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 ابتسامات إن
لم ُتعلِّم..ُتعلِّم 

بقلم:  د. حامت عيد خوري
موجة الضحك التي عادت لترتفع من جديد، قد 
املشاكس،  املعلم  ن��ادرة  بان  قناعتي  زادت من 
ال��ت��ي ك��ن��ُت ق��د روي��تُ��ه��ا ف��ي اجل���زء االول من 
كما  تلك،  سهرتنا  ف��ي  جنحْت  ق��د  امل��ق��ال،  ه��ذا 
اجواء  آن��ذاك، في اضفاء  املديرين  اجتماع  في 
يدليان  وم��ازن،  عدنان  من  كال  جعلت  مريحة 

بدلوهما ايضا. 
النادرة  او  النكتة  عن  احلديث  إن  عدنان  ق��ال 
التي تزرع على محيّا املستمعني عموما سيما 
طالب املدارس، ابتسامًة تبّدد ضجَرهم وتزيُد 
من صفاء اذهانهم وتركيِز انتباههم، يعيُده هو 
في  حيفا،  في  العرب  املعلمني  دار  ال��ى  ايضا، 
بعد  ما  الى حصة  الستينات، وبالذات  اواسط 
وجبة الغداء اي  تلك احلصة التي كانت تتربع 
الثانية  الساعة  بني  ما  ال��دروس،  برنامج  على 
ان  عدنان  يتردد  لم  الرابعة.  وحتى  والنصف 
يصف تلك احلصة بانها "ثقيلة دم"، سيما في 
االيام احلارة ذات الرطوبة النسبية العالية، التي 
السنة  من  االخيران  الشهران  ع��ادًة  بها  يكتظُّ 
حديثَه  ها  موجِّ ق��ال  ث��م   ، حيفا  ف��ي  ال��دراس��ي��ة 

الصفّي،  واملناخ  التوقيت  هذا  مثل  "في   : ال��يَّ
كنَت تدخُل الى غرفة صِفنا مرة في االسبوع، 
مستهال الدرس مُبلَحٍة قد تكون نكتة او نادرًة 

او طرفة ادبية مناسبة للموقف". 
لقد اثار حديُث عدنان فضولي، فقاطعتُه قائال 
له: " أال زلَت تذكُر بعَض تلك املُلَح ؟". اجاب 
لي  كيف  إذ  تأكيد.  "بكل  ال��ف��ور:  على  عدنان 
تعلَِّمنا  ان  اردَت  عندما  أن��ك  مثال،  ان��س��ى،  ان 
في إطار اساليب تدريس العلوم، كيفيَة تعليم 
مفهوم النوبة القلبية الناجمة عن عدم وصول 
دّم الى عضلة القلب رغم كون حجيرات القلب 
مليئة بالدم، إستعنَت بطرفة ادبية كانت عبارة 
عن بيتني من الشعر الغزلي. ال زلُت اتذكُر تلك 
اذكُر  القريب.  باالمس  حدثت  وكانها  اللحظة 
وحييتنا  صفنا،  غرفة  ال��ى  دخ��ل��َت  ان  م��ا  ان��ك 
كعادتك، حتى رمقتَنا بنظرٍة فاحصة اوليتَني 
ودومنا  الطبشورة،  تناولَت  ثم  نصيبا،  منها 
مقدماٍت كتبَت على اللوح باحرف كبيرٍة بيتني 
من الشعر الغزلّي قد غابا االن عن ذاكرتي، ثم 
طلبت منّا أن جنتهد في معرفة السبب الذي من 

اجله، كتبَت هذين البيتني على اللوح، في 
حصٍة مخصصٍة أصال ألساليب تدريس 

العلوم".
توقف عدنان عن احلديث حلظة ليسألني 
سؤاال قد اصبح بالنسبة لي في مثل هذه 
املواقف، تقليديا ومتوقعا :"َبْعَدْك بتتذكر 
هذا؟". فاجبتُه على الفور:"لعلك تقصد 

