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والدة من جديد أن تبحث يف أزقة املاضي، يعني أن تقرع 
فتحزن  بأحالمك،  أذنك  يف  وتهمس  الذكريات،  أجراس 
تغرورق عيونك بدموع  تارة أخرى، ورمبا  تارًة، وتضحك 
احتجزت منذ زمن، ولم تنهمر ألنك فضلت أن تخفيها، 
هو شعور صعب جداً، لذلك ال أريد الرجوع إلى املاضي.

كيف سأتذكر سنوات طفولتي وأنا أشحذ من ذاكرتي بأن 
تتذكر طعام عشائنا البارحة، أو أين وضعت قلمي الذي 
أبحث عنه، فأجد أحد طالبي يضحك قائاًل: إنه يف يدك 

يا معلمتي.

يف  تزاحمت  التي  طفولتي  تفاصيل  أتذكر  أن  أتوقع  لم 
ذاكرتي، فاحترت من أين أبدأ، هل أبدأ من أول يوم لي يف 
املدرسة؟ أم هل أعود أكثر إلى الوقت الذي كنت أزاحم 

فيه أمي يف كل شيء حتى األلم؟

ولدت يف أيلول، أما شهر ميالدي الذي سجل يف شهادة 
ملاذا؟ ألن  الثاني،  تشرين  فهو  أحفظه  لم  والذي  امليالد، 
أبي كان منشغاًل ببناء بيت جديد ألسرتي، وملاذا سميت 

.. عندما غادرت رقيَّة 
ظلها واستعادت
ما فقدت!

رقية صبح

ألن  ببساطة  هو  حياتي،  طيلة  سيرافقني  الذي  باالسم 
وال  يرها،  لم  من عروس  تزويج عمي  تريد  كانت  جدتي 
يعرف عنها سوى أن اسمها رقية. سمتني رقية لكي تردد 
االسم على مسمعيه، فقدت شهر ميالد ثمناً لبيت العائلة، 
أحالم  وفتاة  بني عمي  وسيطًة  أكون  كي  أسمي  وأخذت 

جدتي.

نافذة جديدة للعب

لم يكن هناك من ألعب معهم يف طفولتي، فوالدي اختار 
لنا فيه بيتا، لم يكن لنا جيران،  ليبني  بعيداً جداً  مكاناً 
فقضيت طفولتي ألعب مع أخوتي وأخواتي فقط، مع من 
املدرسة،  إلى  دخولي  وقت  حان  أن  إلى  مني،  أكبر  هم 
حني أخبرتني أمي بذلك، أخذت نفساً عميقاً، تنهدت ثم 
ضحكت، ظننت بأنه حان وقت اللعب، وأنني سأجد من 

هم بعمري، فألعب معهم وأعوض ما فاتني.

أخذتني أمي معها إلى املدرسة، أتذكر ذلك اليوم جيداً، 
ألبستني فستاناً أصفر فاحت اللون ما زلت أحتفظ به حتى 
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اآلن، ضفرت لي شعري، ثم انطلقنا إلى املدرسة، متسك 
بيدي فأتركها ألسبقها، ولكن لطول املسافة التي قطعناها 
تعبت قلياًل، ولكن بقيت أسبق أمي ببضع خطوات، فما 
زلت أسمع صوتها تقول لي انتظري قلياًل وهي تضحك، 
ال تتعجلي، سوف متلني بعد أسبوع، ال لن أمل أبداً، فهذا 

اليوم الذي انتظرته طوياًل.

قليل من اللعب .. كثري من الدراسة

وصلنا املدرسة، رحبت بنا املعلمة التي استقبلتنا بوجهها 
سوف  التي  معلمتي  هي  كانت  حظي  حلسن  البشوش. 
تعلمني يف الصف األول، وما أن رأتني حتى قالت ألمي 
»بنتك شكلها مبسوطة كثير، واضح أنها رح تكون طالبة 
شّطورة يف دراستها«. من هنا، بدأت رحلتي الدراسية، لم 
من  الكثير  الكثير  كانت  فقد  توقعتها،  كما  املدرسة  تكن 
وبفارغ  أنتظر  كنت  اللعب،  من  القليل  والقليل  الدراسة، 
وحان  انتهت،  قد  احلصة  أن  املعلمة  تخبرنا  أن  الصبر 

ونغني  ونلهو  نلعب  يومياً  ساعة  نصف  االستراحة،  وقت 
لنكمل ما  املعلمة  ننتظر  الصف  إلى  ثم نرجع  نريد،  كما 

انتهينا عنده قبل االستراحة.

