�ش: 12(.

مكانك  « من خالل  حتقيقها  �إىل  ت�شعى  �لتي  �لأهد�ف  �لباحث: 

كمدير؟

�إللي  �لو�قع  يفهم  حتى  بر�مج  خمه  يف  بظل  عام  ب�شكل  �ملدير 
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فيها  بعي�س  �إللي  �ملوؤ�ش�شة  تكون  �إنها  ب�شعى  مدير  �أي  بعي�شه، 

ميلك  ما  �أق�شى  يعني  و�لتعليم.  �لرتبية  يف  �إحنا  خا�شة  ناجحة، 

�ملدير �إنه يجيب جيل ناجح علمياً. )مقابلة �ملدير، �س:3(

�ملدير: ب�شوف �إنه �ل�شارع �أقوى من �ملدر�شة، بظل ق�شية �لتعليم  «

ت�شبطه  قادر  م�س  �لطالب،  ت�شبط  قادر  م�س  كمدر�شة  �أنت  �إذ� 

�أب�شط �لب�شيط تر�شب �لطالب �لتي�س، تر�شبه، ع م�شتوى �لنتائج، 

)مقابلة  علمته.  ما  علمته  ما  �أنت  �إذ�  �لكبرية.  �ل�شفوف  وخا�شة 

�ملدير، �س: 4(

معلمة: اأنا بح�ش واأنا جاي �إنه يف م�شوؤولية يف مادة بح�س �إنه لزم  «

�أعطي معلومات  �إنه  للطالب، بح�س هديف هيك  �أعطيها  اأفرغها، 

�أعطي ... . )مقابلة معلمة، �س: 3(

معلم يتحدث عن مهنة �لتعليم: �أنا يف نظري مهنة �لتعليم مقد�شة  «

وتعاىل يف  �شبحانه  �هلل  و�إر�شاء  وطني،  و�جب  �لو�حد  فيها  يقدم 

�لبد�ية. مئة باملئة و�هلل بدون جماملة �أنا ر��شي عن �ملهنة.

�أجيال،  « ببني  �أنا  �إين  ب�سعر  عنها:  ر��شياً  جتعله  �لتي  �لأ�شباب 

ب�شعر  �أعطيهم  ما  �شو  يعني  �أقدملهم  بحب  للطالب،  وبقدملها 

�شنة  كل  نهاية  يف  يعني  �أكرث،  �أعطي  لزم  �لآن  حلد  �إين  حايل 

ب�شوف �إذ� �لأولد و�شلو� �إنه �لولد �بن �ل�شف �لثاين قادر على 

و�رتياح كبري جد�  مرتاح،  �إين  ب�شعر  �أنا د�خليا  و�لكتابة،  �لقر�ءة 

�إللي  �لإ�شي  هذ�  �شليم،  ب�شكل  ويكتب  يقر�أ  ي�شتطيع  �لولد  �إنه 

بخليني �أ�شعر بارتياح. )مقابلة معلم، �س: 2-1(

معلم: �أقلك .. �أنا لو باخذ�س ر�تب باجي �أدر�س؟ بجي�س �أدر�س،  «

�أنا لو �إين �شايف �إ�شر�ئيل فاحتة باجي بدر�س؟ و�لدليل خم�شني 

باملية من عمال �إ�شر�ئيل �لتحقو� يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، هاي 

هم بحكو� عن ت�شكري �مل�شتوطنات. )مقابلة معلم، �ش: 8(

�أ�شتاذ  « �أي  �لباحث: طيب بدي حتكويل عن ح�شة هال ما حتكو� 

ب�س مثاًل ح�شة �نب�شطو� فيها، وما حبيتو�، هاي �حل�شة تنتهي. رن 

�أعطينا  �أ�شتاذ  يا  �جلر�س؟ خليك  رن  لي�س  �هلل  يا  وقلتو�  �جلر�س، 

كمان ح�شة.

