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قصص معلمني

حكايتي مع التعليم

رمي اخلواجا

كنت اأحلم، واأنا طالبة �صغرية يف املدر�صة، اأن اأكون معلمة، مع اأنني كنت متفوقة، وباإمكاين اأن اأتخ�ص�س اأي تخ�ص�س اآخر.  كنت دائمًا اأحلم 
اأن اأكون عن�صرًا فعاًل، واأقوم بتغيري نظرة املجتمع ال�صيئة اإىل املعلم.  كانت تدخل املعلمة اإىل �صفي الذي يعترب �صفًا م�صاغبًا وم�صاك�صًا وتبداأ 
يف �صمفونية »يا ريتني متت قبل ما اأ�صري معلمة«، اأو »غلطة عمري اإين فكرت اأ�صري معلمة«، اأو »جنيت على عمري ملا قررت اأ�صري معلمة«.

كل هذه �لعبار�ت كانت تثري ��شتغر�بي و�أ�شفي؛ هل تر�جع دور �ملعلم 

يف �ملجتمع �إىل هذه �لدرجة؟ هل مهنة �ملعلم �لتي كانت �أ�شرف مهنة 

بالياأ�س  �شاحبها  ت�شعر  �لتي  �لدرجة  بهذه  �أ�شبحت  �لأر�س،  على 

من مهنته؟ كنت مقتنعة د�ئماً �أن �ل�شبب يف هذ� هو �ملعلمة التي ل 

تغري  �أن  وميكنها  مهنتها،  عن  �مل�شوؤولة  وهي  �ل�شف!  �شبط  ت�شتطيع 

عندما  �أت�شاءل  وكنت  مهنة.   و�أجمل  �أف�شل  وجتعلها  بيدها  حياتها 

ل.   نف�شي:  عن  �أجيب  ذلك؟  �شيحدث  هل  معلمة،  نف�شي  �أتخيل 

�شاأكون معلمة خمتلفة.  �شاأحرتم مهنتي، و�حرتم و�جباتي �ملدر�شية، 

على  فر�شاً  �حرت�مها  �شاأجعل  ملهنتي  وباحرت�مي  طلبتي،  و�شاأحرتم 

�لنا�س، �شاأجعلها �ملهنة �لتي يتمناها �لنا�س.

يف ذلك �لوقت، كنت �أعتقد �أن دور �ملعلمة �شيكون فقط مع طلبتها، 

�أَر  مل  �شيء.   كل  تقرر  �لتي  وهي  �شيء،  كل  عن  �مل�شوؤولة  وهي 

�أو  �لر�تب،  �أو  �ملو��شالت،  �أو  �ملديرة،  مع  عالقتها  �لوقت  ذلك  يف 

�لقو�نني.  لذلك، كنت �أعتقد �أن هذه �ملعلمة تبالغ يف �لتذمر؛ لأنه 

كنت  وقد  �نتهت،  قد  م�شكلتها  �شتكون  �شفي  تدري�س  عدم  مبجرد 

خمطئة يف ر�أيي هذ� طبعاً.

يف  �شاأمتهنها  �لتي  �ملهنة  هي  ما  وباإحلاح،  ي�شاألونني  حويل  من  كان 

�أكيد دكتورة.   تردد:  ت�شاوؤلتهم دون  وكانو� يجيبون عن  �مل�شتقبل؟ 

�أكون دكتورة تقدير�ً  �أن  �أحب  �أجيبهم دكتورة ومعلمة، لأنني  كنت 

ملعديل ولتفوقي فقط، ولكن من �أعماقي، �أحب �أن �أكون معلمة؛ لأنها 

�ملهنة �لتي �أتخيل نف�شي فيها فعاًل.

جاء وقت �حل�شم ووقت تقرير �ملهنة فعاًل بعد جناحي يف �لتوجيهي.  

تعددت �لآر�ء و�لقناعات، ولكن ما كان يحريين فعاًل يف ذلك �لوقت 

هو هل �أ�شبح معلمة؟ و�أقوم بدفن نف�شي، كما يقولون يل �أم �أتخ�ش�س 

�لنهاية  هند�شة حا�شوب �لتي كانت ت�شتهويني يف ذلك �لوقت، يف 

قررت �أن �أكون معلمة، ولكن معلمة ماذ�؟ ريا�شيات �أو لغة �إجنليزية، 

وقررت  وترددت  وللطلبة.  فكرت  للمادة  وفيها حتدٍّ  وكلتاهما �شعبة 

وقمت بتقدمي طلب لدر��شة �لريا�شيات، ومت قبويل يف ذلك ب�شرعة.