إنسانة ال مبالية

كانت معلماتي يفضلنني عن بقية طالبات الصف، ألنني 
كنت ألتزم الهدوء طوال وقت الدراسة، فال أتفّوه بكلمة 
أحصل  دائماً  كنت  ذلك،  مني  يطلنب  عندما  إال  واحدة، 
يف  عالماتي  أن  من  الرغم  على  جداً،  جيد  تقدير  على 
يف  مشاركتي  عدم  ولكن  كاملة،  شبه  كانت  االمتحانات 
أكترث  أكن  لم  النهائي.  تقديري  على  دائماً  أثر  الصف 
مبالية، ال  إنسانة ال  إنني  لي  يقلن  كن  كثيراً، صديقاتي 
لم أكن ال مبالية، لكن هذه هي شخصيتي التي أكسبتني 
إياها احلياة بطريقة غير مباشرة، رمبا من املدرسة، أو 
من البيت ال أعلم، كنت أحب فقط أن أستمع، رمبا كانت 

ذلك هو أول أخطائي التي كونت شخصيتي اخلجولة.

املربية رقية أبو صبيح واألطفال يشاهدون فيلماً قصيراً حول الطيور خالل نشاط حول حماية البيئة باستخدام الدراما يف التعليم )القدس، 2013(.
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ثقة تقابلها صراحة

التي تفصل بني  الدقائق اخلمس  أنني خالل  أذكر مرة، 
احلصص، اختلفت مع صديقة لي فشكتني للمعلمة التي 
لن  بعيني  رأيتها  »لو  قائلة:  عليها  وردت  تصدقها،  لم 
أصدق أنها من بدأ«. ويف احلقيقة أنا من بدأ، وصارحت 
املعلمة بذلك فيما بعد، ألنني خجلت منها عندما دافعت 
وتهتز  مني  تغضب  أنها سوف  ظننت  العبارة،  بهذه  عني 
لي،  تقديرها  من  املوقف  هذا  زاد  لكن  أمامها،  صورتي 
فأخبَرت املديرة بذلك املوقف، ومت تكرميي أمام الصف، 
موقف  احلقيقة،  وقلت  معلمتي  ثقة  أستغل  لم  ألنني 
معلمتي اجتاهي أثر بي كثيراً، فلو كل معلم عزز طالبه 
ولم يعاقبهم، وتعامل بحكمة، لكان لدينا مناذج كثيرة من 
اخلطأ  أقابل  ال  أن  علمتني  التي  الفاضلة،  املعلمة  تلك 

باخلطأ، بل أصنع من اخلطأ صواباً.

تطور ولكن ... 

الهادئة  شخصيتي  حتولت  العامة،  الثانوية  مرحلة  بعد 
ال  أصبحت  ما،  نوعاً  انطوائية  شخصية  إلى  اخلجولة 
يف  فمعلماتي  كبيرة،  مجموعة  أمام  احلديث  على  أجرؤ 
يتقبل  لم  املرحلة  هذه  يف  أما  ذلك،  يتقبلن  كن  املدرسة 
األساتذة ذلك، فعدم مشاركتي أثر على تقديري النهائي. 
ذات مرة، قال لي األستاذ عندما سلمنا نتائج امتحان يف 
اإلدارة املالية »كيف قدرتي تغشي وحتصلي على العالمة 
األيام تقدم اإلجابة  لم أجب، فتركت  الكاملة؟«. ببساطة 
لألستاذ. وفعاًل، يف االمتحانات األخرى، كنت أحصل على 
عالمات أعلى من عالمات زمالئي وزميالتي، وهذا الذي 
الذاتي وليس غشاً  أقنع أساتذتي بأن ذلك هو مجهودي 
من أحد. كانت شخصيتي املعتمة هي السبب، فأنا ال أحب 
ويتكلم،  يتحدث  أن  يحب  داخلي شخص  أحتدث، يف  أن 
كله،  العالم  أمام  بل  صغيرة  مجموعة  أمام  فقط  ليس 
رمبا كان اختياري لدراسة إدارة األعمال بعد انتهائي من 
التعامل مع  املدرسة، هو اختيار خاطئ، ألنها حتتاج إلى 
الناس، لذلك قررت أال أتقدم لوظيفة يف هذا املجال، وال 
حتى غيره، ألنني لم أَر يف نفسي القدرة على العمل خارج 

