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والبع�س  الذاكرة  وثقته  بع�ضها   ... كثرية  ذكريات  جتتاحني 
الآخر بات يف طي الن�ضيان ... ول اأخالني اأذكر �ضيئًا من �ضجل 
حياتي قبل ولوجي ال�رشح العلمي الذي ع�ضقت واأحببت وبه 
تعلقت .. »مدر�ضتي«. كانت حمطتي الأوىل املرحلة البتدائية، 
باحلياة واحليوية،  املفعمة  اجلميلة  الطالبة  تلك  نف�ضي  واأ�ضف 
فت مرارا باأنني  دخلت املدر�ضة وكنت نعم الطالبة، فقد ُو�ضِ

الطالبة املثالية واملجتهدة واملواظبة والهادئة.

كان لدّي قلق دائم من املدر�ضة ومن العالمات، وكنت اأفكر 
من  الرغم  على  العالمات  حت�ضيل  وكيفية  التفوق،  يف  دائمًا 
حداثة �ضني ... وكانت اأكرث اللحظات خوفًا لدي حني تدق 
اأن  واأخاف  بالرجتاف  فاأبداأ   ... اخلطر  ناقو�س  المتحانات 

تفلت من ذهني معلومة ما.

وقد حظيت بن�ضيب وافر من اهتمام معلماتي، فلطاملا اأجل�ضنني 
يف املقعد الأول، واأذكر يف هذا املقام معلمة اللغة الإجنليزية التي 
كانت متيزين عن بقية الطالبات باهتمامها ورعايتها .. وكذلك 
دائما  ال�ضهرية  عبارتها  تردد  كانت  التي  الريا�ضيات  معلمة 
»خ�ضارة مي�ضون تكون معكم يف ال�ضف«، وذلك ل�ضعورها 
بتميزي عن بقية الطالبات. هاتان معلمتان اأّرختهما يف �ضجل 

على َمّر الزمن

مي�سون حيدر ب�سي�سو

من  عبارة  اأي  اأن�ضى  اأكاد  فال  البتدائية،  املرحلة  يف  ذكراتي 
عباراتهما .. وتعلن املرحلة البتدائية اإغالق اأبوابها، واأنا اأقفز 

اإىل املرحلة الإعدادية وقد حققت النجاح والتفوق والتميز.

�ضوى  يوؤرقني  ل  واثقة  بخطى  الإعدادية  املرحلة  اإىل  انتقلت 
التفوق والنجاح .. ولكني اأبغ�س ذاكرتي حني تذكرين ببع�س 
التفا�ضيل التي نغ�ضت علّي حياتي ... فها هي معلمة الريا�ضيات 
لتثري يف نف�ضي اخلوف  اأخرى  اأحبها ت�ضتبدل وتاأتي  التي كنت 
املواد  اأف�ضل  كانت  التي  الريا�ضيات  اأكره  ِبتُّ  حتى  والقلق 
بالن�ضبة يل ... ول اأبالغ حني اأقول اإن �ضورتها ما زالت حمفورة 
يف ذاكرتي، فقد اأطلت بوجهها الأ�ضمر و�ضعرها الأ�ضود الطويل 
وكانت ت�ضع على عينيها نظارات كبرية تثري الريبة واخلوف ... 
ريا�ضيات،  امتحان  اأول  يف  معها  ر�ضبت  اأن  املح�ضلة  وكانت 
ف�ضلي  �ضبب  واأعزو  بالن�ضبة يل،  الكربى  ال�ضدمة  تلك  وكانت 
اأ�ضلوب  اأمرين؛ خويف من املعلمة، وتغري  اإىل  يف هذا المتحان 

ال�رشح الذي اعتدت عليه يف املرحلة البتدائية.