ما  �أعرف  �أ�شبحت طالبة جامعية، و�شمعت كلمات من حويل: »ل 

�أعرف ما �لذي دفعك لدفن  �لذي رماك يف هذ� �لتخ�ش�س؟«، »ل 

ولكنني  �لريا�شيات،  معلمات  �أكره  »�أنا  معلمة«،  لتكوين  نف�شك 



155رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

وزيديهم  �لريا�شيات  يف  �لطلبة  مع  رحيمة  »كوين  طبعاً«،  �أحبك 

عالمات«، »�حذيف لهم ن�شف �لكتاب حتى يحبوك«، »هذ� تخ�ش�س 

�شعب لن ت�شمدي به طوياًل، دخله �لكثريون وقامو� بالتحويل، حويل 

تخ�ش�شك ب�شرعة«.  فالإحباطات متعددة، ون�شائح باجلملة باأن �أغري 

و�ل�شبب  معلمة،  �شاأكون  لأنني  �لأول  �ل�شبب  تخ�ش�شي،  جمال 

معظم  يكرهها  �ملادة  وهذه  ريا�شيات،  معلمة  �شاأكون  لأنني  �لآخر 

�لطالب ويكرهون مدر�شيها، ومدر�شها لن يرى �ل�شعادة �أبد�ً.  وكانو� 

�لتعب  على  قائمة  وهي  مملة،  مهنة  �ملعلم  مهنة  �إن  يل  يقولون  د�ئماً 

�أد�فع  �لطالب.  كنت  تقدير من  �أي  دون  �لدرو�س  و�شرح  و�لكالم 

عن �آر�ئي بكل ثقة، وباأنني �شاأكون مدر�شة ريا�شيات خمتلفة، وكنت 

�أنتظر �للحظة �لتي �شاأتخرج فيها و�أكون فيها معلمة، على �لرغم من 

اأنني كنت مقتنعة متاماً مبا يقولون باأنني �شاأو�جه �لتعب يف حياتي يف 

هذه �ملهنة من دون تقدير.

تخرجت من �جلامعة، وعندما �ّت�شلت بي �لرتبية كي �أ�شتلم �لوظيفة 

�نتابتني م�شاعر عدة؛ �لفرح لأنني قد و�شلت لتحقيق هديف، و�خلوف 

هاًل حلمل �مل�شوؤولية.
ُ
من اأنني هل �شاأكون �أ

كانت  فيها،  �شاأعمل  �لتي  �ملدر�شة  عرفت  �لرتبية،  �إىل  و�شويل  عند 

لأنني  �أمل  باأول خيبة  �أ�شبت  قبل،  من  بها  �أ�شمع  فلم  بعيدة جد�ً، 

�أنني  �أي  �شباحاً؛  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  �لعمل  �إىل  للخروج  �شاأ�شطر 

�شاأكون مثل �لعامل متاماً، قلت لنف�شي: »هذه �لبد�ية فقط« و�أكملت 

�لطريق.

عند و�شويل للمدر�شة، كنت �أ�شمع دقات قلبي، وكنت �أت�شاءل: هل 

�شاأبد�أ؟  كيف  �شاأقول؟  ماذ�  للم�شوؤولية؟  �أهاًل  �شاأكون  هل  �شاأجنح؟ 

و�أ�شئلة كثرية كانت تدور بخاطري.  و�شلت �إىل مكتب �ملديرة وعرفتها 

على نف�شي و��شتقبلتني جيد�ً، ت�شلمت جدول �حل�ش�س و�ملو�د �لتي 

�شاأدر�شها، كنت �شعيدة؛ لأن �ملرحلة �لتي �شاأدر�شها هي �ملرحلة �لتي 

�أحبها، وكذلك �شاأدر�س مادة تخ�ش�شي.

قلبي  دقات  كانت  �لأوىل  للمرة  )�أ(  �لعا�شر  �ل�شف  دخويل  عند 

ولأنني  م�شوؤولية؛  موقع  �أقف يف  �لأوىل  للمرة  لأنني  بقوة؛  ت�شرب 

�أعرف �أن �لطالبات يف هذه �ل�شن يت�شرفن ت�شرفات مزعجة، ولكن 

بارتياح  �شعرت  �إليهن،  و�لتعرف  �لطالبات  مع  �لكالم  بد�أت  حاملا 

خري.   على  �حل�شة  و�نتهت  طويل،  زمن  منذ  �أعرفهن  و�أنني  كبري، 

عليهن،  تعرفت  وهناك  �لأوىل،  للمرة  �ملعلمات  غرفة  �إىل  ذهبت  ثم 

وعلى مكان جلو�شي، فكان جمياًل جد�ً، وكانت �ملعلمات لطيفات 

�ملدر�شة  �أحببت  �لثاين،  �ليوم  يف  نهاري.   و�أكملت  معي،  للغاية 

�أكرث؛ فالطالبات هادئات وجميالت و�أحببنني و�أحببتهن، وكذلك 

�ملعلمات وكل طاقم �ملدر�شة، ومتنيت �أن �أبقى يف تلك �ملدر�شة طو�ل 

حياتي.

