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المشروع في صورة

أطفال يحملون بني أيديهم أعشاشاً ممتلئة بالبيوض. يصمم كل طفل عشه ويضعه يف البستان الذي سبق وشكلّه 
األطفال معاً لنبني عليه قصتنا، قصة »طيور الكناري«.

عن  بعيدة  فيه  كانت  الذي  اليومي  عملها  بعد  أعشاشها  إلى  لتوها  عادت  التي  الكناري  عصافير  األطفال  تخيل 
أعشاشها. وقفوا مذهولني متسائلني والدهشة تعلو وجوههم: من غّير بيوضنا؟ من دخل أعشاشنا دون إذن؟ من أنتم؟ 
من أين أتيتم؟ وجالت نظراتهم املكان تتفحص األعشاش التي أصبحت تضم عصافير ليست منهم، جاءت من بعيد يف 
موسم تكاثرها، طائر بيوضه غريبة وجسمه أعياه املرض. كنت أفكر بداخلي ماذا سيفعل األطفال )العصافير( وأي 

قرار سوف يتخذون؟ وأمام تساؤلي أدركت أن تعلماً كبيراً ومختلفاً سوف يحدث يف هذه اللحظة.

هذا ما حمله املشروع التعلمي الذي نفذته املربيتان زينات أبو شريحة ومنال أنور يف روضة طيور اجلنة املنخرطات 
ان. يف مشروع التكون املهني ملربيات األطفال يف مؤسسة عبد احملسن القطَّ

عودة الطيور إلى 
أعشاشها
التعليم عند الحدود: 
الفقد، الصراع، العودة

زينات أبو شريحة ومنال أنور

اخليط لآلخر حتى يقصه، ومنهم من يساعد اآلخر على 
العمل  يف  كبير  انخراط  الكرتون.  على  اخليوط  إلصاق 
محدد  لون  اختيار  إمكانيات  حول  األطفال  من  وأسئلة 
أعمل  يا مس  »بنفع  يسأل:  الذي يصنعه، فأحمد  للعش 
العش من خيوط لونها بنفسجي؟«. وعند سؤاله عن سبب 
اختياره لهذا اللون، أجاب إنه يريد أن يهدي عمله ألمه 
التي كانت تعاني من املرض قبل فترة من الزمن، أشعرنا 
ذلك بالفرح، فتذكر الطفل ألمه يف هذه اللحظة التي يقوم 

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
بدأت رحلة التعلم من سؤال مت طرحه على األطفال: أين 
تعيش العصافير؟ فتنوعت اإلجابات يف العش، عش على 
الشجرة، عش يف قفص، عش على الشباك. لتنطلق بعدها 
املعلمتان مع األطفال إلى صناعة أعشاش العصافير من 
مواد وفرتاها لهم داخل غرفة الصف من البيئة احمللية، 
جبنة  علب  بالستيكية،  صحون  صوف،  خيطان  مثل 
فارغة، كرتون، غراء، مقصات. تعاون األطفال باستخدام 
يشد  فبعضهم  اخلاصة،  أعشاشهم  لصناعة  املواد  هذه 
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فيها بصناعة عش العصفور، يعكس عملية ربط للمفاهيم؛ 
مفهوم البيت ومشاعر األمان واحملبة املرتبطة فيه.

تقول إحدى املعلمات: »هذا الطلب من الطفل أحمد جعلنا 
األعشاش  بأخذ  إمكانيتهم  على  األطفال  باقي  مع  نتفق 
التي يصنعونها إلى بيوتهم، ولكن بعد أن ننتهي من عباءتنا 
التي نعمل عليها، باستثناء الطالبة غزل التي أصّرت أن 
الذي  العصفور  قفص  داخل  تصنعه  الذي  العش  تضع 
ينام  سوف  العصفور  كان  ما  إذا  لترى  بيتها،  يف  تربيه 
فيه، ويضع بيضه داخله، فأعجبتنا فكرتها، وأردنا لها أن 
تختبر األشياء وجتربها، فالتعلم من املشاهدة والتجريب 
يكون أثره أكبر على من ميارسه ويدوم فتره أطول، فكيف 
إذا كان من سيقوم به طفل ما زال يف طور االستكشاف 
الذي وضعته  والعش  مع عصفورها  والتعلم. قصة غزل 
كنا  يف قفصه أصبحت مشروع تقصٍّ من قبل األطفال، 
نسمعهم يتحاورون معها صباح كل يوم، ويقومون بسؤالها 
ونام فيه،  العش  العصفور تقبل  إذا كان  بلهفة ملعرفة ما 
وكانت يف كل مرة تخبرهم بأنه لم يفعل، وكانت يف بعض 

األحيان حتاول البحث عن أسباب لهذا الرفض.

