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اأن  ميكن  فال  التفا�ضيل،  من  الكثري  اأ�ضقطت  الأيام  اأن  رغم 
اأن�ضى تلك الأيام التي ع�ضتها داخل غرفة ال�ضف، فما زلت 
اأحببتها،  ما  بقدر  اأعطتني  التي  املدر�ضة  تلك  مالمح  اأتذكر 
كان  �ضفوفها.  بني  متنقاًل  و�ضباي  طفولتي  ق�ضيت  والتي 
اأنها  بعدها  اكت�ضفت  احلب  واحدة يف  طريقة  املدر�ضة  لتلك 
عادية،  مدر�ضة  كانت  فيها.  در�س  من  لكل  م�ضرتكة  طريقة 
بعد  الأردنيون  بناها  قدمية  بناية  عادية،  غري  بتفا�ضيل  ولكن 
حتيطها  التي  ال�رشو  واأ�ضجار   ،1953 العام  مبا�رشة  قبيا  جمزرة 
من كل اجلهات، ويف و�ضطها ملعب كرة القدم الذي اأحببته 

كاأنه جزء مني.

املرحلة  يف  درا�ضتي  على  مرت  التي  ال�ضنوات  تلك  ورغم 
�رشاخهم  و�ضجيج  املعلمني  اأتذكر  زلت  ما  فاإين  البتدائية، 
املناوبة،  اأثناء  املمرات  ردهات  ويف  ال�ضباحي  الطابور  اأثناء 

كاد حلمي ينتهي

اإبراهيم اخلطيب

ال�ضهادة  اإىل  اإ�ضافة  التوظيف،  اأن من �رشوط  اعتقدت حينها 
اجلامعية، التزام املعلم بلبا�س تقليدي موحد يتمثل يف بنطلون 
قما�ضي اأ�ضود اأو بني، وقمي�س اأبي�س واأحيانًا مزرك�س تتو�ضطه 
اأزرار كثرية، وعلى اجلانب الأي�رش من القمي�س وجود جيب 
تكاد  عنق  وربطة  امللونة،  احلرب  اأقالم  لتعليق  خ�ضي�ضًا  �ضمم 

ت�ضبب الختناق يف لهيب ال�ضيف احلار.

مل اأكن طالبًا م�ضاغبًا من هواة اجللو�س يف املقعد الأخري، ومل 
اأت�ضابق يف بداية العام الدرا�ضي مع زمالئي لأحجز مقعداً من 
املقاعد الأمامية التي تثري انتباه املعلم، ومل اأتذكر اأين تعر�ضت 
وذلك  واحدة،  مرة  اإل  املرحلة  تلك  العقاب يف  اأو  لل�رشب 
واأدر�س  البيتية،  واجباتي  بحل  ملتزمًا  كنت  ال�ضلوك.  ل�ضوء 
اأوًل باأول، رمبا كان ذلك خوفًا من العقاب، لأن العقاب لي�س 
له حدود، فمعلم كان يجرب الطالب املق�رشين على اأكل اأوراق 
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ال�ضجر، واآخر كان يفرك القلم بني اأ�ضابع الطالب حتى يكاد 
يغمى عليه كما يف غرف التحقيق. ولتفوقي ومتيزي الثقايف، 
ح�ضلت على املركز الأول يف امل�ضابقة الثقافية الرم�ضانية على 
الكتب، كان  املدر�ضة، وهي عبارة عن جمموعة من  م�ضتوى 

اأحدها كتاب مع�مل على الطريق.

