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و�سيم الكردي

مفتتح العدد

 املعلمون ... الكربياء والدور

�ملعلمون ي�رضبون، وهو يعرفون و�قع �ل�ضلطة �لوطنية �لفل�ضطينية �ملايل، ومع ذلك ي�رضبون. ومع ذلك �أي�ضًا ل ينبغي لأحد �أن يلومهم 
على ذلك، ل ينبغي لأحد �أن يدعي باأن م�ضلحة �لطلبة تقت�ضي عزوف �ملعلمني عن �للجوء �إىل خيار�ت �رضعية. �مل�ضكلة لي�ضت يف 
�لإ�رض�ب، بل �مل�ضكلة يف وحدة �ملعلمني وعدم �ل�ضماح لأي كان من �أن يلعب مب�ضائرهم وبقر�ر�تهم؛ �ضو�ء �أكان ذلك من د�خل 
قطاع �لتعليم �أم من خارجه. �ملعلمون يحتاجون �إىل �ضون كر�متهم وكربيائهم، ودون ذلك فال معنى للتعليم ول جدوى منه. ل يحق 
لأحد �أن يك�رضهم، ول �أن يك�رض �إر�دتهم. �أيُّ معنى ملعلم ل يجد قوت يومه �أن يوؤدي دوره على ما ينبغي؟! ومع ذلك هناك معلمون 

ون على �لنو�جذ ويعّلمون. كثريون يع�ضّ

ما نحتاجه لي�س فقط �تفاقية هنا و�تفاقية هناك، ر�تب �أو ن�ضف ر�تب �أو ربع ر�تب. ما نحتاجه روؤية �ضاملة وقر�ر�ت �إ�ضرت�تيجية يف 
جمالت حمددة:

�إ�ضرت�تيجية وطنية يف �لتكون �ملهني �لنوعي للمعلمني قبل �خلدمة و�أثناءها تف�ضي �إىل معلمني ذوي كفاء�ت عالية ونوعية وقادرة ( 1
على �لإبد�ع.

�ضيا�ضات �ضاملة ت�ضمن للمعلمني كر�متهم وت�ضمن م�ضتقبلهم وتكّر�س حقوقهم.( 2
�لوظيفي ( 3 منوهم  �ضوء  ومكافاآتهم يف  �ملعلمني  و�لرمزي يف جمال حتفيز  �ملادي  �مل�ضتويني  على  وعملية  نوعية  و��ضحة  �ضيا�ضات 

وم�ضتوى �أد�ئهم ونوعية �نخر�طهم يف تطوير قدر�تهم ومعارفهم ويف �ضوء �إجناز�تهم �لتعليمية.

ينبغي �إعادة �لنظر �إىل وظيفة �ملعلم ب�ضورة خمتلفة جذريًا عما هي عليه �لآن، ودون ذلك لن يكون ممكنًا للمنظومة �لتعليمية �أن تخرج 
عن كونها جهاز�ً روتينيًا بريوقر�طيًا يجرت ما يقوم به كل يوم، ويعمل على منو�ل �ليوم �لذي �ضبقه دون تغيري حقيقي ودون �إبد�ع 

نوعي.

الب املعلُِّمون ... الطُّ
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 حجر تاه يف الطريق

تطوير  وم�ضوؤولة  �لرو�ضة  مديرة  �مل�رضي  �ضحي  ��ضت�ضافتني 
�لربنامج �لأكادميي حتى �ل�ضف �ل�ضاد�س يف مدر�ضة �لفرندز 
للقاء طلبة �ل�ضف �ل�ضاد�س �لبتد�ئي، لأحتدث معهم عن جتربة 
�لغّز�وي  لعزت  ن�ضًا  يدر�ضون  �إنهم  �لكتابة و�ل�ضجن، حيث 

يتناول فيه جتربته يف �ل�ضجن.

�ل�ضاد�س  �ل�ضف  طلبة  كتبه  ما  بع�س  يف  �إ�رض�ككم  �أود  وهنا 
و�حدة،  حل�ضة  �متد  �لذي  �للقاء  هذ�  �إثر  عامًا(   12-11(
قبل  جرى  ما  �ضورة  يف  �أ�ضعكم  �أن  �أود  ذلك  قبل  ولكنني 
�لكتابة؛ رحّبت بي �ملعلمة فاطمة عا�ضي معلمة �للغة �لعربية، 
حجر�ً  �أخرجت  وبعدها  بنف�ضي،  عّرفت  �لأطفال.  وكذلك 
منقو�ضًا كنت قد �أهديته لفرقة �لفنون �ل�ضعبية �لفل�ضطينية �لتي 
�ضعرية  جمموعة  عليهم  وزعت  كما  تاأ�ضي�ضها،  يف  �ضاهمت 
ُكتبت يف �ل�ضجن، وCD يت�ضمن �أغاين كتبُت بع�س ن�ضو�ضها 
يف �ل�ضجن. وكان هذ� �حلجر �لذي عر�ضته �أمام �ملجموعة قد 

