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قصص املعلمني

كنت أطمح أن أكون 
وزيرة فأصبحت معلمة

مها أبو خديجة

بني اخليال واآلمال، واحللم واحملال، كنت أرسم حياتي بريشتي التي 
احتفظت بها قرب قلبي، كنت طفلة صغيرة ال تعي من احلياة شيئًا، 

وال متلك سوى أن حتلم وحتلم وحتلق في احلياة.

كم حلقت في طفولتي مع الطيور املسافرة التي كنت أرى أسرابها في 
السماء، وكم هرولت وراء البالبل واحلساسني املتنقلة من شجرة إلى 

شجرة؛ لعّلي أحصل على واحد منها واستمتع بجمالها.

كبرت وترعرعت في بيئة بسيطة، حياة هادئة بعيدة عن تلك الفوضى 
والنفوس الشريرة ... كان أبي عاماًل بسيطًا يعمل في كروم العنب، 
املدينة  عن  البعيدة  واجلميلة  اخلالبة  الطبيعة  هذه  قرب  نعيش  وكنا 
واخلدمات، لم أكن أعي معنى املدرسة أو أي شيء يشتملها، فبعد 
السكن عن منطقة النصيرات في قطاع غزة، حرمني من الذهاب إلى 

الروضة لكي أتعلم مثل أقراني.

لم أشعر باألمر إال حينما تناغمت معي احلياة، ودخلت كلمة معلم 
واملريول  واملقاعد  باألشجار  مخيلتي  وتزينت  ذهني،  إلى  وكتاب 
الروضة  دخلوا  فأقراني  كثيرًا؛  عانيت  لقد  أرتديه.  كنت  الذي 
يتقدمون سريعًا في تعليمهم ... وأنا يا حلسرتي ... كانت السهام 
تابعت   ... حترقني  واآلالم   ... تلوكني  والغيرة   ... متزقني 
في  وغردت  نفسي  أثبت  الوقت  مرور  مع  ولكني  بصعوبة  وتابعت 
 ... متفوقة  طالبة  وغدوت   ... اآلالم  تناسيت   ... أحالمي 
ظهرت مالمحها وتشكلت واستمرت بالتقدم مع مرور الزمن ... .

كنت انظر إلى معلماتي ... أحيانًا باحلب ... وأحيانًا أخرى كنت 
تداعبني  فتلك  تختلف سريرتي حلظة عن حلظة،  البعض ...  أكره 
وأشعر مبحبتها، وأخرى تسمع صوت الشتائم والسب ينطلق من فمها 

... تكرهك باملدرسة وكل ما ميثلها.

نبني   ... األقارب  من  وأقراني  أنا  أجتمع  البيت  إلى  أذهب  كنت 
مجتمعنا اخلاص بنا، ومدرستنا التي نديرها، نحاكي فيها الكبار ... 
نحن الكبار الصغار الذين تنفسوا من احلياة حلوها ومرها ... فأمثل 
بدوري املعلمة املتسلطة التي تقتص من الطالب تعويضًا ملا كانت تقوم 
به معلماتنا ... أفرغ ما بداخلي ... أتسلط ... وأحيانًا أكون األم 
احلنونة التي ترسم مثالية كنت أود وأرغب في أن أراها في معلماتي 

. ...

كبرنا ... وتواكبت احلياة، مرت بنا بقسوتها ومرارتها التي احتملت 
املعاناة، لقد كنت أسكن في املغراقة )منطقة تقع على  فيها كثيرًا من 
اجلهة  )على  النصيرات  في  وأدرس  غزة(  وادي  من  الشمالية  اجلهة 
هناك  تكن  ولم  بعيدة،  مسافات  أقطع  كنت  الوادي(،  من  اجلنوبية 
واألمر  واألقسى  جدًا،  صعبة  والطرق  متاحة  مواصالت  وسائل 
يسقينا  التي  وبآالمه  ببرودته ...  بقسوته ...  الشتاء  يباغتنا  عندما 
إلى  مهرولون  ونحن   ... رؤوسنا  فوق  تنهمر  فاألمطار   ... إياها 
املدرسة ... طول الشتاء نصل إلى املدرسة مبالبس مبللة، واألقسى 
إلى  املدرسة، فنضطر  إلى  العبور  الوادي ويحرمنا من  ينسدل  عندما 
املرور عبر طرق التفافية بعيدة جدًا ومن بني األشجار والبيارات ... 
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وفي النهاية نصل إلى املدرسة.