مادتا  املرحلة  تلك  يف  باهتمام  مني  حتَظ  مل  التي  املواد  ومن 
على  واأح�ضل  اأدر�ضهما جيداً  كنت  فقد  والتاريخ،  اجلغرافيا 
عالمات عالية، ولكن كنت اأرمي باملعلومات من وراء ظهري 
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ملا  بالندم الآن  اأ�ضعر  انتهائي من المتحانات، ولكني  مبجرد 
لتلك املادتني من اأهمية كربى يف حياتنا، و�ضقل �ضخ�ضيتنا، 

واإظهار �ضعة ثقافتنا.

اختلطت  فقد   ... امل�ضري  وتقرير  الثانوية  املرحلة  وتاأتي 
م�ضاعري وت�ضاربت اأفكاري ما بني البقاء يف الفرع العلمي 
الفرع  لدرا�ضة  اأخرى  مدر�ضة  اإىل  النتقال  اأو  املدر�ضة،  يف 
الأدبي، فقد قررت اإدارة املدر�ضة اأن األتحق بالفرع العلمي، 
باخلوف  التوتر والقلق و�ضعرت  �ضبب يل  قرارها هذا  ولكن 
اأخرى  مدر�ضة  اإىل  النتقال  على  اأمري  وعزمت  ال�ضديد، 
لدرا�ضة الفرع الأدبي ... وفعاًل انتقلت وما هي اإل اأيام حتى 
اإىل مدر�ضتي حيث  العودة  �ضعرت بغربة املكان ... وقررت 
يطيب يل املقام مع زميالتي ومعلماتي ... وكان هذا قدري 
اأن األتحق بالفرع العلمي، واأن اأكون من الطالبات النجيبات 
على  ح�ضلت  باأن  ال�ضداد  اهلل  يل  كتب  وقد   .. واملثابرات 

معدل ممتاز يف �ضهادة الثانوية العامة.

وهكذا طويت �ضفحات الكتاب الأول، وهو املدر�ضة مبراحله 
الثالث، فقد كانت لكل مرحلة ميزتها وطابعها اخلا�س.

اأنهيت درا�ضة الثانوية العامة، وقد �ضاء القدر اأن اأرتبط واأتزوج 
تعليمي مبا�رشة،  الفر�ضة لإكمال  ت�ضنح يل  بالتايل مل  واأجنب. 
لكن مل تغب فكرة اإكمال تعليمي عن بايل، فقد انتظرت الوقت 
ال�ضيدلة يف  املنا�ضب لدخول اجلامعة، وقد اخرتت تخ�ض�س 
كثرياً  فكرت  فقد  راأيي،  ما غريت  �رشعان  لكن  الأمر،  بادئ 
ووجدت اأن اأف�ضل تخ�ض�س ميكن اأن يالئم ظرويف وي�ضاعدين 
كان  ما  وهذا  البتدائية.  الرتبية  تخ�ض�س  هو  اأبنائي  تربية  يف 
فعاًل، فقد التحقت باجلامعة واأكملت تعليمي وتخرجت منها 

بفرح غامر لأين اأحببت ما در�ضت واآمنت به.

والدور  والرف�س  بالقبول  والهواج�س  الوظيفة  دور  وياأتي 
والمتحان الكتابي وغريها ... فقد قدمت طلبًا ملديرية الرتبية 
كنت  وقد  كتابي،  لمتحان  وتقدمت  اهلل،  رام  يف  والتعليم 
م�ضغولة البال متوج�ضة من ذاك المتحان، ولكن بحمد اهلل 
اأخرى  بقيت عقبة  املتقدمني  الأوىل على كل  جنحت وكنت 
هي املقابلة، توجهت اإىل املقابلة يف املديرية وكلي ثقة بنف�ضي، 
لن  وبالفعل   ... القليل  اإل  يتبقَّ  ومل  ال�ضعب،  جتاوزت  فقد 
يل  قيلت  التي  الأخرية  العبارة  لأن  املقابلة  يف  دار  ما  اأذكر 
كفيلة بتلخي�س ما دار فيها، فقد قالوا يل: »نحن بحاجة لك 

ولأمثالك معنا يف الرتبية والتعليم«.

