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للتعلم حكاية، ومن حكاياته ما حدث يف جر�س.

»نعتذر عن قبول طلب �لتحاقك لالن�سمام �إىل �ملدر�سة �ل�سيفية - جر�س 2010«.

للتعلُّم حكاية

عايدة �صامل

�لتا�سعة م�ساًء، حني كنت �أحزم �أمري لل�سفر يف رحلة �أخرى 
خارج �لبلد، كان �لت�سال �آنذ�ك من �إد�رة �لقطان، �أخربوين 
عمان  �إىل  �لتايل  �ليوم  �سباح  �لتوجه  علي  �أن  خالله  من 
لاللتحاق باملدر�سة �ل�سيفية، حينها �أدركت �أنه �إن �أردت �سيئًا 
بقوة �ستح�سل عليه حتمًا، ولكن ��سَع ور�ء حلمك كي يعدو 
�سوبك. كان هذ� �أول ما تعلمته من خالل جتربتي باملدر�سة 

�ل�سيفية، من هنا بد�أت حكايتي بالتعلم.

حني و�سعت �سوب عيني هدفًا لأ�سري نحوه، فما �أرغب يف 
�إجنازه هنا، هو تغري بع�س �لعاد�ت غري �ملرغوب فيها باأ�ساليب 
وطرق �لتعليم، وما كنت �أفتقد �إليه هو �ل�سعور بالثقة �جتاه �أي 

جتربة �أقوم بها.

يف م�سار �سنة �أوىل مل�ست زو�يا كثرية، وعميقة بني �ملفارقات 

ر�سالة �عتذ�ر، مل �أرها، للحظة و�حدة، نقطة نهاية ملحاولتي 
�لأوىل لاللتحاق باملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي، 
�لقطان للبحث و�لتطوير �لرتبوي/ �لتي ينظمها �سنويًا مركز 

بل  �لأردنية،  جر�س  مدينة  يف  �لقطان  �ملح�سن  عبد  موؤ�س�سة 
ما  �مل�ساركة،  على  �لإ�رس�ر  من  لدي  كان  �لعك�س،  على 
بعد  ولكن  �لأخرية،  �للحظة  حتى  �ملو�فقة  لنتز�ع  يكفي 
�ملدر�سة  �إىل  و�لن�سمام  �حلق  ذ�ك  �نتز�ع  يف  عدة  حماولت 
�ل�سيفية، باءت جميعها بالف�سل، �سار ركب �ملعلمني متجهني 
�لتي  �لتعلم  ��ستعد�دية  من  �لرغم  على  عجلون.  جبال  �إىل 
عدم  تقبل  مرغمًة،  قررت  �أين  غري  �آنذ�ك،  تتملكني  كانت 
�أ�سبح و�قعًا،  �أن ��ست�سلمت ملا  م�ساركتي يف ذ�ك �لعام، وما 
وبت �أتابع ن�ساطات �ملعلمني، وحلظة و�سولهم عجلون عرب 
و�سفحات  �لإلكرتوين،  �لقطان  �ملح�سن  عبد  موؤ�س�سة  موقع 
�لتو��سل �لجتماعي، حتى باغتني �ت�سال من عمان �ل�ساعة 
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�حلادة و�لنظريات �خلاطئة يف �أ�ساليب �لتعليم، فاحلقائق �ملريرة 
بتاأمالتها، ل جندها مب�سطة و�سهلة با�ستمر�ر، وما كنت �أظنه 

ب�سيطًا، بات عميقًا ثريًا يف �كت�سافه.

بتو�سيل  �ملعلم  قيام  �لتعليم هو  ومما هو متعارف عليه بعملية 
�ملعلومة للطالب عن طريق �لتلقني، وما توقعت روؤيته خالل 
�أكرث جذبًا ت�سفي �سيئًا  �مل�ساق هو �لأمر ذ�ته، ولكن بطريقة 
يختلف  �لتدريب  خالل  لقيته  ما  ولكن  للطالب،  �ملتعة  من 
كليًا عما توقعت. فما تعلمته يف م�ساق �سنة �أوىل هو كيفية بناء 
�سياق يبحث �لطالب من خالله، ويتفح�س جميع مع�سالته 
تكون  بحيث  تو�سيلها،  �ملر�د  �لقيمة  �أو  �ملعلومة  لي�ستخرج 
�ملعلم  ثم  �لطالب  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  قائمة  �لتعلم  عملية 

للبحث يف مو�سوع �لتعلم.