طالب: ح�شة �لعربي. «

�لباحث: �شو �شار، لي�س �نب�شطت فيها، وما حبيت تنتهي؟ «

�أنا يوم �طلعت على �للوح رن �جلر�س بقيت  « لأنه  الطالب نف�سه: 

بدي �أكتب، �شرت �أقول لالأ�شتاذ �أعطينا �أخرى ح�شة.

�لباحث: ع�شان تكتب؟ «

الطالب: �آه. «

�لباحث �شو تكتب يعني كنت حتل �إ�شي ول خط كتابة؟ «

الطالب: ل، �أحل �إ�شي تدريبات كنت غايب، و�أطول، وتخل�س  «

�حل�شة.

�لباحث: طيب �أنا ق�شدي غري �إللي حكيته، ق�سدي يعني ح�سة  «

جميع �ل�شف، كنا مب�شوطني فيها لأنه �لأ�شتاذ عمل هاي �ل�شغلة، 

ح�شة  يف  �أ�شياء  �شفتو�  �شو  تخل�س،  �حل�شة  حبينا  وما  �نب�شطنا، 

منيحة؟

عن  « �إلنا  يقولو�  �شارو�  بنتني  �لعيادة  عنا  �أجو  مرة  ح�شة  طالب: 

�لأغذية ولعبونا �ألعاب.

�لباحث: لعبتوا �ألعاب معهم؟ ريا�شة ول جو� �ل�شف؟ «

طالب: جو� �ل�شف. «

طالب: م�شابقة عن �لغذ�ء. «

�لباحث: هاي �نب�شطو� فيها كثري؟ �أين �أح�شن هاي ول ح�س�ش  «

�لأ�شتاذ؟

طالب: لأ هي. «

طالب: �لثنتني..... ع�شان بنك�شب �ملعرفة. «

�لباحث: بجوز �إلو ر�أي ثاين. هي �أح�شن ول ح�شة �لأ�شتاذ؟ «

�لطالب: لأ �حل�شة هذيك �أح�شن، لنا �نب�شطنا فيها كلنا ... وكلنا  «

�أخذنا ... )مقابلة �لطالب، �س: 8(

تو�شيل  على  �لرتكيز  يظهر  �ل�شابقة  �ملتنوعة  �لقتبا�شات  كل  ويف 

�ملعلومة، وعلى نتائج �لمتحان ليظهر يف مقابلة �لطالب �لتي وردت 

يف �آخر �لقتبا�شات �أنهم مل يتذكرو� ح�شة و�حدة �شعرو� فيها باملتعة 

�لوحيد  �ل�شيء  ولكن  �ل�شبب،  �أعرف  ل  تعلمهم،  �أثناء  و�لت�شويق 

�لذي تذكروه هو زيارة من �لعيادة كانت خمتلفة، لعبو� فيها، وتعلمو�، 

يتعلمون  ح�ش�شهم  �أن  ينفي  ل  �لكالم  وهذ�  ذ�كرتهم،  يف  فعلقت 

منها، و�أنهم معجبون بها، ولكن بر�أيهم ح�ش�س �ملعلم لي�شت للعب 

معجب  فهو  �ملعرفة.  بنك�شب  ع�شان  �لثنتني..  �لطالب:  قال  حني 

ويف  وفرح،  لعب  �لأوىل  يف  �ملعلم،  بح�شة  ومعجب  �لعيادة،  بح�شة 

�لثانية �كت�شب �ملعرفة.

