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من اللحظة التي بدأت بها بعض املربيات تعرض مقاطع 
أتخيل  بدأت  اللحظة،  تلك  يف  حياتهن  عن  قصص  من 
هذه  يف  قصتي  عليهم  وأقص  الناس  أمام  أقف  نفسي 
احلياة التي نالت مني الكثير، وما زلت أصارع فيها حتى 
أكره  وأنا  قصتي  أروي  كيف  لكن  أريد.  ما  على  أحصل 
األماكن التي يتواجد فيها الكثير من الناس، وأخجل من 
الوقوف أمامهم، وأبحث دائماً عن األماكن الهادئة مثلي 
متاماً. ولكني هذه املرة أريد أن أحتدى نفسي وأخرج هذا 
املدللة  الصغيرة  الطفلة  تلك  وأحرر  داخلي،  من  اخلوف 
التي كانت دائماً تختبئ خلف أبيها الذي تعتمد عليه ليحل 

لها املشاكل، ويسدي لها النصائح كاملعتاد.

درست  التي  نفسها  هي  حالياً  فيها  أعمل  التي  الروضة 
بها. خرجت من هذه الروضة طفلة يف الصف البستان، 
وعدت إليها طفلة على هيئة معلمة تدّرس صف البستان.

املدارس احلكومية.  دراستي يف  ذهبت إلكمال  ذلك  بعد 
يف الصفوف األولى لم تواجهني أي مشاكل، وكنت دائماً 
وصلت  حتى  دراسياً،  املتفوقات  املتميزات  الطالبات  من 
حتديداً،  الدراسية  السنة  بداية  يف  السادس.  الصف 
على  تظهر  دائماً  كانت  الرياضيات،  معلمة  علينا  دخلت 

.. عندما يتحدث القلب!

مرمي ماهر فرعون

وجهها مالمح الغضب، وعدم الرضا عن أي شيء تفعله 
الطالبات، وال ترضى بأي اعتراض على ما تشرح، تقول: 
»ما حدا يحكيلي إنو مش فاهم، ركزي بتفهمي حلالك«. 
بدأت بالشرح، والكتابة على اللوح مسائل رياضية، وقبل 
واعتقدُت  ما،  ألمر  خرجْت  دقائق  بعشر  احلصة  انتهاء 
أنها لن تعود بعد ذلك، فذهبت إلى اللوح ومسحته، وعدت 
إلى مكاني. فجأة، عادت املعلمة وبدأت بالصراخ وتسأل: 
مني إلِّي مسحت اللوح؟ مني إلِّي عملت هيك؟ كل البنات 
سكنت، فوقفت وحكيتلها أنا يا مس إلِّي مسحته، صرخت 
إشي؟ مني حكالك متسحي؟  غبية  أنت  وحكتلي  بوجهي 
الطالبات  فضحكت  رأسي،  على  بالطبشورة  وضربتني 
واستهزئن بي ... جلست مكاني وأخذت أفكر: أنا شو إلِّي 
معي  ليش حتكي  مني؟  هالقد  كل  تعصب  عملتو خالها 
بهاي الطريقة! من ذك اليوم زاد كرهي ملادة الرياضيات 

ومعلمة الرياضيات.
رأسي،  أطأطئ  الصف  إلى  تدخل  أن  مجرد  أصبحت 
لكي ال أراها وال أسمعها أو أملح حتى شكلها الذي ارتسم 
ثقتي  اهتزت  اليوم  ذاك  منذ   ... كالكابوس  بذاكرتي 
تسمع  تكن  لم  التي  الصغيرة  الطفلة  تلك  ألن  بنفسي، 
بها، فكيف لهذه  املعلمات والتمجيد  إال املديح من  دائماً 
املعلمة تأتي وتتهمني بالغباء وتهني ذكائي! بدأت عالماتي 
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جانب من تطبيقات املربية مرمي فرعون مع أطفال روضة العيزرية 
النموذجية.

يف هذه املادة بالتدني يوماً بعد يوم، إلى أن التجأت إلى 
ملجأي ومخبئي -أبي- ليساعدني يف دراسة املادة ألخرج 

منها بسالم وجنحت!

الكثير ... حتولت  املادة، ولكني خسرت  جنحت يف هذه 
فتاة  إلى  واحليوية  بالنشاط  تضج  التي  الفتاة  تلك  من 
ال   ... وخجولة  باآلخرين،  االختالط  حتب  ال  المبالية، 

يزال صدى هذا املوقف يؤثر علي حتى اليوم!