حني كنت �أحتدث مع طالبي قبل ذلك عن مو�سوع �أعّلم من 
خالله قيمة ما مثاًل )�لكذب( غالبًا ما كنت �أح�رس لهم ق�سه 
�أن �لكذب حر�م، و�أن  �أخربهم  �لق�سة  �قر�أها لهم، يف نهاية 

�لذي يكذب يكرهه �لنا�س، ولن يدخل �جلنة!

�لطالب جماًل  �إعطاء  �أنه يجب  �أوىل  �سنة  ما تعلمته يف م�ساق 
للبحث يف هذه �لقيمة، كي تبقى جزء�ً ثابتًا من قناعته، مثاًل، 

حني عر�س �ملدرب يف تلك �للحظة مثاًل علينا كمعلمني.

�أمر  عن  و�ساألكم  �ملحتلني،  �لأعد�ء  �أحد  �إليكم  جاء  لو  قال: 
كانت  و�إن  حتى  �سده،  ي�ستخدمها  كي  ما،  ب�سخ�س  يتعلق 
تلك �ملعلومات حقيقية و�سادقة، هل �ستكونون �سادقني معه؟

حينها �أجبنا جميعًا: بالتاأكيد ل.

ثابتة،  �أنها  على  قيمًا  طالبكم  تلقنو�  �أل  يجب  �إذن  قال: 
فالكذب لي�س د�ئمًا حر�مًا، عليكم �أن ت�ساعدوهم بفهم معنى 
يقي�سون  ما هو �سحيح وما هو خاطئ، وبعد ذلك دعوهم 

�لقيم عرب �ملوقف، ولي�س كقيمة جمردة.

فمن خالل برنامج تدريب �سنة �أوىل، ركز �مل�ساق على كيفية 
تو�سيل وبناء �سياق للطالب، يتمكن من خالله من ��ستخر�ج 
در�ما  ي�سمى  نهج  �سمن  فيها  و�لبحث  و��ستك�سافها  �لقيمة 

تكّونية.

نتعلمه  ما  تطبيق  ميكن  هل  هو  عنه  �أت�ساءل  كنت  ما  ولكن 

هنا يف جمتمعاتنا �أم هي ثقافة ووعي تعليمي يتطابق مع ثقافة 
توظيفها  ميكن  وكيف  فقط؟  �لأوروبية  �لدول  من  �ملدربني 
وفق ما يتطابق مع �جلدول �لتعليمي يف مد�ر�سنا؟ وكيف يتم 

توظيفها �سمن عالقة تد�خلية مع دفرت �لتح�سري و�ملنهاج؟

فجميع حماولت �لتغيري �لتي حاولت �لقيام بها �سابقًا مل جتِد 
�لتعليم  عملية  عن  يغني  ل  �إ�سايف  عمل  كاأنها  وبدت  نفعًا، 
عملية  �إمتام  من  للتاأكد  به  �لقيام  عليَّ  يتوجب  �لذي  �لنمطي 

�لتعلم!

من هنا، حاولت �لتغلب قلياًل على �لتجارب �ل�سلبية و�لرتكيز 
على هدف ��ستخد�م �لدر�ما كو�سيلة للتعلم وتوظيف �لطاقة؛ 
يف  وجتارب  قناعات  من  جتربة  حياكة  من  لأمتكن  لإجنازها 
ن�سيج و�حد �أو�سل، من خالله، ما �أرغب يف تعليمه لطالبي، 

و�أحقق من خالل هذه �لتجربة ما كنت �أعتربه م�ستحياًل.

�لهني،  بالأمر  �لدر�مي  �ل�سوؤ�ل  حتديد  يكن  مل  �لبد�ية،  يف 
فقد ��ستغرق ذلك حماولت عدة متكررة، يف كل مره كنت 
�أحاول حتديد �سوؤ�ل در�مي مركزي، و�أبد�أ بالتخطيط لأجدين 
قد �بتعدت باملخطط عن �إجابة �ل�سوؤ�ل، فاأعود لبناء خطو�ت 
�لعمل من جديد، فهي من �لأمور �لتي مل َنعتد �لقيام بها �أثناء 

تخطيط �حل�سة �ل�سفية �لنمطية.