سلة املهمالت ...
�شلوك  يف  �شيئاً خمتلفاً  �لر�بع لحظت  لل�شف  �حل�ش�س  �إحدى  يف 

�لطالب، حني �كت�شفت �أن �شلة �ملهمالت تعني لهم �شيئاً خمتلفاً، 

فاأنا كمعلم �أعرف �أن �شلة �ملهمالت يف �ل�شف لرمي �لنفايات، وبري 

�لأقالم، ورمبا ت�شتخدم �أحياناً للعقاب، حني يطلب من �أحد �لتالميذ 

�أن يقف يف �لز�وية عندها، لكن ما لحظته يف هذ� �ل�شف �أن �ل�شلة 

حتمل معنى خمتلفاً، فخالل �حل�شة كان �لطالب يتو�فدون �إليها، ويف 

�أن طالباً  �لوقت حتى  للنزهة، وت�شييع  فرت�ت خمتلفة، وكاأنها مكان 

وقف عندها ياأكل حبات �لبزر، ويبدو عليه عدم �لكرت�ث �أو �لقلق 

من �أن ير�ه �ملعلم، كنت �أعرف �أن هذ� �لت�شرف جتاوز لأكرث من قانون، 

فالبزر ممنوع بيعه يف مق�شف �ملدر�شة، فكيف �إذ� كان يف �حل�شة ووقت 

تفكرينا  بني  �ملوجودة  �لفجوة  �إىل  �ملوقف  هذ�  نبهني  وقد  �لدر�س. 

كمعلمني وتفكري �لأطفال، فالأطفال هنا ينظرون �إىل �شلة �ملهمالت 

الأ�سياء  هي  فكم  منها،  ننظر  �لتي  �لنظر  ز�وية  عن  ب�شكل خمتلف 

�لتي ميكن �أن ن�شنفها مع �شلة �ملهمالت، مبعنى كم نحن بعيدين عن 

فهم طالبنا وحاجاتهم وتوجهاتهم؟ وما هو حجم �لن�شجام �ملتبادل 

�ملن�شود؟  �لهدف  نحو  �ل�شري  يف  وتعاوننا  وطالب  كمعلمني  بيننا 

يفهم  وكيف  وحاجاتهم؟  طالبه  ت�شرفات  ويف�شر  �ملعلم  يفهم  كيف 
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�لطالب �أهد�ف معلمهم ودوره ودور مدر�شتهم؟ و�أخري�ً ما عالقة هذ� 

