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المشروع في صورة

أطفال صغار بعمر اخلمس سنوات يتأملون أحالمهم بدهشة عالية وهي معلقة على شجرة األمنيات أمامهم، يلتفون 
حول الشجرة، ويحاول كل منهم أن يبحث عن حلمه املعلق هناك، احللم بني يدي األطفال كأنه يتحقق، املعلمة تلتقط 
ردة فعل أطفالها وتوثق اللحظة بالتصوير، فشدة انبهارها بردة فعلهم تعادل شدة انبهار األطفال بأحالمهم املعلقة. 
"لم تكن أحالمنا يف يوم غير أحالم بسيطة، ولكننا لم نسَع نحو حتقيقها بإصرار". تقول املعلمة: "اليوم مع أطفالي 

تستيقظ أحالمي وأبدأ السعي نحوها بثقة".

وكل منهم يحاول أن يذكر ما يخطر يف باله عن املقصود 
بالرسمة )جبل، بحر، خطوط، شارع ...( وما أن اتضحت 

الصورة أكثر حتى صرخ اجلميع إنها شجرة.

رد  لتكتمل؟  الشجرة  هذه  حتتاج  ماذا  املعلمة  تساءلت 
رسم  مهمة  لألطفال  املعلمة  توكل  أغصان.  األطفال: 
الشجرة  طول  عن  األطفال  يعبر  للشجرة.  األغصان 
بقولهم: »يا اهلل ما أطولها، كثير عالية واصلة للسماء«. 
الصف،  غرفة  يف  احلائط  على  الصورة  املعلمة  تعلق 
يجيب  الشجرة؟  هذه  قصة  معرفة  تودون  هل  وتتساءل: 

األطفال بحماس كبير »نعم«.

شجرة  تدعى  شجرة  »هذه  قائلة:  القصة  املعلمة  تسرد 

شجرة لألمنيات والتعلم

فاطمة بدحة

من  رسالة  يستلمون  األشجار  حماة  دور  يف  األطفال 
سكان القرية تطلب منهم املساعدة يف درء خطر مؤكد 
تواجهه شجرتهم العجيبة، فكيف يتصرف األطفال ألجل 
بدحة  فاطمة  املعلمة  سعت  ما  هذا  أحالمهم؟  حماية 
اخلبير  عباءة  مشروع  يف  أطفالها  مع  استكشافه  إلى 
بعنوان: »شجرة األمنيات«، الذي نفذته مع أطفالها يف 
روضة براعم دير عمار النموذجية، ضمن برنامج التكون 
املهني ملربيات الطفولة املبكرة يف مؤسسة عبد احملسن 

ان. القطَّ

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
وضعت املعلمة ورقة بيضاء يف وسط غرفة الصف، التف 
األطفال حولها وقد بدأت ترسم أمامهم عليها خط طويل، 
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يؤمن  حيث  القرى،  إحدى  يف  موجودة  وهي  األمنيات، 
على  عجيبة  قوة  الشجرة  لهذه  بأن  القرية  هذه  سكان 
بأحالمهم،  لها  ويهمسون  إليها  فيأتون  األحالم،  حتقيق 

فتتحقق هذه األحالم على شكل ثمار«.

تتابع املعلمة: دعونا نتخيل سكان القرية وهم يتجهون نحو 
منوذجاً  املعلمة  تقدم  بأحالمهم.  لها  ويهمسون  الشجرة 
عملياً، حيث تقترب من الشجرة بينما األطفال يشاهدون 
ما تفعل. تهمس لها بحلمها ومن ثم تتراجع إلى اخللف، 
أنه  لو  كما  منهم  كل  يقترب  بأن  لألطفال  الفرصة  تتيح 
أحد سكان القرية ليهمس للشجرة بحلمه. بعد أن انتهى 
األطفال من الهمس بأحالمهم للشجرة، تساءلت املعلمة: 
الشجرة  تنتجها  التي  الثمار  شكل  يكون  أن  ميكن  كيف 
تطلق  القرية؟  سكان  بها  همس  التي  األحالم  وحتمل 
املعلمة العنان خليال األطفال، وتوزع عليهم أوراقاً صغيرة 
يرسم كل منهم شكل الثمرة التي تخيلها وبداخلها احللم. 
لها مكاناً  يختار  ثمرته  الطفل من جتهيز  ينتهي  وعندما 

على شجرة األمنيات ويثبتها.