و�خلطاأ  �لرتباك  ببع�س  ت�سعرين  كانت  �لتي  �لأمور  ومن 
�سنة  م�ساق  تدريب  كان  فلو  �للغة،  هي  �لنقاط  بع�س  بفهم 
�أوىل ل يحتاج �إىل ترجمة، لكان ذلك بالأمر �لأكرث �سهولة، 
فحني و�سولنا �مل�ستوى �لثاين نكون قد �أدركنا بع�س �لأمور، 
�لثاين  �مل�ستوى  مدرب  كان  لو  فيما  متابعتها  ميكن  بحيث 
ب�سوء  �أحيانا  ي�سعرنا،  كان  �لذي  �لأمر  ترجمة،  �إىل  يحتاج 
فهم �مل�سميات و�ملغالطة بينها وبني مر�دفها مثل )تبعات – 

تد�عيات(.

ومن �مللفت �أي�سًا كيفية �إظهار روؤية �ملعلمني؛ لأهمية �حرت�م 
�لذي  �لأمر  عملهم،  يف  �جلادين  لغة  و�عتبارها  �ملو�عيد، 
�لدر��سي  �ليوم  فبدء  �لثالثه،  �مل�ساقات  �أثناء  ب�سدة  �لتم�سته 
�ل�ساعة  يكون  و�نتهاوؤه  �سباحًا،  �لتا�سعة  �ل�ساعة  يكون 
�حرت�م  �رسيطة  بال�سبط  �لوقت  على  ننهى  م�ساءً،  �ل�ساد�سة 
�جلدول �ملخ�س�س لكل يوم، حيث كان ُيَح�رسّ معلم �مل�ساق 
كعناوين  بكتابتها  ويقوم  حدة،  على  يوم  كل  عمل  خطة 
يف  بتثبيتها  يقوم  كبرية،  لوحة  على  عمل  وخطو�ت  عري�سة 
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قاعة �لتدريب، ويجزئ كل خطوة عمل و�لوقت �ملخ�س�س 
ما  ق�سية  �حلو�ر حول  متتد حلقات  كانت  فحني  بها،  للقيام 
خمطط  من  تبقى  وما  �لوقت  مبر�قبة  نبد�أ  كنا  نتعلمه  مبا  تتعلق 
ذ�ك �ليوم، مل يحدث لو ملرة و�حدة �أي ت�سارب بني �لربنامج 
�ملعلم  على  �أنه  مبا�رس  غري  ب�سكل  نتعلم  جعلنا  ما  و�لوقت، 
ياأخذ  و�أن  و�لدر�س،  �لوقت  �إد�رة  يف  بارعًا  مهنيًا  يكون  �أن 
و�أن  يريدون،  يريد ل حيث  مبا�رسة، حيث  بطريقة  �لطالب 
ل ي�سهب يف �خلروج عن �ملو�سوع �إن مل يخدم ذلك خمططه 

ودر�سه.

فهناك �أمور كثرية د�خل �سياق �لتدريب وخارجه كنا نتعلمها 
من خالل �ملدر�سة �ل�سيفية، فلم يقم �أيٌّ من معلمي �مل�ساقات 
بتعليمنا كيف �أكون معلمًا م�سوؤوًل؟ ولكن من خالل �أ�سلوب 
عملهم مل�سنا هذ� و��ستطعنا تعلمه، ل�ست �أدري �إن كان تعليمًا 
مق�سود�ً �أو ل، ولكن تعلمت ب�سكل جيد كيف �أدير �حلو�ر 
وكيف  �أحدثهم؟  وكيف  �ملهام؟  �أوزع  وكيف  طالبي؟  بني 
�أ�سعرهم مب�سوؤولية ما يقومون بعمله دون �أن �أطلب منهم هذ�؟

فمن خالل تدريب م�ساق �لأ�ستاذ لوك �أبووت، مل يطلب منا 
�أبد�ً، �أن نقوم برتتيب �لقاعة، ففور �نتهاء �ليوم �لدر��سي، كان 

يبد�أ برتتيب �لقاعة فنرت�ك�س للقيام بذلك عنه، دون �أن يطلب 
�أنه  �إلينا  يو�سل  �أن  ��ستطاع  ما  بطريقة  ولكن  علنًا،  ذلك  منا 
يتوجب علينا ترتيب �لقاعة و�إعادتها، كما كانت بعد �نتهاء 

كل تدريب.

