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قصص املعلمني
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اأمي  وبني  بيني  اجلدال  طال  اليوم.  ذلك  يف  العطلة  منا�ضبة 
حول العطلة، وهي تقول: اأنت ل تفهم ماذا يريد املعلم. ومل 
وكانوا  خايل،  بيت  اإىل  معًا  وخرجنا  بيدي  وم�ضكت  تقنع، 
جريان لنا. فقالوا لها: نعم، املعلم قال لنا: غدا عطلة، ولكنها 
املدر�ضية.  العطلة  اأن اجلمعة فقط هو  ما زالت م�ضممة على 
ويف النهاية ا�ضت�ضلمت لالأمر الواقع، عندما اأيقنت اأن جميع 

اأولد احلارة مل يذهبوا اإىل املدر�ضة.

اأذكر ذلك اليوم الذي اأ�ضبحت فيه يف ال�ضف اخلام�س، فكنت 
اأمتنى منذ دخويل املدر�ضة لو اأن الكرة الأر�ضية تتحرك ب�رشعة 
حتى  وال�ضنني  الأيام  تخطي  يف  خارقة  معجزة  لت�ضنع  فائقة؛ 
اأ�ضل اإىل هذا ال�ضف، لأنه فقط كان ي�ضمح لل�ضفني اخلام�س 
وال�ضاد�س يف مدر�ضتي بالذهاب يف رحلة مدر�ضية مع الطالب 
باأهازيجها  الدنيا  عارمة، �ضجت  فرحتي  فكانت  واملعلمني. 
ت�ضكل حدثًا رئي�ضًا  ملاذا  الرحلة؟  الرنانة. وت�ضاءلت: ما هذه 
يف حياتي؟ اإنها -بالن�ضبة لطفل قروي مثلي مل يَر �ضيئًا خارج 
نطاق القرية اإل يف الأحالم- املتنف�س الوحيد، فهي كيوم العيد 
بالن�ضبة لأطفال القرية، فكنا قبل �ضهر نعد العدة، وكاأننا نريد 
اأن نقتحم العامل لتتلقى اأحالمنا �ضهقة عميقة، تخرج باأجنحتها 

ترفرف يف �ضماء عالية وت�ضدو اأحلان احلرية والفرح.

من دمعها
صنعت طوق جناتي

�سوكت ن��رش

فوق  الذكريات  ن�ضائم  رفرفت  اليوم،  ذلك  تذكرت  كلما 
املثقل برتانيم احلب والبهجة والفرح، فراأيت الأر�س  راأ�ضي 
قد اكت�ضت و�ضاحًا مزخرفًا. يف ذلك اليوم، ارتديت مالب�س 
اإليها  انظر  خطوة  اأخطو  كلما  وكنت  اجلديدة،  املدر�ضة 
التي  اأمي  اليوم  هذا  يف  واأذكر  بال�ضعادة.  فاأ�ضعر  واأتفقدها 
اأو�ضت كل اأبناء اجلريان باأن يو�ضلوين اإىل املدر�ضة؛ لأين كنت 
دائمًا حتببني يف  التي كانت  ِبكُرها، وهي  فاأنا  اإخوتي،  اأكرب 

املدر�ضة، لأنها تريدين اأن اأكون ذا �ضاأن يف حياتي.

بي  تو�ضيهم  اجلريان  اأبناء  اإىل  باكراً، وخرجْت  اأمي  اأيقظتني 
يوميًا،  الأمر  هذا  تكرر  وقد  باأمان.  املدر�ضة  اإىل  اأ�ضل  حتى 
البيت  من  وتخرج  بيدي  مت�ضك  للمدر�ضة،  جتهزين  اأن  فبعد 
اأن ت�ضمعهم عبارات احلر�س  وت�ضلمني لأبناء اجلريان. وبعد 
واخلوف: ام�ضوا على الر�ضيف ... ما ترجع اإل وهو معك. 
يف  مبكراً  اأيقظتني  اأنها  اأذكر  تعليمي،  على  ول�ضدة حر�ضها 
يجاذبني  النوم  كان  املدر�ضة.  اإىل  لأذهب  ر�ضمية  عطلة  يوم 
اأمتطى بني ذراعيها،  ابني.  يا  تاأخرت  وهي جتذبني ب�ضوتها: 
واأقول لها: املعلم قال لنا: غداً عطلة. يا ابني العطلة فقط يوم 
اجلمعة، فاأمي ل تعرف اأن هناك عطاًل ر�ضمية اأخرى للدوام 
ما هي  ت�ضعفني لأتذكر  ذاكرتي مل  لالأ�ضف  املدر�ضي، ولكن 
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وما اأ�ضحكني واآملني كثرياً يف الوقت نف�ضه، اأنها كانت الرحلة 
ب�ضبب  وذلك  املجيدة،  تعليمي  م�ضرية  يف  والأخرية  الأوىل 
حطمت  التي   ،1987 العام  اأواخر  الأوىل  النتفا�ضة  اندلع 
من  وحرمتني  اآخر،  اإىل  مكان  من  التنقل  يف  اأحالمي  اأجمل 
التمتع بالرحالت. فما رافق النتفا�ضة من اإجراءات احتاللية، 
قتل اأحالم طفولتي، لأنني مل اأ�ضل اإىل ما كنت اأ�ضبو اإليه يف 