كل  يتمنى  أغراض  شكل  على  جتسدت  األطفال  أحالم 
منهم احلصول عليها مثل: )مصاري، سيارة، شعر طويل، 
طبع،  دفتر  دب،  دفتر،  طباخ،  تلوين،  دفتر  كلب،  ألعاب، 
طيارة، قلم، ورقة، مقلمة، دار، دراجة، بسكليت، سفينة، 
سيارة(. كانت فرحتهم كبيرة جداً وهم يجسدون أحالماً 
قد تبدو لنا صغيرة، ولكنها بالنسبة لكل منهم هي حلمه 
وهي عامله »أي هي عنده بحجم الكون«، وكان انخراطهم 
واندماجهم يف تنفيذ النشاط يفوق كل ما هو متوقع من 
القادمة  خلطوتهم  وحتضر  تراقبهم  كانت  التي  املعلمة 

بقدر حماستهم نفسها.

أحضرت املعلمة رول ورق ووضعته يف وسط غرفة الصف، 
أن  جتّمع األطفال حولها فبدأت حتدثهم: لو تخيلنا معاً 
هذه الورقة هي القرية التي حتدث فيها قصتنا، القرية 
قدمية جداً، وبيوتها قدمية، وفيها شجرة األمنيات. أين 
تتخيلون موقع هذه الشجرة سيكون؟ يُجِمع األطفال على 
أن الشجرة موجودة يف وسط القرية، ترسم املعلمة دائرة 

وسط الورقة، حيث قرر األطفال مكانها.

تتساءل املعلمة: كيف يبدو شكل بيوت القرية القدمية؟ 
لتخيالت  املعلمة  تستمع  بعض«.  مع  نتخيلها  »خلينا 

األسمر،  لونها  القدمية،  البيوت  شكل  عن  األطفال 
احلجارة الصلبة التي بنيت منها، وشكلها الذي يجعلها 
تبدو وكأنها محروقة، شكل البيوت املربع بسقفها املقوس 
على شكل نصف دائرة، كل ذلك كان من ضمن تخيالت 
األطفال الذين كانوا يصفون قريتهم وما يرون فيها من 
بيوت، بل إنهم من خالل هذا النشاط جتاوزوا الوصف، 
والبيوت  القدمية،  البيوت  للمقارنة، قارنوا بني  وانتقلوا 
طريقة  أو  الشكل  حيث  من  سواء  القرية،  يف  احلديثة 
وعدد  االتساع  وكذلك  فيه،  املستخدمة  واملواد  البناء 
للتعلم  واسعاً  بابا  لألطفال  املعلمة  فتحت  لقد  النوافذ، 
مرتبطاً بالبيئة احمليطة بهم، وأكسبتهم نوعاً جديداً من 
األشياء  بني  باملقارنة  متّثل  جداً  عاٍل  مستوى  ذا  التعلم 

وتصنيفها.

إلى  التخيل  من  ذلك  بعد  األطفال  مع  املعلمة  انتقلت 
التجسيد، حيث وفرت لهم األلوان واألقالم، إضافة إلى 
املساحة والزمن، وأعطتهم احلرية يف اختيار األلوان التي 
سيحتاجها كل منهم لرسم بيوت القرية كما تخيلوها على 
)شجرة  الشجرة  وسطها  يف  ثبتت  التي  الكبيرة  الورقة 

األمنيات(.

حتدث كل طفل عما رسمه ليتضح أن القرية تتكون من 
صغيرة«،  بركة  روضة،  مدرسة،  أشجار،  قدمية،  »بيوت 
»قرية  اسم  القرية  على  يطلقوا  أن  األطفال  وقرر 
بشكل  للتفكير  األطفال  املعلمة  تدفع  وحتى  النجوم«. 
أعمق مبوجودات القرية، تساءلت: برأيكم ماذا ميكن أن 
يكون يف القرية غير البيوت وما رسمتم؟ فتنوعت إجابات 
األطفال لتشمل الكائنات احلية من سكان ونبات مختلف 
رمبا  وألعاب  تصورها،  يف  أبدعوا  نقل  ووسائل  أشكاله، 
غاب وجودها من قريتهم، ولكنهم يتمنون لو وجدت، ولم 

يفتهم مكان العبادة وال الغيوم التي حترس السماء.

