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 مدخل

ويدخل  اإل  الوظيفة،  عن  البحث  معاناة  املعلم  ينتهي  اأن  ما 
الإر�ضادية  الدورات  من  الكثري  فيها  متعبة  اإعداد  مرحلة 
الطويل،  امل�ضوار  ينهي هذا  اأن  والتح�ضريية. وما  والتمهيدية 
املناهج  من  ومتاهات  حبائل  يف  عالقًا  نف�ضه  يجد  حتى 
له  تتيح  ل  التي  املتكررة،  املعرفية  امل�ضادر  ذات  التقليدية 
كمعلم اأن يحرر نف�ضه من الإمالءات والأعمال الكتابية على 
الأكرب  همه  يكون  حيث  ومغرياً،  مبدعًا  يجعله  الذي  النحو 
تدريب يده على الكتابة لأن م�ضواره طويل، ول يوجد وقت 
اأ�ضاًل لأن يفكر وي�ضتخدم اإ�ضرتاتيجيات مالئمة تتما�ضى حتى 

مع التوجيهات الرتبوية ال�ضادرة عن الوزارة.

ويبقى احلال كما هو عليه حتى يدرك املعلم ما املطلوب منه، 
وتكون البداية احلقيقية عندما يقف املعلم اأمام حتدٍّ ذاتي؛ اأي 
يكون  هنا  ذاتها،  نف�ضه  من  لكن  عليه  مطروح  �ضوؤال  اأمام 
يكون  فعندما  اجلواب.  هي  الإجابة  وتكون  كبرياً،  الفرق 
املعلم هو من ي�ضاأل نف�ضه، حينها يعرف ما له وما عليه، اأما اإن 

كان ُي�ضاأل من قبل اآخرين فال يعرف اإل ما عليه.

السيلة احلارثية بني 
املاضي واحلاضر 
واملستقبل

عبد اهلل قبه�

�ضمن  فيها  �ضاركت  التي  الرتبوية  العمل  ور�س  بع�س  يف 
كنت  الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  مع  تعاوين 
يتحدثون  معلمني  اأ�ضاهد  عندما  الأمل  من  بجرعات  اأتزود 
تلك  عرب  م�رشوع،  عرب  التعليم  يف  ال�ضخ�ضية  جتاربهم  عن 
العملية  يف  �رشيكني  والطالب  املعلم  فيها  يكون  التي  ال�ضيغة 
التعلمية، �رشيكني يتحاوران ويكت�ضفان وي�ضاألن عن املعلومة 
فيه  اأكون  ل  الذي  اليوم  ياأتي  اأن  متنيت  عندها  وي�ضائالنها، 
عن  يتحدث  من  اأكون  بل  الآخرين،  لتجارب  فقط  م�ضتمعًا 
م�رشوعه اأمام اجلميع ب�ضعور الرا�ضي عن نف�ضه، وعن واجبه 
اأعناقنا.  يف  اأمانة  هم  الذين  طلبتنا  جتاه  والأخالقي  الثقايف 
ليكون  معًا  نبداأه  م�رشوع  يف  طالبي  اأ�ضارك  اأن  اأفكر  بداأت 

احللم حقيقة.

يف  »�ضتظل  معر�س  زيارة  كانت  للم�رشوع  خطوة  اأول  يف 
مركز  مع  التن�ضيق  بعد  عابود،  قرية  يف  خ�رشته«  الزيتون 
و�ضلنا  عندما  اخلطوة.  هذه  دعم  يف  �ضارعوا  الذين  القطان 
تنظر  اأعني طالبي  كانت  الطويل،  ال�ضفر  بعد  عابود  مدر�ضة 
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وترقب املكان بانتظار م�ضاهدة �ضيء خمتلف. وبعد الرتحيب 
القطان،  ومركز  امل�رشوع  واإدارة  املدر�ضة  اإدارة  قبل  من  بنا 
املتقن  املعر�س  هذا  من  جميعًا  فذهلنا  املعر�س  نحو  توجهنا 
واملتكامل بكل جوانبه، وبداأت اأقراأ يف اأعني طالبي عالمات 
الغرية املحفزة وعند توقيعهم كزائرين وم�ضاركني يف املعر�س 
منهم  بع�س  قام  بحيث  احلائط،  على  و�ضعت  لوحة  على 
اأن حلظة  اأدركت  هنا  رائعة،  بعبارات  املعر�س  على  بالتعليق 

البداية مل�رشوعنا قد بداأت.

