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بعد أن حتركت السيارة متجهة إلى جسر األردن، التفُتّ 
أبناء إخوتي ال يزالون واقفني  إلى بيتنا يف عمان، رأيُت 
ثم  إليهم،  النظر  أطلت  لي،  بيدهم  يلوحون  البيت  أمام 
عدلُت جلستي ودموعي يف عيني مودعة ذلك البيت الذي 
عشُت فيه طفلة، وودعته طفلة يف الصف احلادي عشر 

ألتزوج ابن عمي يف فلسطني.

الفينة  بني  ورائي  أتلفُت  كنت  إلى اجلسر  الطريق  طوال 
واألخرى علني أرى بيتنا مرة أخرى. كنت أشعر أنني ال 
أزال أقفُ هناك على باب الدار مع أبناء إخوتي الصغار، 
شيء مني بقي هناك، ال بد أنها طفولتي التي قرروا لي 

أن تنتهي، وقالوا ستكونني يف عالم الكبار.

األول.  معلمي  أعتبره  الذي  األكبر  أخي  برفقة  كنت 
كنت حزينة على فراق إخوتي واملكان الذي تربيت فيه، 
لكن أي حزن كان يهون وأنا برفقة أخي، أحب حديثه 
معي، يشعرني دائماً أنه يأنس لرفقتي على الرغم من 
فارق السن بيننا. كان يحدثني عن أي موضوع، ويستمع 
البسيطة  أفكاري  يحترم  بسذاجتي.  يستهزئ  وال  لي 

شيء مني بقي هناك

عائشة أبو عرقوب

ويشجعني. جلسنا يف احلافلة معاً، الحظ صمتي فقال 
لم  أثق بك وستكونني بخير«.  أنا  أبداً،  تقلقي  لي: »ال 

أنطق بكلمة.

تابعنا إجراءات العبور على جسر األردن ووصلنا للجسر 
اإلسرائيلي -كما نسميه- لم نواجه أي تعقيد. كلي رغبة 
يف اجتياز اجلسر حتى استنشق هواء فلسطني الذي كانوا 
بيني  يفصل  كان  غير«.  فلسطني  »هوا  لي  يقولون  دائماً 
سفري  جواز  تدقق  إسرائيلية  جندية  الهواء  هذا  وبني 
وتفحص جواز أخي، ناولتنا اجلوازات وقالت لنا: »زيارة 
اجلوازات  منها  وتناول  شكراً،  أخي  أجابها  موفقة«. 
خاصتنا. غضبت منه وقلت: كيف تقول شكراً ملن يحتل 
بالدنا؟ فأجابني: أنا أنظر إليها اآلن كموظفة، وأنا زبون، 
وهي سهلت لي معامالتي، إذن هي تستحق الشكر. سكُت، 

فهو دائماً يقنعني بإجابته.

موقف جعلني أتعلم الكثير، أتعلم أن العمل واجب، وأن من 
النظر عن  والتقدير بغض  االحترام  يستحق  يؤديه جيداً 

اعتبارات أخرى.
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كيف نكرب يا معلمتي؟

وجدُت  معلمتي؟  يا  نكبر  كيف  الروضة  يف  طفل  سألني 
نفسي أجيبه دون أن أفكر كثيراً باإلجابة، كلما نتعلم شيئاً 
نكبر، وإذا تعلمنا أكثر نكبر أكثر، وهكذا حتى نصبح مثل 

ماما وبابا.

بعدها سألُت نفسي هل حقاً هكذا نكبر؟ هل نكبر بتجاربنا 
وأعرف  اآلن معلمة،  أني  أدرك  لكن  أدري،  وخبراتنا؟ ال 
الذين علموني يف  أكون معلمة من كل  تعلمت كيف  أنني 
حياتي منذ كنت تلك الطفلة الصغيرة يف الصف األول، 
ما زلت أذكر يومي األول فيه، كنت أصغر األطفال حجماً 
يف الصف، أجلستني املعلمة فوق الطاولة أمامها، وسألت 

املديرة: أأنت متأكدة أن عمر هذه الطفلة ست سنوات؟

تعابير  أتفحص  كنت  عمري،  عن  سألت  ملاذا  أفهم  لم 
مرفوعني،  حاجباها  وكان  دائرية،  عيونها  كانت  وجهها، 
جيداً.  تتفحصها  بيدها  ورقة  من  باالستغراب  يوحيان 
وكأنها  لي  ابتسمت  عيوننا،  وتالقت  إلي،  التفتتَّ  وكلما 

تطمئنني.

كل عام استقبل فيه األطفال يف يومهم األول يف الروضة، 
من  قلبي  نبض  يتسارع  كان  وكيف  املوقف  ذلك  أتذكر 
اخلوف والدموع التي كانت تغرق فيها عيوني ثم أحبسها، 
جالسة  بقيت  الثاني،  الصف  يف  أختي  أريد  أمي،  أريد 
فوق طاولة املعلمة الفترة الصباحية كلها وأنا أنتظر أختي 

لتعود بي إلى البيت.