البيتني التاليني: 
واش��ّد ما القاه من أل�م اجل��وى       قرب 

احلبيب وما اليه وصول 
واملاء  كالعيس في البيداء يقتلها الظما 

فوق ظهورها محمول".
بانفعال: "نعم هذان هما  فاجاب عدنان 
انَك  البعض منّا قد ظن  البيتان بدليل ان 
عواطَفنا  تدغدغ  ان  البيتني  بهذين  اردَت 
وتداعب مشاعرنا جاعال من ذلك رافعًة 
لزيادة يقظتِنا وتركيِز انتباهنا. في حني 
ظ���ّن ال��ب��ع��ُض االخ���ر ان���ك ك��م��رش��ٍد مربٍّ 
حلديٍث  بهما،  ��َد  مت��هّ ان  اردَت  لصفِّنا، 
البعض  ال��ت��زام  ع��دم  بشأن  معنا  ُتريه 
منّا بالتعليمات التي فرضها نظاُم الفصل 
كان  ال��ذي  املطلق   Gender((اجلندرّي
متبعا آنذاك في دار املعلمني، والقاضي مبا 
يلي: ممنوع اختالط الطالب والطالبات، 
ممنوع الدخول من ذات البوابة الرئيسية، 
فالبوابة الشمالية الشرقية معّدة لدخول 
اّما البوابة االخرى اي الشمالية  الطالب 
الطالبات  وخ��روج  لدخول  فهي  الغربية 
فقط. كلٌّ من البوابتني تؤدي الى جناحها 
اخلاص في العمارة املركزية، مبا في ذلك 
الداخلي.  القسم  وبناية  الصفوف  غرف 
الشرقي  بينما  للطالبات  الغربي  اجلناح 
ل��ل��ط��الب. "ال��ت��س��ل��ل" م��ا ب��ني اجلناحني 
مم��ن��وع ، ام���ا م��ن ت��س��ّول ل��ه ن��ف��س��ه من 
الغربي،  اجل��ن��اح  ال���ى  ينفذ  ان  ال��ط��الب 
التي سيرتكبها،  مباٍل ب"اجُلنحة"  غير 
فسيصطدم حتما بحائط الفصل احلقيقي 

الذي كان قائما فعال ما بني جناحي غرف 
صفوف الطالبات والطالب".

ي��ب��دو ل��ي ان ح��دي��ث ع��دن��ان ع��ن املاضي 
مازنا  جعل  ل��الح��داث،  الدقيق  ووص��ف��ه 
تلك  عن  ذكرياته  بعَض  يستعيُد  ايضا، 
ه باحلديث الي قائال: "عندما  الفترة، فتوجَّ
اردَت ان تتطرق في إطار اساليب تدريس 
و  ال���ى مصطلحي "م��خ��ل��وط"  ال��ع��ل��وم، 
"مركب"، والحظَت التعَب البادي علينا، 
س��ارع��َت ال��ى إس��ت��ه��الل احل��ص��ة بقصِة 
اللّحام الذي ولَِد إلٍمّ وأٍب  كانا قد  خليل 
لكل  وكان  قصير،  اوٍل  زواٍج  بعد  ترمال 
السابق.  زواج����ه  م��ن  واح���د  ول���د  منهما 
كان االب يذهب صباحا الى عمله، بينما 
زوجته تهتم باالوالد الثالثة مبا في ذلك 
فّض النزاعات املتوقعة فيما بينهم. كانت 
تقاريرها اليومية الى زوجها بعد عودته 
من العمل، إّما: "ابنك ضرب ابني او ابني 
ضرب ابنك"، الى ان قالت له يوما: "ابني 
وابنك ضربوا ابننا" فاصبح خليل اللحام 

ُيعرف باسم خليل املخلوط".
سكت مازن ريثما توقفت جلبُة ضحكنا، 
أّما  الّي :"  ها كالَمه  ثم تابع حديثه موجِّ
عندما اردَت في ذات الوقت في االسبوع 
مصطلح  على  الضوء  تسلّط  ان  التالي، 
رأيتك  ب��ه،  نعني  وعّما  عضوية،  كيمياء 
معينة.  ط��رف��ٍة  س��م��اع  ف��ت��وق��ع��ُت  تبتسم 
اذكُر انك رويَت لنا قصَة محاضٍر جامعّي 
إّدعى، مداعبًة، "ان الكيمياء العضوية هي 
كيمياء اليهود". توقف مازن عن الكالم 
حلظة، ثم تابع حديثه بنبرة ال تخلو من 
االعتذار، قائال لي: " لقد نسيُت تفاصيل 

تلك القصة، فهل ما زلَت تذكرها؟". 
سؤاُل مازن اعادني الى مقاعد الدراسة 
في اجلامعة العبرية في القدس في مطلع 
بروفيسور  اس��ت��اذي  وال���ى  الستينات، 
معروفا  ك��ان  ال��ذي  ليبوفتش  يشعياهو 

الكيمياء  م���وض���وع  ف���ي  ع���امِل���ا  ب��ك��ون��ه 
العضوية، وفيلسوفا ُيشار اليه بالبنان، 
فضال عن كونه صاحب مواقف معادية  
للعنصرية ال تلميحا او تصريحا فحسب، 
خالل  من  ايضا،  وتطبيقا  ممارسة  إمن��ا 
وق��وف��ه ال��ى ج��ان��ب  ال��ط��الب ال��ع��رب، في 
االحتجاجية  ووق��ف��ات��ه��م  م��ظ��اه��رات��ه��م  
داخل احلرم اجلامعي، وكذلك من خالل 
االخرين  احمل��اض��ري��ن  لبعض  مناكفته 
املتطرفة،  اليمينية  املواقف  اصحاب  من 
الذين كانوا يدأبون في كل مناسبة ُيذكر 
بها عالٌِم بارز، على التأكيد ان ذلك العالِم 