لـ»عباءة  كان  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  زو�يا  من  �أخرى  ز�وية  ويف 
رمبا  �لدر�ما،  منظومة  يف  �سغفي  من  �لأكرب  �لن�سيب  �خلبري« 
بتطبيق  ما،  نوعًا  م�سبعه  �أ�سبحت  �لتي  لتجربتي  ذلك  يعود 
�لدر�ما �لتكونية مع طالبي، حيث كنت �أتوق ملعرفة، ما هو 
جديد يف عامل �لدر�ما، فالتعليم يف هذ� �مل�ساق �أ�سبه بال�سهل 

�ملمتنع ب�سال�سته، �إ�سافًة �إىل تغيب �لرتجمة.

ففي �لبد�ية كنت �أزن كل ما نتلقاه على حياتنا �ليومية لأرى 
منا  هذ�  و�أين  هذ�؟  من  نحن  �أين  و�أرى  بب�ساطتها،  �لأمور 
كمعلمني؟ يف كل مرة، كنت �أرى �أن منطية �لتعليم حتتاج �إىل 
�أ�ساليب قوية ميكن من خاللها �إحد�ث تغيري يف �لتعليم، ولكن 

يتوجب علينا �إجادتها �أوًل.

بتجربتها  �أرغب  �لتي  بالأفكار  حمملة  عملي  �إىل  عدت 
م�سبعًة  �لتلقينية  �لأ�ساليب  ظهري  خلف  د�ثرًة  طالبي  مع 



195 رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

من  بد�يًة  �لطالب،  مع  خو�سها  يف  �أرغب  �لتي  بالتجارب 
�لفكرة مرور�ً بخطو�ت �لتطبيق و�سوًل �إىل �لهدف.

�لعام  بني  �مل�ساقات  تدريب  يف  �لختالف  �إىل  بالعودة 
و�لآخر، �أتاح يل فر�سة �لتعلم �أكرث عن منظومات �لدر�ما، 
ومقارنة ما �أتعلمه يف كل مرة، فيما �أقوم بتطبيقه مع طالبي، 
فلحظة  �لتطبيق،  �أثناء  فيه  �لتغري  �أو  تطويره  ما ميكن  وقيا�س 
�أُوؤكد  �لتدريب كنت �أ�سل بذهني حيث �أنا كمعلمة، حني 
طالبي،  مع  جيد  ب�سكل  منه  �ل�ستفادة  ميكن  هذ�  لنف�سي 
�إحدى  ففي  �آخر،  مبو�سوع  طبق  لو  نفعًا  يجدي  وهذ� 
مو�سوع  على  معهم  �لعمل  بد�أت  طالبي  مع  �ملحاولت 
تكونية،  در�ما  منظومة  �سمن  �لعمل  بد�أ  �ملبكر،  �لزو�ج 
�لدر�س،  تطبيق  �أثناء  له، ولكن  ما كنت قد خططت  وهذ� 
خطر بذهني ماذ� لو تعمقت �أكرث يف ��ستك�ساف �ملع�سلة مع 
طالباتي؟ فلم ي�سل بهم ما طبقناه بالدر�ما �لتكونية �إىل ذروة 
�لإ�سباع، فما ز�لت طالباتي يبحثن عن �ملزيد، عدت قلياًل 
ملا تعلمته عرب م�ساق �سنة ثانية، كيف كان �ملعلم �آنذ�ك يدير 
لي�سنع ملحبوبته  ما عنده  �أف�سل  ينتقي  �لدر�س كجو�هرجٍي 

عقد�ً �أو �سو�ر�ً.

�أدركت حينها �أنه يتوجب علّي �إ�سافة ركٍن �أكرث تعمقًا بعباءة 
�خلبري، و�إعطاء �لطالبات مهمة �لبحث و�لعمل عليه كباحثات 
وبت�سليط  �أكرب  ب�سكل  يتفاعلن  جعلهن  �لذي  �لأمر  جمتمع، 

�ل�سوء على �أدق �لتفا�سيل يف مو�سوع �لتعلم.