نف�ضها  املدر�ضة  يف  الإعدادية  املرحلة  اإىل  ترفعي  وبعد 
ذاته،  اجلر�س  مع �ضوت  �ضنوات  منذ  دخلتها  اأن  �ضبق  التي 
اليوم  اأتذكر  اأنف�ضهم،  املعلمني  و�رشاخ  اأنف�ضهم،  والزمالء 
الذي حتول فيه كرهي حل�ضة الريا�ضيات اإىل احل�ضة املف�ضلة 
غرفة  اإىل  الريا�ضيات  معلم  دخل  عندما  وذلك  عندي، 
العالمات،  ودفرت  ال�ضهرين  امتحان  اأوراق  وبيديه  ال�ضف 
بداأ  وعندما  الر�ضوب.  وهي  نتيجتي  اأعرف  كنت  وحينها 
املعلم مبناداة الأ�ضماء طالبًا طالبًا وت�ضليمه ورقة امتحانه بعد 
ر�ضد عالمته، بداأ توتري يزداد �ضيئًا ف�ضيئًا حتى اأتى دوري. 
وعندما و�ضلت طاولة املعلم، اإذ به ينظر اإىل ورقة المتحان 
تارة، واإيل تارة اأخرى با�ضتغراب وتعجب، فاإذا به يفاجئني 
ورقة  ت�ضحيح  يف  اأخطاأت  اأين  اأكيد   ... اأكيد  يل:  ويقول 
امتحانك، وبتلقائية يعدل العالمة وير�ضد العالمة املزيفة يف 
دفرت العالمات. كنت متيقنًا اأنه يعرف اأنه مل يخطاأ، بل مل يرد 
اإحراجي بني زمالئي لأين كنت ح�ضب اعتقاده من الطالب 
ما  له  وكان  وحتفيزي،  معنوياتي  رفع  حينها  اأراد  ال�ضطار. 
اأراد. فمنذ تلك اللحظة توطدت عالقتي بالريا�ضيات، لي�س 

لأنها اأبهرتني، بل لأن معلمها هو من اأبهرين.

ومن الق�ض�س التي غريت انطباعي عن 
املعلم التقليدي يف تلك املرحلة، املعلم 
ال�ضف  يف  علينا  دخل  الذي  اجلديد 
الثامن وفاأجاأنا بلبا�ضه غري الذي اعتدنا 
عليه. كان على ما اأتذكر يلب�س بنطلون 
مقتبل  يف  �ضاب  حمراء،  وبلوزة  جينز 
العمر مل يكمل واحداً وع�رشين عامًا. 
يكن  ومل  ع�ضا،  بيده  حاماًل  يكن  مل 
غليظًا  �ضاربًا  يربي  ومل  عاليًا،  �ضوته 
ليخيفنا به. يف تلك اللحظة، مت حتطيم 
عن  به  حتتفظ  وما  ذاكرتي  تختزله  ما 
املعلم النمطي بلبا�ضه و�رشاخه وع�ضاه، 
حدثنا كما نريد، اأحببته كثرياً، ومتنيت 
اآنذاك اأن اأ�ضبح مثله عندما اأكرب خارج 
املاألوف، بعيداً عن النمطية التي مل ترق 

يل يومًا ما.

ومرة اأخرى ينقلني القدر اأنا وزمالئي من مدر�ضتنا الأوىل اإىل 
واأ�ضدقاء  اأخرى  �ضاحة  اأمام  لي�ضعني  الثانوية،  نعلني  مدر�ضة 
جدد وجتارب جديدة، تاركًا خلفي ذكرياتي واأيام طفولتي، 
اإل اأنني وزمالئي تخل�ضنا من غرفة ال�ضف العا�رش املقابلة لغرفة 
املدير التي كانت لنا �ضجنًا وعقابًا لنا، حيث حدت من حريتنا 

وم�ضاغبتنا، واأ�ضبحنا فيها طالبًا مهذبني غري مزعجني.

اهتماماتي  تبدلت  الثانوية،  نعلني  مدر�ضة  يف  درا�ضتي  واأثناء 
�ضيئًا ما من الدرا�ضة اإىل ال�ضيا�ضة؛ اأي من م�ضاغبة اإىل م�ضاغبة 
باملدر�ضة  التحاقي  اأخرى بطريقة خمتلفة، حيث مل مي�س على 
اجلديدة �ضوى �ضهرين، حيث مت اعتقايل واثنني من زمالئي يف 
احللم  وكاد  درا�ضتي،  اإكمال  الأمل يف  تبدد  املدر�ضة. حينها 
اأثر ذلك العتقال، حيث حكمت بال�ضجن ملدة  ينتهي على 
اأثناء  بايل  وي�ضغل  تفكريي  يثري  كان  ما  واأكرث  ون�ضف.  �ضنة 
وجودي يف ال�ضجن �ضياع ال�ضنة الدرا�ضية، حيث كنت اأحلم 

-كما غريي- باإكمال درا�ضتي اجلامعية.

