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أنا براءة ... أتيت إلى هذا العالم يف املوعد املناسب حني 
كان اجلميع بانتظار نتيجة محاكمة والدي يف ذلك اليوم.  
ولدت وحصل أبي على البراءة، فسميت براءة.  لوال هذا 
أو  فاطمة  أو  حليمة  اسمي  لكان  املصادفة،  وهذه  اليوم 
حتى سعدية.  دوماً كنت ممتنة لهذا احلدث، حدث تبرئة 
االسم  منحني  لكنه  حينها،  أعرفه  أكن  لم  الذي  والدي 

الذي أحببت.

اسم لفتاة حملت منه الكثير من الصفات إلى أن أجبرتها 
مرحلة  من  بسرعة  لتنتقل  عنه،  التخلي  على  احلياة 
أنها  بحكم  املبكرة  املسؤولية  مرحلة حتمل  إلى  الطفولة 
االبنة البكر يف عائلتها، حيث كان علي أن أساعد أمي يف 
االهتمام باملنزل، ورعاية أخوتي الصغار، كنت ّظل أمي، 

حتى نسيت أنني طفلة، فاندمجت يف أدوارها.

مرت السنوات فكبرت بأسرع مما توقعت، وتركت خلفي 
طفولة لم أعد أتذكر منها سوى الروضة التي كنت فيها، 

وبعض القصص التي رسخت يف ذاكرتي حتى اليوم.

معهم ..
استعدت طفولتي!

براءة حميدان

لست المحاسبة أنا المعلمة

لم أتخيل يف يوم أنني سوف أصبح معلمة، كان حلمي أن 
أصبح محاسبة.  »بدون نقاش، هذا هو املطلوب« .. جملة 
حتى  علموني،  الذين  املعلمني  ألسنة  على  كثيراً  ترددت 
كرهت مهنة التعليم، ألنها أشعرتني بأننا كطالب يف وضع 
العبيد، املعلمة وحدها هي احلاكم، وكل ما علينا هو تلقي 

األوامر وتنفيذها فقط.

أنهيت الثانوية العامة، ولم ألتحق باجلامعة، فقررت أمي 
أن تشغلني يف إحدى الروضات ألعمل بها معلمة، فوافقت 
حتى  الفراغ  وقت  بها  ألمأل  مؤقتة،  فترة  تكون  أن  على 
احملاسبة  تخصص  ودراسة  باجلامعة،  لاللتحاق  أعود 

الذي طاملا حلمت به.

بدأت متطوعة يف إحدى الرياض وبدأت تدور يف رأسي 
لفترة  تفكيري  التي سيطرت على  التساؤالت  من  الكثير 
من الزمن، كيف سأصبح معلمه وأنا من يحتاج إلى من 
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يعلمه؟ كيف سأتعامل مع تلك املخلوقات الصغيرة؟ ماذا 
سوف أقول لهم؟ وكيف سأقضي وقتي معهم؟ كيف أصغي 
أطفال  مع  أعيش  كيف  إلي؟  يصغي  ملن  أحتاج  وأنا  لهم 
بدأت  مني؟  سلبت  قد  طفولتي  بينما  طفولتهم  يعيشون 
ممارستي لتلك املهنة، أتنقل من صف إلى آخر يف الروضة 
التي تطوعت بها، أتعلم من هذه املربية ومن تلك.  بدأت 
املسافة بيني وبني األطفال تتقلص، حتى بدأت طفولتي 
تصحو من غفوتها، فعدت أحب اللعب من جديد، أستمتع 
بسماع القصص وأتلهف ملعرفة نهاياتها.  اكتسبت الكثير 
من املفاهيم اجلديدة يف املهنة.  أصبحت أشعر بأن عقلي 
أكثر مرونة من السابق، حتى أن أمي كانت تقول لي »من 
عليها  أرد  كنت  منهم«.   صار  يوماً  أربعني  القوم  عاشر 
قائلة: هذا ما أردته، أن أصبح مربية أطفال، فعدت معهم 

من جديد ألعيش طفولتي.

انتقلت ألعمل مربية  العمل متطوعة،  بعد مرور سنة يف 
بوظيفة كاملة يف الروضة نفسها.  عملت فيها ملدة سنتني 
من  تعلمتها  التي  الطريقة  األطفال  تعليم  على  متتاليتني 
املعلم  مهنة  فيهما  مارست  سنتان  األخريات.   املربيات 

التقليدي، كنت فيهما أنا املتحكم وكانوا هم العبيد.