ذات مرة، قال لها األطفال إن العصفور رمبا ال ينام فيه 
إلبقائهم  السبب  إعادة  فضلت  ولكنها  يصنعه،  لم  ألنه 

األمر شغل  هذا  الليل.  طوال  مشتعاًل  الضوء 
تطلب  أن  غزل  وأخبروا  كثيراً،  األطفال  بال 
من والدتها أن تقوم بتصوير العصفور وإرسال 
لهم  يتسنى  حتى  الروضة،  ملجموعة  الصور 
يبحثون  هم  ها  العش.  يف  نام  حال  رؤيته يف 
عن وسائل للتوثيق، شكل من التعلم لم يخطط 
له، ولكنه يحدث أثناء تشكل العباءة، ويضيف 
لنا ولهم الكثير. يوسف من األطفال الذين لم 
نهاية  ينتهي  أن  األعشاش  يف  للعمل  يريدوا 
عش  بعمل  يقوم  أن  فطلب  الدراسي،  اليوم 
آخر يف البيت، وهكذا حمل العباءة من بداية 

تشكلها معه إلى البيت.

ملهمة  بداية  كانت  األعشاش  يف  العمل  نهاية 
صناعة  مهمة  األطفال،  بها  يقوم  أخرى 
قام  وهنا  األعشاش،  داخل  ووضعها  البيوض 
البيض  لعمل  املعجون  باستخدام  األطفال 
وشكلوه بأحجام مختلفة، واختار كل طفل عدد 

البيوض التي يريد أن يضعها داخل العش، فكان األطفال 
يرددون األعداد ويربطون العدد باملعدود، كما إنهم كانوا 
وأخرى  بالعربية،  مرة  مختلفة،  بلغات  األعداد  يرددون 
باستخدام  نّوعوا  وكذلك  بالعبرية.  وثالثة  باإلجنليزية، 
األلوان، باستثناء الطفل حسن الذي واظب على استخدام 
اللون األسود يف كل مرة يصنع فيها البيض، ما دفع املعلمة 
داخل عشه،  أسود  البيض  كون  وراء  السبب  لسؤاله عن 
فأجاب: »هذا بيض لعصفور مريض«، فكرته هذه كانت 
هدية كبيرة قدمها لنا حسن للتقدم نحو معضلة أساسية 
يف العباءة لرفع مستوى التوتر. لقد كان لهذه املهمة قيمة 
كبيرة جداً، فها هم األطفال يتعلمون ما يحتويه املنهاج من 

مفاهيم ومنطق رياضي دون تلقني ومبتعة كبيرة.

يرسم  أن  كل طفل  من  املعلمتان  طلبت  التالي،  اليوم  يف 
إلى  وتطرقوا  عشه،  يف  البيض  مع  ليضعه  عصفوراً 
احتياجات العصافير حتى تبقى على قيد احلياة، فذكروا 
املاء والهواء والغذاء واألشجار، وتوصلوا إلى ضرورة توفر 
األشجار  رسموا  بالرسم،  ومثلوه  شكله  فتخيلوا  بستان، 
والبيوت والغيوم والكثير من احليوانات، وبعد سؤالهم عن 
على  العصافير  منه  حتصل  أن  املمكن  من  الذي  املكان 
املياه، رسم األطفال النهر، فظهر البستان بأزهى األلوان 

وأجملها.
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املعلمتان من كل طفل  وتلوينه، طلبت  البستان  بعد رسم 
أن يحمل عشه ويضعه يف املكان الذي يريده يف البستان، 
على  وضعه  من  ومنهم  األغصان،  بني  وضعه  من  فمنهم 
الشجرة،  على  األعشاب،  بني  أو  الكهرباء،  أسالك 
اآلن  وهم  سابقاً،  درسوها  التي  لالجتاهات  سطح  على 
الرياضي  واملنطق  اللغة  ويستخدمون  عملياً  يطبقونها 

واملفاهيم والقيم أثناء تعاملهم مع الطيور يف البستان.