املنزل، فاملجتمع ال يقبل أو يعترف مبثل هذه الشخصية.

حيث  العمل،  عرض  لي  فقدمت  دورها،  لعبت  الصدفة 

إن  املديرة  لي  قالت  الروضة،  يف  لطفلي  زيارة  يف  كنت 
البداية،  يف  ترددت  الروضة.  يف  شاغرة  وظيفة  هناك 
وأنا ال  أطفال صغار،  أتعامل مع  أن  لي  كيف  وتساءلت، 
أحتمل صراخ طفل واحد يف بيتي، كنت أقول للمعلمات 
عند زيارتي لطفلي »اهلل يكون بعونكم، كيف تتحملون كل 
هذا اإلزعاج؟«. يف النهاية، قبلت وذهبت إلى الروضة يف 
أول يوم لي، وإذ باملديرة تعتذر مني وأخبرتني بأن معلمة 
»أجت  نفسي  قلت يف  وقتها  الشاغر.  ومألت  جاءت  قد 
منك ما أجت مني«، ولكن ما هي إال فترة قصيرة جداً، 
وإذ باملديرة تتصل بي مرة أخرى، وتقول لي إنها بحاجة 
ملعلمة ولشغل املكان نفسه الذي طلبت مني أن أشغله يف 
املرة املاضية، فقلت لنفسي رمبا هو قدري أن أكون معلمة 

روضة »بجرب أفضل من ملل البيت«.

تحدٍّ مع ذاتي

بدأ أول يوم لي يف الروضة، لم يكن لألطفال الذين سوف 
أدرسهم صف مستقل ومغلق، ليس هذا فحسب، بل هو 
خالل  معلمات  ثالث  عليه  تبدلت  الذي  الوحيد  الصف 
فصل واحد، وأنا الرابعة. قدمت إليهم مع بداية الفصل 
على  اعتادوا  فكلما  عليهم،  وحزنت  بهم  شعرت  الثاني، 
ليبدأ مشوارهم مع معلمة جديدة. عندها  معلمة تذهب 
قررت أن أبقى معهم حتى نهاية الفصل الدراسي، قدمت 
لهم الشعور باالطمئنان الذي هم بحاجة إليه، وألنني ال 
أن  احتجت  التمهيدي،  أطفال  مع  العمل  طبيعة  أعرف 
أكون يف أول أسبوع، ويف الفترة الصباحية، مع معلمة ذات 
اتبع  فكنت  الدراسي،  النهار  بقية  أما  منها،  أتعلم  خبرة 
البرنامج اليومي للروضة، بعد األسبوع األول كنت أتلقى 
التعليمات اليومية، وأنا أتولى زمام األمور طيلة اليوم، إلى 
أن أصبحت أملس التغير الذي طرأ على األطفال، عندها 
بدأت أجد طريقتي اخلاصة يف التعليم، طريقة تتلخص 
تخرج  أن  إلى  ثقتهم  واكسب  معهم  اعمل  تنجح  كي  يف: 
أطفالي مبستوى عال وغير متوقع من معلمة جديدة ليس 
لها معرفة أو خبرة يف هذا املجال، الشيء الذي شدني 

ألكمل يف هذا املجال بدافعية أكبر وشغف أشد.