�لت�شرف بد�فعية �لطالب و�نخر�طهم يف �حل�شة؟ 

و�أ�شميته  �لك�شاف  زي  يرتدي  �لذي  �لطالب  هذ�  منظر  �شدين 

نقل  يف  �ملعلمني  وي�شاعد  �لأول،  �ملقعد  يف  فهو  �ملدلل،  �لطالب 

�لأغر��س و�ملناوبة، كما �أنه يبدو عليه �أنه ل يقلق من �أن يعامله معلم 

بق�شوة، فهو يتفح�س �لو�شائل على طاولة �ملعلم، ويتحرك يف �ل�شف 

كثري�ً، فكرت مبو�شوع �لطبقية يف �ل�شف، وكيف يقوم �ملعلم مر�ت 

بالهتمام بطالب ما على ح�شاب طالب �آخر، فيكون �لطالب �لذكي 

و�ملدلل �لذي ي�شاعد �ملعلم ويجيب عن �لأ�شئلة د�ئماً وينال �لر�شا 

�ملدر�شة،  يف  �لنظام  ميثل  �لطالب  وهذ�  �ملعلم،  من  وال�ستح�سان 

�شنفته يف  تفكريي حني  كان  �ملعلم. هكذ�  يريد  كما  ي�شري  حيث 

د�ئرة �ملدللني، و�أن هناك �شنفاً �آخر من �لطالب يف قائمة �ملتمردين 

على �لنظام �لذين ي�شعرون بخيبة �لأمل من تعامل �ملعلمني معهم، 

�شيء  ميكنهم عمل  ول  �أذكياء،  وغري  مهتمني،  نظرهم غري  فهم يف 

يف �حلياة، فال يبدون �هتماماً باملدر�شة، وي�شدقون �أنهم ل فائدة من 

�أنهم ل يقدرون على �شيء،  وجودهم، فيجل�شون �شامتني مقتنعني 

�أبو عادل )�لآذن(  وقد ذكرهم طالب ذكي يف �ملقابلة قائاًل: مر�ت 

بخلي �لأولد �إللي م�س �شاطرين يدهنو� ع�شان يتعلمو�. وكان �شياق 

�حل�شة  ويف  �ملدر�شة.  �لأولد يف  يحبها  �لتي  �لأ�شياء  عن  �حلديث 

�ملدللني، و�شعرت  �لذي حتدث من  �لطالب  كنت قد �شنفت هذ� 

من كالمه هذ� �أنه على �لرغم من كونه مدلاًل، �إل �أنه يح�شد هوؤلء 

يف  يعملون  لأنهم  �شاطرين(  )م�س  بقوله  و�شفهم  �لذين  �لطالب 

�لذين يح�شلون على عالمات  �لأذكياء  �لطالب  �لدهان، وهو من 

عالية ول يدهنون.