األن أنا معلمة ومربية أدرك حاجة كل طفل لي، وأدرك 
أن كل تعبير على وجهي يترك أثراً يف نفس هذا الطفل، 
اليوم  يف  أعود  وجعلتني  رافقتني  لي  معلمتي  ابتسامة 

الثاني وأنا أقل خوفاً من املدرسة.

لكل منا بدايته يف العمل، لم تكن بداية عملي يف الروضة 
بداية مشجعة، دخلت الروضة متدربة ال أملك أي خبرة، 
عدم  ملسوا  فقد  تصورت،  أذكى مما  األطفال  أن  ويبدو 
هذه  واستغلوا  وجهي،  على  ظاهرة  وحيرتي  خبرتي 
النقطة وتفلتوا مني، وأخذوا يتراكضون بكل االجتاهات، 
وبعضهم سخر مني، وكلما طلبت منهم اجللوس ليستمعوا 
رفعت  نلعب،  أن  نريد  نريد،  ال  بصراحة  لي  قالوا  إلّي، 
صوتي مظهرة الغضب لكن دون جدوى، استعنت بزميلتي 

األطفال خالل تنفيذهم الفتات إرشادية لزوار الشاطئ، ضمن حصة صفية باستخدام الدراما يف التعليم  مع املربية عائشة أبو عرقوب، )القدس، 2013(.
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األطفال  أفعل،  ماذا  أعرف  ال  لها:  وقلت  الروضة،  يف 
بها  وضربت  عصا  ومعها  دخلت  السيطرة،  عن  خرجوا 
الباب وصرخت بهم، فعادوا إلى مقاعدهم خوفاً وليس 
قصة،  أخبركم  أن  أريد  لهم  وقلت  معهم  جلست  رغبة، 
ومهتمون  منجذبون  واألطفال  القصة  لهم  أسرد  وبدأت 

بالتفاصيل.

أن يخاف األطفال منك.  بعدها قالت لي زميلتي: يجب 
لم أقتنع بكالمها على الرغم من أنها أنقذتني ذلك اليوم.

تعلمت بعدها أن التحضير املسبق وتهيئة األطفال للنشاط 
يولد عندهم الرغبة يف التعرف على النشاط، وأن أكون 

جاهزة مبعداتي كمعلمة.

كانت مصادر تعلمي يف تلك املرحلة تقتصر على ما اكتسبه 
من زميالتي يف الروضة، ومن جتربتي مع أطفالي، إضافة 
ودورات  أساليب  عن  البحث  يف  الفردي  اجتهادي  إلى 

جديدة حتى أرضي ذاتي كمربية.

فتحاورت  عقولهم،  واحترمت  أطفالي،  بقدرات  فآمنت 
معهم وشاورتهم يف العديد من األمور، ما جعلني أختلف 

مع زميالتي.

ذات مرة، قالت لي إحداهن قاعدة تعليمية حسب وجهة 
نظرها: التكرار يعلم الشطار. ضحكت وقلت لها. ِلَم أكرر 
لهم ما تعلموه؟ قالت لكي ال ينسوه. يف كل مرة كنت أقف 
صامتة من إجابات غير منطقية وغير مرضية لي، ألنني 
ال أملك الرد، فأنا ما زلت يف رحلة البحث خاصتي، حتى 
التحقت ببرنامج التكون املهني ملربيات الطفولة املبكرة يف 

مؤسسة عبد احملسن القطان

سنة  منذ  بالبرنامج  التحقن  مربيات  األول،  اللقاء  إنه 
يعرضن مشاريعهن التطبيقية مع أطفالهن، تابعتهن بشغف 
كبير، فرأيتهن يتحدثن عن عملهن بثقة كبيرة، هنا وجدت 
كنت  ما  هذا  وسمعت،  رأيت  مبا  جداً  انبهرت  ضالتي، 
معلومات كجهاز  تقدم فقط  أداة  لست  فأنا  عنه،  أبحث 
يختزن املعلومات ويلقنها ألطفاله، وال يقتصر دوري على 
كثيراً  وأكررها  والقراءة  كالكتابة  املهارات  بعض  تعليمهم 

حتى يصبحوا »شطار« كما قالت زميلتي.