ت�ضاربت  بالتعيني،  لتهنئني  تت�ضل  ب�ضديقتي  واإذا  قليلة  اأيام 
م�ضاعري يف تلك اللحظة: هل هو الفرح باأين ح�ضلت على 
وظيفة اأم اخلوف من امل�ضوؤولية؟ ومع هذا وذاك توجهت اإىل 

مدر�ضتي.

جاءت اللحظة التي انتظرت اأخرياً .. دخلت املدر�ضة بخطى 
على  انهالت  كثرية  واأ�ضئلة  �ضاورتني  املخاوف  لكن  ثابتة 
�ضاأو�ضل  �ضاأقول؟ كيف  ماذا  ال�ضف؟  �ضاأدخل  راأ�ضي: كيف 
ال�رشح؟ كيف  املنا�ضبة يف  الطريقة  ما هي  لطالباتي؟  املعلومة 
الأ�ضئلة  هذه  كل   ... النظام؟  على  واأحافظ  ال�ضف  اأ�ضبط 
بداأت تفرج �ضيئًا ف�ضيئًا عندما دخلت امليدان ... فقد كانت 
طالباتي  اأحببت  فعاًل   .. املعجزات  ي�ضنع  احلب  اأن  املفاجاأة 
ومل اأ�ضفهن يومًا اإل ببناتي ... نعم بناتي اأحببتهن فعاًل، ول 
�ضهواً  فعلت  واإن  بكلمة،  يوما  اإحداهن  �ضايقت  اأين  اأذكر 
تعزيزهن  على  عملت  كما   ... مرا�ضاتهن  اإىل  اأ�ضارع  فاإين 
وت�ضجيهن ب�ضتى الو�ضائل والأ�ضاليب ... عجيبة هذه العالقة 
التي جعلتني اأفعل امل�ضتحيل لأ�ضنع منهن طالبات مثاليات ... 
قررت اأن اأنوع يف اأ�ضاليب التدري�س، فقراأت كثرياً وتوجهت 
هناك  املعلمات  اأ�ضاليب  لأرى  اخلا�ضة  اأولدي  مدار�س  اإىل 
 ... الدورات  بعدد من  واأ�ضتفيد من جتاربهن ... والتحقت 
وبالفعل نقلت التجربة اإىل طالباتي واأفدتهن بكل ما ا�ضتطعت 
واإمنا  والتعزيز،  التدري�س  اأ�ضاليب  على  الأمر  يتوقف  ... ومل 
الطالبات  ملتابعة  الأمور  اأولياء  مع  دائم  توا�ضل  على  بقيت 

وخلق جو عائلي مريح لهن.

ومع هذا اجلهد الذي بذلته، فقد اآتى زرعي اأكله، وح�ضدت 
ما زرعت، وكانت اأف�ضل نتيجة بالن�ضبة يل هي حب طالباتي 
للريا�ضيات وتعلقهن بي، لدرجة اأنهن اأردن اأن يحولن مادة 

الوطنية والفن والريا�ضة اإىل ريا�ضيات.

ملونة  اأوراق  على  املكتوبة  الربيئة  بر�ضائلهن  اأحتفنني  وقد 
اإن حقيبتي  اأقول  اأبالغ حني  ومزينة بر�ضوماتهن اجلميلة، ول 
متتلئ يوميًا بهذه الر�ضائل التي تعرب عن مدى حبهن يل وملادة 
الريا�ضيات، واأنهن يتمنني اأن يكن مثلي يف امل�ضتقبل ... ذاك 
ما زرعته وهذا ما ح�ضدته، اأهنئ نف�ضي بهذا الإجناز واأوؤمن 
�ضبيل  يف  جاهدة  اأ�ضعى  و�ضاأظل  حدود،  له  لي�س  التميز  باأن 
واأخّرج  ال�ضامية،  ر�ضالتي  اأو�ضل  اأن  اأجل  من  بنف�ضي  الرقي 

جياًل مثقفًا واعيًا يثق بنف�ضه وبقدراته.

مدر�سة بن�ت �سف� الث�نوية