 فكرة املشروع ومأزقه

املدر�ضية  الإدارة  مع  اجتماع  عقد  للم�رشوع  الثانية  اخلطوة 
فكرة  على  لإطالعهم  واخلام�س  ال�ضاد�س  ال�ضفني  وطالب 
امل�رشوع، وهنا كانت امل�ضاركة جلميع الطلبة دون اأن ي�ضتثنى 
ذوو  الطلبة  حتى  امل�ضاركة،  يف  راغب  هو  دام  ما  اأحد، 
امل�رشوع.  يف  امل�ضاركني  اأوائل  من  كانوا  املتدين  التح�ضيل 
ومن التفكري اجلماعي بداأنا، حيث طرحت عليهم لنفكر مع 
بع�ضنا البع�س اإذا اأردنا اأن يكون لنا م�رشوع نعمل فيه ونتعلم 
تقرتحونه؟  الذي  املو�ضوع  وما  ترونه؟  فكيف  خالله  من 
احلديث،  الطالب  بداأ  هنا  له؟  تتخيلونها  التي  الأهداف  ما 
ولكنه كان حديثًا طازجًا ل ي�ضبه حديثهم ال�ضفي، بل ظهروا 
كرجال كبار، رجال تلب�ضتهم احلكمة مع املعاناة. فجاأة بداأوا 
اأن  نريد  ال�ضيلة،  بلدتنا  اأن نطور  نريد  يتكلمون كقادة كبار، 
نعمل �ضيئًا للم�ضتقبل؟ نريد لل�ضيلة اأن تكون اأكرب من العائالت 

فيها، واأخرياً بداأ طالب يردد نريد �ضيلة دون م�ضاكل ... .

يف �ضوء هذا احلوار، علقت يف ذهني جملة )نريد �ضيلة دون 
امل�ضاكل  هي  وما  م�ضاكل؟  دون  �ضيلة  نخلق  كيف  م�ضاكل( 
م�ضاكل  بال  �ضيلة  جملة  وبربط  الطالب؟  يق�ضدها  التي 
بجملة ال�ضيلة التي اأكرب من عائالتها، بداأت تت�ضح يل اأهمية 
تكون  اأن  فكرت  عندها  كمعلم،  ومهمتي  مهمته  امل�رشوع، 
اأو  عائلية  ح�ضا�ضيات  نثري  ل  ولكي  امل�رشوع،  حمور  ال�ضيلة 
امل�رشوع  حمور  يكون  اأن  معًا  قررنا  اأيديولوجية،  اأو  ما�ضوية 
هو ال�ضيلة يف املا�ضي واحلا�رش وامل�ضتقبل، وكاأننا تواطاأنا على 
اأن نقراأ التاريخ اأوًل، لكي نفهم احلا�رش، واأننا يجب اأن نحدد 

م�ضكلة احلا�رش لكي نوؤ�ض�س مل�ضتقبل خمتلف.

لكني يف احلوار مع الباحث مالك الرمياوي يف مركز القطان 
نهاية  ليكون  امل�ضتقبلي  التاأ�ضي�س  نوؤجل  ل  اأن  على  اتفقنا 
امل�رشوع، بل اإن غاية خلق �ضيلة )بال عائالت وبال م�ضاكل( 
امل�رشوع  عرب  فالطالب  الرئي�ضة،  امل�رشوع  مهمة  �ضتكون 
واقعها  ر�ضم  ويف  ال�ضيلة،  ما�ضي  جمع  يف  �ضينخرطون 
واملقابالت  واخلريطة  والر�ضم  وال�ضورة  بالكلمة  احلا�رش 
كل  �ضنبني  واجلماعي،  والثنائي  الفردي  وبالعمل  واحلوار، 
الت�ضورات  العائلية، وي�ضائل  التاأطريات  ب�ضكل يخرتق  ذلك 
ال�ضابقة، ويعيد التاأ�ضي�س للحوارات الداخلية، دون ت�ضورات 
حمكات  على  الت�ضورات  هذه  و�ضع  �ضيتم  بالعك�س  م�ضبقة، 
ت�ضاهم يف تفكيكها، وبالتايل فاإن اخراط الطالب يف م�رشوع 
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جمع تاريخ ال�ضيلة �ضيكون بالن�ضبة لنا م�رشوعًا يف اإعادة اإنتاج 
ت�ضورات احلا�رش، ما �ضيبني اأنا�ضًا خمتلفني يوؤ�ض�ضون مل�ضتقبل 
ثقافته عرب  امل�رشوع غايته، وبداأ يف خلق  بنى  خمتلف، هكذا 