القرية  جتسيد  من  االنتهاء  بعد  األطفال  املعلمة  تدعو 
لتخيل سكان هذه القرية يف يوم من أيام احلياة العادية 
فيها، فيتخيل كل طفل أحد السكان ويفعل فعاًل ما، ويعبر 
تلمس  باجلسد.  مستعيناً  ثابتة  بصورة  الفعل  هذا  عن 
املعلمة األطفال تتابعاً، فتسمع منهم أفعاالً مختلفة يقوم 
بها سكان القرية، مثلت تنوعاً واضحاً يعكس مشاهدات 
واعية ألطفال صغار، فمنهم من لعب دور من يعمل أعماالً 
لعب  من  ومنهم  الكتابة،  وحتى  والبيع  كالدهان  مختلفة 
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دور الذين يخلدون إلى الراحة والترفيه بأشكال مختلفة؛ 
فهذا نائم، وذاك يلعب، واآلخر يشاهد التلفاز، وأحدهم 

على الهاتف.

تدخل املعلمة يف دور أحد سكان القرية، وتتوجه بحديثها 
شيئاً  رأت  بأنها  تخبرهم  الدور  يف  وهم  األطفال  إلى 
املعلمة  )كانت  رؤيته.  عليهم  يجب  الشجرة  على  جديداً 
على  رسموها  التي  األطفال  بأحالم  قائمة  أعدت  قد 
الشجرة وحضرتها على شكل رسومات مفرغة، ووضعتها 
ويتفاجأون  الشجرة  نحو  األطفال  يتجه  الشجرة(.  على 
بأن  ليتأكد  منهم  كل  يقترب  أمامهم.  معلقة  بأحالمهم 
عن  حلمه  يلتقط  طفل  كل  الشجرة،  على  معلق  حلمه 
الشجرة، ويقرر ما سيفعل به، أحدهم خبأه، وآخر أعاد 
تعليقه، واألهم أن كاًل منهم شارك آخرين به، وتأكدوا أن 

الشجرة ما زالت حتقق األحالم.

الشجرة  عن  بعيدة  زاوية  يف  األطفال  املعلمة  جتمع 
وتتساءل عما حدث هناك؟ يعيد األطفال سرد ما حدث 
ويصفون  األحداث،  يرتبون  القرية،  لسكان  حدث  وكأنه 
املعلمة  السكان، وقد حتققت أحالمهم، تستثمر  مشاعر 
العباءة  خارج  معهم  وتتابع  وانفعالهم  األطفال  انخراط 
السكان  موقف  كان  كيف  متسائلة:  ما حدث  استكشاف 
سيفعلون  وماذا  أحالمهم،  حققت  أن  بعد  الشجرة  من 

يشكل  وبعضها  حتققت،  التي  واألمنيات  األحالم  بتلك 
الوصول  محاولة  يف  معهم  تتدرج  حاجتهم؟  عن  فائضاً 
إلى مفهوم املشاركة، وإمكانية التنازل عن بعض ما منلك 
ألنه يزيد على حاجتنا آلخرين بحاجة له أكثر منا، لكن 
يتمحورون حول  العمر  بهذا  األطفال  أن  املعلمة الحظت 
ذواتهم كثيراً، ويتمسكون بأغراضهم بشدة، وأن متسكهم 
هنا اختلف قلياًل، ألنه عبر عن أحالمهم وأمنياتهم، وليس 

فقط عن أغراض عادية.

تعود املعلمة إلى العباءة، وتدخل يف دور أحد سكان القرية 
كل  يجذب  بصوت  لهم  وتقول  حولها،  األطفال  وجتمع 
حواسهم: »وصلني أن مجموعة من األشخاص سيحضرون 
املجاورة،  بالقرية  تصلنا  جديدة  طريق  لشق  قريتنا  إلى 
شجرتنا،  بخلع  سيقومون  الطريق،  هذه  ينجزوا  ولكي 
»شجرة األمنيات. يتفاجأ سكان القرية )األطفال( باخلبر 
ويعّبرون عن رفضهم الشديد ملا سيحدث، ويقدمون أفكاراً 
ويصلون  حلول  وضع  يجربون  الشجرة.  حلماية  مختلفة 
على حماية  يساعدنا  نستعني مبن  أن  »يجب  نتيجة  إلى 
الشجرة«. تتساءل املعلمة: من برأيكم ميكن أن يساعدنا 

