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ایـن متـن یکـی از تجربه هـای معلمـی خانـم هاجـر 
ذبیحـی، دبیـر محترم اسـتان اصفهان اسـت که معلمی 
را بـا تمام مشـکالتش بـرای خود شـیرین کرده اسـت. 
در عیـن حـال گویای انتخاب روش درسـت و دقیق وی 
در تصمیـم و تربیـت به خصـوص معلمـی درس قرآن و 
معـارف اسـالمی اسـت. امیدواریـم ایـن قبیـل تجربه ها 
الگـو و سرمشـقی بـرای دیگـر دبیـران عزیـز باشـد که 
ایـن وظیفـه خطیـر و سـنگین را بـه تازگـی بـر عهـده 
گرفته انـد و بـودن بـا دانش آمـوزان را تجربـه می کننـد.
نمی دانـم کالم خـود را از کجـا آغاز کنم. فقـط این را 
می دانـم کـه کار تعلیـم و تعّلـم یک توفیق الهی اسـت، 
پس اگر در این مسـیر باعث رشـد و گسـترش وجودی 
کسـی شـدیم هیچ کـدام را نباید به خود نسـبت دهیم، 
بلکـه آن را نعمـت الهـی بدانیم کـه خداونـد در حق ما 
روا داشـته اسـت. بنابر وظیفه ای که بر عهده ام گذاشـته 
شـده چنـد سـطری را بـر روی کاغـذ می نگارم تـا ادای 

دینـی به امـر آموزش وپـرورش نوجوانان کرده باشـم.
هـر روز صبـح کـه آمـاده رفتـن به مدرسـه می شـدم 
حالـت خاصـی داشـتم کـه نمی دانـم اسـمش را چـه 
بگـذارم؛ فقـط می دانـم حالـی بـود کـه خـودم در آن 

نبـودم. دخیل 

مقــاله

هاجر ذبیحی اصفهان
دبیر دبیرستان هاي اصفهان

در هـر صـورت بـا توکل بـه خـدا کارم را شـروع می کردم 
و بـه راه می افتـادم. در مسـیر هـم سـعی می کـردم با ذکر 

گفتـن خـودم را آرام کنم.
بـه مدرسـه کـه می رسـیدم وقتـی دانش آمـوزان را 
می دیـدم بسـیار آرام می شـدم، خصوصـًا بچه هایـی که 
می آمدنـد جلـو و با سـالم و احوال پرسـی از معلمشـان 
آغـوش  را در  و مـن هـم آن هـا  اسـتقبال می کردنـد 
می گرفتـم و با لحـن و کلمات مادرانه قربان صدقه شـان 

می رفتم.
مسـئوالن مدرسـه کـه گاهـی شـاهد ایـن امـر بودند 
تـو بچه هـا را لـوس می کنـی کـه سـبب  می گفتنـد: 

می شـود بـه حـرف مـا گـوش نکننـد!
امـا مـن کاری بـه حرفشـان نداشـتم و راه خـودم را 
ادامـه مـی دادم. چرا کـه معتقد بودم و هنوز هم هسـتم 
کـه همـة بچه هـا پـاک و معصوم و مسـتعد هسـتند، و 
به خصـوص اگر کمـی هم ِعرق مذهبی داشـته باشـند، 

جاذبـة روحی خوبـی دارند.
در بیـن آن  همـه دانش آمـوز دختـر گلـی بـود کـه 
مصـداق  او  می بـردم.  لـذت  کالس  در  حضـورش  از 
»مسـتمع صاحب سـخن را بـر سـر شـوق آورد« بـود 
و مـن از او انـرژی می گرفتـم. رفتـار مـن بـا او کم کـم 
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سـبب شـد که به من نزدیک تر شـود و سـؤاالتی از من 
بپرسـد. مـن هـم سـؤاالتش را به نوعی پاسـخ مـی دادم 
ولـی چـون ممکـن بـود وقـت کالس گرفتـه شـود او را 
ارجـاع مـی دادم بـه زنـگ تفریـح و یـا حتـی خـارج از 
مدرسـه یا تمـاس تلفنی تا بیشـتر بتوانم به سـؤال های 

او جـواب بگویـم.
اعتقـادی اش  سـؤاالت  پاسـخ گوی  توانسـتم  کم کـم 
تحقیـق  می گفتـم  نمی دانسـتم  هـم  اگـر  و  بشـوم 

مـی آورم. برایـت  را  صحیـح  پاسـخ  و  می کنـم 
ضمنـًا در البه الی پاسـخ هایی که مـی دادم او را ارجاع 
مـی دادم بـه فـالن کتـاب و یـا آیـه و روایاتـی مناسـب 
موضـوع. یک سـالی بـه ایـن منوال گذشـت. تـا رفت به 
سـال سـوم دبیرسـتان و بـاز هم مـن معلم و او شـاگرد 

