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قصص املعلمني

كبري  عدد  وفيها  الأ�سمنتي،  القرميد  من  �سقفها  �سفوف  يف 
من الطالب، كنا ملزمني بالقليل من احلركة حتى نحافظ على 
اأن  ال�سبعينيات، لدرجة  قوانني  الذي فر�سته  الهدوء والنظام 
القرميد،  جوانب  بني  الف�سل  يف  اأماكنها  اختارت  الع�سافري 

لأن الهدوء املفرو�ض علينا اأعطاها الأمان وال�ستقرار.

كان يل معلٌم ياأتي اإىل املدر�سة على احلمار، وي�ستمر يف �رضب 
احلمار حتى ي�سل اإىل املدر�سة، ثم يربطه يف �سجرة يف اإحدى 
القرتاب  على  الطالب  من  اأحد  يجروؤ  ول  املدر�سة،  زوايا 
منه اأو م�سايقته، مع اأننا كنا نقرتب اأحيانًا اإىل حد معقول ل 

يجلب ال�سيق ملعلمي.

نعم، اإنها مدر�ستي تعلمت منها، ول اأذكر مرة اأحداً اأحبها، 
كنا  الريا�سة  ح�سة  حتى  الوا�سعة،  م�ساحتها  من  الرغم  على 
جنل�ض يف طوابري ت�سبه ع�سكر اليوم.  لقد كنا ننتظر املنا�سبات 
الوطنية لأننا نخرج مبظاهرات من هذا املكان املقيد للحركة، 

بل كنا ن�سحو يوم اجلمعة وكاأنه يوم عيد.

و�سخت بنا الأيام كرب اجل�سد وطول القامة حتى اأو�سلتنا اإىل 
فقد  حاًل،  اأح�سن  تكن  مل  التي  فالثانوية  الإعدادية  املراحل 

ضعاف حتصيل أم 
ضعيف توصيل؟

ب�صام �صاحلة

اأفعالنا  لعبنا، وحما�سبون على  اإن  ُيعاب علينا  عاملونا كرجال 
لأن مظاهر الرجولة بداأت تظهر، فقد اأ�سبح اللعب لل�سغار 
الذي كنا منهم قبل ب�سع �سنني، حتى اأن الأهل كذلك طالبونا 
من  نوع  وكاأنه  ال�سيوف،  بح�سور  الكالم  قلة  مثل  باأ�سياء 
اإىل  املتاأخرة  الطفولة  ننتقل من  اأن  الأدب، وكاأنه كتب علينا 

ال�سيخوخة املبكرة مرة واحدة.

اأتذكرون ع�سا املعلم التي كان ي�رضب بها احلمار؟ لقد �رضب 
لقوانني  الن�سياع   واحد  الهدف  ولكن  احلمار،  غري  بها 

املرحلة.

دخلنا اجلامعة يف منت�سف الثمانينيات، اإنها اجلامعة الوحيدة 
عب، ولكنها مل تكن  يف قطاع غزة حينئذ، عدد قليل من ال�سُّ
من القرميد، لقد كانت من األواح الإ�سب�ست الطويلة، واملبنى 
الوحيد امل�سنوع من الباطون امل�سلح يتبع الإدارة، واأما اخليام 
باقي املحا�رضات ولباقي الطالب.  كان  بها  فمنت�رضة نكمل 
من  لتنقذنا  املحا�رضة  موعد  ياأتي  حتى  يحميهم  احلائط  ظل 

حرارة ال�سم�ض اإىل اخليمة التعليمية.  ولكنها املرحلة.

اأنني  واملفاجاأة  معلمًا،  اأ�سبحت  فقد  ال�سديدة،  ولفرحتي 
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عينت يف مدر�ستي التي تعلمت بها، ولكن مكان احلمار مل 
يعد قائمًا، لقد ذهب احلمار و�ساحبه، لقد بنوا ف�سوًل بدًل 
منها، ووقفت اأمام الطالب وكاأنه كتب على اأن اأكون تلميذاً 

ومعلمًا يف الف�سل نف�سه، بل يف املكان نف�سه.

حتى  والإر�سادات،  الن�سائح  بع�ض  املعلمني  اأحد  يل  اأ�سدى 
اأعي�ض حياة تعليمية دون م�ساكل، اأوىل هذه الن�سائح: عندما 
اأخطاأت  اإذا  الع�سا  لأن  الطالب،  يد  اأم�سك  بالع�سا  ت�رضب 
الهدف فرمبا ياأتي عليك ذلك بال�رضر والعقاب.  والن�سيحة 
نهاية  يف  ال�رضب  عدم  الأوىل:  عن  اأهمية  تقل  ل  الأخرى 
رمبا  لأنه  الأخرية،  اأي  ال�ساد�سة؛  احل�سة  يف  وبخا�سة  اليوم، 
يرتك هذا ال�رضب اأ�سكاًل على ج�سد امل�رضوب، وياأتي عليك 

بامل�ساكل ... لقد اأ�سبح لل�رضب مهارات.

