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بلحظة  حياتي  طبعت  كم  اكتشفت  قصتي  كتبت  عندما 
باخلطأ،  جاءت  التي  الطفلة  دوماً  كنت  فقد  ميالدي، 
أن جتهضني،  يريدها  أبي  وكان  بي صدفة،  أمي  حملت 
ولكن أمي امرأة متدينة رفضت ذلك. وبعد ميالدي نظر 

إليَّ أبي، وقبَّل يدي، وقال: ستكون ست الرجال.

»أنا التي تأتي باخلطأ، ولكنه خطأ يجد صوابه وأهميته 
دوماً«. لقد كتبت هذه اجلملة؛ اجلملة جاءت أثناء كتابتي 
لقصة ميالدي كما رويت لي ضمن ورشة يف الكتابة من 
عبد  مؤسسة  يف  الطفولة  ملربيات  املهني  التكون  ورش 
احملسن القطان، وعندما قرأتها مرة أخرى أثناء محاولتي 
كتابة قصتي، أدركت أنها حتكم حياتي بطابعها، فأنا يف 
آتية  دائمة  أكون  حياتي  واجهتها يف  التي  املواقف  أغلب 

باخلطأ.

فحينما انتقلت من مدرسة بسيطة يف أريحا، إلى مدرسة 
القدس، سمعت هذه اجلملة، فقد قيل ألبي:  عريقة يف 
»متأسفني ال نظن أن لها محاًل هنا، مش راح تقدر على 

من الخطأ أن ت�كوني هنا

جمانة رباح

جربوها«،  »طيب  أبي:  لهم  فقال  مدرستنا«،  مستوى 
املدير  وتفاجأ  املدرسة،  لهذه  القبول  امتحانات  فقدمت 
االقتناع  كل  مقتنعاً  كان  الذي  اإلجنليزية،  اللغة  ومعلم 
بالنتائج  املدرسة،  يف  مشواري  أكمل  أن  أصلح  ال  بأنني 

اإليجابية المتحاناتي ومت قبولي!

كبيرة  املدرسة صعوبة  من  األول  واجهت يف فصلي  لكن 
يف إرضاء معلم اللغة اإلجنليزية، الذي كان يقوم كل أول 
حصة باختيار طالب بطريقة عشوائية ليلقوا كلمة باللغة 
باختياره،  نفسه  املعلم  يقوم  ملوضوع؛ موضوع  اإلجنليزية 
فتكون معك دقيقتان فقط للتفكير، ومن ثم إلقاء الكلمة. 
وأتذكر  الصف،  دخوله  عند  لي  نظراته  بالضبط  أذكر 
من  أقوم   ،Joumana Shqeir come over here كلماته: 
مكاني متوجهة إلى مقدمة الصف وأنا أقول يف نفسي: 
»اففففف وبعدين، شكله ناسي إنو إلو شهر عم بيختارني 
كل يوم، شو جابني أنا هون«. ولكنني متكنت من إقناعه 
لقبني  كما  الرجال«  »ست  أنني  األول  الفصل  نهاية  مع 
أبي يوم والدتي، حيث تخرجت من املدرسة األولى على 



201 رؤى تربوية - العددان 56-55

صفي، وألقيت كلمة اخلريجني باللغة اإلجنليزية، وتكرر 
الهندسة  اختياري تخصص  األمر يف اجلامعة عند  هذا 
التخصص،  لهذا  أصلح  ال  ناعمة  بنت  أنني  من  املدنية 

ولكنني مع الوقت أثبتُّ وجودي.

يبدو أن ميالدي قد طبع حياتي بوشم خاص، الصعوبة 
أول عناوينه، هكذا أتذكر حياتي، ذاهبة إلى املدرسة على 
دراجة هوائية، كنت أركب دراجة هوائية، والبسه شورت 
حتت التنورة كأني أمتثل قول أبي »ست رجال«، أو أركب 
شخصيتي، استعد حلياتي القادمة، فألبس مالبس أنثوية 

وأخرى للرجال، كأني أتوقع الصراع بشكل دائم.