كنت أحبها وأعشق وجودي بني أحضانها رغم مشقة السفر، وأيضًا 
التي كنت أقابلها في طريقي  ثكنات االحتالل اإلسرائيلي العسكرية 
والرجفة تتسرب إلى قلبي وعقلي، والدموع تنسدل من عيوني ... 
الذي  وللمكان  للكتاب  حبي  كان  لكن  وحسرة.  وأملًا  ورهبة  خوفًا 

أخاطر في ذهابي إليه في حلي وترحالي هو األهم.

يباغت  أن  بد  ال  املعاناة  فلهب  أيضًا،  وباألمل  باملعاناة  مليئة  احلياة 
يديك مهما حاولت وجاهدت. جتتهد وحتصد وتسابق وتتابع املسير 
أيضًا،  قوتهم  بكل  يقاتلون  الزمالء  من  سيل  بني  نفسك  تثبت  لكي 

فكل يبحث عن مبتغاه وهدفه في احلياة.

كنت أكره احملاباة التي أراها من قبل بعض املعلمات لبعض الزمالء، 
أرغب في أن أجعل األرض تنفجر من حتت أرجلهن. فسحقًا ملثال 
ذلك املعلم الذي يربي الغيرة واحلقد الدفني، ويبني بداخله جدارًا من 

التجارب املريرة التي تقضي على الطموحات واألحالم.

األشعار  أعشق  كنت  ألنني  تعلمي؛  في  األدبي  اجلانب  أحببت  كم 
مادة  في  املتميزين  من  كنت  أني  من  الرغم  على  والكتابات، 
الرياضيات التي كنت أحرص فيها على أن أكون األولى التي تسابق 
اجلميع في التصحيح، وعندما ال أكون األولى أبكي وأبكي وأقاطع 
أكون  أن  يومًا  أفكر  لم  الدفني،  وحزني  آلالمي  نفسي  وأترك  املعلم 
معلمة، مع أني كم مارست هذا الدور؟ ولكن كان من دافع احملاكاة 
يطلق عليه  التعويض كما  إلى  أجلأ  والتقليد واالقتصاص ... كنت 
تفعله  أن  في  أرغب  ما  وأحقق  أحالمي  أجد  لكي  النفس  علماء 

معلماتي ... وما أكره أن أراه.

دخلت القسم األدبي في مدرسة العروبة، كنت محبوبة ومجتهدة، 
فتاة هادئة بطبيعتها، ولكنها حتمل في داخلها ثورة وعنفوانًا مكبوتًا، 
وتدفق  النهر  فيض  تتابع  وبالفعل  الظهور،  في  فرصته  يجد  أن  يريد 
باألزاهير واخليرات. اجتهاد وتقدم ومحبة وانتماء ... هدوء بعيون 
الذخر  تدفق  اخليال،  بعيدة، وأفكار حتاكي ضروبًا من  نظرات  ذات 
األدبي وتتابعت إلى روحي مالمح املستقبل أرسمه بكل خفة، أحلم 
وأخطط لكي أحلق دروب املجد والعظمة، دروب العلم التي رسمتها 

ببصيرتي وعنفوان الشباب املتدفق في ثنايا روحي.

وجتول  تسافر  يدها  في  حقيبتها  حتمل  التي  الفتاة  صورة  رسمت  كم 
وزيرة  أكون  أن  أطمح  كنت  املؤمترات.  في  تشارك  والكون،  العالم 
الذي  وحلمي  أمنيتي  كانت  تلك  السياسي،  املجال  في  باع  وذات 
البرامج  أتابع  كنت  واالجتهاد،  التحدي  من  سنوات  طوال  رسمته 
كنت  أنني  حتى  أحداث،  من  يدور  ما  وكل  شغف،  بكل  السياسية 
أتابع نشرات األخبار والتحليالت باللغة العبرية على الرغم من جهلي 

بها، لكن شغفي كان أقوى وأقوى.

الثانوية  في  االمتياز  على  أحصل  جعلني  االجتهاد  على  اإلصرار 
وهنا  الوسطى.  املنطقة  مستوى  على  الثانية  املرتبة  وحتقيق  العامة، 

بدا  الذي  احللم  باجتاه  رغبة  اللحظات،  وأقسى  أصعب  إلى  دخلت 
ببناني. وبني مجتمع  له وأزينه وأداعبه  السماء، أهمس  وضاحًا في 
متصلب بأفكار رجعية، دخل الصراع للعقل والقلب، فماذا بي أن 
الذي ال  أهلي ومجتمعي  أفعل؟ رغبتي وحلمي وطموحي، ورغبة 
يريد مني إال أن أكون معلمة، يعرفها اجلميع أنها في مكان محترم، 

ولها ساعات محددة من العمل.

لغة  بتخصص  اإلسالمية  باجلامعة  والتحقت  أهلي  رغبة  انتصرت 
اجنليزية ... حقيقة لم يكن أبدًا حلمي ولم أفكر يومًا أن أكون حتى 
معلمة، لكن قدري كان أقوى مني بأن أدرس اللغة اإلجنليزية ألكون 

معلمة.