�أن�ضار  �ضجن  �عتقايل يف  �لفنانني خالل  �أحد  مبعاونة  حفرته 
وكتبو�  �لأطفال  على  �حلجر  مررت  �ل�ضحر�وي.  3/�لنقب 
وخالل  عنها،  �لإجابة  مني  يودون  وكانو�  به،  تتعلق  �أ�ضئلة 
�لأ�ضئلة و�لأجوبة مرت على �أذين عبارة مل يكد ي�ضمعها �أحد 
من  غريه  مثل  للم�ضاركة  متحم�ضًا  يكن  مل  طالب  من  غريي 
�لأطفال؛ وكاأنه كان يقولها لنف�ضه �أو كاأنه يريدين ول يريدين 
�أن �ألتقطها. �أعدُت ما قاله ب�ضوت م�ضموع للجميع، وكتبته 
ذلك:  على  وعّقبت  �لطريق”  يف  تاه  “حجر  �ل�ضبورة:  على 
ورمبا  ق�ضة  �أو  لق�ضيدة  فاحتة  تكون  �أن  �لعبارة  لهذه  “ميكن 
�للقاء  و�أكملت  �حلد.  هذ�  عند  �لأمر  و�نتهى   ،”  ... مقالة 
قر�أت  كما  �ل�ضجن،  كتبتها يف  قد  كنُت  ق�ضائد  لهم  فقر�أت 
�حل�ضة  و�نتهت  وحتاورنا،  �لتجربة.  هذه  عن  ن�ضو�ضًا  لهم 
وغادرُت. بعد �أيام عدة كان ينبغي يل �أن �ألتقي جمموعة �أخرى 
من طلبة �ل�ضف �ل�ضاد�س للغر�س نف�ضه، وقبل �أن �أدخل �إليهم 
ناولتني �ملعلمة جمموعة من �لأور�ق، و�أخربتني باأن �لطالب 
�أم�س،  يوم  و�أح�رضوها معهم  بيوتهم  �إىل  كتبوها حني عادو� 

فيما يلي جمتز�آت مما كتبو�:

“ال�سم�س والهواء لي�س لهما وجود، بل حترم منهما. جال�ساً بني ثالثة 
بَت فيها”. جدران �سوداء، ال ت�سعر بالوقت اإال بعدد املرات التي �ضرُ
)لور عز �لدين ح�ضني يا�ضني(

***

“حجٌر كالذهب، يلمع كال�سم�س، حمفوٌر يف قلبي، ال ين�سى اأبداً، تاه 
يف طريٍق، ومل يعد، مل اأره يف اأي مكاٍن حتى يف االأحالم. مل اأجده اأبداً. 

اأين هو يا ترى؟! اأين؟ اأين؟ اأين؟ حجٌر تاه يف الطريق”. 
)خالد عزيز عبد �جلو�د دوف�س(

***

الزيتون، فقاَم جدي برتتيِب  “ذاَت يوم ذهبترُ مع جدي حلرِث كرِم 
لبناء �سل�سلٍة مَن احلجارة، وبعدها ذهَب حلرِث  احلجارِة فوق بع�سها 
ال�سكل،  اأمل�س غريب  نظري حجر  فلفَت  اأ�ساعدهرُ،  االأر�ِس، وكنترُ 
وبدا يل تائهاً يف الكرِم، فخاطبتهرُ قائاًل: ما اأجمل �سكلك اأيها احلجر! 
فمن اأين اأتيت؟ فقال حزيناً: لقد مت نقلي واإبعادي عن موطني واأهلي، 
وكم اأت�سوق لروؤيتهم، فقد جئت من �ساطئ يافا، وكم اأتوق للعودة اإليه، 
فحزنت عليه واأخربته اأنني �ساأعيده اإىل موطنه. وكم فرح لهذا اخلرب، 
للرحيل،  جدي  فا�ستعد  جدي،  الأخرب  وذهبت  االأر�س،  عن  فالتقطه 
و�ضنا يف ال�سيارة م�سافة بعيدة حتى و�سلنا اإىل �ساطئ بحر يافا. وكم 

من م�ضاق »عباءة �خلبري« �ضمن م�رضوع �لطفولة �ملبكرة.
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كانت فرحته عندما �سم ن�سيم البحر، وعانق حجارة ال�ساطئ، ففرحت 
باأنني ا�ستطعت م�ساعدة هذا احلجر على مالقاة اأهلهِ”.

