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»عروب« جتلس بجواري، وكان األطفال يحبون االقتراب من 
املعلمة، أو من العروس، وبخاصة أنا، ألني لم أكن بيضاء 
مثل أخوتي. فقد كنت أحب أن جتلس املعلمة على مقعدي.

أما معلمة الرياضيات، فكانت قوية وشديدة، كنت أخاف 
منها، كنت كلما أمر عنها تغني لي أغنية عن اسمي، ألنه 

اسم ابنتها أيضاً.

البحث  دراسة  إلى  أميل  وكنت  التوجيهي،  من  تخرجت 
اجلنائي. كان أبي يسافر ويحكي لي عن السفر والبحث، 
كنت أريد أن أكون قريبة من عمل أبي )البحث اجلنائي(، 
عمله  يف  منخرط  وهو  أبي  أرى  كنت  عميق،  بحث  وهو 

ويحبه، وكيف أن عمله مينحه ثقة وقوة.

علم  ويعرف يف  بعمق،  ويفسرها  األشياء  يحلل  أبي  كان 
النفس، وكنت أستمتع عندما أشاهد األفالم معه، أالحظ 
احب  أنا  األشياء.  نهاية  ويتوقع  األحداث  يفسر  كيف 
األشياء عندما تفسر، كان يحكي لي عن الورش والدورات 
التي يعطيها للضباط، ولذلك كان عندي شغف أن أدرس 
البحث اجلنائي. وافق أبي، وأحب أن أتعلم شيئاً قريباً من 

تخصصه وعمله.

أيلول .. موعد متجدد 
للبكاء!

هيا األعرج

أنا هيا. هذا اسمي، أمي أطلقت عليَّ هذا االسم، أمي 
أردنية األصل وحتب هذا االسم. ولدت يف األول من أيلول، 
وبشهر  املدرسي،  الدوام  ببداية  ارتبط  الذي  املولد  ذلك 
يطلق عليه يف بلدي أيلول األسود. ولدت يف هذا الشهر، 
شهر بكاء األطفال على أبواب املدارس وهم يفترقون عن 
أمهاتهم باجتاه مقاعد الدراسة. يف هذا الشهر ولدت هيا 
بعد  بنت سمراء  الثانية يف األسرة،  البنت  أنا،  التي هي 
سبع صبيان وأخت شقراء، بنت ليس مرحباً بها، لدرجة 
أن جدتها ترفض أن تقبلها وتقول: ال نريدها، نريد صبياً 

أشقر، فتأتينا فتاة، وسمراء!

ال أذكر أشياء كثيرة بخصوص روضتي، كنت أذهب إلى 
الروضة بشكل متقطع، كنت أسافر إلى األردن كلما ذهبت 
املعلمة  لكن  التاريخ،  أحب  أكن  ولم  أهلها،  لزيارة  أمي 
الصف  يف  معنا  بدأت  مختلفة،  معلمة  كانت  »عروب«، 
الثامن، وجعلتني أحب التاريخ، لم يكن عندها طريقة، لكن 
القصص،  سردها  وطريقة  املقعد،  على  جلوسها  طريقة 
متنحانك حلظات حترر خيالك، وترى األشياء وتسمعها. 

كانت معلمة محبوبة، وهذا هو األهم.

كنت سمراء وقصيرة وأجلس يف املقعد األول. كانت املعلمة 
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معدلي يف التوجيهي لم يعكس مستوى قدراتي، كان هناك 
خطأ طبي حدث مع أخي وأثر على حالته الصحية، خطأ 
أخي  مع  كل مسارات حياتي، خطأ طبي  على  أثر  طبي 
الذي شفي منه لكنه أثر على معدلي فحملته معي كخطأ 
ماذا  التخصص،  عن  أبحث  بدأت  التوجيهي،  بعد  دائم. 

أسجل يف اجلامعة؟

البحث  يف  العسكرية  العلوم  يف  أتخصص  أن  فكرت 
اجلنائي. إنه تخصص والدي ومجال عمله، وقد أحببت 
األثناء  هذه  يف  به.  وأعجابي  ألبي  حبي  من  التخصص 
عادت أمي من األردن، ورفضت هذا التخصص، مدعية 
وإنعاش،  تخدير  ادرس  أن  فقررت  خطر،  تخصص  أنه 
عماًل  تريدين  ملاذا  قائلة:  أخرى،  مرة  أمي  رفضته  لكن 
يزعجك؟ ما املتعة من رؤية أناس ميوتون أمامك؟ وأخيراً 
الوحيد  املكان  هو  هذا  التربوية،  العلوم  كلية  يف  سجلت 

الذي يرضي أمي.