على �لرغم من بعد �ملدر�شة، وق�شاء 4 �شاعات يف �لطريق ذهاباً و�إياباً، 

مل �أمكث يف تلك �ملدر�شة �إل �أ�شبوعاً، و�نتقلت �إىل مدر�شة �أخرى، 

�إىل  �نتقلت  ثم  كاماًل،  ف�شاًل  فيها  بقيت  جد�ً،  بعيدة  كانت  �أي�شاً 

�أعلى مرحلة  مدر�شة �أخرى و�أخرى، ويف كل تلك �ملد�ر�س در�شت 

طالب  مع  �أتعامل  لأنني  بذلك،  جد�ً  �شعيدة  وكنت  �ملدر�شة،  يف 

نتائجهم ونتائج  �أنتظر  من جيلي تقريباً، فكنا مثل �لأ�شدقاء، وكنت 

�لتوجيهي بفارغ �ل�شرب، وكاأنني �أنا من يقدم �لمتحانات.  وا�ستوقفني 

كالم �أحد طالبي فقال يل: »�إن كل �ملعلمني غري �سعيدين، و�ساألني 

�أن  �أنا �شعيدة«، ويبدو  �أنت �شعيدة يف مهنتك؟ فقلت له: »نعم  هل 

هذه �لإجابة �أثارت ��شتغر�به ب�شدة؛ لأنها على غري �لعادة مما ي�شمع 

من �لآخرين.

و�لتي  �أريدها،  �لتي  قو�نيني  �أ�شع  مرة  لأول  �ل�شف  �أدخل  عندما 

�أحب �أن تكون يف �شفي من �أدب، و�لتز�م، وحت�شري، وحل للو�جبات، 

و�أوؤكد �أن �أي تهاون �شيعر�شهم ملا ل يحبونه و�أكون �شارمة يف �لبد�ية، 

�أ�شبحت  ولكن دون عنف، وبكل �حرت�م.  بعد ذلك، ومع �لأيام، 

فالتزمت  وو�جبها،  حقها  عرفت  منهن  كاًل  لأن  للطالبات،  �شديقة 

للدر�س،  �ل�شرح  �أثناء  �لق�ش�س  �أو  �لنكات  �إدخال  من  باأ�س  ول  به 

ول باأ�س من �لتعليق على كلمة معينة قالتها طالبة �أو ت�شرف ت�شرفه 

اأو  جديد،  لبا�ش  على  لطالبة  �ملباركة  من  باأ�س  ل  وكذلك  طالب، 

ت�شريحة �شعر مميزة ومرتبة، كما ل باأ�س من وعد �لطالبات بنزهة قريبة 

�متحان  مرتفعة يف  كانت عالماتهن  �إذ�  �لفطور،  لتناول  �ملدر�شة  من 

معني.

حباً  وتزيده  �لطالب،  نف�س  على  �لكبري  �لأثر  لها  �لكلمات  هذه  �إن 

على  �لكبري  �لأثر  له  �لطالب  �إطر�ء  �إن  وللمادة.   وللمعلمة  لنف�شه 

نف�شه؛ فاأذكر مرة �أنها �أعجبتني �إجابة طالبة يف �حل�شة فقلت لل�شف: 

هي جمرد  �لريا�شيات«،  ملكة  هي  كثري�ً،  تعجبني  �لطالبة  هذه  »�إن 

جملة قلتها.  ولكن �أمها بعد �أيام قالت يل �إن هذه �لطالبة �أ�شبحت 

تتغنى بالريا�شيات يف �لبيت وحتبها كثري�ً.

�إهمال  وعدم  نف�شه،  بامل�شتوى  �لطلبة  بكل  �لهتمام  يجب  كذلك 

�أنني �شاألت  فاأذكر مرة  �أحدهم، حتى لو كان ذلك من دون وعي.  