دائماً هناك صعوبة. عليَّ دوماً أن أثبت صواب وجودي، 
أثبت استحقاقي للحياة، ألبي، ملعلمي الذي ناداني جمانة 
يدخل  يوم  كل  اإلجنليزية،  باللغة  أن أحتدث  مني  وطلب 
الصف يبحث عني بعيونه كي يختبرني، كنت أنزل بجسمي 

خلف املقعد كأني أريد أن أتشبث مبكاني، أن أختفي عن 
نظراته، إنه يريد أن يثبت خطأ وجودي )هنا( يف الصف، 
يريد أن يجهضني، ثمة من يطالب بإسقاطي )بإجهاضي( 
هناك دوماً من يناديني ويهددني: إما أن تثبتي وجودك، 

وإما اإلجهاض.

إنه التحدي نفسه والتهديد ذاته

بي  أحد  يقتنع  لم  املدنية،  الهندسة  كلية  دخلت  عندما 
مهندسة،  تكون  أن  ميكنها  ال  ناعمه  فتاة  كمهندسة، 
الثانية يف أوجها، فلم  االنتفاضة  وعندما تخرجت كانت 
يف  كانت  فالبلد  مشاريع،  أو  إعمار  وال  بناء  هناك  يكن 
ال  فأنا  واحدة،  اخليارات  كأن  البناء(،  ال  )الهدم  مرحلة 
أصلح أن أكون مهندسة، وإذ أصبحت مهندسة، فأصبح 
غير صاحلة للوجود حتى كمهندسة، مهندسة موجودة يف 
املكان والزمان اخلطأ، أنا البنت التي ال تأتي يف الوقت 

جانب من تطبيقات املربية جمانة رباح مع أطفال روضة املدرسة اإلجنيلية/ رام اهلل.
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املناسب، الفتاة املنذورة لإلسقاط.

كمتطوعة،  كاملة  سنة  مدة  هندسي  مكتب  يف  عملت 
وعندما جاء قرار تثبيتي، كان القدر يسوقني إلى التعليم 

... طلبني مدير مدرسة إلي التعليم يف مدرسته.

مهندسة أم معلمة؟ هذا ما خطر ببالي عندما قام مدير 
املدرسة باالتصال بي لتحديد مقابلة لي للوظيفة. ذهبت 
إلى املقابلة وأنا أضحك من نفسي: »يال بروح هناك عشان 
أخلص من النق، بس أنا مهندسة مش معلمة«، مع العلم 
هندسي،  مكتب  يف  أتدرب  وكنت  لطفلني  أماً  كنت  أنني 
واملهندس املسؤول عني يريد توظيفي بشكل دائم يف نفس 
بشكل  تصرفت  املقابلة،  يف  للمقابلة.  استدعائي  فترة 
طبيعي ألني لم أكن أظن أن األمر سيكون حقيقياً، أحد 
أعضاء اللجنة أحبَّ شخصيتي، وقال لي: أنت مرحة، وهذا 
اتصل  عندما  كبيرة  بحرارة  بكيت  لألطفال«.  نحبذه  ما 
أغلقت  الوظيفة،  أخذت  أني  ليعلمني  املدرسة  مدير  بي 
أبكي  كنت  وبكيت، هل  الكلمات،  بعد سماع هذه  الهاتف 
املهندسة التي أجهضت يف ذلك اليوم، دوماً هناك إجهاض 

يف حياتي، إجهاض رمزي تبدأ بعده والدة حقيقية.

والزوج  للبيت  أفضل  التعليم  بأن  ينصحني  الكل  كان 
كله  لهم،  أفضل  التعليم  أوالدك،  تهملي  »حرام  واألوالد، 
شغل ...«. هذا كان رأي أهلي وزوجي وكل من عرفني، 
هو  ما  أنا  »لكن  يؤرقني:  كان  الذي  السؤال  كان  ولكن 
األفضل لي«. أقنعت نفسي أن التعليم هو األفضل للجميع 

... »كله شغل« على رأيهم!

ذهبت إلى املدرسة، وعند دخولي سمعت بأذني مشرفة 
الروضة تقول لباقي املعلمات: »جايبلي مهندسة شو بدي 
أنا  بس   ... تنشوف  تعلّم؟  تعرف  راح  فكره  فيها؟  أعمل 

متأكدة إنها مش راح تتحمل«.

