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ال أتذكره كثيراً، ما أذكره فقط يشبه الطيف الذي مير 
العمر سوى خمس سنوات  بلغت من  لم أكن قد  سريعاً، 
ونصف، وما أذكره هو أنه كان يعمل مدرساً للغة اإلجنليزية 
حتى  قلنديا  يف  للعيش  انتقلنا  لذا  بالقدس،  مدرسة  يف 
لم ميتهن  وأنه  عمله،  ملكان  ما ميكن  أقرب  البيت  يكون 
تاكسي، كان  وسائق  حاّلقاً  أيضاً  التعليم، بل عمل  فقط 
حلمه أن نتعلم جميعنا، ونحصل على شهادات عليا، لكن 
مرضه حال دون حتقيق حلمه، وموته قضى على كل أحالم 

البيت، بيت تكون من 8 أفراد نقص واحداً، مات أبي.

ال أعلم أهو من حسن حظ أمي أم من سوئه أنها تعلمت 
ماكنة  لها  يشتري  أن  أبي  على  وأحلت  كهواية،  اخلياطة 
حياكة للصوف، وما كان إال أن أشتراها لها وجلس ليعلمها 
من  نحتاجه  ما  كل  لنا  حتيك  فكانت  تستخدمها،  كيف 
مالبس، لكن، فيما بعد، أصبحت املاكينتان مصدر رزقنا 
الوحيد، وأمي املعيل الوحيد ألسرتنا، وأصبحت املاكينتان 
كان  ما  استخدامهما  تعليمي  منها  طلبت  فحني  قدرها، 
منها إال أن تقول لي »ما بدك إياها، هالشغلة ما بتلزمك، 

شوفيلك شي تاني«.

لم تستطع أمي حتقيق حلم أبي يف متابعة دراستنا، فاجته 

... حينما نقص البيت واحدًا

نسرين وهبة

ما  واحلالقة  الكهرباء  مثل  مختلفة  مبهن  للعمل  إخوتي 
عدا أخ واحد تخرج مهندساً. أما البنات فكان مصيرهن 

الزواج املبكر.

تزوجت بعدما أنهيت الصف احلادي عشر الفرع العلمي، 
وبقي حلم الدراسة يالحقني على الرغم من أنني أصبحت 
إحدى  مني  طلبت  األيام،  أحد  يف  أطفال.  ألربعة  أماً 
مساندة  معلمة  معها  أعمل  أن  لبيتي  املجاورة  الروضات 
ملدة شهر، ملساعدة طالب يعانون من صعوبات يف التعلم، 
فوافقت، وقررت خوض التجربة التي جعلتني أحب كثيراً 
وتقديرهم  لها،  الناس  احترام  رأيت  حيث  التعليم،  مهنة 
أعود  أن  حينها  قررت  أبناءهم،  يعلّم  الذي  املعلم  لدور 

ملتابعة دراستي من جديد بعد مرور 13 عاماً من الزواج.

القريبة،  املدارس  إحدى  يف  لاللتحاق  أوراقي  قدمت 
والعودة ملقاعد الدراسة على الرغم من معارضة زوجي، 
ولكن ضغط أمي وجدي شكال دعماً كبيراً لي، وسانداني 
حتى أنهيت املرحلة الثانوية وبنجاح. جمعت حينها كل ما 
تبقى من حلم الدراسة أللتحق بجامعة القدس املفتوحة 
الفصل  انتهاء  الدراسة مع  تربية، لكن، توقفت  تخصص 
وبقائه يف  العمل،  عن  زوجي  توقف  بسبب  وذلك  األول، 
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البيت دون أي مصدر رزق نعيل به أسرتنا.

كانت فترة صعبة جداً، قررت أال أستسلم لها، وأتابع ما 
تبقى عندي من حلم الدراسة، فعاودت االلتحاق بجمعية 
إنعاش األسرة، تخصص تربية طفل، حصلت حينها على 
يف  وظيفة  على  حصولي  مع  ذلك  وتزامن  عاٍل،  معدل 

روضة يف البلدة نفسها التي أعيش فيها.

متلي  وصارت  بشوش،  بوجه  الروضة  مديرة  استقبلتني 
علّي كيف يجب أن أتصرف مع األطفال، وكيف أستقبلهم، 
وماذا أعلمهم، وكيف أحتدث إلى أهاليهم، كيف أستخدم 
أشهر  بضعة  سوى  مير  لم  هي،  صممتها  التي  الوسائل 
حتى بدأت أجد طريقتي أنا، وأنتج وسائلي، وأتبع أسلوبي 
يف تعليمهم، ونشأت عالقة جميلة بيني وبينهم، وحظيت 

بثناء عال من األهالي.

كثيرة  فصرت  اهتمامي،  بكل  حتظى  الروضة  أصبحت 
البحث عن طرق جديدة يف التعليم، أسأل كثيراً صديقاتي 
من تعلمن، أيضاً، يف هذا املجال، أتعلم منهن وأجرب كل 
ما هو جديد. يف أحد األيام يصل الروضة إعالن لبرنامج 
عبد  مؤسسة  يف  املبكرة  الطفولة  ملربيات  مهني  تكون 
احملسن القطان، ومبا أنني معلمة جديدة كنت مستبعدة 
من أن يتم اختياري لاللتحاق بها، مع أنني بقيت أطلب يف 

سري وأمتنى أن أكون من يلتحق بها.

بسبب  بالدورة  لاللتحاق  األولى  املرشحة  املربية  رفضت 
بسبب  أيضاً  رفضت  والثانية  أخرى،  بدورة  التحاقها 
التزاماتها العائلية، وحينها لم يتبق سواي. حتققت األمنية 
والتحقت بالبرنامج الذي شكل نقلة نوعية لي يف تكوني 
املهني. صرت أنتظر اللقاءات بشغف كبير، ويف كل مرة 
أعود لروضتي ويف جعبتي الكثير ألشارك به زميالتي من 
أفكار جديدة لم نعرفها بالسابق. حملت بطفلي الصغير، 
ولكن لم مينعني ذلك من متابعتي للبرنامج، لكن اضطررت 
بعد اإلجناب لترك العمل يف الروضة، ومن شدة شغفي 
مبتابعة املشروع التطبيقي الذي تعلمته يف »القطان«، وكنت 
قد بدأت العمل به قبل اإلجناب، ومن شدة إحلاح أطفال 
الروضة ملتابعة العمل باملشروع، وتذكيري به كلما رأوني، 
تطوعت يف الروضة للعمل يومني ملتابعة تطبيق املشروع 
مع األطفال الذين كانوا ينتظرون حضوري والعمل معهم 

بحب كبير لم أشهده من قبل.

أنهيت املشروع الذي أشعر بفخر كبير اجتاهه، والذي كان 
له أثر كبيٌر على تكوني املهني حيث أعمل حالياً كمعلمة 
يواجهون  أطفال  مع  التعليمية  املراكز  أحد  يف  مسائية 
املساعدة  الكثير من  لهم  أقدم  تعلمهم، حيث  صعوبة يف 
عبر استخدام منهجية التعليم التي اكتسبتها من برنامج 

»القطان«، والتي أشعر اليوم بأنني أمتيز بها.
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