يف حماية الشجرة؟

إلى حاجة  املعلمة وأطفالها يوصلهم  تفكير ونقاش بني 
حماية  يف  متخصص  خبراء  فريق  إلى  القرية  سكان 
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تبدأ  أمنياتهم.  ليساعدهم على حماية شجرة  األشجار 
مجموعة  خالل  من  األطفال  مع  الفريق  ببناء  املعلمة 
بدور  األطفال  تأطير  على  تساعد  التي  األنشطة  من 
خبراء حماية األشجار. تتساءل معهم عن األدوات التي 
يحتاجها الفريق يف عمله، فيبدع األطفال يف تخيل تلك 
قنابل، مسدس، صواريخ،  سيارة،  فرود،  )قلم،  األدوات 
مصاري، جنود، قناص، بوت، كاميرات للتصوير، منظار 

للمراقبة(.

كفريق  للعمل  يحتاجونه  ما  وكل  األطفال شركتهم  يرسم 
رقم  البريد،  صندوق  الشركة،  مكاتب  يجهزون  مختص، 
الشارع، ورقم الهاتف، وكل ما يحتاجون من األدوات. ثم 
يستلمون وهم يف دور »خبراء حماية األشجار« رسالة من 
شجرة  بحماية  مساعدتهم  فيها  يطلبون  القرية،  سكان 
أمنياتهم املهددة باخللع من قبل اجلهات التي سوف تشق 
تلك  بقراءة  املعلمة  تقوم  القرية.  داخل  الطريق اجلديدة 
الرسالة واألطفال يعيدون سرد ما ورد يف الرسالة بلغتهم 

اخلاصة.

تستكشف املعلمة مع األطفال ما ورد يف الرسالة، وترصد 
كفريق  وجاهزيتهم  استعدادهم  ومدى  أفعالهم،  ردود 
ملساعدة سكان القرية. وتستمع القتراحاتهم حول الطرق 

القرية، وتعطي  التي ميكنهم من خاللها مساعدة سكان 
يف  سيستخدمها  التي  األداة  لرسم  طفل  لكل  الفرصة 
عمله. تنوعت األدوات التي رسمها األطفال، ولكن املعلمة 
أمنياتهم  شجرة  رسموا  جميعهم  األطفال  أن  الحظت 
ووضعوا عليها إطاراً كاماًل حتى ال يقترب منها أحد. يعلق 
بأنهم  يقررون  ثم  ومن  الشجرة،  حول  األدوات  األطفال 
فيقومون  بها،  يحيط  كبير  جدار  عمل  إلى  سيحتاجون 
الشجرة  حول  ويلتفون  بأجسادهم  اجلدار  ذلك  بعمل 

حلمايتها. ويتمكنون من تغيير مسار الطريق.

من دفرت المرب�ية
»أسكن يف قرية حتتوي على مشهدين؛ مشهد يقدم بيوت 
القرية القدمية جداً واملهجورة، ومشهد آخر يقدم البيوت 
الضوء على  أن أسلط  أردت  بالسكان.  املأهولة  احلديثة 
تلك البيوت القدمية التي كانت تدب فيها احلياة يوماً ما 
قبل أن تبنى البيوت احلديثة التي يسكنها أطفال روضتي 
اليوم، فيتعلم األطفال عن تلك البيوت من خالل مقارنتها 
بالبيوت احلديثة. من هنا جاءت فكرة املشروع. ولكن، كيف 
سأقدم قصة القرية القدمية هذا ما كان يشغل تفكيري، 
مشروعي؟  سيتناوله  الذي  القيمي  املوضوع  هو  وما 
لولي يدعى  فتذكرت أن يف وسط القرية القدمية مقاماً 
يدعون  القرية،  سكان  إليه  يذهب  طامح«  »الشيخ  مقام 
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أنه سيساعدهم  منهم  أمنياتهم وأحالمهم ظناً  ويقدمون 
املقام  واستبدلت  الفكرة،  هذه  استلهمت  حتقيقها،  يف 
بالشجرة حتى أجذب األطفال نحو املوضوع دون أن أرسخ 
من  يرفع  قيمي  بشكل  استبدالها  بل  الغيبية،  املعتقدات 

قيمة احللم والتمني.