وذهابي يف هذ� �لجتاه من �لت�شنيف جعلني �أفكر كيف نرى �لطالب؟ 

يرى  فبع�شنا  وميوله؟  ندرك حاجاته  وهل  �لطالب؟  دور  نرى  وكيف 

بي�شاء  �لطالب كوعاء ل بد من ملئه، وبع�شنا يرى �لطالب ك�شفحة 

للرعاية  بحاجة  �شغرية  كنبتة  ير�ه  بع�شنا  نريد.  ما  عليها  نكتب 

�أت�شاءل عنه: لو كان  و�لهتمام. فلكل معلم نظرته وروؤيته، ولكن ما 

�أو �شفحة، فهو يف كل �حلالت �شيء عاجز ل  نبتة  �أو  �لطالب وعاء 

ميلك من �أمره �شيئاً، وعلى �ملعلم �أن يح�شوه باملعلومات. �أم �أن �ملعلم 

ميكن �أن يرى �لطالب ك�شريك �أو ك�شيء �آخر ل �أدري ما يكون، رمبا 

�أن  �لتي علي  �أرى �لطالب كاإن�شان لديه قدر�ته ومو�هبه ومهار�ته  �أن 

�إليها. هذ� �لتفكري قادين  �إىل �لو�شول  �أمكنه من �متالكها و�أ�شاعده 

�لطالب  �إىل  �أنظر  ل  �أن  �لبحث  خالل  تعلمت  حني  ما  �سيء  اإليه 

ك�شيء ما �إل بعد �أن �أفهم �لطالب و�أعرف عنه كل �شيء، فكما ذكرت 

مدلل،  غري  وهذ�  مدلل،  هذ�  �لطالب  بت�شنيف  قمت  �أنني  �شابقاً 

و�أت�شاءل ملاذ� يتعامل �ملعلمون مع نخب من �لطالب بطريقة تختلف 

قادتني  �شيئاً  تعلمت  حني  ت�شنيفاتي  كل  و�نهارت  �لآخرين؟  عن 

�إليه �ل�شدفة، رمبا يكون �شيئاً ��شتثنائياً �أو خا�شاً، �إل �أنه جعلني �أعيد 

�لتفكري، وتعلمت �أن ل �أ�شنف �لطالب، �أو �أنظر �إليه نظرة ما، �إل بعد 

�أن �أعرفه. كل هذ� �لتفكري جاءين بعد �أن �كت�شفت �أن �أحد �لطالب 

يجب  �أنه  ففكرت  �لأم.  يتيم  كان  �ملدللني  من  قائمتي  يف  �مل�شنفني 

اأن يكون مدلاًل. و�شعرت بالذنب لأنني مل �أفهمه جيد�ً، و�أح�ش�شت 

برغبة يف �أن �أذهب �إليه و�أعتذر عن فكرتي عنه، و�نبني �شمريي جد�ً 

مع �أنني مل �أ�شره بكلمة �أو نظرة حتى. فقط لأنني كنت قد فكرت فيه 

بطريقة خمتلفة. لقد كان ي�شتحق كل �لهتمام من �ملعلمني. وكنت 

�أحتدث مع �شخ�س حول �لبحث عن هذه �لق�شة �لتي تاأثرت بها جد�ً، 

وكنت قا�شياً على نف�شي حني ��شتوقفني كالمه قائاًل �إنها حالة و�حدة، 

وحالة اإن�سانية، �أتفهم موقفك منها، و�أعرف �أهميتها، ولكن بالعودة �إىل 

ولكنه من  يتيم،  �ل�شف طفل  لو كان يف  ماذ�   ... و�ملهملني  �ملدللني 

قائمة �ملهملني يجل�س وحيد�ً يف �لدرج �لأخري؟!

�ملد�ر�س  يف  �ملعاين  »�شنع  بحث  �إطار  يف  تنفيذها  مت  �لتي  �لأن�شطة  من 

�لفل�شطينية«.
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يف �أحد �لأيام �لتي كنت �أعمل فيها على �لبحث، عدت من ر�م �هلل 

�إىل قريتي يف �شيارة ركاب �شغرية، ومعي بع�س �لأ�شدقاء يف �لطريق. 