مني  �لتدريب جعل  �أ�سلوب  �أن  �سعرت  ثانية  �سنه  م�ساق  يف 
حرفًا  حرفًا  ذ�كرتي  يف  فخزن  �أتلقاه  مبا  مغرمًة  بل  حمبًة، 
ما  فكل  �سيء،  �أي  لكتابة  حينها  �أحتج  مل  خطوة،  وخطوًة 
تلقيناه يف ذ�ك �مل�ساق كنا ن�سبع به، فلم �أن�َس �سيئًا مما تعلمته، 
�أو رمبا مق�سود يف �سخ�سية  �ملق�سود  �لتعليم غري  ناهيك عن 
�ملعلم �لتي �متازت باجلدية �ملمزوجة بالرتفيه، فلم تكن �لدورة 
�لتدريبية جمرد در�س نظري، فكل �إ�سرت�تيجية وعرف وخطوة 

من هذه �خلطو�ت كان لها �أكرث من مترين لتطبيقها.

ففي حياتنا منر بالكثري من مر�حل �لتعلم �لتي ت�سيف لنا �أمور�ً 
�سلوكية  �أجندة  عرب  و�سخ�سيتنا  فكرنا  بناء  على  تعمل  عدة، 
�سخ�سيتك  �سقل  يف  �سيان  فالأمر  �تباعها،  علينا  �أخالقية 
كمعلم من خالل جتربة �ملدر�سة �ل�سيفية، ولكن بوجود فرق 
عظيم هناك لن تالقي �أجندة �سلوكية كيف ت�سبح معلمًا جيد�ً 
يف نظر طالبك، بل هناك ترى مناذج حقيقية ملعلمني ر�ئعني 

تقتدي بهم دون �أن تدرك ذلك.

�لدر�ما  توظيف  تعلمي  على  �ل�سيفية  �ملدر�سة  تقت�رس  فلم 
بني  ي�سم  تعلم، مكان  هناك هي حلظة  �لتعلم، كل حلظة  يف 
ذر�عيه نحو �سبعني معلمًا ومعلمة من مناطق وثقافات خمتلفة 
تعليم  و�سيا�سة  فكري  ومنط  حياة  و�أ�سلوب  تقاليد  وعاد�ت 
خمتلفة، جتربة غنية �أتاحت يل �لفر�سة للتعرف على عدد كبري 
من �لثقافات، ما يعمل على بناء روؤيتك للعامل م�ستند�ً �إىل عو�مل 
كثرية وحكايا كثرية، وما ي�سعرك حقًا بالتقدم و�لتطور هو ما 
تعك�سه د�خل غرفة �سفك، وما تقوم بتطبيقه مع طالبك. من 
معك  يحدث  كيف  ومر�قبة  تعلمته  ما  با�ستك�ساف  تبد�أ  هنا 

د�خل غرفة �ل�سف ومدى تقبله وجناحه.

�أن  يحاول  �لذي  �لطفل  �سعور  �نتابني  �أوىل  �سنة  م�ساق  بعد 
يعدو خطو�ته �لأوىل مبفرده، يتعرث مرة، وينجح �أخرى مرور�ً 
نف�سك  لتجد  ثالثه  �سنة  م�ساق  ت�سل  �أن  �إىل  ثانية  �سنه  مب�ساق 

تتحكم بتوجيه خمططك و�إد�رة خطو�تك ب�سكل جيد.

فقد تركز م�ساق �سنة �أوىل على �لدر�ما �لتكونية، وم�ساق �سنة 
ثالثة  �سنة  م�ستوى  ت�سل  فحني  �خلبري،  عباءة  نهج  على  ثانية 
تدرك �أنك هنا يف �لعام �حلاوي، حيث ي�سم كل ما تعلمته يف 
�أحجارها  �أن حترك  ليقدمه لك كلعبة �سطرجن عليك  �مل�ساقني 

بحنكة ومهارة.