ال�سابقة يف حياتي  لقد بداأت حديثي مع طالبي عن املرحلة 
كطالب، وكم كنا يف عداوة مع التعليم، تلقينا عذاب ال�ستم 
انطالق  نقطة  يكون  اأن  ميكن  ذلك  اأن  وفكرت  وال�رضب، 
لقد  بل  اإىل قلوب تالميذي،  معهم، ورمبا كان ذلك مدخاًل 
تلك  اأرف�ض  اأنني  على  الطالب  مع  اتفاقية  اأ�سنع  اأن  اأردت 

الأ�ساليب.

ما راأيكم يف عمل حفلة �سغرية ؟ ننظف الأر�ض واجلدران، 
وبع�ض  امل�رضوبات  ونح�رض  املكان،  ونزين  الأعالم،  ون�سع 
بحيث جنل�ض  املقاعد،  ت�سكيلة  من  نغري  هيا   ،... املاأكولت 
متقابلني، وهل هناك من هو مت�سايق من اجللو�ض يف مكانه؟ 
�ساأكون حزينًا اإن مل ت�سارحوين، علينا اأن نكون اأ�رضة ... لقد 

كانت البداية.

اأنها  الطفل  يكت�سف  ل  حتى  ب�رضعة  اأحترك  اأن  عليَّ  كان 
اأكذوبة، واأحلق يف نظرهم بباقي من �سبقوين، لقد جل�سنا معًا، 
اأنهم  وذهبنا اإىل اأماكن معًا، وو�سلت العالقة بيننا اإىل درجة 
بهم  و�سعرت  الأطفال.   فرح بحب  فاأنا  البيت،  زاروين يف 

كذلك وا�ستمرت العالقة بيننا دون طالق.

مل نبداأ احلكاية، فقد اأطلقت وكالة الغوث مبادرة با�سم بعنوان 
الذين  الطالب  جمع  وهي  التح�سيل«،  �سعاف  »مبادرة 
يتفوقون على اأقرانهم يف ال�سنني من �سنتني اإىل اأكرث )اأكربهم 

�سنًا( يف ف�سول خا�سة.

اأن  املدر�سة  اقرتحت على مدير  فقد  اأنا عليها،  التي  بطبيعتي 

اأعلم هذه الفئة، وبذلك تكون جميع احل�س�ض الأ�سبوعية يل 
اإل معهم - �سف  اأتعامل  22 ح�سة ل�سعاف التح�سيل، ول 
ومن  طالبًا،   34 تا�سع  و�سف  طالبًا،   38 وبيه  اأ�سا�سي،  ثامن 

ينظر اإليهم يعتقد اأن اأولياء اأمور يجل�سون بينهم.

لقد جل�ست مع كل طالب يف مكتبة املدر�سة، كلٌّ على حدة، 
من  طالبي  زمالء  وعيون  املعلمني  زمالئي  اأعني  عن  بعيداً 
يف  منه  اأقرتب  حتى  يل  �رضه  ي�سع  اأن  اأردت  اأخرى،  مراحل 
فرتة ب�سيطة لكي ن�سخ�ض احلالة، لقد كانت اأج�سامهم كبرية، 
ولكن عقولهم وطرق تفكريهم لي�سا كذلك.  لقد اجتهدت 
كثرياً ملعرفة ما بداخلهم حماوًل التعرف على الأ�سباب احلقيقية 
خارج  م�سدره  الأ�سباب  بع�ض  اأن  ووجدت  ال�سعف،  لهذا 
واأ�سباب  ذلك،  غري  اأو  اقت�سادي(،  )اجتماعي-  املدر�سة 
اأخرى لل�سعف م�سدرها املدر�سة، والعجيب اأن بع�سهم من 
ابني تعر�ض لهذه  اأن  لو  نف�سي  عائلة واحدة، حتى قلت يف 
اأ�سلح منهم، لقد و�سعت  الظروف نف�سها، لن يكون حاله 
لكل تلميذ ملفًا خا�سًا به.  ل تن�سوا اأن نادراً يجل�ض يف املقعد 
من  يبلغ  املقاعد.   بني  املمر  يغلق  ويكاد  خارجه،  قدمه  ميد 
العمر 18 عامًا، وهو يف ال�سف الثامن، واأمله اأن يحقق �سيئًا 
يف هذه املرحلة، األ وهو اجتياز اختبار احل�سول على رخ�سة 

قيادة.