لم يقتصر انشغال األطفال بالعصافير على التعلم الذي 
يحدث داخل غرفة الصف، بل انتقل ذلك إلى االنشغال 
األطفال  بعض  انصرف  فقد  األسرة،  ومع  البيت  داخل 
إلى حتضير أعشاش مت صنعها مع أسرهم داخل البيت 
مواضيع  وإحضار  الروضة،  إلى  وإرسالها  وتصويرها 
إنشائية وصور عن العصافير املهاجرة والبلدية املوجودة 
اآلخرين،  األطفال  مع  ذلك  مشاركة  متت  فلسطني.  يف 
من  وأجسامها  واحتياجاتها  الطيور  عن  تعلمهم  وتعزيز 
خالل العديد من األنشطة داخل غرفة الصف من قص 
ورسم وتلوين نتجت عنه لوحات أبدعتها أيديهم الصغيرة، 

وأبهرت اجلميع مبا حوت من تفاصيل متخيلة.

تقول املعلمة: أصبح األهل حاضرين يف هذا التعلم. بعض 
األهل كان يتصل على الروضة ليستفسر عن قصة الطيور 

أحضر  األطفال  أحد  طفله.  بال  تشغل  التي 
األطفال  جعل  ما  الصف،  إلى  معه  عصفوراً 
مراقبني دائمني له، يرصدون بفرح طريقته يف 
ألكل وشرب املاء، كما أطلقوا عليه اسم »بلبل 
بالبل« واستمروا يف السؤال عنه حتى بعد أن 

أعاده فهد إلى بيته.

وثائقي  فيلم  بتجهيز  قمنا  املعلمتان:  تضيف 
فلسطني،  يف  وتكاثرها  املهاجرة  الطيور  عن 
منهم  كل  قام  الذين  األطفال  على  وعرضناه 
السماء،  يف  محلقاً  عصفوراً  نفسه  بتخيل 
يقوم بعمل صورة ثابتة له أثناء التحليق، ومن 
حتليقه  أثناء  األسفل  يف  يراه  مبا  يخبرنا  ثم 
»أرى  بعض مما سمعناه:  وكان  له.  ملسنا  بعد 
بيتي صغيراً، أرى األشجار والورود، أرى باص 
أرى  الزرع،  يسقي  وهو  جدي  أرى  الروضة، 
أرى  يصعد،  دخاناً  أرى  الغسيل،  تنشر  أمي 
عامل النظافة يكنس الشارع، أرى سيارة أبي 

احلمراء...«. بعدها قام كل طفل برسم ما شاهده وهو 
أتقن  رسموه،  مبا  فدهشنا  الثابتة،  الصورة  أثناء  يحلق 
بعضهم الرسم ومنهم من أصبح يرسم ويكتب كلمات حتت 
رسوماتهم، أمٌر مذهل أن نراهم يجمعون حروفاً أخذوها 

ليكونوا كلمات تعبر عما شكلت أيديهم.

وأخبرت  القصة،  من  جزءاً  املعلمات  إحدى  سردت 
ذهبت  األعشاش  الكناري صاحبة  عصافير  أن  األطفال 
وتساءلت  املعتادة.  اليومية  استراحتها  ألخذ  النهر  إلى 
عما ميكن أن تفعل تلك العصافير يف أوقات استراحتها، 
فكانت اإلجابات: يشرب، يطير، يقف على سلك الكهرباء، 
كل  قام  ثم  إلخ.   ... ريشه  يزقزق، ميشط  ينام،  يغتسل، 
طفل بالتعبير عن ذلك بصور ثابتة، والتعبير عنها لغوياً 
عند ملس كتفه يف الصورة: »أمشط شعري، أشرب قهوة، 
أضع مكياجاً، أقرأ قصة، أحل واجبي، أساعد ماما، ألعب 
للصالة  أذهب  كرة،  ألعب  تاتا،  بزور  الصغير،  أخي  مع 
 ... وردة  أشم  طعامي،  أتناول  موسيقى،  أسمع  أبي،  مع 
الخ«. نتج عن هذه املهمة نشاط بعنوان »ماذا نفعل بوقت 
أُلصقت  لوحة  خالل  من  النشاط  هذا  تشكل  فراغنا؟«. 