ولأن �لتدريب على مد�ر ثالث �سنو�ت يرتكز على �لتطبيقات 
خطو�ت  �أبرز  من  كان  جمموعات  ب�سكل  فالعمل  �لعملية، 
كنت  �لأحيان  بع�س  ففي  تكر�ر�ً،  و�أكرثها  بالتطبيق،  �لعمل 
�ملجموعة  �أفر�د  بني  يتو�جد  حني  ذلك  من  بال�سيق  �أ�سعر 
�لآخرين، حماوًل  لآر�ء  �ل�ستماع  دون  بر�أيه  يت�سبث  �سخ�س 
بال�سيق  �أ�سعر  كنت  عندها  �جلميع،  على  يعرف  ما  فر�س 
تت�ساجر  ل�ست طفاًل  هنا  �أنك  للحرج  يدعوك  �حلقيقي. وما 
�ملجموعة  تكون  عندما  �لآخر  و�لأمر  �للعبة،  �سيقود  من 
بامل�ساركة يف  يبادرون حتى  ل  �أ�سخا�س  �ستة  �أو  من خم�سة 
�ثنني،  �أو  و�حد  على  �ملطلوبة  �ملهام  كافة  ويلقون  �لتفكري 
يتذمرن  كن  عندما  طالباتي،  به  ت�سعر  ما  �أ�سعر  كنت  حينها 
يف  باأنف�سنا.  جمموعاتنا  نختار  دعينا  معلنات:  �ملجموعة  من 
�أو لطالباتي، ما  بالن�سبة يل  �لهني  �لبد�ية، مل يكن هذ� بالأمر 
جعلني �أفكر جديًا بالأمر. ومع ��ستمر�رية �لعمل مع طالبي، 
جذبني بدء ظهور �ل�سال�سة يف �لعمل �مل�سرتك بينهم، وكيف 
�ساعدهم ذلك على تغيب �لت�سبث بالر�أي تدريجيًا، و�لرتكيز 
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ما  �أفكارهم.  وم�ساركتهم  لالآخرين  �ل�ستماع  �أهمية  على 
كنت �أر�ه حينها �أن هذ� �أجنح ما تو�سلت �إليه بالعمل �جلماعي 

مع �لطالب.

مما كنت �أتوق �إليه حقًا يف جر�س، هو عقد جل�سات �أو حلقات 
بالدر�ما،  جتاربهم  عن  فيها  يحدثونا  �ملدربني  مع  م�سائية 
وكيف بد�أت �أوىل جتاربهم بالدر�ما؟ وكيف يتم �لتعامل مع 
�لدر�ما كاأ�سلوب تعليم يف بالدهم؟ فاملعلم خالل �لتدريب ل 
ُي�سهب باحلديث عن جتاربه لال�ستفادة من �لوقت بالتدريب، 
ليمرر لنا �أف�سل ما لديه من خرب�ت عن طريق �لتدريب، ولكن 
هذ� مل يكن لي�سبع رغبتي كمعلمة يف �سماع ولو جزء ب�سيط 

من تلك �لتجارب.

منها  كثرية،  بحكايات  مررت  �لثالث  �ل�سنو�ت  مد�ر  على 
هي  منها  �لذ�كرة  يف  بقي  وما  �مل�سحك،  ومنها  �ملبكي، 
�أثناء  يحدث  كان  ما  �أطرف  من  �سيئًا.  علمتني  �لتي  �ملو�قف 
ترجمة،  لوجود  �لأمر  يدعي  حني  �ل�سيفية  �ملدر�سة  تدريب 
كانت  �لتدريب  على  �ساعات  خم�س  �أو  �أربعة  مرور  بعد 
عملية �لرتجمة بعد مرور وقت طويل على �لتدريب و�سوت 
�لتنومي  كما  �لر�حة  من  �سيئًا  د�خلي  يبعثان  �لهادئ  �ملعلم 
تقل  تكن  مل  هذه  وقلياًل،  قلياًل  بالذهن  فاأ�رسد  �ملغناطي�سي، 
عن خم�سة ع�رس دقيقة على �لأقل حني �أعود برتكيزي جمدد�ً، 
فما  ورطة(  �أنا يف  )هنا  للتنفيذ  مهمة  �أعطى  قد  �ملعلم  لأجد 
كان ي�سعرين بالقليل من �لأمان حينها، �أن تنفيذ �ملهمة يتطلب 
�لعمل �سمن جمموعة، حينها كنت �أتنف�س �ل�سعد�ء قلياًل، فلن 
�أك�سف، فال بد �أن باقي �ملجموعة تعلم جيد�ً تفا�سيل �ملهمة 
�أكت�سف  كنت  حني  بالأمر  �لطريف   ... بها  �لقيام  �ملطلوب 
�أنني مل �أكن مبفردي �ساردة �لذهن فهناك من �أطال �ل�سهر، ومل 
ي�ستطع جتميع  فلم  لياًل  للت�سوق  ينم جيد�ً، وهناك من ذهب 
�أفكاره يف �ليوم �لتايل، فما كان علّي �سوى �للجوء �إىل �ملعلم 
مرة �أخرى، و�ل�ستف�سار منه جمدد�ً معتذرًة ومعللة �لأمر باأين 