تلك الفرتة، فكان لها الأثر الكبري على حياتنا التعليمية.

اأنهيت الدرا�ضة يف البلدة حتى ال�ضف ال�ضاد�س. فرحت اأمي 
لأنني قطعت مرحلة اأ�ضا�ضية من التعليم، وهي تقول: عليك اأن 
تخرج وتتفق مع طالب اآخرين للذهاب معهم، لأن املدر�ضة 
بعيدة، واملوا�ضالت نادرة يف ذلك الوقت. فبداأت اأعد عدة 
الرحيل اإىل جولة ثانية يف غمار التعليم. فاأحيانًا ينتابني �ضعور 
بالفرح، واأحيانًا اأخرى باخلوف، ولكن الذي هّون علي اأن 
هناك عدداً من طلبة البلدة الذين قد �ضبقوين اإىل هذه املدر�ضة، 
ولهم خربة بها، فاتفقت مع �ضّلتي املكونة من اأربعة اأ�ضدقاء 

غريي اأن نذهب �ضويًا.

التي  املجاورة،  نعلني  لبلدة  نخرج  اأن  علينا  يتوجب  كان 
وال�ضوق  واحلب  اخلوف  بني  الثانوية  درا�ضتي  فيها  اأكملت 
ذهابًا  الأقدام  على  م�ضيًا  املدر�ضة  اإىل  نذهب  كنا  واملغامرة. 
اأي�ضًا  خويف  اأثار  والذي  يوميًا،  كيلومرتات   8 مل�ضافة  واإيابًا، 
هناك  اأن  ال�ضابقني،  الطالب  من  م�ضامعنا  اإىل  يتناقل  كان  ما 
يف املدر�ضة البعيدة من القرية النائية لطفل يف الثانية ع�رشة من 
ممتلئ  »بربي�س«  عن  عبارة  ع�ضا  يحمل  خميفًا  معلمًا  عمره، 
املفاجاأة  وكانت  الطالب،  ملعاقبة  وي�ضتخدمه  باجللل،  راأ�ضه 
اأن هذا املعلم كان هو امل�ضتقِبل لنا يف يومنا الأول على بوابة 
بداأ  عندما  نف�ضي  يف  واخلوف  اجلزع  اأثار  وقد  املدر�ضة. 
هذا  اأمام  لدقائق  ف�ضمدنا  هناك،  انتظروا  ويقول:  بنا  ي�رشخ 
تتقاذفني من هنا وهناك، حتى  املعلم، والأفكار والهواج�س 
ان�ضحبت من راأ�ضي بعد اأن ح�رش املدير، ووزعنا يف �ضعب، 
املعلم. والذي ك�رش حاجز  فحمدنا اهلل لأنه خل�ضنا من هذا 
اخلوف بيني وبينه بعد اأن دخل ال�ضف، ومت التعارف، اأنه كان 
يعرف والدي، فكان يعاملني باحرتام، واأنا كنت طالبًا هادئًا 
الذي  ولكن  اأبوي(.  دار  من  )موؤدب  عقاب  اإىل  اأحتاج  ل 
زادين اأملًا عندما انق�ضمت �ضلتي اإىل ق�ضمني، ثالثة منا اأ�ضبحنا 
يف �ضعبة، واثنان يف �ضعبة اأخرى، وهذا موؤمل لطفل يف عمري 
مل يعتد على ذلك. فاعتربنا انق�ضامنا يف �ضعبتني غربة جديدة 
البداية، ومل يكن  فتاأملنا يف  البلدة،  لنا، زادت من غربتنا عن 
املرحلة،  هذه  تخطينا  ذلك.  اأجل  من  نفعله  �ضيء  باأيدينا 