خلق اأنا�ضه اجلدد وت�ضوراته اجلديدة.

العمل  املجموعة،  فكرة  انبثقت  ال�ضابقة  الت�ضورات  ومن 
جديدة(  )اإ�ضرتاتيجية  خلق  اأجل  من  املجموعات  �ضمن 
تعمل  املجموعة  جعل  بل  فقط،  جمموعات  يف  العمل  لي�س 
الرئي�ضة  الفكرة  كانت  اخرتاق،  ومهمة  تغيري  كاإ�ضرتاتيجية 
البلدة  من عمل املجموعات هو تذويب العائلية املكر�ضة يف 
داخل املجموعات التي تلقي بثقلها على كاهل الطلبة الذين 
بعفويتهم رغبوا يف اأن يحاربوها ويك�ضفوا عن اأوجاعها من 
العائالت  جميع  ت�ضم  الطلبة  من  جمموعة  كل  تكوين  خالل 
املوجودة يف البلدة، وعلى كل جمموعة اأن تاأخذ حارة وتعمل 
كل  تاأخذ  حينها  باملقابالت،  اأو  الق�ض�س  بجمع  �ضواء  فيها 

جمموعة على عاتقها القيام باملهمات املطلوبة منها.

 صورة من أجل صورة أخرى

كانت اأول مهمة لبناء املجموعات هي التقاط �ضور �ضخ�ضية 
البع�س،  بع�ضهم  مع  املجموعة  لأفراد  �ضورة  لهم،  جماعية 
املدر�ضة،  ما يف  اأو يف ركن  ال�ضف  �ضور وهم جمتمعون يف 
�ضخ�ضًا،  يقابلون  اأو  القرية،  يف  منظراً  ي�ضورون  وهم  �ضور 
اأو ميرون يف �ضارع اأو زقاق، �ضور مت اإل�ضاقها على احلائط، 

حيث  من  الأخرى  املجموعات  قبل  من  عليها  التعليق  ومت 
تبادل  ثم  النظرة ...، ومن  اأو  اللحظة،  اأو  املكان  اأو  احلدث 
البلد  اأبناء  فكرة  لتعزيز  املجموعات  اأفراد  بني  الزيارات 
بناء  القاتلة، وكان من املهم جداً  العائلية  الواحد واحلياد عن 
الواقع مرير ومرير  املجموعات مب�ضاهد حقيقية واقعية، لأن 
اأخرى  يدخلوا حارات  الطلبة مل  بع�س  اأن  ي�ضدق  جداً، من 
غري حاراتهم، من ي�ضدق اأن منهم مل يكن يجروؤ على املرور 

من زقاق حارة اأخرى، من ي�ضدق...؟!

اإىل  جنبًا  يقفون  وهم  الطلبة  التقطها  �ضور!  من  اأجملها  ما 
اأجملها من �ضور!  ما  �ضماًل،  اأو  ميينًا  يلتفتوا  اأن  جنب دون 
يف زقاق �ضيق و�ضع حلم كل هوؤلء الطلبة والنا�س يتفرجون 
وي�ضحكون وي�ضاألون، ومن ثم يبعدون لأن من يطرق الباب 
ي�ضمع اجلواب، فال جواب للطلبة اإل اأننا م�ضممون على تغيري 

بلدتنا.