وكان غري  يعمل،  �لثمن ل  لت�شجيل  �ملخ�ش�س  �لتاك�شي  كان عد�د 

منعطف  على  �ل�شيارة  بنا  �نحنت  وكلما  جيد،  ب�شكل  مكانه  مثبت 

وتثبيته،  باإعادته  �ل�شائق  و�ن�شغل  مكانه،  من  �لعد�د  �شقط  �شعب، 

حاولت م�شاعدته و�أعدته مرة �إىل مكانه، و�شالت �ل�شائق ملاذ� ت�شعون 

نف�شك. �شحك  و�أرح  �ل�شباك  �رمه من  ت�شتعملونه؟  �لعد�د ول  هذ� 

�ل�شائق وقال: هذ� �لعد�د لي�س له فائدة �إل �أن �لقانون يحتم علينا �أن 

�أن يكون موجود�ً. قلت  يكون موجود�ً، و�إل تعر�شنا للمخالفة، �ملهم 

لل�شائق: �إن حياتنا مليئة مبثل هذه �لعد�د�ت. رمبا مل يدرك �ل�شائق ما 

قلته متاماً، ولكنه و�فقني �لر�أي. �أما �أنا فاأخذين هذ� �حلو�ر �إىل �لبحث 

و�إىل �ملدر�شة و�إىل عملي كمعلم، ورحت �أح�شي �لعد�د�ت �لتي ميكن 

�أن �أجدها يف مدر�شتي، فهل هناك يف �ملدر�شة �أ�شياء مثل هذ� �لعد�د 

ل تعمل ولي�س لها فائدة و�ملهم �أن تكون موجودة؟ هذ� �ل�شوؤ�ل �أطرحه 

على �أي �إن�شان له عالقة بالتعليم وباملدر�شة، هل نفكر مب�شمون �لأ�شياء 

�عرف؟  ل  �أي�شاً  �ل�شكل  �إهمال  نحو  ن�شري  �أننا  �أم  فقط  ب�شكلها  �أم 

ولكن ما �أعرفه �لآن �أن عملي على �لبحث قد �أ�شابني بهو�س �لبحث 

على  �لعمل  من  �نتهيت  لو  وحتى  �لأ�شياء.  بني  و�ملقارنة  و�لتحليل 

 ويفَّ ومني. ومن �شور هذ� 
َّ

�لبحث، لن ينتهي �لبحث من �لعمل علي

�لهو�س �أن �أ�شئلة �لبحث تطاردين، يف كل مكان �أ�شاأل د�ئماً، و�أحلل، 

و�أد�س �أنفي يف كل �شيء، ما جعلني �أخ�شى على نف�شي كوين معلماً 

من �هتمامي بكل �لتفا�شيل، و�أ�شبحت �أحاول جاهد�ً �إم�شاك �لع�شا 

�أ�شتطيع  ما  بقدر  بعملي  �أقوم  و�أن  �لأمور،  بني  و�ملو�زنة  �لو�شط،  من 

�إىل تطوير  و�أو�جه كل �ل�شعوبات، و�أكمل �مل�شو�ر �لذي بد�أته �شاعياً 

نف�شي وخربتي. وهذ� ي�شعني يف موقف �شعب، فكيف �شاأتعامل مع 

�لأ�شياء و�لأمور �لتي �أعتقد �أنها غري جمدية يف مهنتي )عد�د�ت( ويف 

�لوقت نف�شه علي �لقيام بها، و�إل ح�شلت على )خمالفة(.

ذلك  ويف  بالو�قع،  و�أ�شطدم  �أمترد  �أن  �إما  عدة؛  خيار�ت  بني  و�أنا 

للقيام  �شيئاً  وقتي  من  �أجعل  �أن  و�إما  وجهدي؛  لطاقتي  ��شتنز�ف 

على  بجهد  و�أعمل  بها،  مقتنع  غري  كنت  لو  حتى  �لروتينية  بالأمور 

بال�شكليات  �شاأقوم  ولل�شغوط  للو�قع  ��شت�شلمت  لو  لأنني  �مل�شمون، 

فقط، وهذ� ما يدفع �لتعليم ثمنه، فيمكنني �أن �أجهز دفرت �لتح�شري، 

لأور�ق  و�آخر  �لمتحانات،  لأور�ق  مبلف  و�أحتفظ  �لعالمات  و�أر�شد 

�ملنهاج. وحني  و�أنهي  �لو�شائل،  وبع�س  لل�شف  لوحات  �أعد  �لعمل، 

يزورين �مل�شرف، ��شتخدم �لو�شائل يف �حل�شة، و�أ�شع فيها كل طاقتي. 

هل بقي �شيء �آخر حتى �أكون معلماً مميز�ً ل يرتكب �ملخالفات؟ مع �أن 

�ملخالفة لي�شت مهمة �أي�شاً، فهي �شكلية، فما �لفرق بني معلم ح�شل 

على تقدير ممتاز ومعلم ح�شل على تقدير �شعيف؟ وما تبقى يعود �إىل 

فيما  �هلل  �إل  رقيب   
َّ

علي ولي�س  و�أمانتي،  و�أخالقي  �لذ�تي  �ن�شباطي 

و�أتابع،  �أ�شاءل فيه،  �أن  �ل�شيء �لأهم و�لأجدر  بامل�شمون، وهو  يتعلق 

و�أر�قب كل �شغرية وكبرية. �أو هناك خيار �آخر رمبا تقودين �لظروف �إىل 

�لتوقف عن �لتعليم، و�لبحث عن مكان ميكنني فيه ممار�شة معتقد�تي 

يف �لتعليم، و�لتعبري عنها، لي�س يف و�قع عملي، و�إمنا يف كتاب �أو بحث. 

بع�شهم  �أدو�ر�ً خمتلفة،  يوؤدي  �أن  نف�شه ميكنه  �ملعلم  �أن  هنا  يظهر  وما 

يتنقل بينها، وبع�شهم �لآخر ي�شتقر على �أمر ما ويلتزم به على مدى 

وبع�شهم  طالبه،  على  خا�س  وتاأثري  منتج  منها  ولكل  عدة.  �شنو�ت 

وحاجات  حاجاته  مع  تعار�س  و�إن  بدقة،  �لنظام  منه  يطلب  ما  يقدم 

طالبه، وبع�شهم يتبع حاجاته وحاجات طالبه، و�إن تعار�س ذلك مع 

�لنظام، وبع�شهم يو�زن بني �لأمرين، فيقوم مبا ير�شي �لنظام وير�شي 

�إن كل  ير�شي طالبه.  ول  �لنظام  ير�شي  ل  وبع�شهم  وطالبه،  نف�سه 

�لقو�نني و�لآليات و�لإ�شالحات �لتي وجدت يف �لنظام �لتعليمي هي 

من �أجل �لطالب، فلماذ� ت�شغلنا هذه �لأ�شياء عن �لهتمام به؟!

