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وبدأت  فلسطني،  إلى  وصلت  حيث  حياتي،  بدأت  هنا 
وعلى  احلياة  على  تعرفت  هنا   ،2000 العام  انتفاضة 
عادية،  فتاة  مجرد  كنت  ذلك،  قبل  نفسي.  وعلى  الناس 
ولدت  حيث  األردن  يف  شيء،  كل  عن  مسؤولون  أهلها 
وعشت فترة طفولتي وبداية شبابي، كانت حياتي عادية، 
أعيشها  كنت  ذلك  قبل  العادية،  باحلياة  أصفها  اليوم 
باعتبارها احلياة، يف األردن كل شيء كان عادياً، كل شيء 
ممكن، نخرج مشاوير، نذهب إلى السوق، نفعل ما نريد 
وبسهولة. كانت أختي الكبرى هي ابنة أبي املدللة، جميلة 
ووجه البيت، ولكن أخواتي إذا أردن شيئاً من أبي، يطلنب 
مني أن أكلمه، ألنه لم يكن يرفض لي طلباً، ألنه إذا رفض 

سوف أتأثر وأبكي.

مكان  يف  أنا  هنا  لكن  البيت.  يف  العاطفية  الفتاة  كنت 
مختلف، هنا كل شيء صعب، حواجز ورصاص، احتالل 
عائلة  مع  أسكن  بل  عائلتي،  يف  لست  وأنا  وصعوبات 
كل  ما،  لسبب  أبكي  عندما  يندهشون  كانوا  كم  زوجي، 
شيء هنا مسموح إال البكاء. هنا ال متنحك احلياة األشياء 
تكون،  أن  فرصة  أخرى،  فرصة  متنحك  لكنها  بسهولة، 
قصة  من  بدأت  قصتي،  أكتب  أن  فكرت  عندما  لذلك 
خروجي من األردن إلى فلسطني، خروجي من عائلتي إلى 

البحث عن الهوية

هند الهندي

كوني  إلى  أسرتي،  ابنة  كوني  من  زوجي، خروجي  عائلة 
ابنة ذاتي، هنا حصلت على فرصتي أن أكون أنا.

ألرى  شوق  يف  كنت   ،1/19 يف  فلسطني  إلى  وصلت 
األشياء وأعرف الناس، ولكن لم أَر سوى البياض. كانت 
متى  الناس  أين  أسأل  وبدأت  بالثلوج،  تكتسي  األرض 
سيأتون؟ كأنني كنت يف شوق ملعرفتهم أو ملعرفة نفسي، 
التصريح،  من  اخلامسة  بالنسخة  هنا  وصلت  قد  فأنا 
حيث قدم لي أربع مرات قبل ذلك. وكنت أحصل على 
التصريح كي أعود إلى فلسطني وأتزوج، لكن يف كل مرة 
يتم إلغاء موعد الزواج وتأجيل العودة بسبب حالة وفاة 
لشخص قريب، نعم لقد مت إلغاء العرس وتأجيل العودة 
مرات عدة، لقد عشت العرس والعودة كأحداث مؤجلة 
أربع أو خمس مرات ... إنه الفرح الذي يقف عند حدود 

احلزن.

نعم، وصلت هنا وصوالً يشبه امليالد بعد مخاض طويل، 
ميالد محمل بآمال صغيرة يف حقيقتها، كبيرة يف معناها، 
أتقدم  ثم  الهوية،  على  أحصل  سوف  أنني  أتخيل  كنت 
ألهلي بطلب )لم شمل العائلة( وسأكون طريق أهلي إلى 

العودة. لكن، قامت االنتفاضة وتغير كل شيء.
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وترسيخاً  إلي  أهلي  طريق  ستكون  كانت  التي  الهوية 
تسع  وعشت  ومشكلتي  قصتي  كل  أصبحت  لعودتي، 
الهوية.  على  احلصول  انتظار  يف  انتظارها،  يف  سنوات 
لكن، يف احلقيقية، لم أكن أنتظر احلصول على الهوية، 

كنت أبحث عنها، أبحث عن هويتي كبطاقة وكحقيقة.

يف العام 2000، فور وصولي، اندلعت االنتفاضة وازداد 
القرية  يف  عملت  الهوية.  على  حصولي  عدم  من  خويف 
التي أسكن فيها مربية أطفال، أجنبت خالل تلك الفترة 
دراستي،  إكمال  على  يشجعني  دائماً  كان  زوجي  طفلني. 
قد  وكنت  املفتوحة،  القدس  جامعة  إلى  أوراقي  فقدمت 
الطفل،  تربية  يف  الدبلوم  شهادة  على  مسبقاً  حصلت 
واحتساب  القبول،  على  الرد  ليصلني  أياماً  وانتظرت 

ساعات دراستي من شهادتي القدمية.