ومع  سيكون،  وما  كان  ما  ترسم  ومخيلتي  األيام،  تلو  األيام  مرت 
اجلامعة،  في  األول  يومي  في  نفسي  وجدت  الساعة،  عقارب  تتابع 
وإذ بي أنتظر لكي أسمع صوت قرع اجلرس، فلم تكن لدي فكرة عن 
احلياة اجلامعية التي يعلمها الكثير، وتفاجأت بالطالب يتوافدون إلى 
القاعات، فذهبت واحلياء يتطاير من وجهي باجتاه قاعتي تلك املدونة 

في الورقة التي في حقيبتي.

كم من الصعب أن حتيا وتتابع وأنت حتب مجااًل معينًا، لكن اإلنسان 
اللذين كنت  والدّي  أن أضحي من أجل  فقررت  يضحي ويضحي، 
املدرسة  تدخل  لم  أمي  أن  من  الرغم  على  بتميزي  لهما  فخر  مصدر 
قط، وأبي لم يكمل تعليمه اإلعدادي. هنا بدأت أدفع نفسي باجتاه 
وآمالي،  حلمي  تناسيت  وبالفعل  أدرسه،  الذي  للتخصص  محبتي 
دائمة  متابعة  الذي يحتاج مني  الصعب  نفسي في تخصصي  وأفنيت 

وبصيرة وبديهة.

لقد كانت السنة األولى سنة صعبة لي، ألنني لم أكن معتادة ال على 
نظام اجلامعة، وال أسلوبها، وال أساتذتها. لكن مرت السنة األولى 
واستمريت بها، ولكن مع تقدم عجلة الزمن وإسراعها في الدوران، 
كنت أجد نفسي أكثر وأكثر في تخصصي، وغدوت أكثر متيزًا عامًا 

بعد عام.

وخالل مشواري اجلامعي قابلت أساتذة حفرت لهم العرفان باجلميل 
لتميزهم وإخالصهم، وآخرين طبعت لهم صورة سيئة ما زالت تعيش 
داخلي سأنقلها ألبنائي. ومع زخم العمل الدؤوب؛ كالنحلة وجدت 
نفسي على مشارف انتهاء حياتي اجلامعية، فكان علّي أن أخوض فترة 
التدريب امليداني، وهنا كانت املالمسة احلقيقية بني كوني معلمة وبني 
الطالب، مترست على يد معلمة قديرة حتب مهنتها وحتب طالبها، 
كنت  شخصيتي،  وانصقلت  داخلي،  املهنة  حب  طبعت  وبالفعل 
أتابع كل شيء تفعله بحب وشغف ومتعة، وكنت أتوق إلى اللحظة 
التي أقف بها أمام الطالب، وبالفعل كانت من أروع اللحظات عندما 
تضع قدميك على أول لبنة في احلياة، شعرت نفسي بلباًل مغردًا ينسج 

أروع األحلان وميتع من حوله بحب وراحة.

تخرجت من اجلامعة بتقدير جيد جدًا، وأقامت اجلامعة حفل تخرج 
لفوجنا حضره أبي وأمي، لقد كانت من أروع اللحظات، سررت بها 
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وأنا بجانب أبي وأمي، ال شيء أسعد إلى قلوبهم من رؤية أول ابنة 
لهم تتخرج من اجلامعة متميزة.

وإذا بحياتي تتابع املسير كما تتحرك عقارب الساعة، وألنال فرصتي 
أرافق  كنت  الوكالة،  في  العمل  فرص  خلق  برنامج  على  العمل  في 

إحدى املعلمات، وأتطلع شوقًا إلى اللحظة التي أقف بها مكانها.

كنت  معلمة،  نفسي  أتخيل  أخرى  ومرة  طالبة،  نفسي  أتخيل  مرة 
يعجبني  يكن  لم  وأمنياتي،  تخيالتي  في  الهواء  نسمات  من  أسرع 
أرى  أن  التغيير،  إلى  أطمح  كنت  احلصص،  في  التقليدي  اجلانب 
بيئة مشوقة ومتعة بالسرد والقصص والغناء واألناشيد، كانت جتول 
والفرح،  والنشاط  املتعة  تزينها  نحل،  كخلية  لفصل  صور  مبخيلتي 
في  بها  في مخيلتي وأحتفظ  األمنيات، وكنت أخططها  طبعت هذه 

سريرتي.