وتغلبنا عليها، فقد كنا نلتقي معًا يف ال�ضرتاحة، ويف م�ضوار 
ال�ضباح، وبعد الظهر. فهذه املرحلة التعليمية جمعت ما بني 
نلتقي يف  كنا  واحلزن، حيث  والقلق واخلوف  املتعة واحلب 
هذه املدر�ضة من جميع القرى املحيطة حولها، ما ف�ضح اأمامنا 
اإىل  نتّجه  الدوام  عالقات وا�ضعة مع الطالب، فكنا يف نهاية 
بوابة املدر�ضة اأفواجًا وجماعات متناثرة هنا وهناك. لتذهب 
كل فرقة اإىل منحناها يف العودة اإىل قرانا وبيوتنا، فكانت من 
بعيد كاأنها زفة خرجت من بيت كبري، لتن�رشها يف ال�ضوارع 
واأغنيات  ومداعبات  وم�ضاجرات  خمتلطة  باأ�ضوات  املتفرقة 
وكل ما يخطر على البال. فهي بالن�ضبة يل، كانت رمزاً لالأمل 
وامل�ضتقبل الواعد، على الرغم من �ضدة وق�ضوة التعب واملعاناة 
قوات  قطع  بعد  منها  العودة  اأو  املدر�ضة  اإىل  الو�ضول  يف 
اإىل  للو�ضول  قريتي دير قدي�س ونعلني  الطريق بني  الحتالل 
طويلة  م�ضافات  من�ضي  اأن  علينا  يتوجب  فكان  م�ضتوطناتها، 
بني الب�ضاتني والطرق اللتفافية، لن�ضل يف النهاية متاأخرين عن 
موعد الدوام املدر�ضي. هذا عدا عن اخلوف الذي كان ينتابنا 
عندما كان يالحقنا جنود الحتالل يف الطرقات، فكنا نطارد 

من هنا وهناك، متحدين ال�ضعاب للو�ضول اإىل املدر�ضة.

لتحدي  �ضورة  لرت�ضم  خميلتي  تغزو  ذكرى  يخط  الآن  قلمي 
الذهاب  نت�ضلق يف  الطالب و�ضمودهم، عندما كنا  زمالئي 
طريقًا  الحتالل  فيه  �ضق  اأن  بعد  عاليًا،  منحدرا  والإياب 
للم�ضتوطنني، فهو خميف وخطري، ولكننا كنا نذهب جماعات 
و�ضعوده،  املنحدر  هذا  نزول  يف  الآخر  منا  الواحد  ي�ضاعد 
البلدة  طالبات  كثرياً  يوؤملني  كان  وما  الأمان.  بر  اإىل  لن�ضل 
على الرغم من قلتهن، كن يحاولن الت�ضلق مثلنا للو�ضول اإىل 
مدر�ضتهن اأي�ضًا، فنحن اأقدر منهن على هذه الأعمال، فكن 
يرثن يف نف�ضي ال�ضفقة والنقمة على هذا التع�ضف الإجرامي 

من قوات الحتالل بحق طلبة اأبناء دير قدي�س.