ولكن ما لم يكن يف احلسبان هو تدخل أهل زوجي ورفضهم 
الستكمال دراستي وخروجي إلى رام اهلل، لكنني متسكت 

بذلك. بعد أيام عدة، اكتشفت أن شهادتي كلها قد مزقت 
الغزير حني أخذتها ألقدمها  املطر  الهواء يف  وانتثرت يف 
للجامعة، حاولت البحث عن شخص يساعدني يف إحضار 
شهادتي من األردن، ولكن أغلقت األبواب يف وجهي، حتى 
بأن  فيها  تخبرني  هاتفية  مبكاملة  لي  صديقة  فاجأتني 
لديها أخ يعمل يف مكتب خدمات وسيساعدني، لم أتردد 
يف إعطائها إسمي ورقم هويتي وتخصصي، وبعد أقل من 
ساعتني كانت األوراق قد وصلت عبر الفاكس، ومع ذلك 
اليوم  يف  كانت  وبالفعل  األصلية،  األوراق  اجلامعة  طلبت 
الدراسة  يف  مسيرتي  وبدأت  أوراقي  قدمت  لدي.  الثاني 
اجلامعية. عانيت كثيراً، فأنا لم أكن قوية مبا يكفي ملواجهة 
حولي،  الذين  اآلخرين  من  التشجيع  ألَق  ولم  حولي،  من 
فكان هنا التحدي األكبر؛ أن أدرس وأنا أم، وأعيش مع أهل 
زوجي يف قرية ظروف احلياة فيها صعبة. أتذكر أني كنت 
أستيقظ يف ساعات الصباح الباكر لكي أذاكر قلياًل، ولكن 
البيت  يف  العمل  ويبدأ  تشرق،  الشمس  كانت  ما  سرعان 

حيث املسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتقي.

جانب من تطبيقات املربية هند الهندي مع أطفال روضة عبوين األساسية.
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ال  فأنا  السهل،  باألمر  اجلامعة  إلى  خروجي  يكن  لم 
كل  ويف  طريقي،  يف  كانت  عديدة  وحواجز  هوية،  أملك 
مرة أقترب من احلاجز أخاف كثيراً، وأتخيل نفسي أني 
دراسية  سنة  آخر  يف  أوالدي.  عن  وبعيدة  بيتي  مغادرة 
كنت حاماًل بولدي الثالث، وأصابني ألم الوالدة، وكان علّي 
لكي  اجلديدة  للسنة  أبقى  سوف  وإال  االمتحان،  تقدمي 
أتخرج، ولكن حتملت اآلالم وذهبت إلى امتحاني وقدمته 

وبعدها ذهبت إلجناب طفلي اجلديد.

تخرجت وحصلت على الشهادة اجلامعية، وحصلت كذلك 
على الهوية، زرت أهلي بعد غياب دام تسع سنوات. قدمت 
المتحان التربية، ومع بداية السنة الدراسية عملت بديلًة 
يف قرية قريبة. كنت سعيدة ألني بدأت العمل من جديد. 
بديلة يف  أعمل  وأنا  سنوات  ملدة خمس  الوضع  واستمر 
مدارس أكثرها بعيدة وشاقة، لكن إن كنت أريد أن أصل 

إلى ما أمتنى، فيجب أن أحتمل ولن أشتكي.

أقوى  شخصيتي  أصبحت  كثيرين،  أناس  على  تعرفت 
بكثير، اتسعت دائرة األصدقاء واملعارف فلم تعد تقتصر 

على أهل زوجي.

مت  التربية،  مديرية  من  اتصاالً  تلقيت   ،2013 العام  يف 
تعييني وعلّي احلضور الستكمال اإلجراءات. وصلت إلى 
صف  معلمة  تعينت  أنني  أخبرني  الذي  املوظف  مكتب 
تبدل  روضة  معلمة  أنا  بكيت،  روضة،  )صفر(/معلمة 
مالبس أبناء املعلمني، هكذا كنت أفكر، كان علي أن أكتب 
تعهداً يف أن أبقى معلمة متهيدي. ترددت كثيراً، ال أعرف 
مني،  الوظيفة  تذهب  سوف  أوافق  لم  وإن  أفعل،  ماذا 
خرجت أبحث عن أحد يساعدني، إلى أن التقيت بصديقة 
أنها فرصة،  إلى مجموعة مشرفات، وأخبروني  أخذتني 
وإنني سأكون من أوائل معلمات التمهيدي احلكومي، وأن 
أمامي فرصاً كبيرة. اقتنعت وعدت إلى املوظف وأمتمت 
اإلجراءات. كان تعييني يف بلدة »دير قديس«، كنت أخرج 
ساعة  يف  عملي  إلى  ألصل  السادسة  الساعة  بيتي  من 
متأخرة، ولكن مبجرد وصولي إلى األطفال أنسى كل شيء 
األهل  وأحببت  كثيراً،  األطفال  أحببت  الطريق.  وتعب 
الذين كانوا يهدوني أشياء من صناعتهم: خبز، زيتون أو 
زيت الزيتون، معتقدين أنني أعيش يف املدينة، وال أعمل 
هذه األشياء. األجواء التي أعمل بها كانت مريحة جداً، 

ومع نهاية السنة أحسست بأنني جنحت يف عملي، لكن 
املسافات الطويلة واخلوف من احلواجز استدعى مني أن 
أطلب نقلي إلى بلدة قريبة، ومت وعدي أنه يف حال مت فتح 

روضة جديدة قريبة، سيتم ذلك، وهذا ما حصل فعاًل.