وفي هذه الفترة أذكر أن كثرة غياب إحدى املعلمات دفعني ألن أقود 
الطالب.  مع  التدريس  في  باالنفراد  بفرصتي  أمتتع  وأن  حصصها، 
لقد كانت فترة شيقة وقاسية في الوقت نفسه، أن تضع يدك على أول 
الطريق، وصعوبة التعامل مع فصول حتتوي على إناث وذكور، وبني 
كمعلمة،  شخصيتي  صقلت  لقد  التدريس.  في  حريتي  بأخذ  املتعة 

وأصبحت قادرة على االنخراط ومواجهة حياتي كمعلمة.

تقدمت بطلب وظيفة، وبعد حوالي سنتني من العناء واالنتظار، وإذا 
بجرس هاتفي يدق لتخبرني إحدى صديقاتي بقبول اسمي للتوظيف، 
وأن عليَّ االستعداد للمقابلة، تفاجأت كثيرًا، لم أكن أتوقع أبدًا أن 
أكون أحد الناجحني من اآلالف الذين تقدموا لالختبار، وبالفعل مت 
املياومة ملدة عام  الوكالة ألعمل على نظام  قبولي للعمل في مدارس 
مدرسة  في  بنفسي  وألفاجأ  التثبيت  على  أحصل  ذلك  وبعد  كامل، 
باملشاكل  تتميز  عائالت  ذات  وبيئة  حدودية،  منطقة  في  للذكور 
الدائمة. ذهبت إلى املدرسة أبحث عنها بكل صوب ومكان لم أجدها 
باملكان  وإذا  خلت،  ومستأجرة  جديدة  مدرسة  كونها  عناء  بعد  إال 
يبحث عن مكانه طالبًا ومعلمًا. اصطحبني أحد  الكل  بالبشر،  يعم 
األساتذة إلى أحد الفصول وجلست هناك أراقب تصرفاتهم، وأرى 
العنف الذي يتطاير من أعينهم، أذكر أني بكيت وبكيت كثيرًا خالل 
التي رسمتها ووضعت  املدرسة  تلك  إلى  أتوق  متواصلة. كنت  أيام 

منهجها وخططتها وتصورت طالبًا بصور مختلفة عما رأيت.

تناسيت كل األلم والصعاب من طالب ذكور تنظر إلى وجوههم لتعتقد 
أنهم يكبروك في السن من كبرهم الذي يفوق أقرانهم. انخرطت في 
العمل بني األلم والصعاب والرغبة في حتقيق ذاتي وحتقيق شيء مميز 
في هذه املدرسة الصعبة. كنت أبحث عن أي شيء ألتقدم بهم، وكل 
جديد قد يغيرهم. لم تتفتح مداركي وقدراتي إال بعدما اصطحبتني 
التربوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  إلى  املدرسة  في  زميلتي 
وهناك كانت حلظة فاصلة في تاريخي وبصمة طبعها التاريخ بكل فخر 
وعزة في قاموس حياتي. جلست في ندوة لألستاذة مها برزق مليئة 
بالنشاط واحليوية وأساليب تدريس ممتعة، وأناشيد، وألعاب شيقة. 
خرجت من هناك في ذلك اليوم وأنا إنسان جديد، وطير مغرد حصل 

على شيء كان مفقودًا منه منذ زمن، وغيرت من ذلك اليوم أسلوبي 
وطريقتي، وكنت أحرص على عدم تضييع أي ندوة وأتوق إلى اليوم 
دورة  على  حصلت  بعد  وفيما  القطان.  مركز  إلى  فيه  أذهب  الذي 
الكثير والكثير  اللغة اإلجنليزية، تعلمت فيها  لتأسيس فعاليات نادي 
الذي أتاح لي فرصة االقتراب من الطالب، وإقامة عالقة مميزة معهم 
مبنية على احملبة واالحترام املتبادل. كنا نلعب ومنرح، نلهو ونسعد، 
وأحيانًا  أحيانًا،  بأغنية  الفصل  أباغت  جديدة،  الفصل  بيئة  وكانت 
حياتي  مجريات  تغيرت  لقد  بلعبة.  أخرى  وأحيانًا  متثيلي،  مبقطع 
لي  أضاء  قندياًل مضيئًا  كان  القطان،  مبركز  التحقت  أن  منذ  كمعلمة 
دربي الذي كان ينقصه شعلة االنطالق، وألصبح معلمة متميزة يشار 

إليها بالبنان.

وأملها،  بأملها  ومرها،  بحلوها  عايشتها  التي  حكايتي  كانت  تلك 
بحاضرها ومستقبلها الذي أجهله، فالورود تفوح منها رائحة العطر 

والشذى كما العطاء يفوح في دنيا التقى.

مدرسة الشجاعية املشتركة

من إحدى فعاليات املدرسة الصيفية – جرش 2012.