متواضـع من!
همیشـه فکـر می کـردم کـه ایـن دانش آموز پرسـؤال 

حتمـًا خیلـی هـم مقید بـه احکام اسـت.
تعطیـالت تابسـتان هم کـه رسـید تلفنـی و گاهی با 
حضـور در مدرسـه، ارتبـاط خـود را بـا او قطـع نکـرده 
بـودم، به طـوری کـه خانـواده اش خیلـی مشـتاق دیدار 
مـن بودنـد تـا ببیننـد مـن کـی هسـتم کـه در درون 
دخترشـان تحـول ایجـاد کـرده ام. البتـه مـن خـودم 
نمی دانسـتم کـه ایـن سـؤال و جواب هـا در او ایجـاد 
تحـول کرده اسـت؛ تـا مدت  زمانـی فکر می کـردم یک 

عالقـه سـاده معلـم و دانش آمـوزی اسـت.
تـا اینکـه یـک روز آن دانش آمـوز در مدرسـه بـه من 

گفـت: مـادرم امـروز میاد مدرسـه و بـا شـما کار داره!!
کالس را گـذران کـردم ولـی دلواپـس بـودم. باالخره 
زنـگ آخـر شـد و مـادر دانش آمـوز آمـد و مـن هنـوز 

دلواپـس کـه با مـن چـه کار دارد.
خالصـه دیـدار صـورت گرفـت. مـادر فقـط از بـاب 
تشـکر بـه مدرسـه آمـده بـود و می گفـت: شـما حیات 
دوبـاره بـه فرزنـدم دادیـد و او را منقلـب کردیـد؛ کاری 
کـه مـن و پدرش تا به این سـن رسـیده بود. نتوانسـته 
بودیـم ولـی شـما عامـل شـدید کـه دختـرم بـا خـدا 
آشـتی کنـد و بـه امور دینـی خـودش بپردازد. سـپس 
گفـت: مـن و پدرش همیشـه از خـدا می خواسـتیم که 
کسـی را سـر راه دخترمان قرار بدهد که او را از راه های 
اشـتباه خـودش برگردانـد؛ لـذا امروز مـا مدیـون رفتار 
و صحبت هـا و درس هـای شـما هسـتیم کـه حیـات 

معنـوی تـازه ای بـه دختـر مـا دادید.
مـن نمی دانسـتم چه بگویـم. فقط اشـک می ریختم و 

در دل خدا را شـاکر بودم.
اکنـون آن دختـر جـوان پرسـتاری اتاق عمل اسـت. یک 
همسـر بسـیار خـوب و یـک مـادر مهربـان اسـت و به جز 
زمان هـای مختلـف کـه بـا مـن ارتبـاط دارد، هر سـاله روز 
معلـم را بـا متن های زیبایش بـه من تبریک می گویـد! و ...
این گونـه بـود کـه در دوران کرونـا بـه ایـن موضـوع، 
کـه صبح هـا کـه می خواهـم سـر کار بـروم، چـرا حـال 
عجیبـی دارم، پـی بـردم کـه درواقع رسـالتی کـه معلم 
بر عهده دارد همان رسـالت انبیاسـت و بسـی سنگینی 
آن را در قلبـم حـس می کـردم و نمی دانسـتم از بابـت 

؟ چیست
و وقتی یادش می افتم هنوز قلبم را می لرزاند.

همکاران گرامی نترسید:
1. رفاقت خود را با دانش آموزان بیشتر کنید.

2. آنـان را در آغـوش بگیریـد، ببوییـد، ببوسـید. یادم 
اسـت دانش آمـوزی داشـتم کـه هـر روز تـا مـن را بغل 
نمی کـرد و نمی بوسـید بـه کالس درس نمی رفـت. یک 
روز صبـح یکی از دوسـتان شـاهد این برخـورد ما بود و 
بعـد به او اشـاره کـردم بیا جلو و او را هم بوسـیدم؛ ولی 
بـه مـن حرفـی زد کـه خیلـی سـوختم. او گفـت خانم 
ممنـون کـه فالنی هر وقت پیش شـما میـاد با دلگرمی 
باهـاش صحبـت می کنیـد، وقتی میاد تـو کالس خیلی 
حـال خوبـی داره و روزایی که نیسـتید اون خیلی َپکره. 
دلیلـش را پرسـیدم: جـواب داد: مـادرش فـوت کرده و 
می گویـد شـما شـکل مـادرش هسـتید و این احسـاس 

خـوب را هـر روز بـه او می دهید.
3. قـدر دانش آمـوزان را بدانیـد و انگ هـای ناجـور از 

جملـه متقلـب و ... بـه آن هـا نزنید.
4. زیبایی خدا را در قلب این عزیزان حس کنید.

5. آن هـا را بـه مذهبـی و غیرمذهبـی، کـه در جامعه 
رواج پیـدا کـرده، تقسـیم نکنید.

6. شـاهد رشـد و کمـال آنـان باشـید. کمـک کنید و 
مشکالتشـان را از سـر راهشـان برداریـد.

خالصـه اینکه اگـر دانش آموز نباشـد مـن دیگر معلم 
نیسـتم تـا به خود و وظایف خودم افتخـار کنم امیدوارم 
بعد از سـی  و شـش سـال معلمی توانسـته باشم اندکی 

از ایـن دریـای بیکـران تعلیم وتعلم بهره برده باشـم.