كان يهوديا.
اولى  في  ليبوفيتش  بروفيسور  لنا  قال 
الكيمياء  "ان  م���ح���اض���رات���ه:  س��ل��س��ل��ة 
العضوية هي كيمياء اليهود". إستغرب 
التصريح  ه��ذا  م��ث��ُل  ي��ص��در  ان  ال��ط��الب 
ليبوفيتش،  بقامة  ع��الِ��ٍم  ع��ن  العنصري 
فقال لنا: "دعوني اثبت لكم هذا ". سكَت 
حلظة ثم أضاف: " تتكون املواد العضوية 
من كربون)Carbon( ورمزه الكيماوي 
ورمزه   )Oxygen(أكسجني وم��ن   C
 )Hydrogen(هيدروجني وم���ن   O
العضوية يوجد  امل��واد  H، وفي  ورم��زه 
باحلرف  اليها  ولنرُمز   )Energy(طاقة
من  ايضا  العضوية   امل��واد  وتتكون   ،E
 N ورم���زه   Nitrogen((النيتروجني
ذكر  كلما  ليبوفتش  بروفيسور  كان   ."
الى كتابته  الرموز، سارع  رمزا من تلك 
الى  ال��ي��س��ار  ال��ل��وح م��ن  ب���ارز على  بخط 
اليمني، فظهرت امامنا على اللوح االحرُف 
الينا  نظر   .COHEN التالية  اخلمسة 
نظارته  وراء  من  ليبوفيتش  بروفيسور 
غير  ع��ل��ى  ض��اح��ك��ا  ل��ن��ا  وق���ال  السميكة، 
اسم  ه��و   COHEN ع��ادت��ه: "أول��ي��س 
احملاضرات  قاعُة  فضّجت  ي��ه��ودي؟!"، 

بضحٍك مأل أرجاَءها..
 ¨ ‰ô“ sÞ 250 WBŠ l¹“uð

‰UIðdÐ  dOBŽ  sÞ  5.000  ¨“u�  sÞ  150
jI� WŽUMBK� 2017≠ WM��

 hB(« l¹“uð WM'Ë  UŽUMB�« …dz«œ ¨WŽUMB�«Ë œUB²�ô« …—«“Ë
 WŽUMBK� ‰UIðdÐ dOBŽË “u� ¨‰ô“ hBŠ l¹“uð sŽ «cNÐ ÊuMKF¹

∫w�U²�« qOBH²�« Vłu0 jI�

‰ô“ 1

250 35.02.1100 –

2016

“u� 2

150 08.02.1290 –

2016

‰UIðdÐ dOBŽ 3

20.09.1210 20.09.1140 20.09.1130 –
5.000

fanyd@economy gov il
26.1.17 16.1.17

02 6662399

www.economy.gov.il

Irena.Vernik@Economy.gov.il
Monik.Elbaz@Economy.gov.il

Gidon.Zaken@Economy.gov.il
Tamar.Amir@economy.gov.i  

Yafa.Hamdany@Economy.gov.il 

www.economy.gov.il

Irena.Vernik@Economy.gov.il
Monik.Elbaz@Economy.gov.il

Gidon.Zaken@Economy.gov.il
Tamar.Amir@economy.gov.i  

Yafa.Hamdany@Economy.gov.il 

‰öš WAOF� ÂuÝ— .bI²� rŽb�«  U½U×²�«
 w−¹d) qLF�UÐ W¹—«dL²Ý« W×M� Ë√ØË wMN*« qO¼Q²�« …—Ëœ

2017 wMN*« qO¼Q²�«  «—Ëœ
2017

www economy gov il
 –

ø U³KD�« ÂbI½ s¹√

9103101 3166 5
ø U³KD�« .bIð sJ1 v²� v²Š

21 –
 –

 ∫WO�U²�« s¹ËUMFK� tłu²�« sJ1 WO�U{≈  «—U�H²Ýô
∫WAOF*« ÂuÝdÐ oKF²¹ U0

Irena Vernik@Economy gov il 04 8613857  –
Monik Elbaz@Economy gov il 03 7347284  –

Gidon Zaken@Economy gov il 02 6667988  –
Tamar Amir@Economy gov il 08 6264733  –

02 6662991
Yafa Hamdany@Economy gov il