 االسم بطاقة تعلم

قد  امل�رشوع،  ا�ضم  بخ�ضو�س  عديدة  اقرتاحات  الطلبة  قدم 
املعلومات  جمع  يف  ال�رشوع  قبل  البدء  منذ  ذلك  ا�ضتمر 
الأفكار  دارت  حيث  ذلك،  واأثناء  والق�ض�س  واحلوادث 
والقرتاحات حول تاريخ البلدة وم�ضاكلها، ويف النهاية متت 
ال�ضيلة  »بلدة  اجلميع وهو  مع  بالتوافق  امل�رشوع  ا�ضم  �ضياغة 
احلارثية عرب الزمن: واقع وخيال« »ن�ضتك�ضف ما�ضي البلدة، 
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ونك�ضف اأوجاعها، ونبني م�ضتقبلها«.

كل معرفة جديدة يح�رشها الطلبة يل�ضقونها على حائط كبري 
على �ضكل دوائر بيانية حتت ما يتوافق من مراحل امل�رشوع، 
ثم  اأوًل،  القرية  ما�ضي  ليغطي  للم�رشوع  التخطيط  مت  حيث 
حا�رشها، لينتقل للم�ضتقبل، تلك الثالثية التي ق�ضد منها بناء 

الذاكرة، ثم اإعادة فهم احلا�رش والنطالق للم�ضتقبل.

وقد مت ت�ضور املحور الأول وهو »املا�ضي«؛ اأي ا�ضتك�ضاف 
ما�ضي البلدة بطريقتني الأوىل: »قال يل اأجدادي« عن عيون 
والطريقة  الجتماعية.  والعالقات  احل�ضاد  وموا�ضم  املاء 
الثانية: »حدث يف هذا املكان« ليجدد ارتباط الأهل باملكان 
معاين  الطلبة  وابتكار  واأحداثه،  بدللته  يجمعهم  الذي 
جمعوه  ما  يتفح�ضون  الطالب  بداأ  وهنا  لالأماكن،  جديدة 
ومواقعها  املاء  عيون  عن  وق�ض�س  وحكايات  معلومات  من 
ال�ضن  كبار  من  اأ�ضماء  عن  البحث  يف  بداأوا  كما  واأ�ضمائها، 
متعاونني مراعني العمر، وال�ضحة العقلية، وتقبل املو�ضوع، 
بد  ل  كان  ولكن  معهم،  املقابلة  مواعيد  حتديد  واإمكانية 
املنا�ضب  الزمن  لتحديد  الوقت  �ضاعة  غري  بدائل  اإيجاد  من 

للمقابلة، مثل وقت الآذان ووقت الظل ... .

 املقابالت الشفوية: أسرار واكتشافات

مع اأول مقابلة مت حتديدها من قبل الطالب مع احلاجة فاطمة 
واحلاجة ر�ضمية انتابني �ضعور بالقلق، ل اأعرف اأهو ال�ضعور 
يف  جديدة  جتربة  يخو�س  معلم  �ضعور  اأم  امل�ضوؤولية  بتحمل 

واقع بعيد جداً عن التجارب.

كنت  الذي  ال�ضوؤال  متامًا  اأتذكر  املقابلة  لإجراء  الطريق  ويف 
مراراً وتكراراً اأوجهه للطالب. اأنتم متاأكدون اأنكم ح�ضلتم 
على املوافقة لإجراء املقابلة؟ واجلميع يقول يل: نعم يا اأ�ضتاذ 
اأيام  ل تقلق نحن معك. وعند الدخول تكلمت احلاجة عن 
تريد  ول  تكلمت  والع�ضليات،  واملعا�رش  البيادر  اأيام  زمان 
لها  كان  لأيام  بذاكرتها  عادت  لأنها  الكالم  عن  تتوقف  اأن 
ومما جعل جو  وال�ضقاء.  املعاناة  من  الرغم  على  طعم خا�س 
حيث  احلاجة،  بجانب  الأهل  جلو�س  هو  مريحًا،  املقابلة 
كانوا يذكرونها مب�ضاهد من املا�ضي قالتها لهم، وقالت اأي�ضًا 
امل�ضتعمرات  اأحد  اإىل  ابنتي  ما ذهبت مع زوج  يوم  بح�رشة: 
بي  واإذا  الربك�س  باب  اإىل  نظرت  احلليب،  ل�رشاء  اليهودية 
بابوراً، وعود حراث قدميًا، ومذراة  اأرى معلقًا على احلائط 