ال�ضف  ثم  الإعدادية  اأكملت  املعاناة،  هذه  من  الرغم  على 
العا�رش، و�ضعرت اأنني اأ�ضري اإىل م�ضتقبلي الواعد الذي ر�ضمته 
يف خميلتي رويداً رويداً. فطلبت من والدي النتقال من املدر�ضة 
ت�ضاقطت  اأبي  كلمات  ولكن  علمي،  ع�رش  باحلادي  للتحق 
من  علّي  اأملًا  اأ�ضد  فكانت  اأحالمي،  كل  مدمرة  راأ�ضي  فوق 
املا�ضية  ال�ضنوات  التي لحقتنا يف  زخات ر�ضا�س الحتالل 
املوت«،  اأوديك على  قال: »ل حتلم  اأن  بعد  الطرقات؛  على 
اإىل  النتقال  علي  يتوجب  كان  حيث  نف�ضه،  هو  وال�ضبب 
مدر�ضة يف بيتونيا، و�ضادف يف تلك ال�ضنة اأن ا�ضت�ضهد وجرح 
واعتقل عدد من الطالب يف هذه املدر�ضة، حيث تقع املدر�ضة 
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اأبوابها مناو�ضات  الرئي�ضي، ودائمًا حتدث على  ال�ضارع  على 
فحاولت  الغا�ضم.  الإ�رشائيلي  الحتالل  وقوات  الطلبة  بني 
�ضاراً يف  تلو الأخرى لعل كلماته تزف يل خرباً  املرة  اأبي  مع 
القبول، ولكن كل مرة كان الرد اأقوى واأردع من باب خوفه 
نعلني«،  مدر�ضة  من  تنتقل  انك  ان�َس  حتلم  ل   ... »ل  علّي، 
ف�ضعرت يف وقتها ب�ضخرة تطبق على اأنفا�ضي، فطلبت منه اأن 
اأخرج ملدر�ضة �ضناعية، ولكنه رف�س لأنهم يعتربون التعليم يف 

اجتاهني فقط: اأدبي، علمي، والباقي ل اأهمية له.

انطفاأت اآخر اأنفا�ضي واأحالمي، وتبددت اأمام هذه ال�ضعاب 
قنبلة  قنبلة،  بفعل  تناثرت  كاأ�ضالء  وهناك  هنا  لتتطاير  �ضدى 

فجرت وبددت كل اآمايل.

كيف  اأعرف  مل  جمازفة  اإنها  قرار؟  واأي  القرار.  هناك  كان 
اجلميع  لتخرب  مدوية  خرجت  واأخرياً  اأفكاري؟  اجتاحت 
مبلء  فقلت  اأريد،  ما  عمل  حقي  ومن  قرار،  �ضاحب  باأين 
اأريد الذهاب اإىل املدر�ضة! فرتكت املدر�ضة يومًا  اأنا ل  فمي 
واحداً، ولكن بكاء اأمي املتوا�ضل -التي كما ذكرت �ضابقًا 
كانت اأكرث الأ�ضخا�س من حويل الدافع وامل�ضجع دائمًا لأن 
اأكمل تعليمي، لأ�ضباب خا�ضة بها على الرغم من اأنها اأمية ل 

تفك حرفًا- واأنا ل اأ�ضتطيع اأن اأرى دموعها، هو ما حملني 
احلادي  بال�ضف  فالتحقت  جديد،  من  املدر�ضة  اإىل  للعودة 
التعليمية.  م�ضريتي  يف  اآخر  منغ�ضًا  كان  وهذا  اأدبي،  ع�رش 
نعلني  من  الثانوية  املرحلة  اأنهيت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

بنجاح �ضنة 1995.

واجهني اإغراء اآخر من اأفراد عائلتي يف العمل يف حمل جتاري 
املرة  اإكمال درا�ضتي يف اجلامعة، لكنني  اأعدوه يل، بدًل من 
كل  حمطمًا  وقفت  واقع.  باأمر  قبول  ول  ر�ضوخ  ل  قررت 
احلائط  بعر�س  و�رشبت  يريدون،  ما  قبول  يف  جربوتهم 
 ،1995 �ضنة  النجاح  بجامعة  والتحقت  العائلة،  تقاليد  كل 
وبت�ضجيع من والدي، وكنت اأول طالب من قريتي يدر�س يف 
هذه اجلامعة، ودر�ضت فيها اجلغرافيا، فاأحببت هذه اجلامعة 
حبًا جمًا. وعلى الرغم من قلة عدد الطلبة امللتحقني باجلامعة 
من  طالبًا  الثمانني  نتجاوز  ل  كنا  اهلل، حيث  رام  حمافظة  من 
فاإنني  اجلامعة،  طالب  جمموع  هم  طالب  اآلف  ت�ضعة  بني 
�رشيعا ما اندجمت مع طالب ق�ضمي، وات�ضعت عالقاتي �رشيعًا 
اأكرث فاأكرث مع طالب خارج الق�ضم، فكانت جامعة النجاح 
احل�ضن الثاين بعد ح�ضن اأمي، بادلتها م�ضاعر العطاء والبذل 

املتوا�ضل للو�ضول اإىل ما اأريد.
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ولكن، يا فرحة ما متت! مل ت�رش الأمور كما اأريد، فكان هناك 
اأثناء درا�ضتي اجلامعية، لكن  ت�ضميم من العائلة على تزويجي 
ع�ضقي جلامعة النجاح ومتعة الدرا�ضة فيها، حولين ل�ضخ�س 
قوي �ضاحب اإرادة قوية يردع كل من �ضولت له نف�ضه اأن يقف 

يف طريقي، وفعاًل رف�ضت يف ذلك الوقت الزواج والعمل.