نلقيها  أوامر  أوامر،  كلها   ... قلد  احفظ،  تدرب،  اكتب، 
على األطفال دون أن نكلف أنفسنا عناء السؤال: هل هذا 
مهم لهم؟ هل هذا ما يريدونه؟ عندما أسأل األطفال ملاذا 
يجيبون بنعم أو ال وعندها تنتهي احلكاية. أحاول مجدداً 
فتح احلوار معهم، لكن يف ذلك الوقت لم أكن أعرف أن 
حوارات  تفتح  أن  ميكنها  األسئلة  من  آخر  نوعاً  هناك 
إلى  أسعى  كنت  ما  أغلق  السابقة  بأسئلتي  وإنني  فّعالة، 
فتحه، ألنها تتضمن يف داخلها إجاباتها، ولكنني أستمر 
يف التعليم، وأتخذ القرار بالعودة إلى الدراسة والتطور. 
وعلى الرغم من أعبائي األسرية، فإنني تعلمت وما زلت 
زميالتي  ومن  زوجي  من  الكتب،  ومن  الناس  من  أتعلم 
وتعلّمت  معهم  عملت  الذين  أساتذتي  ومن  وطالباتي، 
منهم، وأعدت اكتشاف قدراتي كما ذكرها مرة كفاح فني 
الباحث يف مؤسسة عبد احملسن القطان يف إحدى الورش 
قائاًل »أعيدوا اكتشاف مهارة أيديكم التي رمبا نسيتموها 

منذ كنتم أطفاالً«.

دخلت التجربة وفتحت أبواب التعلم، فقد تعلمت من ابنتي 
الوقت  لها: »ال أجد  بابتسامة حني قلت  رّدت علّي  التي 
لقراءة الكتب«. فردت بقولها: »هناك الوقت الذي تقضيه 
يف السيارة أو يف املواصالت، يف األزمة وعلى احلواجز، 
التالي أخذت  اليوم  للقراءة. يف  الوقت األنسب  رمبا هو 
معي كتاباً، وفعاًل وجدت الوقت لقراءته، وقت كان للملل 

والتذمر«.

أذكر أنني يف يوم يف الروضة بعد أن بدأت بتعلم الدراما 
كان صفي صغيراً، وغير كاٍف كي نضع أثاثاً فيه، ويبقى 
مجاٌل للحركة بحرية داخله. يف البداية، أخرجت الطاوالت 
للكتابة. كان  من الصف، وأبقيت طاولة ملجموعة واحدة 
األثاث عبارة عن رفوف لأللعاب والكتب وكراسي صغيرة 
لكن   . لي  أنه  يفترض  كبير  كرسي  وهناك  لألطفال، 
كراسيهم،  على  أجلس  األطفال،  متابعة  من  أمتكن  حتى 
يوم  يف  أكثر.  نتحرك  حتى  أبعده  كنت  الكبير  والكرسي 
انتبهت أنني حركت الكرسي أكثر من عشرين مرة حتى 

أسمح بحرية احلركة أكثر.

ذلك  كنت  أنني  ذهني  مرت يف  كيف يف حلظة  أدري  ال 
بطريقتي  الصف  حركة  يعرقل  الذي  الكبير  الكرسي 
القدمية يف التعليم، فالتلقني ال يحفز التفكير لدى الطفل، 
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وال يسمح له بالبحث. لن أكون ذلك الكرسي الكبير بعد 
اليوم.

بالدراما،  التعليم  طريق  عن  املهني  التكون  دورة  تابعت 
تعلمي«  الدراما يف سياق  »املدرسة الصيفية:  سجلت يف 
جرش،  يف  واملقامة  القطان  احملسن  عبد  مؤسسة  مع 
واجهت نفسي، حتديت القيود العائلية التي وضعت نفسي 
فيها، وما من أحد وضعني فيها من قبل، كنت تلك الطفلة 
التي حملت يف داخلها أماًل ولو محتماًل، بعد مدة طويلة 
ما زلت أتعلم كيف أتعلم، علمتني الدراما أن كل موقف 
أمر به هو قصة، وكل قصة هي جتربة أتعلم منها، وأحب 
أن أرويها ألقول ماذا علمتني هذه احلكاية. قال لي مالك 
يف  االجتماعية  والعلوم  اللغات  مسار  مدير  الرمياوي 
برنامج البحث والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد احملسن 
القطان إنني أحكي القصة أفضل بكثير مما أكتبها، فأنا 

فعاًل أروي أفضل مما أكتب، ألنني عندما أرى موقفاً أجد 
نفسي أرويه كما رأيته، وليس كما يراه اآلخرون.

ذات مرة، رأيت دجاجة تسقط أمامي من شاحنة محملة 
بأقفاص للدجاج، وقطعت الطريق وكأنها نزلت يف احملطة 
اخلاصة بها. عندها قلت: أدركت مصيرها وعرفت أنها 
ستنتهي يف ِقدٍر يغلي، أو يف ِمقالة تتقلب، أو ستشوى يف 
بأعلى  وينضج حلمها. صاحت  جلدها  يذوب  حتى  فرن 

صوتها: ال، ال.

أعرف أن قصتي يف التعليم لم تنتِه ولن تنتهي، فاحلكايات 
مستمرة ما دما نحيا، وقد تبقى حتى بعد موتنا إذا وجدت 

من يرويها.

روضة سمارت كيدز - رام اهلل

جانب من النشاط.
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