إنها الدراما

الروضة  يف  تعمالن  لي  زميلتان  كانت  السنتني،  تلك  يف 
مؤسسة  مع  املبكرة  للطفولة  ببرنامج  ملتحقتني  نفسها 
عبد احملسن القطان، كنت أزورهما يف صفوفهما أحياناً، 
ال  غريبة  رسومات  صفي،  يف  أراها  ال  أشياء  فأشاهد 
أعرف ما هي، أشياء كثيرة يقولها األطفال ال أعرف ماذا 
الذي  وما  األشياء،  تلك  ماهية  عن  كثيراً  تساءلت  تعني، 
يحصل يف صفيهما، فكانت تأتيني اإلجابة كاملعتاد: إنها 
تتحدثان  أنهما  ذهني  إلى  مباشرة  يتبادر  فكان  الدراما، 
عن املسرح والتمثيل، لكنهما كانتا تصران على أنها ليست 
مسرحاً، بل هي مشاريع متخيلة تشبه ما يحدث يف احلياة 

الواقعية، واألطفال فيها يلعبون أدواراً وال ميثلون.

لم أفهم عمَّ تتحدثان، إلى أن أخبرتني إحدى املربيات بأن 
اجلزء الثاني من املشروع يتطلب أن تنفذه مع مربية أخرى، 
ويف صف آخر غير صفها، رحبت جداً بالفكرة، ودعوتها 
تطبيقها  مشاهدة  هو  دوري  كان  حيث  للعمل يف صفي، 
للمشروع مع أطفالي، وأنا أقوم بتسجيل ما يحدث أمامي.  
انتابتني حينها بعض املخاوف والتساؤالت: هل سينخرط 

جانب من تطبيقات رياض األطفال التي تقوم بها املربية براءة حميدان مع األطفال يف روضة سنابل اإلميان/ بيت إجزا.
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تعلمهم  أخرى  معلمة  املشروع؟ هل سيتقبلون  طالبي يف 
غيري؟ هل سيغطي املشروع مناطق تعلم يف املنهاج؟ هل 

سيتعلم األطفال أشياء جديدة عبر عملهم يف املشروع؟

لم يعد الطالب عبيدًا

وبعد فترة وجيزة من عمل املربية يف صفي، استطعت أن 
أجد إجابات ملعظم تساؤالتي، فما رأيته كان مدهشاً لي 
حقاً، لم تعد فيه املربية حاكمة، ولم يعد الطالب عبيداً، بل 
أصبحوا معاً أصحاب مشروع، مربية وأطفال يجلسون معاً 
على السجادة، يتخيلون معاً، يعملون كما لو أنهم يف احلياة 
احلقيقية، يتشاركون األفكار ويصنعون معاً القرارات، هذا 

ما كنت أبحث عنه، هذا ما أريد أن أتعلمه مع طالبي.

الثانية،  دورتها  وطرحت  األولى،  دورتها  املؤسسة  أنهت 
مع  اخلاصة  رحلتي  بدأت  هنا  بها،  للمشاركة  فأسرعت 
أطفالي  يعد  لم  اخلاص،  مشروعنا  لنا  أصبح  أطفالي، 
أصبحوا  بل  الرابعة،  يف  أطفال  بعمر  ويعملون  يفكرون 

معرفة  ذوو  أنهم  لو  كما  ويفكرون  يعملون  كبار،  أطفاالً 
وخبرة، ولم أعد أنا تلك املعلمة التي كانت قبل سنتني بل 
أصبحت معلمة تتعلم من جديد، حينها شعرت باإلجناز 
والتطور الكبيرين، فالتحقت بعدها بـ »املدرسة الصيفية: 
البحث  برنامج  ينظمها  التي  تعلمي«  سياق  يف  الدراما 
والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان سنوياً 
يف مدينة جرش باألردن، فازداد تعلقي باملوضوع، وأصبح 
منهجاً لعملي، أعادني من جديد لطفولتي األولى، فأحببت 

التعليم كما لو أنني أعلم للسنة األولى.

صحيح أن القدر يرسم لنا طريقنا، لكنني أؤمن، أيضاً، 
بأن هناك مكاناً للمعجزات التي حتدث لشخص تغير فيه 
القطان  احملسن  عبد  مبؤسسة  وااللتحاق  حياته،  مسار 
كان املعجزة بالنسبة لي، وشكل نقلة نوعية يف حياتي لي 
وملهنتي التي أصبحت متثل كل حياتي، والتي ال أستطيع 

أن أستغني عنها ألنها مصدر قوتي.

روضة سنابل اإلميان- بيت اجزا

جانب من التطبيقات.