ذهبت الجتماع الهيئة التدريسية، قالت لي املشرفة »ملاذا 
أنت هنا؟«، قلت »لقد مت تعييني معلمة يف الروضة ... هاي 
معلمة بتضحك ألنها ال جتيد احلكي ... أنا املعلمة التي 
ابتدأت  وبالفعل  وهكذا  بضحكتها.  الطالب  مع  تتواصل 
املضايقات وعدم التقبل من قبل املشرفة التي كانت حتضر 
تصفني  كانت  أشهر.  ثالثة  ملدة  يومياً  احلصص  كل  لي 

باملهرج، وأن أسلوبي يف تعليم األطفال لن يجدي نفعاً، ألن 
ليستطيعوا  ومستمعني  هادئني  يكونوا  أن  يجب  األطفال 
التركيز. كانت املشرفة حتب التعليم بشكل تقليدي، فكنت 
أقول يف نفسي: »إذا أنا زهقت كيف األوالد؟« لم أستطع 

أن أعلم بشكل تقليدي، فزادت املضايقات أكثر وأكثر.

يف يومي األول دخلت الصف ولم أجد شيئاً، ال ورقة، وال 
ملف، وال .... كنت أسال ابني ماذا يأخذون يف حصص 
اللغة اإلجنليزية، كنت محاصرة وكأنه ممنوع أن يساعدني 
أحد، ومطلوب مني أن أكون معلمة يف »مرحلة اإلجهاض«.

لقد كانت أول حصة لي مع األطفال، حيث بدأت بتعليمهم 
طلبت  املشرفة  لكن   .... مرحة  بداية  وكانت  األغاني، 
به معلمة أخرى، وقالت  الذي ساعدتني  التحضير  دفتر 
لي: اعملي بعض التغيير، ألن املشرفة متيز طريقتها يف 

التحضير.

كنت أعطي كل حرف من حروف اللغة يف فتره معينة ... 
عندما شرحت  لي حصة  وحضرت  املشرفة  جاءت  فقد 
معي يف غرفة  باحلضور  استمرت  وبعدها   ،C الـ  حرف 
الصف يومياً ملدة ثالثة أشهر. املعلمات كن ممنونات لي 

ألني أشغلت املشرفة عنهم، فلم تعد تتفرغ ألحد غيري.

لها  فقلت  بعمله؟  تقومني  الذي  هذا  ما  يوماً:  لي  قالت 
ماما!  نعم  وقالت:  فردت   ... اإلنترنت  على  شاهدته 
كانت  أعمل،  أن  ميكن  ماذا  إذاً،  ساعديني  لها  فقلت 
دائما تقارنني باملعلمة السابقة، وتقول: كانت معلمة اللغة 
اإلجنليزية السابقة تفعل كذا وكذا، ما كانت تعمل كذلك، 

وأنا دائما أجيبها أنا جمانة ولست هي.

بداية التحول

استدعينا  عندما  التحول،  بداية  وكانت  صاعقة  كانت 
معاً،  واملدير  املشرفة  بحضور  الجتماع  األطفال  أهالي 
بالسؤال: »مني مس جمانة هاي؟«  اآلباء  حيث قام أحد 
حينها بلعت ريقي، وقلت: »شكله كان الزم أمشي مثل ما 
بدها«، وأكمل حديثه: وين القيتوها؟ هي أكثر من رائعة، 
نقطة  كانت  بحبها«.  وكتير  إجنليزي  بيعرف  كتير  ابني 
التحول بالنسبة لي يف املدرسة، أدركت أن ما أقوم به هو 
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األصح، فأبدعت أكثر وأكثر، لم أعد أستخف بنفسي.

»الكرسماس«.  ملناسبة  كانت  املدرسة  يف  لي  حفلة  أول 
لقد اختارت لي الفقرة التي سيقدمها أطفالي يف احلفلة، 
فدربت األطفال ولم أرفض، لم أغير أسلوبي، ولكن غيرت 
طباعي، قضيت سنة كاملة واألهالي ميدحونني واألطفال 
ينتظرونني بفارغ الصبر. أما املشرفة فقد بدأت تقتنع يف 
إنني  بل  »مهرجة«،  وال  مهندسة  لست  أنني  الثاني  العام 
معلمة مختلفة ... ، فقد كنت أعطي األساسيات بشكل 

تقليدي، ثم أعلم الباقي مع األطفال بطريقتي.