لذا، راأيت اأن ما اأكتبه عن �ضجني قد ي�ضيف بع�س التفا�ضيل 
التي قد ل يكتمل امل�ضهد متامًا اإل بها، فعلى الرغم من تلك 
التجربة وكثافتها وده�ضتها وكاأنها اأطول مما كانت، فاإنها مل 
�ضهراً، وبعد خروجي من  ثمانية ع�رش  �ضوى  بالن�ضبة يل  تدم 
درا�ضتي  اإكمال  الأفكار يف  انتابتني احلرية وت�ضارع  ال�ضجن 
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والدرا�ضة  ذاتها،  املدر�ضة  اإىل  العودة  رف�ضت  الثانوية، حيث 
مع طالب ي�ضغرونني بعامني، وبعد نقا�س طويل ومفاو�ضات 
�ضائكة، وافق اأبي على اإكمال درا�ضتي يف مدر�ضة خا�ضة يف 

مدينة رام اهلل متحماًل تكاليف باهظة.

درا�ضيني،  لعامني  تخلفت  بعدما  املدر�ضة  اإىل  عدت  وهكذا 
لأجد الكتاب نف�ضه واللوح نف�ضه والطبا�ضري نف�ضها، ولكن 

هذه املرة مب�ضوؤولية اأكرب.

بعد جناحي يف الثانوية العامة، التحقت بجامعة اخلليل كلية 
بعد  تركته  الذي  التخ�ض�س  العربية، هذا  اللغة  ق�ضم  الآداب 
قريب،  اأو  بعيد  من  ل  يالم�ضني  ومل  يل،  يرق  مل  لأنه  عام 
وال�رشف،  النحو  �ضحراء  يف  �ضائع  اأين  حينها  و�ضعوري 
والإدارة  التمويل  كلية  فكانت  العرو�س.  بحور  يف  وغارقا 
القت�ضادي  النتعا�س  اأحالم  يف  غارقًا  اجلديدة،  وجهتي 
وتوفر فر�س العمل غري املحدودة يف املجالت كافة، معتقداً 
اأننا �ضنتحول اإىل �ضنغافورة ال�رشق الأو�ضط كما روج ُموقِّعي 

اأو�ضلو لها.

بالعرفان  واأمنت  بهم،  اعتز  خمل�ضني  باأ�ضاتذة  التقيت  عندها 
زنيد،  اأبو  �ضمري  د.  الكلية  عميد  منهم  الالحمدود،  واجلميل 
العلمي  البحث  ومناهج  الإح�ضاء  اأ�ضتاذ  كوكايل  نبيل  ود. 
اجلامعية.  درا�ضتي  فرتة  طيلة  بجانبي  ووقف  �ضاعدين  الذي 
وبالعك�س متامًا، هناك اأ�ضاتذة اآخرون تكونت لهم �ضورة �ضيئة 
الوا�ضطة  اأكره  لأين كنت  بداخلي،  تعي�س  تزال  قلبي ول  يف 
واملحاباة التي راأيتها من قبل اأ�ضاتذة لبع�س الطالب، ف�ضحقا 
والدعم  الثقة  مينحني  اأن  بدل  الذي  املتبجح  الدكتور  لذلك 
وامل�ضاندة، ترب�س بي وما زلت اأجهل ال�ضبب، رمبا لختالف 
وبداأ  حلديثه،  وجديل  مناق�ضتي  وكرثة  اأفكاره،  مع  اأفكاري 
اأتذكر جلنة التحقيق التي  اإنذار. ما زلت  مبعاداتي دون �ضابق 
�ضكلت من اأ�ضاتذة حمرتمني يف كلية التمويل والإدارة ب�ضبب 
ال�ضكوى التي تقدم بها ذاك الدكتور ويدعي فيها اأين �ضتمته 
على املالأ داخل الكافترييا، مطالبًا بف�ضلي من اجلامعة، ولكن 

حماولته باءت بالف�ضل واحلمد هلل.