عليها صور توضيحية لألفعال يف ساعة محددة.

االستراحة  بعد  الطيور  لتفقد  مجدداً  األطفال  عاد 
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ليتفاجأوا بأن هناك بيوضاً غريبة داخل األعشاش، وقفوا 
مذهولني متسائلني: »َمن غّير بيوضنا؟ من أين أتت هذه 
استئذان؟  دون  أعشاشنا  دخل  من  تكون؟  وملن  البيوض؟ 
أن هناك عصافير مهاجرة هبطت  إلى  يتوصل األطفال 
الكناري  طيور  محل  وحلت  أعشاشها  على  واستحوذت 
الكناري،  كعصافير  الدور  داخل  إلى  عدنا  األصلية. 
تساءلنا ماذا نفعل مع هذه العصافير التي استولت على 
العصافير  كبير  إلى  التحدث  األطفال  قرر  أعشاشنا؟ 

املهاجرة.

لعبت املعلمة دور كبير العصافير املهاجرة، ولعب األطفال 
دور عصافير الكناري التي بدأت بطرح األسئلة على كبير 
العصافير: من أين جئتم؟ وملاذا استحوذمت على أعشاشنا 
كانوا  أنهم  العصافير  كبير  فأجاب  منا؟  استئذان  بدون 
مهاجرين وعائدين من موسم هجرتهم، وكانوا مضطرين 
مشكلة  من  يعانون  كانوا  ألنهم  باألعشاش  الهبوط  إلى 
ووجدوا  هجرتهم  موسم  من  رجعوا  إنهم  حيث  كبيرة، 
أعشاشهم قد ُدمرت وهدمت بفعل إعمار وبناء اإلنسان 
للبيوت والعمارات الشاهقة، وقيامهم بقطع األشجار التي 
البيوض  وضع  موعد  جاء  وقد  أعشاشهم،  فيها  كانت 
تنجح  لم  إذا  االنقراض  من  يخافون  وإنهم  وتفقيسها، 
من  مريضاً  الفقس، كما إن معهم عصفوراً  بيوضهم من 
السفر والطريق الطويلة التي قطعوها، ويخافون عليه من 
الكناري  طيور  من  احلسون  عصافير  كبير  طلب  املوت. 
وتفقس  املريض  العصفور  يتعافى  حتى  معهم  البقاء 

البيوض.

حتاور األطفال )وهم يف دور عصافير الكناري( مبشكلة 
وحمايتها  ملساعدتها  طرق  عن  وبحثوا  العصافير،  هذه 
حتى يستردوا أعشاشهم. ومت من جديد االتفاق على أن 
أفضل من يساعد هم خبراء يف حماية الطيور، ومن هنا 

بدأ بناء فريق اخلبراء ومركز حماية الطيور.

وكذلك  وتلوينها،  ومقتنياتها  املكاتب  برسم  األطفال  قام 
حماية  »مركز  اسم  عليه  وأطلق  للمركز،  شعار  تصميم 
إلى  الكناري  طيور  من  رسالة  تصل  املهاجرة«.  الطيور 
لطيور  آمن  توفير مكان  املساعدة يف  املركز تطلب منهم 
ويتمكن  بأمان،  بيوضها  تفقس  حتى  املهاجرة  احلسون 
العصفور املريض من الشفاء. قام األطفال مبشاركة األهل 
إليجاد حلول مناسبة، فانتقلت املعضلة إلى بيت كل طفل. 

ومن أجمل ما كان هنا هو تفاعل األهل مع أطفالهم، حيث 
قاموا بعمل حاضنات من سالل تعلق لتفقس فيها بيوض 
جديدة  وأعشاش  بيوت  بناء  استطاعتها  حلني  احلسون 

بدل تلك التي هدمت بفعل اإلنسان وأنشطته املتنوعة.

