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04 أبريل 2016

لم يدُرْ بخُلدي 
هذه  رأتْ  يومَ 
النورَ  الفكرَة 
ستتَوازى  أنها 

ومساريَ 
في  ــي  ــن ــه ــم ال

مكناسة 
وفي  الزيتون، 
روضاتها  أفياء 
وُلدت  الهتون، 
ــرة ثــم  ــكـ ــفـ الـ
فاستوت  نمت 
ــى  عــمــا أرضَـ
فانثالت  التربوي،  الحقل  في  المهتمين 
»ومضَات«،  وباركوا  تشجيعاتهم،  عليَّ 
ما  ســرعــان  بوليد  وازدانــــتْ  فبوركت 

سيتلوهُ وليدٌ.
حتّى  الفتح  ــاط  رب احتضنتني  أن  ومــا 
في  التعليمي  ــط  ــوس ال إلـــى  أبــرقــتُ 
جاءت  وتــامــذة.  وأســاتــذة  أطــرا  الجهة، 
»إبْراَقات« لتسيرَ على هدْي أختها البكر 
الحافر.  على  الحافر  واضعة  »وَمضات«، 
فما كانت مُقلدة ألختها، وما كانت َقنوعا 

بما راكمتهُ بما فيه من غنى وثراء، حيث 
البرق،  سرعة  في  الــطــوِق،  عن  شبَّت 

فزاحمت أختها سُمحًَة وعُمقا.

كان  ما  أن  اليومَ  أعلنُ  باذخةٍ  وبغبطةٍ 
في أصْله ومضًة وامضة، ثم نما فصارَ 
برقا خاطفا، استوى اليوم باالستمرار في 
»ِإلمَاعَات«  األنوار ضوًء المعا مع  مدينة 

تحتضنه  بما 
الكلمة  هــذه 
ــن لــطــيــف  ــ م
إشارةٍ  دالالت 
بـــعـــيـــدة عــن 

االستطالة، 
تختزنه  ومـــا 
ــة  ــ ــن روعـ ــ مـ

إيحاءات 
منافية  لمحةٍ 

لاستقصاء، 

ومـــا تــخــتــزلــه مـــن ومــيــض 
مع  متعارضة  عجالةٍ  معاني 
من  به  توحي  وما  االستغراق، 
قبس نبذةٍ مضادة لإلطناب...

عنوانا  »إْلماعات«  لتسعفني 
ونفسا جديدا لنشرة تواصلية.

تأتلف  العناوين  يرى  المتلقي  هو  وها 
استقالها،  في  وتتصَادى  اختافها،  في 
وتَتنادى في تنوعها، بل يلمس الهاجس 
للتجارب  ناظما  خيطا  يشكل  نفسه 
عما  يرسم  ذاته  واإلصرارُ  كلها،  الثاث 
المنظومة  لخدمة  متقدة  بعزيمة  دؤوبا 
الكفيل  التقاطِ  عبر  الجهوية،  التربوية 
بقيمنا  بـــالـــدفـــع 
التعلمية  التعليمية 
صـــــــوبَ األرقـــــى 
واألجــــــدّ واألفـــيـــد 
واألبقى، في اهتداء 
بالتوجيهات  متناهٍ 
الجديدة،  التّربوية 
ــذا بــاالعــتــبــار  ــ وأخـ
التطورات  توجهات 

البيداغوجية 

روح  استحضار  على  المبنية  الجديدة، 
المدرسة  إلصاح  االستراتيجية  الرؤية 

المغربية 2030/2015.
وهـــا أنـــت أيــهــا 
سعيد  المتلقي؛ 
بما  ــط  ــب ــت ــغ وم
خلفته »ومضات« 
و»إبــراقــات« من 
وطيب  األثر  خير 
وجميل  ــاء  ــن ــث ال
أواصل  الصّدى، 
ــإرادة  ب بدأته  ما 
ــد رســـوخـــا،  ــ أش
ــر  ــث ــى أك ــطـ وخـ
ــا وثــبــاتــا،  ــوق وث

التي  »إلــمــاعــات«  وفيكم  عليكم  أعلن 
داال  ومــرمــى،  اسما  شرعيتها،  تستمد 
روحــيْ  من  ومضمونا  شكا  ومــدلــوال، 

سابقتيها.
 واهلل ولي التوفيق
محمد أضرضور
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