بني  حوارات  مسرحيه حتوي  عمل  منا  مطلوباً  كان  لقد 
حيوانات، ولكن كنت أنا أود أن أعمل شيئاً مختلفاً، أُلبس 
املشرفة:  لي  فقالت  احليوانات.  بشكل  مالبس  األطفاَل 
اعملي كما تريدين، ولكن ستتحملني املسؤولية أنت وحدك. 
بعد أن حظيت الفقرة بإعجاب األهالي، جاءت املشرفة 

ووضعت يدها على كتفي، وقالت لي حضري نفسك للعام 
القادم للمسرحية، فقلت لها، ولكن بشرط، فردت وقالت: 
نعم ماما، ثم استدركت قائلة: ما هو الشرط، فقلت لها 
أن أُلبس األطفال كما أريد، فنظرت إليَّ وقالت: اعمليها 
ونتحدث الحقاً. وبالفعل، استمر جناحي واحداً تلو اآلخر 
إلى أن   ... تعليم األطفال وتدريبهم على املسرحيات  يف 

جاء يوم وطلب مني أن أستلم إشراف الروضة.

إيجاد  كل معلمة،  املعلمة،  أحداً، على  تتبع  التعليم ال  يف 
املعلمني  من  أريده  ما  لكن  العام،  اإلطار  طريقتها ضمن 
هو كيف جنعل الطفل يتعلم دون أن يشعر أنه يتعلم، كيف 
وكيف  أنفسهم،  عن  الطالب  يعبر  كيف  األشياء،  يعيش 
نساعدهم على ذلك. فمن أجل ذلك، قمنا بتغيير الكثير 
من ضمن هذه األشياء فقد غيرنا شكل احلديث الصباحي، 
وقد أصبح املعلم يثير الطالب ليطرحوا قصة أو مشكلة، 
لنفكر فيها نحاول أن جند لها حلوالً، ونطرح هذه احللول 

جانب من التطبيقات.
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هي  التعليمية  العملية  لب  أن  أي  األنسب؛  احلل  ونختار 
احلوار واملشاركة بني الطالب جميعاً واملعلمني.

الشكلية، وال  باملتابعة  كبيراً  مهتمة اهتماماً  يوماً  لم أكن 
احلضور عند املربيات بشكل إشرايف وكتابة التقارير، ما 
ال  وأن  كمشرفة،  طريقي  أجد  أن  هو  كمشرفه  به  أقوم 
أغير األشياء دفعة واحدة، ألني ال أملك الرؤيا وال القدرة 
الكاملة، ولكن ما كنت أهتم به هو التفاعل الذي أعتبره 
بل  األساليب احلديثة،  ليست  فاملسالة  األهم،  الدور  هو 

هي الشكل والسياق التفاعلي.

ما  تقلد  أو  تعلم،  كيف  ابنها  تسأل  كانت  التي  املعلمة 
وخبرتها،  جتربتها  تُسائل  اليوم  واليوتيوب،  اإلنترنت  يف 
»القطان« هي إحدى املرجعيات التي أصبحت أنهل منها، 
أحسن شيء عملته منذ أن بدأت املهنة، هو جتربتي يف 
»القطان«، لقد غير وجهة نظري لألطفال، فأصبحت أفكر 
أصبحت  هنا  والعرض،  املسرحية  طريقة  غير  بطريقة 
اجته صوب الفعل والتغير، لم يعد العرض هو ما يهمني.

اليوم أنا املشرفة، التي رفضت أن جتهض، واختارت أن 
تكون الذئب، ذئب التغيير، لكنها شعرت يف البداية ببعض 
أكن أحب  لم  لكن  أن يحدث،  التغيير يجب  كان  الذنب، 
أن أكون سببه، أنا لم أطلب إبعاد املشرفة السابقة، ولم 
أرغب يف أن أحل محلها، يف البداية لم أحتمل أن أجلس 
مكانها، كنت أريد مكاني فقط، لم أكن أود أن أجهض، 
قانون  أنه  يبدو  لكن  أحداً،  أجهض  أن  أريد  ال  ولكني 
امليالد، لكي يولد شيء ثمة شيء آخر ميوت، عذبني هذا 

يف البداية.

اليوم أشعر أن كل ما حدث كان ضرورياً كي أكون، أظن أن 
املشرفة قد منحتني جزءاً من صرامتها، من قوتها، فرضت 
أكون قوية، وإما أن أجهض، جعلتني  أن  إما  القوة:  عليَّ 
أكبر وعندما أحست أنني كبرت ولن أذهب ذهبت، تركت 
لي مكانها، يف أحيان أرى أنها كانت األم التي أجنبتني مرة 

أخرى، ومنحتني مكانها وشيئاً من قوتها.

روضة مدرسة اإلجنيلية األسقفية العربية - رام اهلل

جانب من فعاليات اليوم الثالث من افتتاح استوديو العلوم، رام اهلل 2017.
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