قامت احلرب العاملية الثالثة بالن�ضبة يل، فتمت مقاطعتي من قبل 
اأبي والعائلة، حتى طال الأذى اأمي لأنها كانت دائمًا الداعم 
يل يف م�ضريتي التعليمية، فكانت تلك الفرتة اأ�ضواأ اأيام عمري، 
مل اأذق مثلها طوال حياتي، ولكن بتوفيق من اهلل ور�ضى من 
الوالدة، ا�ضتطعت تخطي هذه الأزمة مب�ضاعدة اأخي الأ�ضغر 
الذي ا�ضطر اإىل العمل من اأجل اأن اأكمل درا�ضتي، ويف بع�س 
بعد  اأ�رشتي  تعا�ضة  يف  �ضبب  لأنني  نف�ضي  على  اأنقم  الأحيان 
اأن تركهم والدي، ولكن مل يدم احلال طوياًل، وكانت هذه 
عمت  التي  الثانية،  حمنتي  وكانت  اجلامعة.  يف  يل  حمنة  اأول 
الحتالل  قوات  قيام  نابل�س،  مدينة  خارج  من  الطلبة  كل 
اأنفاق حتت امل�ضجد الأق�ضى، فقامت على  �ضنة 1997 بحفر 
اأثرها مظاهرات يف جميع املدن، وحو�رشت مدينة نابل�س 40 
يومًا. وهذا اأمر �ضعب على طالب كان يعود كل اأ�ضبوع اإىل 
اأ�رشته لالطمئنان عليها والتزود مبال يكفيه ملدة اأ�ضبوع، ولكن 
يف هذه الفرتة حو�رشنا داخل املدينة، ومل ن�ضتطع العودة اإىل 
بيوتنا. فاأنفقنا كل املال الذي لدينا، على الرغم من التقتري على 
لذلك خرجت مع جمموعة  باجلوع،  ننام  اأيام طوال  اأنف�ضنا. 
من الطالب اإىل اجلبال، لنح�رش بع�س الأع�ضاب املعروفة لدينا 
بنف�ضي  واأطهوها  واخلبيزة،  والطوطو،  الل�ضان،  ورق  مثل: 
وا�ضتمر  ال�ضكن–  طباخ  كنت  -باملنا�ضبة  وناأكل  للطالب، 
والعودة  الطرق  بفتح  عنا  واأفرج  ربنا،  رحمنا  حتى  احلال 
اأبي، واعرتف يل  الأهل، وقد حت�ضنت عالقتي مع  اإىل  �رشيعًا 
مليئة  اأ�رشة  واأ�ضبحنا  قراراته،  بع�س  علي يف  يق�ضو  كان  باأنه 
ب�ضبب  لنا  العائلة  مقاطعة  من  الرغم  على  واحلب،  بال�ضعادة 
رف�س الزواج من ابنة اأحد اأقربائي، التي مل اأعرف متى متت 
قدميًا؟  اجلاهلية  عادات  مثل  الفاحتة  قراءة  اأو  عليها؟  خطبتي 
فمنذ ال�ضغر وهي على ا�ضمي، وجمرب اأن اأتزوجها لأنه على حد 
مل يفكروا يف م�ضاعري وم�ضاعرها،  –مربوطة لك–  قولهم 
البلدة  اأهل  عند  وهذا  ا�ضمي؟!  على  �ضجلوها  اأنهم  ذنبي  ما 
اجلامعة  اأ�ضبح يف  اأن  بعد  له  العائلة، فال يحق  عيب يف حق 
اأمي واأبي ا�ضتطعت تخطي هذه  اأن يرف�ضها، ولكن مب�ضاندة 
اأن  العقبة، وذهب كل واحد منا يف حال �ضبيله، وذلك بعد 
�ضنوات  بينهم  ال�ضلة  وانقطعت  اأ�رشتي  العائلة  كل  قاطعت 
عديدة. بعد هذه املحنة الكبرية، عدت اإىل اجلامعة بنف�س قوي 

