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�لبيت؛  هذ�  �ملعلمة  رددت  �لأو�ئل”...  ت�ضتطعه  مبا مل  لآٍت 

�لذي قطع حبل تفكري “تهاين” وجلبها من �ضحر�ء �ل�رَسَحان 

�إل ربوع �ل�ضحْو.. فتمّعنت به. 

لبيتها تُرّدد بيت �ل�ضعر؛ �لذي �أثّر يف عزميتها  عادت “تهاين” 

�لت�ضَق  حتى  فحفظته  تلّقتها،  �لتي  �لعلوم  كّل  دون 

بذهنها، و�ضقَط يف قلبها، فاتخذت قر�ر�ً باأّن عليها �ضنع 

�ضيٍء يُ�ضارُ له بالبنان، فاأ�ضبح هذ� �لبيت �ل�ضعرّي ميثاقاً 

 جديد.
ّ
تفتتح به باكورة كّل عاٍم در��ضٍي

خانيون�ش  مدينة  من  )٢٥عاماً(  �ضالح”  �أبو  �ضامل  “تهاين 
جنوب �لقطاع، و�إحدى طالبات �لدكتور�ه تخ�ض�ش �للغة 

بغزة، وهي �أ�ضغر طالبة  �لعربية يف “�جلامعة �لإ�ضالمية” 

�لقالئل من  وزميالتها  دكتور�ه )يف فل�ضطني( بني زمالئها 

كبار �ل�ضّن مقارنًة معها.

�لعائلة �حلا�سنة

بهدوٍء ووقارٍ؛ بد�أت “تهاين” تتذّكر طفولًة ق�ضتها يف عائلٍة 

�أطفالها؛ كالنبت  �تخذت من �لعلم ماًء ت�ضقي به جذور 

ن�ضُت لو�لدتي 
ُ
متاماً. قالت لـ”�لغيد�ء”: “كنُت يف �ضغري �أ

و�لق�ض�ش  �لدرو�ش  لهم  وتقر�أ  �لكبار،  �إخوتي  تُدرّ�ش  وهي 

و�لق�ضائد، وتذ�كرُ لأخي طالب �لثانوية درو�ش �لنحو.. ومن 

هنا؛ بد�أ حّب �للغة �لعربية ي�رسي يف دمي”.

للعلم �ختلَف عن عط�ش �إخوتها له، وعن  عط�ش “تهاين” 

 ق�ض�ضاً عن “كان 
ّ
ذلَك قالت �ضارحًة: “كان �أبي يق�ّش علي

وكيف دّق كٌل منها �لباب فرفع  و”�إّن و�أخو�تها”  و�أخو�تها” 

�خلرب �أو نَ�َضبَه، وكيف �أّن �ملعلم دخل �لف�ضل �رسب “خالد�ً” 

على  �ملعلم  ويكتب  فبكى،  �لف�ضل  طالب  �أذكى  وهو 

�ل�ضبورة: )بكى خالٌد خجالً( و)خجالً( كانت مفعولً لأجله..! 

“..تلك �لق�ض�ش -على جمودها- كانت تعجبني �أكرث من 
مييلوَن  �أ�ضقائي  كاَن  فيما  و”ليلى”..  “�ضندريال”،،  ة  ق�ضّ

للق�ض�ش �خلر�فية. وجدُت يف ق�ض�ش �لنحو �ضالّتي”.

“تهاين”  على  تظهر  �لعلم  وحّب  �لنبوغ  عالمات  بد�أت 

�ل�ضغرية منذ بد�أت تُتقن �لكالم، فانتبه لها و�لد�ها وز�د�ها 

معرفًة وعلماً.

�إجناز�ٌت متو��سلة

�ضنو�ت  طو�ل   
ّ
�لدر��ضي متّيزها  على  “تهاين”  حافظت 

�أن  قّررت  �أن  �إل  و�لثانوية،  و�لإعد�دية  �لبتد�ئية  در��ضتها 

�ضات �لأدبية يف �لثانوية �لعامة؛ �لأمر �لذي  تدر�َش �لتخ�ضّ

لقى ��ضتهجاناً كبري�ً من ذويها ومن �إد�رة مدر�ضتها؛ �لتي 

، فاملُدرّ�ضاُت و�لناظرة وجدَن 
ّ
حّولتها تلقائياً للفرع �لعلمي

�ضات �لأدبية  و�أّن �لتخ�ضّ �أّن هذ� جمال �لطالبة �ملتفّوقة، 

لن تروي �ضغفها.

�إد�رة �ملدر�ضة �ضّجلتني  باأن  “تهاين”: “عندما علمُت  قالت 

لأحٍد  فلي�َش  غ�ضباً؛  ��ضت�ضطت  ؛ 
ّ
�لعلمي �ش  �لتخ�ضّ يف 

حّق تقرير م�ضريي و�لختيار عني، وبعد جد�ٍل �ضّممُت باأين 

بالأدبي �أجدر، فكنت �لوحيدة من بني �إخوتي �جتهت لالأدبي، 

فقلُت يف نف�ضي: �ضاأمتّيز؛ حتى يف �لفرع �لذي �ضاأدر�ضه”.