مكاناً  لنفسي  وصنعت  الروضة،  هذه  يف  نفسي  أثبتُّ 
أصبحت  نعم  فتره قصيرة،  ويف  املجال،  هذا  يف  متميزاً 
معلمة  الصدفة  مني  صنعت  القول،  صح  إن  أو  معلمة، 
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حتفظ األطفال القرآن، وتعلم احلروف واألعداد واملفاهيم 
الرياضية البسيطة، تلعب معهم، أو يلعبون معها، وإن قلت 
بأيديهم  أراهم جميعاً حولي ميسكون  بالبرد،  لهم أشعر 
الصغيرة بيدي، ليمدوني بالدفء، فآخذ من دفء أيديهم 

الصغيرة احلب والثقة واألمل.

اتصال آخر ودورة تدري�بية

واألناشيد  احلروف  تعليم  هو  التعليم  أن  أعتقد  كنت 
القراءة  على  مقدرتهم  هو  التعلم  ومقياس  واألعداد، 
مهارات  جميعها  أن  أعلم  لم  والطرح.  واجلمع  والتهجئة 
ويعيدها  املقبلة،  السنوات  يف  الطفل  يتعلمها  سوف 
يف  الروضة  مديرة  من  اتصاالً  تلقيت  أن  إلى  ويكررها 
العطلة الصيفية غّير حياتي، »دورة تدريبية مع مؤسسة 
عبد احملسن القطان«. ذهبت يف اليوم التالي إلى الدورة، 
مربيات  من  األول  الفوج  بتخريج  احتفال  هناك  وكان 
الطفولة املبكرة، ُقدمت من خالله بعض املشاريع، وألنني 
ماذا  فضولي،  ثار  قدمنه،  الذي  العمل  طبيعة  أفهم  لم 

يفعلون؟ وكيف؟

الدرجة؟  هذه  إلى  ومندمجون  مستمتعون  األطفال  ملاذا 

عباءة  حول  األول  املساق  يف  األول  لقائي  منذ  وبالفعل 
أتعلم عنها  أن  وأحببت  الطريقة،  لتلك  اخلبير، اجنذبت 
أكثر وأكثر. تولدت لدي رغبة يف التغيير، تغيير طريقتي 
ونختبر  معاً  نتعلم  وطالبي  أنا  فأصبحت  التعليم،  يف 
البعض، نتساءل نبحث  آراء بعضنا  األشياء سوياً، نتقبل 
ذواتنا  نصنع  املهام،  نتشارك  والبدائل،  احللول  ونقدم 
نصقل شخصياتنا، ننحت مستقبلنا معاً، لنترك بصمة يف 

املاضي، تكتب لنا املستقبل الذي نرنو إليه.

عباءة الخبري كمشروع تعلم لي ولطالبي

علمت وتعلمت عبر منهجية عباءة اخلبير، فصممت العديد 
من املشاريع التطبيقية، ومنها هذا املشروع الذي هدفت 
من خالله أن يتعلم األطفال عن أجدادهم، وينظرون لهم 
بنظرة مختلفة، يتعرفون على احتياجاتهم، يضعون انفسهم 
يف مكانهم، كيف ميكن أن يشعروا باللحظة التي يفقدون 
فيها قدرتهم على احلركة بسهولة، اللحظة التي يفقدون 
فيها قوتهم، ليس ذلك فقط، بل وأن يعرف األطفال كبار 
السن أكثر، أردت أن يروا اجلانب اآلخر لكبار السن الذي 
يحتم علينا أن نقدرهم ونحترم خبرتهم الطويلة يف احلياة، 
ونقدم  واالحترام،  بالتقدير  نشعرهم  مشاعرهم،  نحترم 

أبو صبيح تعرض أعمال األطفال وحتاورهم حول ما قاموا به.
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لهم الدعم املستمر فطفل اليوم هو شاب الغد هو نفسه 
كان  املشروع،  هذا  يف  العمل  أثناء  ففي  املستقبل،  مسن 
األطفال ليسوا يف عمرهم، ولكن كبار يف عمق تفكيرهم 
يف املواقف التي يوضعون فيها، كيف ينصب تفكيرهم يف 
من خالله  ليقدموا  األفضل  احلل  واختيار  احللول  وضع 
اجتاهها،  باملسؤولية  شعروا  مسنة  لسيدة  املساعدة 
التي  مشاكلها  على  والقضاء  االبتسامة  لوجهها  فأعادوا 
الذي  بيتها  فأصلحوا  احللول،  لها  يجدوا  بأن  أوكلتهم 
الوحدة  على  قضوا  كما  منه،  تخرجها  أن  الدولة  أرادت 
يضم  مكان  إلى  بيتها  حولوا  بأن  منها  تعاني  كانت  التي 
يدوية تعود إليهم بالدخل  مسنني آخرين، ينتجون أعماالً 
املادي واملعنوي أيضاً، كما أقنعوا ابنها الذي عاد إليها بعد 