وعزمية تتوثب يف وجه ال�ضعاب، ملا يراودها من اأمل، فكانت 
تلك املحن حافزاً للمثابرة اأكرث والو�ضول اإىل املبتغى، في�رش يل 
ربي �ضكنًا مالئمًا، حيث كنت يف اجلامعة اأ�ضكن مع خم�ضة 
يدر�ضون  اأنهم  يجمعهم  كان  ولكن  عدة،  مدن  من  طالب 
تخ�ض�س ال�ضيدلية، وهذا يعني اأنهم كانوا با�ضتمرار يدر�ضون. 
فكان جو ال�ضكن جواً درا�ضيًا، ما دفعني اإىل ت�ضجيل �ضاعات 
اأكرث يف كل ف�ضل، فاأنهيت الدرا�ضة يف ثالث �ضنوات بحمد 
دائمًا  اأحن  التي  الوطنية  النجاح  جامعة  من  وتخرجت  اهلل. 
اأبنيتها، وهوائها، وطالبها، واأ�ضاتذتها، وكل �ضيء فيها،  اإىل 
�ضنة 1999، وكانت ال�ضنوات الأخرية من اأجمل اأيام عمري 

ب�ضبب الهدوء النف�ضي وال�ضتقرار الأ�رشي والثقة بنف�ضي.

بعد تخرجي حدثت املفاجاأة، اإذ كان علي حتى األتحق بالرتبية 
والتعليم يف مديرية رام اهلل، اأن اأقف على طابور نواطري احلظ 
يف الوظيفة، ولكن اهلل قدر يل اأن اأعمل مدر�ضًا يف �ضواحي 
القد�س العام 1999. ولكن قبل اأن يتم تعييني، عملت �ضهوراً 
يف اأعمال البناء، وكنت اأتلقى اأجرة كبرية، ولكن عندما عينت 
فرحت وفرحت اأ�رشتي على الرغم من الراتب الزهيد الذي 
كان بقيمة 1300 �ضيكل. وقد كنت اأح�ضل على اأ�ضعافه يف 
العمل ال�ضابق. اإل اأن متعة العمل يف ال�ضلك التعليمي، الذي 
له يف عملي  كنت اأحلم به، جعلني زاهداً يف املال الذي اأح�ضّ
من  الرغم  على  وظيفتي  اإىل  ونهم  بحب  فاندفعت  ال�ضابق. 
ت�ضتحق  نظر غريي ل  فكانت يف  �ضكني،  بعدها عن مكان 
يوميًا  طعامك  يكون  اأن  يجب  تعي�س  فحتى  املجازفة،  هذه 
عد�ضًا، وقد رددها يل املعظم، ولكن مل اأ�ضغ لكالمهم، ومل 
يغريني املال، ول العمل الذي ُوفر يل، بل ذهبت اإىل وظيفتي 
العزم  بخطى  اأتخطاها  اأمامي،  فتحت  احلياة  دروب  وكاأن 
والإرادة على الرغم من بعد امل�ضافة، ولكن الحتالل رافقني 
طوال م�ضريتي التعليمية، حيث اندلعت النتفا�ضة الثانية العام 
2000. وكاأن الأيام تعيد نف�ضها من حيث الطرق اللتفافية، 
حيث كنت اأ�ضتقل خم�س موا�ضالت حتى اأ�ضل اإىل املدر�ضة، 
اآخر،  اإىل  مكان  من  الرتابية  والطرق  اجلبال  �ضعود  عن  عدا 
اإىل  بي  يعود  احلال  هذا  فكان  ال�ضتاء.  وبرد  ال�ضيف،  وحر 
اأخرى  مرة  يعود  الأقدام، وها هو  وال�ضري على  الدرا�ضة  اأيام 
واأنا معلم، حيث ما زلت اأجوب اجلبال وامل�ضافات الطويلة 
للو�ضول اإىل املدر�ضة، واألتقي الطلبة الذين كانت عالقتي بهم 
وبعد  والزمالء.  املدر�ضة  واأحببت  واأحبوين،  اأحببتهم  طيبة، 
كان  كما  �ضيء  كل  اأَر  مل  الواقع،  اأر�س  على  التعليم  ممار�ضة 
ب�رشي  كائن  فالطالب  اأحالمي.  خططته  كما  اأو  خميلتي،  يف 
لي�س من ال�ضهل التعامل معه بب�ضاطة، فاملعلم يجب اأن ميتلك 
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الأ�ضاليب واملهارات التي متكنه من التعامل مع هذا الطالب. 
فاكت�ضفت من خالل خربتي الطويلة اأن املادة التعليمية للطالب 
�ضيء اإجباري مكلف بحفظه، وتاأدية المتحان فيه، دون اأن 