زمالئي،  من  الآخرون  يفعلها  مل  اأ�سياء  اأفعل  اأن  علي  كان 
فغالبية الأطفال من هذه الفئة ل يعرفون املهارات الأ�سا�سية، 
اإن الكثري ل يعرف حروف اللغة العربية، وهناك املنهاج  بل 

يطاردنا فماذا اأنا فاعل؟

ترابط،  بها  ب�سيطة  اأربع جمل  الأول يف  الدر�ض  لقد و�سعنا 
وكتبناها بخط وا�سح على ال�سبورة، واتفقنا اأن ل نغادرها اإل 
بعد امتالكها جيداً مهما طال الزمن، والهدف اأن ن�سعر اأن لنا 
ر�سيداً من الكلمات مكتوبة يف دفرت جميل، لقد حذرتهم من 
اأ�سياء، األ وهي حديث بع�ض طالب املدر�سة باأنكم تتعلمون 
كاملراحل الأوىل، وو�سعنا احلماية املنا�سبة حتى ي�سح حالنا، 
واأن امتالك اجلمل يف وقت ق�سري هو هدفنا يف هذه املرحلة.

اللغة  يف  واحداً  دفرتاً  اإل  حقائبنا  يف  نحمل  ل  اأن  على  اتفقنا 
اأ�سياء غري هذه  نفكر يف  املدر�سي، ول  الكتاب  العربية، ودون 
اجلمل.  لقد انفتحت ال�سهية عندهم، واأ�سبحت ال�سيارة بحاجة 
اإىل حمولة اأكرث، فكان علينا اأن نزيد ال�رضعة ونختار در�سًا �سهاًل 
دون الرتتيب الوزاري للمو�سوعات، واأ�سبحت اجلمل الأربع 
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ولكن  الدر�ض،  من  اأجزاء  ن�سور  واأ�سبحنا  تكفي،  ل  ال�سابقة 
التفاق اأن ل نكتب اأي كلمة اإل بعد قراءتها جيداً.

الدراما على اخلط، وب�رضاحة مل نكن  بد من دخول  كان ل 
منيز يف هذه الفرتة بني الدراما واأخواتها من م�رضح ومتثيل وما 

�سابه، اإل اأن الإجماع هو على حب احلركة.

اأن  يعتقد  لنف�سه وطفله،  امل�سكني، فكان ظاملًا  الأمر  اأما ويل 
تغيري  حماوًل  للمدر�سة  اأ�ستدعيه  فكنت  له،  وجود  ل  الأمل 
ال�سورة املر�سومة عن ابنه م�سبقًا قائاًل له: اإن ابنك ذكي جداً، 
ولكنه بحاجة اإىل القليل من الرعاية واملتابعة، ما عليك اإل اأن 
نتفق ونعقد اتفاقية وهي »املكتوب يف الدفرت �سيكون اإمالء له 
يف البيت«.  وا�ستمرت احلكاية واقرتب موعد الختبارات، 
ولأنها اختبارات �رضية واأرقام جلو�ض ومن يراقب عليهم يف 
الإعداد  فكان  خمتلفة،  مدار�ض  من  ياأتون  الختبارات  هذه 
النف�سي لهم مطلوب، لقد كنت اأ�سري بينهم يف احل�س�ض قبل 
الختبارات قائاًل يف نف�سي: حممد �سوف ينجح، اأحمد رمبا، 

ولكن القدر كان الأكيد فال�سورة اأمامكم تتكلم.

الدراما، ولكن مبفهومها احلديث  ا�ستخدام  ا�ستمرينا يف  لقد 
الأر�ض  على  اأردنا  ما  ر�سمنا  لقد  لطالبي.   كعالج  ال�سهل 
ر�سمنا  ما  بداخل  ووقفنا  ال�سوق(،   – املحكمة   – )البيت 
ونخرج  ونتحرك  ونكتب  نتكلم  وبداأنا  احلوار  و�سنعنا 
تتقدم،  املئوية  الن�سبة  وكانت  للموقف،  املنا�سبة  الأ�سوات 

وال�سخ�سية القوية تبنى، واإرادة وعزمية مل تعرفا من قبل.

لقد و�سلت الر�سالة، مكتوب بها تهانينا لك فقد مت تر�سيحك 
من قبل كبار موظفي الأونروا لتكون قدوة، ويتم عمل فيلم 

ق�سري عنك، وناأمل منك اأن تقبل بهذا الرت�سيح.

واأنا يف  �سفي  ع�سه يف  من  الع�سفور  �سقط  عندما  اأتذكرون 
الرابع حينما كنت تلميذاً؟ مل ن�ستطع م�ساهدته على  ال�سف 
نتمنى  وكنا  ال�سبورة،  على  املعلم  يكتب  عندما  اإل  الأر�ض 
اأن تطول الكتابة، وعندما ي�ستدير ننظر اإىل ما كتب ... فهل 

هناك من ينقذ الع�سفور؟

مدر�صة الفاخورة الإعدادية - جباليا

من حفل اختتام املرحلة الأوىل مل�رضوع التطوير ال�سامل لريا�ض الأطفال يف القد�ض.
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