من دفرت المرب�ية
الكناري  طيور  الصغار  خبراؤنا  وساعد  عباءتنا،  انتهت 
بالعودة إلى أعشاشها من خالل تأمني حاضنات لبيوض 
هو  ما  إلى  وامتد  ينتِه  لم  العباءة  تأثير  ولكن  احلسون، 
أبعد من املنهاج الذي كان هدفنا تعليمه لألطفال، وصلنا 
معهم إلى مستويات أعلى مثل: مفهوم الوطن والدفاع عنه 
وحمايته. كثيرة هي املشاعر التي عايشناها حول الفقد 
عملنا  املشروع،  هذا  خالل  من  احلياة.  وحق  والصراع 
على استكشاف املفاهيم والدالالت مثل الوطن، واالنتماء، 
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واملسؤولية، وربطنا ذلك مع أنشطة خارج العباءة، باألخص 
أننا كنا منر بإحياء ذكرى يوم األرض 31 آذار، فقمنا مع 
ألوانه،  على  والتعرف  الفلسطيني،  العلم  برسم  األطفال 
منذ  به  حتتفظ  جدته  إلى  يعود  مفتاحاً  طفل  وأحضر 
بعمل  العودة، وقمنا  تهجيرها من منزلها، سميناه مفتاح 
عندما  التعلم  رأينا  هنا  الكرتون.  من  للمفتاح  مجسمات 

يالمس سؤال الهوية من نحن ومن نكون.

ثوب  من  الفلسطيني  والزي  التراث  تفعيل  على  فعملنا 
وقمباز، ودبكة شعبية، وخرجنا مع األطفال مبسيرة سلمية 
خارج الروضة باحمليط القريب يهتفون لألرض والهوية. 
بعض  منه  هجر  الذي  األصلي  للبلد  صوراً  وأحضرنا 
األطفال املوجودين يف الصف. لقد شعرنا بتلك اللحظات 
ذلك  جانب  إلى  عمقنا  أننا  وبخاصة  واالعتزاز،  بالفخر 
كله قيماً إنسانية عدة مثل مساعدة الغير عندما يحتاجون 
احلكم  قبل  اآلخرين  وسماع  مقابل،  ودون  املساعدة  إلى 
املهاجرة،  العصافير  كبير  مبررات  سمعوا  عندما  عليهم 
وأيضاً قيمة إنسانية بحتة وهي املساعدة، والتعاون، وحب 
اجليرة  بني  والفرق  الالمحدود،  والعطاء  للغير،  اخلير 
تلك  جداً  جميل  الضيف.  من  املعتدي  ومتييز  والصراع، 

بينهم  بها  الشعور  وبل  ال  األطفال،  بني  وتفعيلها  القيم 
ومساعدة بعضهم بعضاً، واستعارة أغراض بعضهم، حتى 
تصرفاتهم وتعاملهم مع بعضهم كان واضحاً عليه التغير 

لألحسن.

أجمل  من  كمربيات  لنا  بالنسبة  املشروع  هذا  كان  لقد 
التجارب التي ُخضناها مبراحل تدريسنا لألطفال، حيث 
ساعدتنا العباءة على تنظيم املنهاج بشكل أكثر تسلساًل، 
ومتكنا من إيصال أكثر من درس ومفهوم وأكثر من مادة 
من خاللها، ووجدنا أنفسنا نستخدم مع األطفال أساليب 
وأنشطة ترفع مستوى التركيز، وتطلق العنان لقدرة التخيل 
لديهم  اإلبداع  استثمار  من  ومتكّنا  لديهم،  واالستكشاف 
هذا  ساعد  كما  بالرسم،  وبخاصة  املجاالت،  مبختلف 
احللول  بإيجاد  والتفكير  البحث  على  األطفال  األسلوب 
لديهم  واحلماس  التشويق  على  املناسب،  القرار  واتخاذ 
بني  الغياب  نسبة  وقللت  معنا،  منخرطني  دائماً  وجعلهم 
اآلخر  تلو  احلدث  ومتابعة  بها،  لشغفهم  وذلك  األطفال، 

فيها.
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