حني قبلت يف الكلية بكيت، ولكن لم أرغب يف أن أزعج 
نهائياً.  التخصص  هذا  أحب  لم  األولى  السنة  يف  أمي، 
الكلية،  يف  وأصدقاء  صديقات  لي  أصبح  بعد  ما  ويف 
الوقت ساعدني  مع  ولكنه  االستمرار،  على  ما ساعدني 
على تقبل تخصصي. ويف نهاية السنة األولى، بدأت يف 
احلصول على فرص عمل، لقد عملت يف روضة يف إعداد 

وسائل تعليمية، ثم توظفت مساعدة مربية.

يف العام 2012، بدأت عملي مربية روضة. يف كل عام، يف 
األول من أيلول، بداية املدرسة والروضة، ذهاب األطفال 
إلى املدارس والروضات ألول مرة، هذا اليوم أكثر يوم يف 
السنة تسمع فيه بكاء األطفال، لكن اليوم األول من أيلول 
ألنه  التاريخ،  يف  بكاًء  األكثر  اليوم  كان   2012 العام  من 
يوم دوامي األول كمربية. يف هذا اليوم بكى كل األطفال، 
وبكت معهم املربية، نعم لقد زاد البكاء صوتاً جديداً، ليس 

هو بكاء طفل، بل بكاء مربية.

لم أكن أعرف يف تلك اللحظة هل أبكي بسبب بكاء األطفال 
أم أني أكمل بكاء 1 أيلول الذي دخلت فيه املدرسة كطالبة، 
أبكي  هل  فيه؟  ولدت  الذي  أيلول   1 بكاء  أكمل  أني  أم 
ميالدي، أم أبكي هذا اليوم ألنه بداية السنة الدراسية، 
أم أبكيه ألنه أصبح قدري؛ قدري أن أصبح مربية تعايش 

البكاء يف هذا اليوم يف كل سنة، نعم سوف أبكي يف هذا 
اليوم من كل عام سوف  اليوم من كل عام، يف مثل هذا 
أتعرف على أطفال جدد، وسوف أبكي معهم، سأبكي مع 
األطفال اجلدد بكاء قدمياً عمره عشرون عاماً، هو بكاء 
تريدها  ال  جدتها  كانت  التي  القصيرة  السمراء  الطفلة 
حني كانت جنيناً، فحملتها أمها وعادت بها إلى األردن. 
امليالد  إنها قصة  األول،  والبكاء  األول  امليالد  إنها قصة 
والبكاء واملهنة؛ قصة الروضة التي بدأت كيوم يف حياتي 

وأصبحت حياتي كلها.

كنت طفلة يف الروضة، لكن لم تكن لي ذكريات كثيرة فيها، 
كنت  أمي،  وحضن  الروضة  بني  حافتها؛  على  كنت  فقد 
أسافر كثيراً مع أمي. لم تكن الروضة مميزة، وال أنا كنت 
القوية،  الطفلة  أكن  لم  عادياً،  شيئاً  كانت  متميزة،  فيها 
ملاذا؟  كنا نخاف منها ال أعرف  كانت هناك طالبة قوية 
قوية وشرسة، كانت تقف على الشارع وتأخذ منا ما تريد 
)خاوة(، كانت تضرب ومتسك البنت من شعرها وجترها، 
لم أكن قوية، ولذلك أحببت يف أبي قوته، وأحببت مهنته 

كي أسترد ما أخذ مني عنوة و»خاوة«.

الصف  كنت يف  عيد،  يوم  بالي،  يغيب عن  ال  يوم  هناك 
األول، لبست مالبس حمراء، أنا البنت القصيرة السمراء 
البسة مالبس حمراء يوم عيد احلب. عندما ظهرت يف 
أول الشارع، وقفت كل الطالبات ينتظرن ما هذا الشيء 
وبدأن  بي  أمسكن  الشارع،  على  يتدحرج  الذي  األحمر 
باقة  كأني هدية عيد احلب، كنت حلظتها   ... يتلقفنني 
 ... اجلميع  أنظار  كنت محط  اليوم،  هذا  أحببت  اليوم، 

كنت مميزة يف هذا اليوم.