وغرباًل،  وم�رشاداً  وجارو�ضة،  و�ضاجًا،  و�ضاعوبًا،  للقمح، 
حياتنا  يف  ن�ضتخدمها  كنا  التي  الرتاثية  الأدوات  وجميع 
�ضوفو  واأقول  اأ�رشخ  بداأت  معلق، حينها  الكب  ميزان  حتى 
يا عرب، ب�ضتحقوا يعلقوهن ويعتزوا فيهن ويحتفظوا برتاث 

اأجدادنا اللي اإحنا اأبعدنا عنه.

الطالب بعد ما �ضمعوا ما قالته احلاجة، غمرهم حب ال�ضوؤال 
التي  امل�ضطلحات  من  اليوم  اأ�ضبح  لأنه  القدمي  اجلديد  عن 
ي�ضاألون  الطلبة  جعلت  احلاجة  كلمات  تو�ضيح،  اإىل  بحاجة 
عنها  للبحث  قادهم  وهذا  الأ�ضياء،  هذه  على  نتعرف  كيف 
التعرف  واإيجاد طريقة لإح�ضارها والتعرف عليها، وبالتايل 
تعني  لأنها  بها،  يتم�ضكون  زالوا  ما  الذين  الأ�ضخا�س  على 
لهم الكثري، وكل اأداة حتكي ق�ض�ضًا ووقائع يف اأزمنة واأماكن 
كتب  اأدوات  عن  ويبحثون  ي�ضاألون  بداأوا  الطالب  خمتلفة. 
اأجدادهم  ي�ضاألون  وبداأوا  تاريخهم وحياتهم،  اأجدادهم  بها 
واأقرباءهم عنها، ومع كل اأداة وجدوها كانت تروى ق�ض�س 
الأ�ضتاذ  الطلبة يف ذلك  �ضاعد  اأحداث ومنا�ضبات.  وت�ضجل 
عبد ال�ضالم طحاينة الذي كان من م�ضجعي امل�رشوع، والذي 
علينا  يبخل  ومل  الرتاثية،  لالأدوات  معر�ضًا  بيته  من  جعل 

بتوجيهنا وتقدمي ما ي�ضاعدنا يف امل�رشوع.

ويف مقابلة احلاجة ر�ضمية كان اثنان من الطلبة تربطهم عالقة 
القرابة مع احلاجة، واأثناء دخولنا البيت �ضافح الطالبني احلاجة 
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وامراأة ف�ضاألتهم من تكون هذه املراأة، فاأجابوين هذه والدتنا، 
اأثناء  ت�ضاهدنا  لكي  مدر�ضتها  من  اإذنًا  وطلبت  معلمة،  وهي 
املقابلة. فما اأعظم هذه اللحظات التي ينتظر فيها الأهل لريوا 

اأبناءهم يعيدون جزءاً من تاريخ اأبائهم واأجدادهم.

بعد كل مقابلة يحرر الطلبة ما كتبوه، ويعيدون �ضياغته، ويف 
للمحاورة  اجتماعًا  نعقد  املدر�ضية  الف�ضحة  اأثناء  التايل  اليوم 
واملناق�ضة فيما يتعلق باملقابالت، ويف كل اجتماع كنت اأنظر 
مرة  كل  ويف  للم�رشوع،  وال�ضتمرارية  الأمل  يعطينا  ما  اإىل 
الطلبة هم م�ضاعل الأمل والعمل، اأثناء احلديث رفع الطالب 
اأ�ضعد �ضمري يده فقلت له: ما بك؟ فاأجاب: يا اأ�ضتاذ امل�رشوع 
اأننا  حلمت  الليلة  فقال:  اأفهمك،  ل  له  فقلت  علينا.  �ضيطر 
اأن  اهلل  حمدت  حينها  لنا.  �ضفقوا  والنا�س  امل�رشوع  اأجنزنا 

امل�رشوع موجود يف قلوب الطلبة، ولي�س يف كتبهم الثقيلة.