يف الصف السابع وجدت معلمة رياضيات أكثر من رائعة، 
لو أقبل يديها كل يوم لن أوفيها حقها، وجدت فيها الذي لم 
أجده يف تلك املعلمة. ذات وجه ضحوك، حتب أن تعلم من 
كل قلبها، تشجع وحتفز من جتده بحاجة إلى مساعدة، ال 
تهمل أحداً -حتى الضعيف- يف أسلوبها وعطائها. إميانها 
القوي بقدراتي، كأبي، ساعدني كثيراً يف دعم معنوياتي، 
وإعادة الثقة بنفسي، فأحببت املادة، وتفوقت بها، وهكذا 
الدائم، إلى أن  بالتفوق  استمرت حياتي الدراسية مكللة 
وصلت مرحلة التوجيهي، فحصلت على املرتبة األولى على 
اجلميع  فكان  املدرسية،  االمتحانات  أثناء  األربع  عب  الشُّ
امتحانات  املعدالت يف  أعلى  أن أحصل على  يتوقع مني 
الوزارة. يف بداية االمتحانات لم تواجهني أي صعوبات، 
أوشكت على االنتهاء من االمتحانات، ولكن يف اليوم الذي 

كان يجب أن أدرس فيه مادة اإلدارة، حصل شيء سيئ 
يف البيت أربكني وأربك اجلميع، حاولت متالك أعصابي 
واخلروج من هذا الوضع، ولكني لم أستطع، كنت ضعيفة 
جداً بحاجة إلى سند، همس أبي بأذني: توكلي على اهلل، 

وروحي ادرسي، كل شيء سينتهي على خير.

أستطع  ولم  األوراق  ثنايا  بني  ضعت  االمتحان  يوم  يف 
حاولت  جداً،  صعباً  موقفاً  كان  األسئلة.  عن  اإلجابة 
أستطع  ما  وأجبت  سابقاً،  درسته  مما  املادة  استذكار 

اإلجابة عنه، والباقي كان ضربة حظ!

لتحتوي  أمي  حضن  عن  أبحث  االمتحان  من  خرجت 
خيبتي، حضنتني ولم تسأل عن شيء حتى هدأت، وقلت 
لها ال أريد أن أكمل االمتحانات، أنا رسبت أنا رسبت ... 

غرقت سفينة أحالمي التي حلمت بها يا أمي.

مرت األيام وظهرت النتائج. اتصل أبي ليبشرني بنجاحي 
... آه يا بنتي، جنحِت ... جنحِت، كان فرحاَن أكثر مني 
... صمتُّ برهة ثم سألته عن معدلي: 83.5 يابا. بدأت 
أبكي رافضاً الذهاب إلحضار الشهادة، حتى أتاليف ردات 
فعل املديرة واملعلمات، إذ كن يتوقعن أن أحصل على معدل 
فوق الـ 90. لكني بعد ذلك ذهبت، وأخبرتني املديرة أنها 
كانت تتوقع معدالً أعلى من ذلك، واملعلمات تظاهرن أنهن 
سعيدات بعالماتي، لكني يف تلك اللحظة كنت أمتنى أن 

أختفي من احلياة.

األمر  فتركت  التخصص،  اختيار  بد من  وكان ال  جنحت 
ألبي، ألنني لم أخرج من صدمة التوجيهي بعد. وجاءت 
ردة  فكانت  اإلدارة،  تخصص  على  اجلامعة  من  املوافقة 
أدرس  فكيف  اإلدارة،  يف  كلها  كانت  مشكلتي  أن  فعلي 

إدارة؟ كيف؟

مرت األيام، ولم أستطع تخطي مادة اإلدارة يف اجلامعة 
لفكرة  متقبلة  أكن  ولم  التوجيهي،  يف  تخطيتها  كما 
يف  املواد  من  بأي  مرتاحة  وغير  أتخبط  كنت  الدراسة، 
الذي  التخصص  أن استهديت ووجدت  إلى  الفصل  ذاك 
تلك  سأجد  وهنا  أحب،  وكما  أنا،  كما  أنا  فيه،  سأكون 
الطفلة التي أضعتها، هنا سأبدع وأمتيز كعادتي. منذ تلك 
اللحظة التي تصارحت بها مع ذاتي ووجدتها من جديد، 
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مبرتبة  تخرجت  جديد،  من  باألفق  تلوح  أحالمي  بدأت 
الشرف، فكنت األولى على دفعتي يف كلية العلوم التربوية. 
ال أستطيع الوصف أو التعبير عن تلك اللحظة التي كنت 
أبحث عنها منذ زمن بعيد، ألثبت للجميع ولنفسي هذه 
الطالبة املتفوقة املتميزة التي عادت من جديد، وليست أي 
عودة، عادت وهي مرفوعة الرأس بتحقيق أحد أحالمها 
احلياة  يف  أوقات  فهناك  السفينة!  تلك  على  كانت  التي 
منظور معني،  من  األمور  يرى  الذي  الوحيد  بأنك  تشعر 
ولكن طاملا كان لديك إميان بنفسك وقدراتك، فلن تكترث 

مبا يعتقده اآلخرون عنك.