اأن  الظل، ميكن  بعد تخرجي من اجلامعة حلمت بعمل يف 
ولكن  متاعب،  اأو  �ضجيج  دون  التغيري  من  ب�ضيء  فيه  اأقوم 
العمل  فر�س  وتقل�س  القت�ضادية،  الأحوال  تدهور  ب�ضبب 
نتيجة اندلع انتفا�ضة الأق�ضى املباركة، ا�ضطررت للذهاب 
املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  داخل  البناء  جمال  يف  والعمل 

التي  و�ضهادتي  تعلمته،  ما  اأن�ضى  كدت  حتى   ،1948 العام 
اأحملها، وبعد مرور ما يقارب خم�س �ضنوات على تخرجي 
ومبيتي  امل�ضتمر  لتغيبي  زوجتي  وت�ضايق  اجلامعة،  من 
ابننا  جميء  بعد  وبخا�ضة  متوا�ضلة،  لأ�ضابيع  البيت  خارج 
وخا�ضة  معلم  لوظيفة  بالتقدم  اأقنعتني  حيث  رامز،  الأول 
فعند  املدار�س،  يف  والقت�ضاد  الإدارة  مادة  ا�ضتحداث  بعد 
غري  واأنا  القبول  لمتحان  والتقدم  بالت�ضجيل  قمت  رغبتها 
الرتبية  مديرية  من  بات�ضال  فاإذا  عملي،  واأثناء  بذلك.  مقنع 
تعييني منا�ضفة بني مدر�ضتي احتاد  باأنه مت  يبلغونني  والتعليم 
ومل  فارتبكت  الثانوية،  حارث  بني  وخربثا  الثانوية  �ضفا 
الأ�ضئلة  وبداأت  اأرف�س،  اأم  اأقبل  هل  �ضاأفعل،  ماذا  اأعرف 
مادة  اآخذ  مل  واأنا  �ضاأدر�س  كيف  جانب،  كل  من  حتا�رشين 
تربوية طيلة درا�ضتي، واأي ال�ضفوف �ضاأدر�س، وباأي طريقة، 
الدر�س، وبخا�ضة  اأمام الطالب واأ�رشح لهم  وكيف �ضاأقف 

بعد معرفتي اأن مدر�ضة خربثا خمتلطة.

وبالفعل غادرت العمل وبداأت يف تلك الليلة بزيارات متتالية 
ملعاريف من املعلمني، ومل اأترك معلمًا اأعرفه اإل واأخذت منه 
فالتقيت  املدر�ضة،  اإىل  ذهبت  التايل  اليوم  ويف  الن�ضائح. 
باملدير، فقال يل: اأهاًل بك اإبراهيم ... �ضو اأخبارك ... �ضلم 
ال�ضاحة  وت�ضلقت نظراته طوابق خويف، وخالل وقويف يف 
غائبة خطوات  نظرة  اأتابع يف  كنت  ال�ضباحي  الطابور  اأثناء 
الن�ضباطية  التعليمات  ليتلو  امليكروفون  نحو  املتجهة  املدير 
من  قلياًل  والتي  قلب،  ظهر  عن  الطالب  يحفظها  التي 
املدر�ضة وعلى زمالئي  تعرفت على  بها.  يلتزم  من  الطالب 
اجلدد، فبداأوا بتالوة الن�ضائح علي، اأحدهم يقول كن �ضديداً 
غاربه،  على  احلبل  ترتك  ول  الأوىل،  احل�ضة  من  وحا�ضمًا 
ليتعلم  اأحدهم  ب�رشب  قم  ال�ضف  فور دخولك  يقول  واآخر 
باقي الطالب ويكون عربة لهم، ف�ضعرت من اليوم الأول باأين 

يف مكان ل وجود لل�ضعفاء فيه.