عدت إلى حبي؛ علم النفس واإلرشاد، لكنها ليست عودة 
ألني  عدت  والقوة،  التميز  عن  بحثاً  وال  األول،  للحب 
لكي  النفس،  علم  أتعلم  أن  أود  كنت  عملي،  يف  أحتاجه 
أمارس البحث اجلنائي، لكي أقبض على املجرمني. اليوم 
أحبه،  ألني  ليس  النفس،  علم  مجال  يف  أكمل  أن  أريد 
وليس لكي أقبض على املجرمني، أو أحلل قضايا، وأفهم 
أفالم وأفسر العالم. اليوم عندي أطفال؛ أطفال أمهاتهم 
توفيت، هناك طفل توفيت أمه وهي تلده، مقدمة راسه 
بدون شعر؛ ما يعرف بالثعلبة، ولكن بعد البحث لم تكن 
ثعلبة، كان الطفل ينتف شعره. تواصلت مع األب. الولد 



رؤى تربوية - العددان 18256-55

يجلس على الكرسي منذ مغادرة الروضة حتى يعود لها، 
ألن زوجة األب ال تسمح له باحلركة.

هذا الطفل كان بدايتي. اليوم أريد أن أدرس علم النفس 
وميارس  شعره  ينتف  طفل  الطفل،  هذا  أساعد  كي 
العدوان ميارس  زمالئه، ألن  وعلى  على جسده  العدوان 

عليه، أحتاج علماً يساعدني كي أساعده.

حسن طفل آخر؛ فأول نفس له هو آخر نفس ألمه. ربته 
جدته وأرضعته. وهو يعتبر جدته أمه، وأعمامه إخوانه. 
بحجم  يوماً  يصدم  سوف  ألنه  عليه،  اخلوف  دائمة  أنا 

الفقد الذي سيعرفه.

يف الروضة الكثير من األيتام، وآخرون لعائالت منفصلة، 
ونوع ثالث يعيشون ظروفاً صعبة، عدوان وحترش. عندنا 
برامج  واملدرسة  الروضة  يف  توجد  وال  كثيره،  مشاكل 
وأحاول  حياتهم،  يف  وأبحث  أطفالي،  أعلّم  أنا  إرشاد. 
تقول: هناك من  4 سنوات  أن أساعدهم. طفلة عمرها 
حترش بي ... تعرف املصطلح، فهل ستعرف كيف تدافع 

عن نفسها ... هل يكفي أن تعرف لكي تعيش؟

مرضت  وحني  طريقي،  أجد  وبدأت  أتعافى  بدأت  لقد 
كثيراً،  منها  اقتربت  لقد  لرعايتها،  نفسي  نذرت  جدتي 
صارت صديقتي، البنت القصيرة السمراء التي ترفضها 
جدتها أصبحت هي من يعتني باجلدة، احلفيدة املرفوضة 
متّرض اجلدة وتراعيها. عندما أقوم برعاية جدتي وبينما 
أنا أحترك يف خدمتها، تتهامس جدتي وأمي ويضحكان، 
أمي قالت لي: أن جدتي تلوم نفسها، لكن جدتي لم تظهر 
ذلك لي أبداً، لم تعتذر، ولم تشر إلى ذلك ولو بكلمة. يبدو 
أنها فهمت أنني لم أعد أحتاج أن تعتذر، لقد رأيت قبولها 

لي ورأيت حبها.

اليوم لم أتصالح مع جدتي فقط، اليوم حققت أمنية أمي، 
وأصبحت مربية، وحققت حلم أبي وأصبحت باحثة، وها 
النفس وحل  والتفسير وعلم  البحث  أنا أحقق حلمي يف 
مشاكل  هي  بل  أفالم،  مشاكل يف  ليست  لكنها  املشاكل، 
تتعلق بحياة أطفال، أنهم أطفالي، وكذلك حققت لنفسي 
ثقة بالذات، وقوة يف املهنة، ومع ذلك ما زلت أبكي يف أول 

أيلول من كل عام.

روضة دار املعرفة - كفر عقب

جانب من تطبيقات املربية هيا األعرج مع أطفال روضة دار املعرفة يف كفر عقب/ القدس.
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