بدأت من جديد يف صف عادي  عبوين حيث  إلى  نقلت 
أحقق  أن  استطعت  املجتمع  مبساعدة  لكن  ومتواضع، 
الكثير، دهنت الصف، فتحول من صف إلى روضة كاملة، 
زي وأحذية، كتب وفعاليات، هدايا، روب تخرج األطفال. 
خاللها  من  حصلت  جديدة  جناح  قصة  حققت  هنا 
محبة  واألهم  عني.  واملسؤولني  األهل  ورضا  تفوق  على 
األطفال، فهناك كان الطفل الذي عاني من نشفان حاد 
يف اجللد، ال يحكي وال يشكي، أضع له كل يوم كرمي على 
جلده، فشعر باهتمامي به، صار يأتي إلي كل يوم ألضع 

له الكرمي، ويحدثني مبا يجول بخاطره.

مع  نفذته  مشروع  بطلة  أصبحت  التي  )أليس(  الطفلة 
أذنيها. سألت  وتغلق  زاوية  تأخذ  كانت  الروضة،  أطفال 
أهلها، أهكذا تفعل يف البيت، قالوا: نعم، أنا كنت أؤمن 
بالطفلة، بدأت أقربها مني، أطلب منها أن ترسم لي صور 
اليوم   ،)I love you( رسائل  لي  تكتب  إياها،  وتهديني 
يف املشروع هي القائدة، أفكارها جاهزة، تعطي األفكار 

وكأنها تعيشها.

يف أحد األيام وضعت إحدى رسومات أليس التي أهدتني 
أنها رسمة محزنة  البعض أعتقد  الفيسبوك،  إياها على 
قصة  فيها  الرسمة  فهذه  كذلك،  تكن  لم  لكنها  )حزينة( 

»تكتب لي أنا بحبك زي ماما ألنك بتحضنيني ...«.

علّمت مع ثالثة أجيال، أصبحوا طالبي اآلن يف الصف 
الثالث، أقف باب الروضة، ما إن يشاهدونني حتى يأتون 
إلي ومعهم أصدقاؤهم ليستقبلوني، ثالث أجيال يركضون 
باجتاهي عندما أقف باب املدرسة. سألوني أطفالي ذات 
مرة، عندما ننهي الصف التمهيدي ونتوجه للصف األول، 
هل ستغلقني الروضة؟ قلت ال، أنتم ستذهبون إلى الصف 
الفكرة  رفضوا  مكانكم،  صغار  أطفال  وسيأتي  األول، 

وقالوا: سوف يفسدون املكان ويعبثون بأغراضنا.

يف نهاية السنة، أرسلت لنا التربية كتاب إعالن عن دورة يف 
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مؤسسة عبد احملسن القطان، وصديقة لي شجعتني على 
االلتحاق بها. كان آخر يوم للتسجيل. وأتذكر أنني واجهت 
فطلبت  اإلمييل.  طريق  عن  كان  ألنه  بالتسجيل  صعوبة 
مني،  معلومات  أخذ  بعد  تسجيلي  يف  صديقتي  مساعدة 
وانتظرت بعد أيام عدة حصولي على املوافقة. وهنا بدأت 
قصة جناح مع أشخاص جدد وجتربة رائعة. جتربة أعادت 
تكويني ومساعدتي يف عملي بطريقة مغايرة ومختلفة عن 
اللقاء األول مع خبير بريطاني، خفت وقلت  املعتاد. فكان 
هذا صعب علي، كيف سأطبقه مع طالبي، لكن بعد فترة من 
التدريب متكنت مما تعلمت. فأصبحت أمتلك شيئاً مختلفاً 
فيه التعليم يشكل حالة فعل ضمن مشروع تخيل، وانخراط، 
إلى  ينقلونه  طويلة.  فترة  األطفال  مع  يعيش  يحدث  وما 
وعن  املشروع  ماهية  عن  لتسأل  أمهاتهم  فتحضر  بيوتهم، 

العصفور، أطفال يعودون للبيوت ومعهم قصة.

الكل  أطفالهن،  يفعل  ماذا  يرين  لكي  األمهات  دعوت 
يظهر إعجابه بأليس، أمها تشكرني ألن طفلتها أصبحت 
اجتماعية، وديع يشرح لهم عن املشروع، أمسكت هاتفي 
اجلوال وبدأت أصوره وهو يحكي قصة البحر واجلزيرة 
قبطان؟«.  تكونوا  »بتحبو  األطفال:  ويسأل   ... والكنز 
طفلها  وتصور  هاتفها  حتمل  املعلمة  أصور.  فقط  أنا 
الذي يرجتل إنتاج فيلم عن املشروع، وهو يتطوع ليسرد 
قصة املشروع، ملاذا يفعل ذلك، ألنه يعيش قصته، األهل 

يسألونه: كيف فعلتم كل ذلك؟ يردون ... هذا خيال.

روضة عبوين األساسية املختلطة

جانب من التطبيقات.