بكثير،  أسهل  احلياة  ستكون  التخرج  بعد  أن  أظن  كنت 
ال  خبرة  بدون  خريج  ولكن  سهولة،  بكل  وظيفة  وسأجد 
التي  النموذجية  العيزرية  يساوي شيئاً. قابلت يف روضة 
بالقدرات  كنت قد تعلمت فيها سابقاً، كان لديهم إميان 
التي أملكها. من خالل االمتحان واملقابلة، متت املوافقة 
علّي، فأصبحت أصغر معلمة بهذه الروضة، وال متتلك أي 
نوع من اخلبرة غير التي تعلمتها يف اجلامعة، فكان هذا 
بالنسبة لي ألثبت نفسي من جديد، وأصبح تلك  حتدياً 

املعلمة املتميزة يف عملها.

كنت متحمسة كثيراً للقاء األطفال يف اليوم األول، ولكني 
يف  طفلتها  تترك  بأم  إذ  الصباح،  يف  مبوقف  صدمت 
ثم  ومن  بالبكاء...  الطفلة،  وليست  األم،  وتبدأ  الروضة 
وجدت بقية األطفال يبكون ويصرخون ويريدون الهروب 
من الصف .. فكانت عالمات التعجب واالستغراب متأل 
وجهي، ماذا فعلت بهؤالء األطفال ألتعرض لهذا املوقف؟ 
من  أنا  هل  الهروب.  يريدون   .. يصرخون   .. يضربون 
حبسهم داخل زنزانة التعليم؟ هل أنا ذلك الوحش الذي 
خطف األطفال من أحضان أمهاتهم؟ ماذا فعلت؟ ندمت 
إال  املوقف  تدارك  أستطع  ولم  كثيراً،  اللحظة  تلك  يف 
بالبكاء مثلهم، فبدأ االنسياب والتقرب بيني وبني األطفال 
بلغة  التحدث  وبدأت  حولي،  جتمعوا  اللحظة.  تلك  من 

األطفال، فتركت العنان لقلبي ليتحدث ... .

اليوم األول أن هؤالء األطفال ليسوا بحاجة  أدركت بعد 
وإمنا  التعليم،  على  ويجبرهم  األوامر  يعطي  معلم  إلى 
بحاجة إلى طفل ليلعب معهم، ويتعلمون األشياء من جديد 
سوياً. فما زلت أنا طفلة ألعب وألهو وأرقص مع األطفال 

مهما كبرت، فالعمر ليس مقياساً للروح التي بداخلك.

السنة  يف  حديثاً  أطفالي  أحد  مع  حصل  موقف  هناك 
الثانية لي بالتدريس. جاءت طفلة كانت تلعب مع األطفال، 
واقتربت مني وهمست بأذني قائلة: ال أريد أن ألعب ... 
... سألتها  تبكي  وكانت  اآلن،  البيت  إلى  أذهب  أن  أريد 
باستغراب: ملاذا ال تريدين اللعب؟ قالت: ماما هأل بالبيت 
بتعيط، وأنا بدي أكون معها أمسحلها دموعها. أهتز كل 
كياني يف تلك اللحظة، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، وكيف 
الطفلة وطبطبت عليها وسألتها: ليش  أتصرف، حضنت 
طيب ماما بتعيط؟ قالت: عشان بابا رن عليها وصرخ عليها 
... شعرت بتلك الطفلة وبالهموم التي تسلب منها طفولتها 
بدالً من أن تستمتع بطفولتها. تلعب مع أصدقائها، حتمل 

هماً أكبر منها ... فأين طفولتي التي سلبت مني؟

اخليارات  من  الكثير  أمامي  كان  ولو  معلمة،  كوني  أحب 
الخترت أن أكون معلمة أيضاً، ألن الشغف واحلب اللذين 
أحصل عليهما من أطفالي، يحفزانني على تطوير نفسي، 
عن  دائماً  وأبحث  إلسعادهم،  جهدي  قصارى  وبذل 
إليهم،  الوصول  إلى  تساعدني  التي  احلديثة  األساليب 

وتسعدهم ... فوجودهم يف احلياة يعني وجودي.

روضة العيزرية النموذجية

جانب من التطبيقات.