والقلق،  االرتباك  من  الكثير  الزمني  املشروع  بداية  يف 
أسئلة كثيرة مألت راسي، من أين سأبدأ؟ كيف سأبدأ؟ 
املعرفة بطريقة جاذبة  كيف أصيغ األسئلة؟ وكيف أقدم 
ال  وأنا  األطفال  مع  األشياء  أصنع  كيف  لألطفال؟ 
التي  املواد  أوفر  الكافية لصنعها؟ وكيف  املهارات  أمتلك 
معي  أحملها  كنت  األسئلة  هذه  كل  أطفالي؟  سيحتاجها 
من  ان  القطَّ احملسن  عبد  مؤسسة  إلى  أذهب  عندما 
الزميالت  مع  األفكار  وتطوير  التخطيط  مناقشة  أجل 
الزيارات؛  هذه  كانت  ودائماً  البرنامج،  عن  واملسؤولني 
الفائدة،  الكثير من  لي  أو جماعية، تضيف  سواء فردية 
وتقدم  العباءة،  أفكاري حول موضوع  وتساهم يف تطوير 
لي إضاءات على أسئلتي. أما أثناء التطبيق فقد كنت ال 
إذ  يدي،  من  التخطيط  على  احتوى  الذي  الدفتر  أترك 
كان يشكل لي األمان، لكن مع تقدم العباءة بدأت استغني 
رويداً، ففي كل مرة كنت أطرح فيها تساؤالً،  عنه رويداً 
ويفاجئني  توقعاتي،  كل  تفوق  األطفال  استجابات  كانت 
املخطط،  أضعها ضمن  لم  أشياء  ذكر  توسعهم يف  مدى 
مما  بكثير  أكثر  ميلكون  األطفال  أن  أؤمن  جعلني  وهذا 
األطفال  كبيرة جتاه  األمر حملني مسؤولية  هذا  نعتقد، 
الذين باتوا يراقبون كل حركة من حركاتي منذ تعاقدت 
ثقة أخذت  بالعباءة اجلديدة، ومنحني  العمل  معهم على 
تنمو وتتعاظم وأنا أرى أطفاال بعمر الـ 5 سنوات، يدركون 
ماذا يعني أن متتلك حلماً، وأن حتافظ عليه، وتدافع عنه 
عند الضرورة. لقد جتاوزت مع أطفالي يف هذا املشروع 
التعليم العادي، ذهبت معهم إلى مناطق تعلم جديدة فاقت 
توقعاتي، تعلم فيها األطفال عن الطبيعة، وقيمة ما فيها 
من أشياء، عملوا وتعلموا كفريق وأدركوا قيمة املساعدة 
وأهمية التعبير عن أفكارهم بجرأة، تعلموا كيف يحاورون 
لبعضهم  يصغون  وكيف  األسئلة،  ويطرحون  اآلخرين 
التمسك  عن  بعيداً  القرار  بصنع  ويتشاركون  البعض 

بالرأي الواحد.

الصمت  كان  أطفال  الصف،  بنية  يف  حدث  كبير  تغير 
األطفال  مع  انخرطوا  ما  سرعان  سماتهم،  من  سمة 

نفسي  أنا  املشروع،  بتقدم  صمتهم  عن  وتخلوا  اآلخرين 
وأنتظر بشوق وترقب كيف ستكون  للعمل،  كنت منجذبة 
ردة فعل األطفال وجتاوبهم جتاه كل خطوة. كل هذا كان 
يتساءلن  وأنا أسمع زميالتي  للمتابعة، وبخاصة  يدفعني 
هذا  سر  وما  أطفالهن،  عن  أطفالي  اختالف  سبب  عن 
التفاعل الكبير مع زمالئهم ومعي؟ كنت أحاول دائماً أن 
وأن  اخلبير،  عباءة  عبر  أطفالي  مع  أنفذه  عما  أحدثهن 
التعليم  أغير من طرق  أن  كثيراً يف  النهج ساعدني  هذا 
التقليدية القائمة على احلفظ والتلقني التي كنت أمارسها 
سابقاً مع األطفال، فجعلني أرى أطفالي بطريقة مختلفة، 
ومكنني من فتح مجال أكبر لألطفال للتعبير عن ذواتهم 

واالنطالق بخيالهم نحو التعلم واستكشاف احلياة.

أنا أشعر اليوم أنني وضعت قدمي على الطريق الصحيح 
يف  ألطفالي  وأعلمه  ألتعلمه  الكثير  وأمامي  التعليم،  يف 

السنوات القادمة.

روضة دير عمار النموذجية