بل  مل تكن �لثانوية �لعامة حمطًة عابرةً يف حياة “تهاين” 

�أن تفعل �ضيئاً  و�أر�دت  ومثابرة،  كانت حمطة جدٍّ و�جتهادٍ 

وح�ضلت  �ضديٍد،  بنَهٍم  �لعام  طيلة  فدر�ضت  به؛  يُفتخرُ 

على �ملعّدل ٩١.٧%.

بابت�ضامٍة مليئٍة بالفخر؛ ��ضتذكرت “تهاين” بع�ش �ملو�قف 

مع مدر�ضيها؛ �لذين لحظو� نبوغها �لالفت، قائلًة: “كانت 

لأ�ضتاذي  قلُت  �إذ  �لعز�ئم؛  كل  يّف  �أيقظت  مفاجاأةً  هناك 

يف مادة �للغة �لعربية: “�ضيناديني �لنا�ش بالدكتورة قريباً” 

ف�ضمت برهًة ثَُم قال: “�ضتكوننَي �أف�ضَل دكتورة يف علم 

�للغة”. 

حافظت �ل�ضابة على جهدها طو�ل در��ضتها يف بكالوريو�ش 

ثالثة  يف  و�نهته  �لآد�ب، 

يف  وتابعت  فقط،  ــو�ٍم  �أع

�لعام �لر�بع در��ضة �لتاأهيل 

�لرتبوّي”.

ي�ضبع،  ل  �لعلم  طالب 

للعلم  “تهاين”  ونــهــم 

حالته؛  �أق�ضى  يف  لز�ل 

�لتي  �لظروف  ِعَظم  رغم 

فنجاحاتها  بها،  مــّرت 

حيث  مر�حل،  على  كانت 

مبقابلة  “�رسعت  قالت: 

فكانت  �ملاج�ضتري،  برنامج 

ــانــدلع حرب  ب �ملــفــاجــاأة 

�حلّد  كانت  و�لتي  ٢٠١٤؛ 

�لفا�ضل و�ل�ضرت�حة �لأكرث 

�لدر��ضة  �أعو�م  بني  جهد�ً 

�جلامعية لدى �لنتقال من 

�ضاحة  �إل  بالعلم  �جلهاد 

�ل�ضمود يف �حلرب، ومبجرد �نتهاء �حلرب؛ ح�ضلُت على قبول 

�للتحاق باملاج�ضتري يف �ليوم �لتايل للتهدئة؛ عندما فتحت 

�جلامعة �أبو�بَها”.

�ملاج�ستري مدخٌل للحلم

“تهاين”  �أو�ضل  �لذي  �ل�ضّلم  كانت  �ملاج�ضتري  مرحلة 

جهد  تتجاوز  ب�رسعة  خطو�تي  “�أكملت  قالت:  للدكتور�ه. 

�مللتحقات  فيه  كانت  �لذي  �لوقت  ففي  بَِخْيله،  مت�ضابٍق 

�أقّل من  �أربعة، ويف  �أ�ضجل  وثالثة كنت  يُ�ضّجلن م�ضاقنّي 

ر�ضالة  بنا�ضية  �أم�ضكُت  حتى  �مل�ضاقات؛  �جتزت  عامني 

�ملقاوم يف  �لفل�ضطيني  )�ل�ضعر  وكان عنو�نها  �ملاج�ضتري، 

�لقرن �لو�حد و�لع�رسين( و�لتي كانت تاأريخاً ملرحلٍة در��ضيٍة 

مت�ضّعبة �حلروب على هذه �لأر�ش �ملعطاءة”.

“تهاين” �لآن تدر�ش دكتور�ه لغة عربية كاأ�ضغر طالبة دكتور�ه 
يف فل�ضطني، وهي و�حدة من ع�رس�ت �لنماذج �لفل�ضطينية 

�لتي تعترب �ل�ضغريةُ نف�ضها �متد�د�ً لهّن؛ �إذ تابعت: “ها �أنا 

�لآن على مقاعد �لدكتور�ه، �أجتهُد لأمتّم ر�ضالتي خدمًة لله 

و�لوطن و�للغة، و�أرجو من �لله تعال �أن يتقّبل مّني، و�أمتّنى 

من و�لدّي �أن يفتخر� بي ويزيد�ين ر�ضاً، و�أ�ضكر �إخوتي �لذين 

�لفل�ضطيني:  �ضعبنا  لأبناء  و�أقول  بهم،  ع�ضدي  �َضَددُت 

يف  منوت  �أن  نتمّنى  كما  �لله  �ضبيل  يف  نعي�ش  �أن  علينا 

�ضبيله، و�إل فئات �ملجتمع جميعها: �إن كان �حلا�رس ميّر ول 

يلتفت لنا؛ فليكن  �ل�ضعار دوماً )لي�ش هناك َمن هو �أ�ضعد 

مّني �إل من هو �أتقى مّني(..”.
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