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الطفلة
التي ال ت�كرب أبدًا!

هناء أبو الفيالت

ميكن لإلنسان أن يقرأ الكثير من الروايات، ويسمع الكثير 
م عليها أيضاً، وهو يشعر  من القصص، ويلعب دور امُلَِكّ
حكيم  أنه  لنفسه  يثبت  أن  محاوالً  كبيرة،  داخلية  بنشوة 
ومليء بعناصر الفهم حينما يبدأ إمالءاته ونصائحه أمام 
أن  متى ميكن  لكن   ... ورمبا جناحاتهم  الغير  إخفاقات 
هذا  احلقيقة؟  يف  العقلية  قدراته  على  الشخص  يحكم 
ال  فاألمر  مقنعة؛  إجابة  أمتلك  أني  إال  صعب،  السؤال 
يحتاج ألكثر من مرآة وحلظة صادقة بينك وبني انعكاسك 
داخلها، ورمبا حلظة صادقة فقط دون أي انعكاسات ... 

ومن هنا بدأت حكايتي.

فشيئاً؛  شيئاً  ذاتي  من  تسلبني  بدأت  احلياة  ضوضاء 
ما  بل  أحب،  ما  أفعل  أني  أستذكر  أعد  لم  التي  للحظة 
الذي  الصباح  ذلك  حني  إلى  الواقع،  األمر  علي  ميليه 
ربيعٌي  صباح  كلها،  احلياة  بطاقة  مليئة  فيه  استيقظت 
بالعادة  أحبه  كما  ليس  مّر  قهوة  فنجان  فيه  استهواني 
حلواً، ولم أتساءل ملاذا! فقط حينها تركت نفسي تفعل ما 
تشاء دون قيود ودون أي رغبة يف البحث عن أي تفسير، 
بعدها  لتبدأ  احلقيقي  النب  رائحة  أنفاسي  إلى  تسللت 

رحلة أفكاري مسيرها!

بها  غاصت  جملة  أبداً.  تكبر  ال  التي  الطفلة  هي  »هناء« 
اجلميلة  الشقراء  الفتاة  تلك  والدة  منذ  طفولتي  ذكريات 
سريع  وشريط  الطفولة،  ألعاب  إلى  اجلميع،  أحبها  التي 
ألصدقاء املدرسة، وملعاناتي مع الكتب، وبخاصة يف املواد 
العلمية، إلى جناحي يف الثانوية العامة بعد أن اضطررت 
تعنيني  ال  خاصة  لظروف  خاصة  بدراسة  تقدميها  إلى 
ليست  السنوات  تلك   ... إطالقاً  ذاكرتي  تعني  وال  البتة، 
عابرة على اإلطالق، ألنها تراكم ما أنا عليه اآلن ... »ترن 

ترن .. ترن ترن«.

رجفت يداي وانسكبت رشفة القهوة األولى يف الصحن بدل 
انسكابها يف فمي ... لكن احلمد هلل كانت قد بردت حينها 
ولم أصب بأذى ... بتثاقل مللمت ذاكرتي حتى ال تتناثر أي 

فكرة هنا أو هناك، وحلقت اجلرس األخير من الهاتف:
1: ألو

2: هناء
1: نعم، من معي تفضلي.

2: أنا جمانة، باركيلي ... قصدي باركيلنا.
انقبلنا بالكلية يا حبيبتي ... هناء، مالك ساكتة؟

1: بعد 5 سنني



رؤى تربوية - العددان 19456-55

2: ما انبسطي؟!
من  بس  الفرحة  من  متت  انبسطت  بس  مش  ولك   :1
الصدمة مش مصدقة، معقول ميرقوا هالسنتني ونبلش 

نشتغل ونحقق حلمنا ونضل أطفال مع هاألطفال؟

أذكر حينها أن جمانة أسهبت باحلديث كثيراً، إال أن أذنّي 
لم تعد تسمعان أي شيء سوى صوت داخلي يقول »احلياة 

قد بدأت فعاًل منذ هذه اللحظة«.