�شوؤ�ًل وقد �شارفت �حل�شة على �لنتهاء، و�أنا عادة �أخذ معظم �إجابات 

�ل�شف، ف�شمعت تقريبا 7 طالبات، وكانت هناك طالبة ترفع �إ�شبعها 

باإحلاح ولكنني قلت: تكفي �لإجابات �لتي �شمعتها لأنها مت�شابهة، 

بكفي«،  بتقويل  دوري  بييجي  ما  »كل  وبر�ءة:  بابت�شامة  يل  فقالت 

�لآن،  �شتنتهي  و�حل�شة  و�حدة،  �لإجابات  لها كل  وقلت  فابت�شمت 

وعندما تذكرت ما حدث يف �حل�شة كان معها حق؛ لأن ذلك حدث 

تقريباً ثالث مر�ت يف تلك �حل�شة مع �لطالبة نف�شها، ولكن ذلك مل 

يكن بوعي مني، فاأنبني �شمريي لذلك و�أ�شبحت �نتبه لهذه �لنقطة 

�أكرث.
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�ملو��شالت  لأن  و�مللل؛  و�لإرهاق  بالتعب  �أ�شعر  بد�أت  �لأيام،  مع 

�أ�شبحت مرهقة جد�ً، فاأنا �أق�شي �لوقت و�قفة على قدمي يف �نتظار 

و�أ�شبحت  و�إياباً،  ذهاباً  �شاعات  �أربع  �أق�شي  �لطريق  ويف  �ل�شيار�ت، 

حلظة �ل�شحو من �لنوم يف وقت مبكر جد�ً مثل �لكابو�س، و�أ�شبحت 

�نتظر �لعطل، مع �أنني مل �أكن �أحبها �أبد�ً يف �لبد�ية.  و�أ�شبح �ملنهاج 

هو نف�شه ل يتغري، ومن هنا �أتى �مللل ب�شبب �لروتني.

ولكنها  اإقامتي،  مكان  من  ما  نوعاً  قريبة  مدر�شة  �إىل  �نتقلت  �لآن 

مو��شالتي،  �شري  بعك�س  مو��شالتها  لأن  نف�شه،  �لوقت  يف  بعيدة 

�بتد�ئية  مرحلة  �أعّلم  و�أنا  م�شتحياًل،  �إليها  �لو�شول  يكون  و�أحياناً 

ومو�د خمتلفة، مع �أن ما ي�شعدين هو تدري�س مادة تخ�ش�شي وتدري�س 

باأنني �شاأ�شعر بامللل من �لتدري�س كما  �أت�شور  �أكن  مرحلة عليا.  مل 

�أ�شعر به �لآن، رمبا لأننا يف نهاية �لف�شل وتعبنا، و�أ�شبحت �أفكر باأن 

من كانو� ين�شحوين بتغيري تخ�ش�شي و�لعمل باأي وظيفة �أخرى غري 

�لتعليم كانو� على حق، فبد�أت بالتفكري و�لبحث عن وظيفة �أخرى.

لأكون  خلقت  قد  باأنني  �أ�شعر  لأنني  ب�شرعة،  ر�أيي  �أغري  ولكنني 

معلمة، ولي�س لأكون �شيئاً �آخر.  وبعد �لتفكري و�لتاأمل ملياً يف ذلك، 

وجدت �أن �ملعلم هو لي�س �لوحيد �لذي ميل من وظيفته، فاملهند�س 

و�لبائع، حتى  و�ل�شائق  و�ل�شكرتري  �لطبيب  وكذلك  مهنته،  ميل من 

بل  مهنته.   يف  كثرية  وجتديد�ت  تغيري�ت  يو�كب  �لذي  �ل�شحايف 

فرتة  �لكثري؛  �لتجديد  فيها  �ملعلم  حياه  �أن  �أعترب  �أنا  �لعك�س،  على 

�أن  �لأكرب  و�لتجديد  ت�شحيح،  مر�قبة،  عطل،  �متحانات،  تدري�س، 

�ملعلم يتعرف كل عام على �شف جديد و�أ�شخا�س جدد بت�شرفات 

و�أفكار ونف�شيات خمتلفة.

اأجد �أنها �ملهنة �لأجمل من بني �ملهن �لأخرى، ود�ئماً �أحاول تطوير 

�لتغيري  و�أحب  �لتجديد  �أحب  لأنني  و�أ�شاليبي؛  و�أفكاري  نف�شي 

و�لتطوير حتى لو كنت �أعمل د�خل مدر�شة.

�أنا �لآن �أقولها، وب�شوت مرتفع: �أنا �شعيدة لأنني معلمة، وقد حققت 

ما كنت �أ�شبو �إليه على �لرغم من �لتعب و�لإرهاق �لذي �أ�شعر بهما 

�أحياناً، لأن حتقيق نتائج �إيجابية بعد �لتعب، ي�شعرك بال�شعادة فعاًل.

رمي اخلواجا
مدر�صة دير قدي�س الأ�صا�صية للبنات

جانب من حفل �ل�شتقبال �لذي نظمته �ملوؤ�ش�شة على �شرف عبد �ملح�شن �لقطان.
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