اأكون  اأن  بال�ضعادة  ال�ضخ�ضية كان �ضعوري  بالن�ضبة لتجربتي 
حماطًا باأ�ضخا�س اإيجابيني مهتمني داعمني حمفزين، اأ�ضخا�س 
يوؤمنون بك وي�ضجعونك على الو�ضول اإىل بر الأمان وجتاوز 
لنجاحاتك،  ويفرحون  عملك،  تعرت�س  قد  التي  امل�ضاعب 
ين�ضونك  وين�ضونك كل الهموم ومتاعب الطالب و�ضغبهم، 
اإىل مراجعة وت�ضحيح، ... تعب  التي بحاجة  وزن الأوراق 
عليك  تلقي  بطبيعتها  التعليم  مهنة  اإن  واإرها�ضاتها.  الأيام 
اجتاه  والرتبوية  الجتماعية  امل�ضوؤولية  من  بالكثري  كمعلم 

اأبنائك الطالب وجمتمعك.
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اإن اأجمل اللحظات هي تلك التي اأق�ضيها مع طالبي نتبادل 
الأحاديث، اأتعرف عليهم، اقرتب منهم، اأ�ضاعدهم واأعلمهم 
مت  الثانوية  بدر�س  مدر�ضة  اإىل  انتقلت  فعندما  منهم.  واأتعلم 
واأثناء  اخلام�س،  لل�ضف  الإ�ضالمية  الرتبية  بتدري�س  تكليفي 
اأعرف  مل  �ضوؤاًل  و�ضاألني  عدنان  الطالب  قام  احل�ضة  تلك 
اإجابته، وقلت له عندما ياأتي معلم الرتبية الإ�ضالمية اأ�ضاأله هذا 
الطالب  فجل�س  الإ�ضالمية،  الرتبية  معلم  اأين  نا�ضيًا  ال�ضوؤال، 
دون اأن يعلق، ولكن بعد حلظات وقف جمدداً وقاطعني وقال: 
و�ضحكت  فابت�ضمت  الإ�ضالمية،  الرتبية  معلم  اأنت  اأ�ضتاذ  يا 

حتى اآخر احل�ضة.

كان اآخر اأيام المتحانات النهائية للف�ضل الدرا�ضي الأول من 
الأوراق  ووزعت  الختبار،  وبداأ  اجلر�س  رن   .2013 العام 
ل�ضوؤال، واآخر  الطالب تو�ضيحًا  اأحد  الطالب، يطلب  على 
مرت  وهكذا  قلمًا،  يطلب  وثالث  الأ�ضئلة،  عدد  من  يتاأكد 
على  نظري  وقع  ومراقبتي  متابعتي  واأثناء  دقيقة،  ثالثون 
الطالب �ضمري اأحمد الذي عرف بب�ضاطته و�ضخ�ضيته املرحة 
املحببة لكل املعلمني، يطلب مني املغادرة وت�ضليم المتحان، 

عندما  اإل  وقتها،  ال�ضبب  اأعرف  مل  ذلك،  وكان عجوًل يف 
�ضمعت خرب ا�ضت�ضهاده بعد �ضاعة فعرفت �ضبب عجلته، كان 
يريد مقاومة املحتل عند جدار الف�ضل العن�رشي القريب من 
اأ�ضوار املدر�ضة، فتاأثرت وبكيت ومل اأ�ضحح ورقة امتحانه يف 

الإدارة والقت�ضاد.

عن  يوميًا  نف�ضه  الكالم  ا�ضمع  املعلمني،  مع  اأجل�س  عندما 
الو�ضع املعي�ضي، وعن هموم احلياة اليومية، فبداأت اأت�ضاءل: 
 2500 يقارب  ما  املعلم  راتب  يكون  اأن  يعقل  ترى  يا  هل 
يكفيه  لن  املبلغ  اأن هذا  الرغم من علم اجلميع  �ضيكل، على 
التي  الطريقة  مع  يتنا�ضب  ول  ال�ضهر،  من  قليلة  لأيام  �ضوى 
لدخله  اأخرى  م�ضادر  هناك  اأن  ذلك  يوؤكد  األ  بها؟  يحيا 
يعو�س بها هذا اخللل الفادح بني دخله ونفقاته. ونتيجة لكل 
ذلك، قام يف فل�ضطني، بجانب مهنة التعليم العلني احلكومي، 
تعليم اآخر خ�ضو�ضي �ضاهم اإىل حد بعيد يف ت�ضويه اأخالقيات 

مهنة التعليم.

مدر�ست� نعلني وخربث� بني ح�رث الث�نويت�ن