اأجدادهم  اإىل  لال�ضتماع  الطلبة  �ضغف  يزداد  مقابلة  كل  ويف 
لريوا كيف كان النا�س يتجمعون مع بع�ضهم البع�س، تربطهم 
التي  اخلري  بيادر  البيادر؛  على  وي�ضهرون  والتعاون،  املحبة 
على  ويطربون  وال�ضم�ضم،  والذرة  بالقمح  تزرع  كانت 
�ضوت البابور الذي كان ي�ضيح باخلري. حتى الع�ضافري كانت 
وهذا  القمح،  حالت  يف  وتبي�س  تعي�س  اخلري،  بهذا  تنعم 

كناية عن كرثة اخلريات وكيف كانت ال�ضاحة الرئي�ضة )وهي 
والفرح  امل�ضاب  توحدهم وجتعل  مكة(  �ضيدلية  مكان  الآن 
النار  يوقدون  والنا�س  الفرح  حلظات  من  اأجمل  فما  واحد، 
يف ال�ضاحة، يتجمع حولها كل الأحباب واملهنئني، وتبداأ فيها 

الأيام املالح واأيام الأوف وامليجانا.

دار  عندما  الدين،  زين  الطالب  تفاجاأ  املقابالت  اإحدى  يف 
احلديث بني الطلبة وعبد ال�ضمد عن اأيام كان فيها النا�س يداً 
اأن جدته كانت  واحدة، يقدمون العطاء واخلري دون مقابل، 
م�رشفة الأعرا�س، فال يتم عر�س اإل بح�ضورها، وعند �ضماع 
الطالب زين الدين ما قاله عبد ال�ضمد قال: واهلل اإنك عظيمة 
الكالم،  هذا  عن  ا�ضمعت  عمري  ما  واأنا  �ضتي،  يا  وكبرية 
اأراها كل يوم، بل كل حلظة. الآن عرفت كم  اإنني  مع العلم 
الطلبة  حترير  لول  خرجت  ما  الكلمات،  هذه  رائعة  كانت 
اأثناء  نف�ضه  الطالب  اإىل م�ضاءلتها.  املعرفة  اأمام  من ال�ضت�ضالم 
تعنك(،  )عني  املاء  عيون  اإحدى  على  �ضادق  ال�ضيخ  مقابلة 
ذكر له ال�ضيخ اأن النا�س كانوا ياأتون اإىل عني تعنك ليعبئوا املاء، 
والن�ضاء تاأتي وت�ضع حمل املاء على روؤو�ضها ومت�ضي م�ضافات 
بعيدة، فهذا الكالم اأوقف الطالب مرة اأخرى قائاًل: اهلل اأكرب، 
على  املاء  تقطعها وهي حتمل  كانت  امل�ضافة جدتي  كل هذه 

راأ�ضها، اهلل ما اأعظمك يا جدتي!
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ما الذي حدث بعد اأن �ضمع الطالب وراأوا كل ذلك؟ كربت 
اأهلهم كلما كرب م�رشوعهم وراأوا  بلدتهم يف عيونهم، وكرب 
اأنف�ضهم فيه، تغريت نظرتهم لغريهم، واأ�ضبحوا يرون اأجمل 
التي  امل�ضتقبلية  لبلدتهم  جم�ضم  على  لي�ضعوه  بلدهم  يف  ما 
اأحبوها قبل اأن تولد، وت�ضبح اأمراً واقعيًا، فقرروا اأن ي�ضعوا 
بداأوه  احللم«  »معر�س  �ضموه  معر�س  يف  جهدهم  خال�ضة 
ال�ضيلة قدميًا، و�ضعوا عليه عيون  لبلدة  بعمل خريطة وجم�ضم 
املاء واأماكن ذات دللت مهمة مثل ال�ضاحة الرئي�ضية، واأول 
مدر�ضة واملخبز القدمي واملع�رشة القدمية، ومن ثم عمل جم�ضم 
فبنوها  امل�ضتقبلية،  اأحالمهم  عليه  و�ضعوا  ال�ضيلة  لبلدة  اآخر 
على طريقتهم، ف�ضمموا ال�ضوارع الوا�ضعة، واحلدائق العامة، 
العلمية،  واملختربات  الوا�ضعة،  واملالعب  العالية،  والبنايات 
وم�ضممني  مهند�ضني  الطلبة  فكان  املتخ�ض�ضة،  واجلامعات 
يتناق�ضون  وهم  اأجملهم  ما  كافة.  التخ�ض�ضات  يف  وخرباء 
ت�ضلح هنا، وتلك  يقول:  املرور، فهذا  اإ�ضارات  حول و�ضع 

هناك، والآخر ل من الأف�ضل و�ضعها هنالك.