�رسدت بذهني قلياًل.

لطلبي،  �ملعلم  ��ستجابة  حينها  تعلمته  ما  و�أرقى  �أجمل  من 
يكون  �أن  خ�سية  جديد  من  للجميع  �ملهمة  تو�سيح  و�إعادة 
�أ�سعر يف ذ�تي  هناك �سخ�س �آخر مل ينتبه للمهمة، ما جعلني 
�لتعامل  فرقيُّ  �لطريف،  بالأمر  يكن  مل  مني،  حدث  ما  �أن 
�لأيام  باقي  دفعني  �ملعلم  قبل  من  لقيته  �لذي  و�لهتمام 
لت�سخري كل حو��سي للرتكيز يف �لتدريب، ومع كل ما يقوله 
�ملعلم خ�سية �أن يفوتني �أي �سيء. من ز�وية �أخرى، وبقيا�س 

�آنذ�ك،  �أت�رسف  نف�سي مع طالبي، وكيف  ذ�ته على  �ملوقف 
�أدركت حقيقًة �أن هناك عاملًا يحرتم �لعمل، ويحرتم ما يقوم 

به، ويقد�سه، ويوؤمن باأهمية �لتعليم، ويتقن فنه وطرقه.

توظيف  كيفية  فيه  نتعلم  مكانًا  �ل�سيفية  �ملدر�سة  تكن  فلم 
�لدر�ما يف �لتعليم فح�سب، بل كانت مدر�سة قادرة بجد�رة 
�لنظر بكل ما  �إعادة  �إخر�ج معلمني لديهم �لقدرة على  على 
وبقر�ءتهم  للعامل،  وبنظرتهم  بالتعليم،  مبمار�ساتهم  يحيط 
تطاأ  �أن  فمنذ  �حلياتية،  و�ل�سور  �ملو�قف  لبع�س  و�إدر�كهم 
طرقًا  تتلقى  و�أنت  تغادرها،  حتى  �ل�سيفية  �ملدر�سة  قدماك 
خمتلفة من �لتعلم جتعلك تغادر �ملدر�سة �ل�سيفية بعد �جتيازك 
�لتجارب  من  جعبتك  يف  حتمل  و�أنت  �لثالثة،  �ل�سنة  م�ساق 
و�حلكايا ما يوؤهلك للبدء بالتغري على �لرغم من �لعلم �مل�سبق 
�أن لكل بد�ية نهاية، وعلى �لرغم من �ل�سعادة �لتي ت�رسبت �إىل 
�أعماق روحي حني �سجت بروحي �رسخة مدوية، تعلن بد�ية 
�ن�سمامي للمدر�سة �ل�سيفية، �إل �أن َك�رس�ت �ل�سوق تد�عب 
مدركة  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  ذكريات  �أ�ستجمع  و�أنا  حرويف، 
�لنهاية،  �سافرة  �إعالن  يتم  �لثالثة  �ل�سنة  م�ساق  باجتيازي  �أنه 
لتعلن �نتهاء جتربة جميلة بكل تفا�سيلها، وكل ما �ختزلته من 
و�لأمل  و�لأمل  و�حلزن  و�لغ�سب  و�ل�سحك  �لتعب  م�ساعر 
و�لتوتر، وبكل ما فيها من ذكريات لتبد�أ رحلتي بالدر�ما مع 

طالبي، فكل نهاية هي بد�ية جديدة.

�سكر�ً ملن كان لهم دور ولو ب�سيط يف �إك�سابي معرفًة جديدة.
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