يه�ضمها اأو يتمثلها يف حياته اليومية.

مل يكن هناك حافز على البحث وال�ضتطالع، وذلك لأ�ضباب 
بواقع حياته، فقد  الذي �ضدمت  للمعلم  يعود  عدة: منها ما 
فبدًل  اأ�ضطورية خارقة،  نظرة  التي كانت  اإليه  نظرتي  تغريت 

من اأن ينتظره م�ضتقبل واعد، تزداد حياته بوؤ�ضًا و�ضقاًء.

منه  يريدون  لأنهم  يوميًا؛  وامل�رشف  باملدير  ي�ضطدم  فاملعلم 
الن�ضخ، بحجة �ضعف  اآلة نا�ضخة يف عهد وىلّ فيه  اأن يكون 
واملعلم،  للطالب  املالئم  التعليمي  املناخ  يتوفر  فلم  الطالب، 
من حيث ال�ضفوف املعدة واملجهزة بكل ما يحتاجها املعلم 
من و�ضائل معينة له يف ت�ضهيل عملية التعلم، كما اأن املنهاج 
فمعظمها  والنوع،  الكم  حيث  من  تقنني  اإىل  ما�ضة  بحاجة 
التعلم  ويعيق عملية  والطالب،  املعلم  يرهق  ما  الآخر،  يكرر 
ما  الرغم من ذلك،  الطالب. على  لدى  املحبب  الالمنهجي 
زلت اأحب مهنتي، واأحاول قدر م�ضتطاعي تخطي العقبات 
مب�ضاقات  التحاقي  ذلك  على  دليل  واأكرب  نف�ضي،  وتطوير 

يف  ت�ضاعدين  التي  الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز 
اأنني كنت من  للطلبة. كما  املحببة  التعليمية  الأ�ضاليب  تنويع 
من  التي  القد�س،  �ضواحي  يف  املبحث  جلنة  يف  امل�ضوؤولني 
م�ضاكل  حلل  العالجية  اخلطط  و�ضع  يف  معًا  نتعاون  خاللها 
اليوم  واأنا  باملنهاج.  خا�ضة  واأمور  الطالب،  عند  ال�ضعف 
م�ضوؤول عن جلنة املبحث يف مدر�ضة خربثا بني حارث، التي 
انتقلت اإليها يف العام 2002، وما زلت فيها، لأنها قريبة من 
قريتي دير قدي�س. وعلى الرغم من �ضعوبة املوا�ضالت، اإل اأن 
الف�ضل يعود لـ«ال�ضيارة امل�ضطوبة«، واندجمت مع اأهل القرية 
لقربهم اأي�ضًا من اأهل قريتي، وتعرفت عليهم كثرياً، ودر�ضت 
فيها الأب عندما كان طالبًا، ومن ثم در�ضت اأبناءه، واأ�ضبح 
بع�س طالبي زمالء يل يف املدر�ضة، وحققت مرادي بدافع من 
ال�ضرب والعزمية والتحدي، وهذا ما جعلني اأحب مهنتي اأكرث، 
على الرغم من �ضعوبة الظروف التعليمية يف مدار�ضنا. فنحن 
بحاجة ما�ضة لتعاون �ضادق من جميع اجلهات امل�ضوؤولة، يف 
حت�ضني عملية التعليم يف بالدنا، حيث يحتاج الطالب تعلمًا 
اآمنًا مبدعًا بعيداً عن اخلوف والعقاب، ليبتكر ويحقق مواهبه 

وطموحاته، ويكون من بناة امل�ضتقبل الواعد لأمته.

مدر�سة ذكور خربث� بني ح�رث الث�نوية