)زينة طارق �ضميح معايعة(

***

واأخذتني  اأمي  عن  ال�سديدة  واالأمطار  الرياح  قطعتني  حجر،  “اأنا 
مكان  اإىل  و�سلت  حتى  الرياح  تدحرجني  ظّلت  وطني،  عن  بعيداً 
غريب، مظلم، بادر، وحيد، ال نور لل�سم�س فيه، فاأخذت اأبحث عن 
طريق ليخرجني من هذا املكان، فلم اأجد اأي خمرج، فاالأ�سوار عالية، 
واالأبواب مغلقة. فجل�ست حزيناً اأتذكر اأم�سي ووطني، حيث يوجد 
انتمي  وطن  يل  يكون  اأن  اأهمية  فعرفت  واحلرية،  وال�سم�س  الدفء 
اإليه، فاأخذت اأ�ضخ واأنادي لعل اأحداً ي�سمعني، لكن دون جدوى”.
)معتز ريا�س عبد �لرحمن ميمي(

***

“اأيتها "احلجرة" العجيبة املحفور عليها رمز احلرية، كيف اأ�سعتك يف 
ال�سحراء وكنت بني اأ�سابعي القوية”.

)يا�ضمني نخلة يو�ضف جرب�ن(

***

“متى اأطري يف ن�سيم احلرية، اآٍه كم اأحلم باال�ستيقاظ”.
)�ضاندر� مهدي زهري عناين(

***

لو كان  العتيق. ومتنى  اأن وقع من ق�ضه  بعد  الطريق  تائه يف  “حجر 
طائراً يطري حراً يف ال�سماء طليق. قال يا ليتني اأحلق عالياً الأبلغ اأعايل 

االأفق. لكن هذا كان قدري اأن اأكون حجراً تاه يف الطريق”.
)جود طارق ز�هي طوقان(

***

اأتى الوقت ليخطف  تاه يف الطريق، مر�سوم عليه احلرية ...  “حجر 
حلمه فو�سل دياره، ... بداأ يزخرف فجراً جديداً من جديد”.

)د�رة خليل �ضليم خر�ز(

***

“يا حجري اأين اأنت يف هذا العامل، تهَت مني بال �سبب اأعرفه”.
)فر��س نائل وليد عنبتاوي(

***

اأنا حجر تائه يف الطريق، فاحملوين،  باأمل، ...  “ليتني حجر ال ي�سعر 
فال�سديق وقت ال�سيق”.

)�أمري هاين خليل ح�رضي(

***

اأعود  ع�ساي  فهل  طويل،  لوقٍت  ررُكلت  االأر�س،  على  “تدحرجت 
اإليك من جديد. فمن اأنا اأكون ... غري حجر تاه يف الطريق”.

)عبد �لرز�ق نا�رض عبد �لر�زق دحدول(

***

“َحَجٌر تاه يف الطريِق ... مرُنذرُ َزَمٍن بَعيد”.
)مري� نبيل د�ود �ضنيورة(

***

“حجٌر تاه يف الطريق، حجر يبحث عن �سخ�س طليق”.
)ليان حممد م�ضطفى �ضنينة(

***

“يا ليتني حجٌر ال اأ�سعر وال اأكرب وال اأ�سغر، ال يوجد لدي ما�س اأو 
حا�ض، انتظر من يحملني بني كفتيه، ويبعدين من بني احلجارة اجلال�س 
بجانبها، يا ليتني حجٌر ينحفر عليه كل حلظة جملة لكل اإن�سان، ... 

يا ليتني حجر اأ�سعر!”.
)�ألي�س �ضمري جورج معلوف(

***

وعنواٍن  واحد  جواب  يف  كثرية  اأ�سئلة  ترى؟  يا  ومتى  وماذا  “اأين 
واحد: حجٌر تاه يف الطريق”.

)حممد عزيز عبد �جلو�د دوف�س(

***
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باردة  زنزانة  اأر�س  على  وحيداً  يجل�س  ال�سجن.  يف  وهو  “ولكن 
مقرفة ومظلمة كالغابة. ير�سم ويكتب على جدرانها لكن االحتالل 

مي�سحها كل يوم”.
)�ضيف حازم ف�ضل نا�رض �لدين(

***

“اأنه حجر ذهب يف طريق لي�س لها عودة. دفع ثم دفع حتى تفتت ثم 
اأعاد بناء نف�سه”.

)فادي ق�ضي خليل �أبو �حلم�س(

م�ضهد من م�رضحية خارج �ل�رضب يف مدر�ضة �لفرندز للبنني.
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