�ملدر�شة،  �أمر مهم وخطري يف  �إىل  �إىل لفت �لنتباه  ياأخذين  ما  وهذ� 

وهو �ل�شكل و�مل�شمون، حيث ميكننا ب�شهولة �شبط �ل�شكل ومر�قبته، 

وميكننا ب�شهولة �لإبد�ع يف �ل�شكل و�إجنازه، ولكن �مل�شمون �أمر خفي 

بع�س �ل�شيء، تظهر نتائجه على فرت�ت متباعدة، ول ميكننا تتبع �لعمل 

على �مل�شمون ب�شهولة، �إمنا نرى �أثره ونتائجه، وعلى �شبيل �ملثال: لو 

ر�أينا �شفاً يحب �ملطالعة ويحب �لكتب، مثقف، ويعرف �أ�شماء �لكثري 

�لبحث  يف  خربة  وعنده  �لق�ش�س،  من  �لكثري  ويروي  �لكتب،  من 

و��شتخد�م �ملكتبة، �شنكت�شف ب�شرعة و�شهولة �إن هذ� نتيجة �هتمام 

�ملعلم مب�شمون وجود �ملكتبة و�أهد�فها، حتى لو كانت رفني يف غرفة 

�شيقة. باملقابل لو كانت مكتبة كبرية مليئة باأنو�ع �لكتب و�لق�ش�س 

و�لرو�يات وخمتلف �ملو�شوعات و�لكتب �لعلمية و�لتاريخية و�لدينية، 

ل�شتعارة  و�أيام  للمكتبة،  و�أمني  �لطلبة،  من  جلنة  وللمكتبة  وغريها، 

بالكتب،  �لطالب  من  �هتماماً  نرى  ول  منظم،  �شيء  وكل  �لكتب، 

�ل�شيارة  ففي  فقط.  �شكلية  ف�شتكون  لدورها،  تفعيل  هناك  ولي�س 

مقود وعد�د. للمقود عمله وللعد�د عمله، وكذلك يف �ملدر�شة هناك 

�شنعمل  فهل  كالعد�د،  �أ�شياء  وهناك  �أهميتها،  يف  �ملقود  ت�شبه  �أمور 

�أن  باإمكاننا  �أنه  �أعتقد  �مل�شمون؟  �شنبحث يف  �أم  فقط  �ل�شكل  على 

منتلك �خليارين ونعمل بهما، و�أن نركز على م�شمون �لعملية �لرتبوية 

�أطفالنا  تعليم  من  و�أهد�فنا  �ملدر�شة  وجودنا يف  وم�شمون  و�لتعليمية 

حني  وفعال.  �أي�شاً  ر�ٍق  �شكل  يف  ومقدماً  ومتو�زياً  مرتبطاً  م�شموناً 

جنعل من �ل�شكل �آليات و�أدو�ت فعالة لها دورها ولها �أهد�فها، تغذي 

�مل�شمون، وتهتم به، و�أن نحمي وندعم �ملعلم �لذي مي�شك بهذ� �ملقود، 

ونعزز �هتمامه باملقود ل بالعد�د ... �ملعلم ... �لذي يقود �أجيالنا �إىل 

بالعد�د  �أو ين�شغل  باملقود بكل تركيزه،  �أن يتم�شك  فاإما  م�شتقبلهم، 

حتى يبقى مكانه ول يتعر�س للمخالفة ... حينها �أخ�شى ما �أخ�شاه 

اأن نتعر�س حلادث خطري.
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