اأن  فارتاأوا  اأهلهم  عن  بعيداً  عملهم  يبقى  اأن  الطلبة  ير�َس  مل 
يكون مل�رشوعهم ومعر�ضهم ن�ضيب كبري من اليوم املفتوح، ل 
بل جعلوه فاحتته، فق�ضم الطلبة اأنف�ضهم ووزعوا م�ضوؤولياتهم، 
دليل  ومنهم  ال�ضيافة،  يف  ومنهم  ال�ضتقبال،  يف  فمنهم 
و�ضاهدوا  الأهايل  قدم  عندما  مر�ضدون.  واآخرون  املعر�س، 
م�رشوعهم  على  ويطلعونهم  ي�ضتقبلونهم  من  هم  اأبناءهم 
ومن اأوجد فكرته وعمل على ت�ضميمه تفاجاأ اجلميع، وكان 
لوحة  على  الزائرون  خطها  التي  الكلمات  من  وا�ضحًا  هذا 
و�ضعت على مدخل املعر�س، ومل تقت�رش زيارة املعر�س على 

الأهايل فقط، بل م�ضاركة الرتبية والتعليم، وبع�س املدار�س.

بعد اإعجاب الأهايل مبا قدمه اأولدهم متنى الكثريون منهم اأن 
يكون اأولدهم من �ضمن امل�رشوع، فكانت هذه خطوة مهمة 
املجتمع  من  �ضعبية  قاعدة  توفري  بعد  امل�رشوع  ا�ضتمرارية  يف 
املحلي لدعمه، وتقدمي كل ما ميكن اأن ي�ضاعد اأبناءهم يف اإجناز 
مهماتهم، لأن امل�رشوع اأ�ضبح م�رشوع اأبنائهم، وبخا�ضة بعد 
ما  بعد  جنني،  يف  والتعليم  الرتبية  اإعجاب  امل�رشوع  نال  ما 
والتعليم  الرتبية  ملدير  الفني  النائب  من  هاتفيًا  ات�ضاًل  تلقيت 
واأهميته  للم�رشوع  الكبري  تقديرهم  فيه عن  اأخربين  يف جنني 
م�رشف  تعيني  ومت  املديرية،  م�ضتوى  على  حقيقي  كاإجناز 
حقيقية  موؤ�رشات  هذه  وكانت  للم�رشوع،  متابع  تربوي 
لأهمية امل�رشوع ونوعيته، ودوافع تعمل على ا�ضتمراريته حتى 
تدم  الفرحة مل تطل ومل  امل�ضتويات كافة. ولكن  اإجنازه على 
بعد  ممنوعًا  اأ�ضبح  احللم  حتى  حلمًا  اأ�ضبحت  احلقيقة  وكاأن 
ما عا�س اجلميع حلظات رائعة عرب جتربة جديدة وفريدة، مزج 
احللم مع احلقيقة واملا�ضي مع احلا�رش واحلا�رش مع امل�ضتقبل، 
كان الطلبة فيها هم املعلمون واملر�ضدون واملهند�ضون، وهم 
الدرا�ضية  ال�ضنة  جاءت  ملعلمهم،  وم�ضجعًا  �ضنداً  كانوا  من 
جاءت  لكنها  باخلري،  اجلميع  يتفاءل  العادة  ويف  اجلديدة، 
وليتها مل جتئ، جاءت وحتمل خرب نقلي فنيًا دون مقدمات اإىل 
مدر�ضة اأخرى بعيدة كل البعد عن طالبي، وم�رشوعنا الذي 
حلمنا فيه جميعا، ويبقى احللم حبي�س اأدراج مكتب الرتبية، 

رمبا بانتظار قرار فني اآخر.
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