الطموح غاية جميلة بدأُت حتقيقها عندما أمضيت سنتني 
قضمتا من حياتي العشرينية أجملها، وكانتا أجملها عندما 
قضيتهما بني الكتب واألبحاث والتفوق باالمتحانات، على 
عندما  بالدراسة  إطالقاً  شغفة  أكن  لم  أنني  من  الرغم 
كنت طالبة، إال أن كل ما مير علي يجعلني أكتشف ذاتي 

بحرارة وحب ورضا.

توج جناحي عندما نودي اسمي من بني أوائل الدفعة، لكن 
صدقاً النجاح احلقيقي لم يكن هناك، بل، فعلياً، هو الذي 
أستشعره عندما أكون مع أطفالي الثماني والعشرين يف 
الصف التمهيدي »صف الورود« الذي يجعلني دائماً هناء 

الطفلة.

بداية مختلفة  كانت  التي  األطفال  بدايتي مع هؤالء  أذكر 
نوعاً ما، أو على األقل كما أراها أنا، جميلة باختالفها هذا، 
للتطوع  بدأت مع أولئك املشاكسني عندما قررت اخلروج 
يف مدرسة قريبة من منزلي الكتساب بعض اخلبرة العملية 
وكسر احلاجز بيني وبني البيئة التي أعتبرها تابو بالنسبة 
لي، لعلي أستطيع االنسجام بها واستكمال حلمي، بداية لم 
تكن سهلة يف ترجمة ما تعلمته بالكلية وبني الكتب، لكنني 
أخذت باملاولة شيئاً فشيئاً، وكمتطوعة حاولت اكتساب 
بي،  امليطني  املعلمات  من  استطاعتي  قدر  على  املعرفة 
إال أن ذلك ُكسر فجأة ألنه وبعد أسبوع فقط من التطوع، 
كان  اإلدارة،  قبل  من  رسمية  كمعلمة  بتعييني  قرار  صدر 
تلك  من  خوفاً  يهوي  لكنه  فرحاً،  يرقص  حلظتها  قلبي 
مسبق،  تخطيط  دومنا  فجأة،  عليَّ  وقعت  التي  املسؤولية 
أسئلة كثيرة أحاطت فكري عندما حملت دفاتري وغادرت 
املدرسة كطالبة صغيرة تتسارع خطواتها لتصل إلى البيت، 
وتخبر والدتها مبا أحل بحياتها من نقلة أو انقالب نوعي.

هو شعور السعادة املرتبط باخلوف من الفشل، الذي لم 
أترك له مكاناً يف وقتي، الذي بدأت أستثمره يف سؤالي 
أو  املعلومة،  إيصال  بأسلوب  سواء  ينقصني؛  ما  كل  عن 
شعرت  اللواتي  املعلمات  من  الطلبة  مع  التعامل  كيفية 
أنهن يخلصن من أجل انضاج هذا اجليل الصغير، وبدأت 
أحضر للحصص املدرسية وأكتب ما أريد إيصاله للطالب، 
وأستفيد من كالم أي مركز ومركزة يحضرون حصصي. 
إال أنني ومع مرور الوقت بدأت أستشعر أن ثقتي بنفسي 
ما  كل  تكتسب  التي  الصغيرة  البذور  هذه  من  أستمدها 
أسقيها به، وتبدأ بالكالم والكتابة، هذا كان فرحي األول.

وبعد أن كرست نفسي ألولئك األطفال، وعاهدت نفسي 
وأن ال غرور سيخترق  تعالى،  لوجه اهلل  يكون عملي  أن 
لم  ما  حدث  بي،  الشخوص  امتداح  ازداد  مهما  نفسي 
أن  قبل  مطلقاً،  عنه  أسمع  أو  أعرف  ولم  ببالي،  يخطر 
املسن  عبد  مؤسسة  أن  وزميالتي  أنا  املديرة  تخبرني 