سنني طولة، ويريد أن يبيع البيت بالعدول عن ذلك.

فيه عن  الدراما  آخر، حتدثت  أيضاً يف مشروع  وعلمنا 
الثالثة«.  واألطفال  »الغولة  وهي  خرافية  شعبية  قصة 
رغبت أن أتعرف مع األطفال على أساس تلك املخاوف 
العميقة التي سكنت فينا نحن الكبار، وبدأنا نحن أيضاً 
مرة  معهم  الدائرة  تدور  ال  وكي  أطفالنا،  يف  زرعها  يف 
التي  املخاوف  تلك  أساس  عن  يبحثوا  أن  أردت  أخرى، 
العمل على  الزمن، فنتعرف من خالل هذا  صنعت عبر 
اآلخر املختلف، الذي ال نتقبله ملجرد االختالف يف شكله 
أو بشاعة وجهه، دون أن نعطيهم الفرصة ليتحدثوا عن 
أنفسهم، فمن خالل العمل، عرف األطفال أن الغولة هي 
فغير  مؤذية،  غير  وهي  عنا،  غريباً  وليس  عادي،  كائن 
معها  تعاطفوا  أنهم  بدليل  عنها،  انطباعهم  األطفال 
لها أرضها، وحلوا  ووافقوا على أن يساعدوها، فزرعوا 
أنهم  إلى  وتوصلوا  تواجهها،  كانت  التي  املشكالت  لها 
توفر عليهم  أن يستفيدوا من حجمها، ألنها  يستطيعون 
الوقت واجلهد، وتستطيع أن تنجز املهام بوقت قياسي، 
نحوها،  بلدتهم  سكان  نظر  وجهة  تغيير  يف  وساهموا 
وخلصوها  بلدتهم،  يف  بيتاً  لها  فبنوا  بذلك،  وأقنعوهم 

وعائلتها من نبذ املجتمع وإقصائه لهم.

حتى شخصيتي لم تنُج

التعليم  يف  طريقتي  يف  التدريبية  الدورة  هذه  تغير  لم 
التعامل  الالمبالية اجتاه  بل غيرت يف شخصيتي  فقط، 
أطفالي  من  أتقبل  أكن  فلم  أسرتي،  ومع  اآلخرين،  مع 

قالب  صنع  أو  الطعام  طاولة  إعداد  يف  لي  مساعدتهم 
األن،  أما  وراقبوا،  فقط،  اجلسوا  لهم  أقول  كنت  حلوى، 
فأنا أقبل مشاركتهم لي حتى لو أفسدوا القالب »ودمروا 
أيديهم  إذا صنعته  أطيب  يكون  احللوى  فمذاق  املطبخ«، 
أستغرب من طفلتي عندما  فلم  كان محترقاً«،  لو  »حتى 
الرغم من  تذوقته على  قالب حلوى  أطيب  إنه  لي  قالت 

أنه كان محترقاً.

أنني  أربعة وثالثني عاماً، ال أحتسب  اآلن أصبح عمري 
عشت  ألنني  األخيرة،  األربعة  األعوام  سوى  منها  عشت 
فيها طفولتي وشبابي وصنعت فيها شخصيتي املستقلة، 
فتركت ظلي وبحثت عن نفسي يف رحم احلياة، ألجد رقية 

صبح من جديد، رقية التي تستعيد ما فقدت.

روضة سنابل اإلميان- بيت اجزا

أبو صبيح واألطفال خالل نشاط حول حماية البيئة باستخدام 
الدراما يف التعليم )القدس، 2013(.