جانب من تطبيقات املربية هناء أبو الفيالت مع أطفال روضة 
احلصاد يف بيت حنينا/ القدس.
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الذي  املشاركة يف مشروعها  إلى  تدعو معلماتنا  القطان 
بني  من  اختياري  مت  أن  بعد  فيه،  كبير  نصيب  لي  كان 
املعلمات للبدء باملشاركة معهم، ومن هنا بدأت أستشعر 
مدى العبء الذي يقع على كاهلي؛ هل سأكون على قدر 
هذه املسؤولية، وبخاصة بعد أن طلبوا منا إرسال مخطط 
أن  إال  »القطان«،  مع  األول  باللقاء  املباشرة  أجل  من 
عبء املخطط كان أقل بكثير من دهشة اللقاء األول مع 
»القطان« واملشاركني فيها. معلمات كثر، وأجواء لم أعتد 
عليها من قبل، بدأنا وها أنا أمسك القلم بيدي وأباشر 
بكتابة تأمالت كما طلبوا منا، هذه األجواء املختلفة على 
األجنبي،  املاضر  يقوله  الذي  اجلميل  والكالم  نفسي، 
أميكنني أن أطبقه فعاًل، أم سيبقى مجرد مالحظات على 
أوراقي؟ هكذا سألت نفسي ... استمر هذا الوضع ثالثة 

أيام، أيام من الدهشة والسعادة واالرتياب نوعاً ما.

وفعاًل بدأ مشواري منذ تلك اللحظة مع مؤسسة »القطان«، 
وكسر حاجز الرهبة هذا بتنفيذي أول مشروع مع طالبي، 
وهو مشروع الغذاء الصحي؛ هذا املشروع الذي تفاعل معه 
األطفال بشكل جميل جداً، باكتشافهم األغذية الصحية، 
ورامي  مهند  ومساعدة  الناس  ملساعدة  مؤسسة  وعمل 
وهما منوذجا هذا املشروع، إضافة إلى عمل برنامج غذاء 
صحي، وعمل كتيب مع رسومات لكل طفل يتحدث به عن 
الغذاء الصحي؛ عدا عن سؤالهم الدائم عن مهند ورامي 

واشتياقهم لهما.

وبعد انطالقنا بهذا املشروع واختتامه، بدأ العمل باملشروع 
الثاني، وهو مهرجان العلوم الذي أمتع الطالب من خالل 

التجارب التي قاموا بها بأنفسهم مع أهاليهم.

وبتكرار دعم مؤسسة »القطان« لنا بتنفيذ هذه املشاريع، 
بلورت فكرة ملشروعي الثالث واألخير لهذه املرحلة، وهو 
مشروع السناجب الذي تفاعل معه األطفال، أيضاً، بشكل 
رائع، وتعلموا من خالله حب اجليرة، وكيفية التعامل مع 
األهل  استدعاء  ومت  بينهم،  املتبادل  واالحترام  اجليران، 
والدته،  أو  والده  أمام  مشروعه  بشرح  طفل  كل  ليقوم 
وبالتالي نكون حققنا الهدف يف إبعاد الطفل عن التلقني 
يف التعليم، واعتماده على ذاته يف التجربة ونقل املعلومة.

بعد التحاقي بدورة »القطان«، صرت أشعر بأن »القطان« 

لنا  تفتح  كانت  لقاء  كل  ويف  بالنوافذ،  مليء  بيت  هي 
نطل  أن  على  يساعدنا  جديداً  شيئاً  خلفها  نافذة، جند 
على معرفة جديدة، نذهب فيها بالطفل بعيداً عن املنهاج 
التلقيني، حيث تساعده على أن يكتشف إبداعه وذكاءه، 

فيزداد إمياني أكثر بهذا النوع من التعليم.

شغفي بهذه التجارب ُحفر يف داخلي بانتقالي من مشروع 
إلى آخر، وإحساس النجاح يف كل مرة كان يدفعني إلى 
الثقة لعمل مشاريع أخرى ألحصد ثمارها مع  مزيد من 
هؤالء األطفال، فشعور حتقيق الذات من خالل جناحي 

بهم ومعهم هو هديف أوالً وأخيراً.

أشرب  عندما  البداية  كانت  كيف  أستذكر  دوماً  أنا  وها 
قهوتي املرة منذ ذلك اليوم، التي تكون على األغلب باردة 

النشغالي بأولئك الثماني والعشرين مبدعاً.

روضة احلصاد - بيت حنينا

جانب من التطبيقات.


