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من  يوم  يف  أنني  أتصور  ولم  بها  مررت  ذكريات  من  كم 
األيام سوف أعود ألكتب عنها، وعما فيها من ألم، فها هو 
تنهال على خاطري، هل سيجد  والذكريات  القلم يخط، 
ما  رغم  لالستمرار  يدفعه  ما  الذكريات  هذه  القارئ يف 

فيها من ألم؟

جئت  األول،  كانون  شهر  وبالتحديد يف   ،1977 العام  يف 
للعالم وأنا أحمل رقم 11، البنت اخلامسة واملولودة احلادية 
عشرة يف أسرة أبي وأمي، رقم 5 يف اإلناث، ورقم 11 بني 
على  والدي  ووافق  تهاني،  سأسّميها  أمي  قالت  أخوتي، 
االسم، ولم يعلما كم سيجلب لهم هذا االسم من مشاكل، 
وأصبح كل أهالي احلي مخاصمني ألمي وأبي؛ وذلك ألن 
االسم كان تهاني، يف وقت كانت األحزان تخّيم على أهل 

احلي بسبب وفاة رجل مهم من األقارب يف ذلك الوقت.

االبتدائي،  اخلامس  الصف  وأصبحُت يف  السنني  ومّرت 
مكثت  الوجه،  منطقة  يف  املغلي  باملاء  للحرق  وتعرضت 
شهراً كاماًل حزينة وخائفة من أنَّ وجهي لن يعود لطبيعته، 
وكلما كان يأتي أحد لالطمئنان علّي، كان يرميني بتعليقات 
مؤملة، ومن هذه التعليقات )مسكينة، أصبحت معاقة، قد 
ه وجهها ... الخ(، وهذا الكالم املؤلم أشعر به حتى  تشوَّ

رقم 11 واسمها تهاني

تهاني لدادوة

اآلن، وبقي أثره حتى بعد أن زالت آثار احلروق من وجهي.

أكثر  بالتعليم  أطمح  كنت  السادس،  الصف  إنهائي  بعد 
فأكثر، وكانت مدارس قريتنا يف ذلك الوقت تعلّم البنات 
للتعلم مع  يتم االنتقال بعدها  للصف السادس فقط، ثم 
لو  حتى  وأتعلم  أقرأ  أن  أريد  أنا  ألمي:  فقلت  الذكور، 
بنّيتي؟ كيف  يا  والدّي: هل جننِت  الذكور، فقال  كان مع 
ستتعلمني مع الذكور؟ هل تفكرين بأنك ابنة مدينة؟ عليك 
دائماً  أنت  ألمي:  فقلت  قرية.  يف  نعيش  أننا  تنسي  أال 
الولد، وبعدها  تعليم  البنت أهم من  تعليم  أّن  تقولني لي 
أقنعت أمي بالتعلم يف مدرسة الذكور وأقنعت أبي كذلك.

يف  والتاسع  والثامن  السابع  الصفوف  دراسة  وأكملت 
مدرسة الذكور، وكنت أنا وبنتان من القرية كلها يف مدرسة 
من  البنات  كل  أمام  التعليم  مجال  ُفتح  وبعدها  الذكور، 
بعدي بهذه الطريقة، ما شجع أهالي القرية على التفكير 
يف بناء مدرسة ثانوية لإلناث فقط، وما زالت قائمة حتى 
هذه  من  انتهينا  وبعدها  التعليم،  يف  جداً  ومتميزة  اآلن، 
والدرجة   93.5% معدل  على  وحصلت  بنجاح،  املرحلة 
الصف  هذا  فكان  أخرى،  عقبة  واجهتني  ولكن  األولى، 
)التاسع( آخر مرحلة تعليمية يف مدارس الذكور واإلناث.
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لم أقتنع أن ينتهي تعليمي بانتهاء اإلمكانية، فطموحي يف 
التعليم لم يتوقف هنا، وظهرت عقبة جديدة يف طريقي؛ 
أال وهي عدم وجود مدرسة يف القرية أتّعلم بها بعد نهاية 
رفضاً  تعليمي  أبي  رفض  السبب  فلهذا  التاسع،  الصف 
تعليم«.  بكفي  لبيتها، خلص  »البنت آخرها  وقال:  قاطعاً 
فقلت له: أنا سأتعلم يف رام اهلل، ورفض، فحاولت مرات 
لي  تسمحوا  لم  إذا  له:  فقلت  يوافق،  ولم  معه  عديدة 

بالتعليم سأقتل نفسي، أو أحرق نفسي، أو أنتحر.

واجهت  اهلل،  رام  يف  بتعليمي  أبي  بإقناع  فزت  وعندما 
مشكلة أخرى، وهي رفض مدير التربية والتعليم تعليمنا 
يف رام اهلل، وذلك لقرب قريتنا من بيرزيت. وبعد إصراري 
وإصرار أمي ومحاولتها مع مدير التربية والتعليم، وافق 
من  فقط  وطالبتان  أنا  كنت  اهلل.  رام  يف  دراستي  على 
مدرسة  من  تخرجت  حيث  اهلل،  رام  ودرسنا يف  القرية، 
إلى  تصل  فتاة  أول  وكنت   ،77% مبعدل  الثانوية  البيرة 
التعليمية  املرحلة  لهذه  تصل  فتاة  وأول  العامة،  الثانوية 

يف قريتنا.

جامعة  يف  فسجلت  اجلامعة،  يف  التسجيل  وقت  بدأ 
لم  الشديد  األسف  مع  ولكن  فيها،  قبولي  ومت  بيرزيت 
يتوفر قسط الدخول للجامعة، فأبي كان عاماًل، وكان لي 
أخوان يدرسان يف اجلامعات، أحدهما يف جامعة بيرزيت 
رغماً  املوضوع  فاختصرت  الوطنية،  النجاح  يف  واآلخر 
عني، وتزوجت، ولكن كتبت يف عقد الزواج شرطاً طلبت 
فيه التعليم الحقاً، فوافق زوجي على ذلك. وبعد الزواج 
أجنبت ابنتي األولى، وكنت أعيش يف بيت العائلة. وبعد 
ببناء  بدأنا  الفترة  الثانية، ويف هذه  ابنتي  عامني أجنبت 
بيتنا املستقل عن العائلة، وحتى تلك اللحظة كنت أرغب 
زوجي يف شرط  فناقشت  التعليمية،  مسيرتي  إكمال  يف 
التعليم الذي كتبته يف عقد الزواج، وقال لي: أنا وعدتك، 

وعندما تتاح الفرصة سأيف بوعدي.

بدأت االنتفاضة الثانية، ففكر زوجي بإجناب طفل آخر 
)ولد(، فأجنت طفلة سميتها إميان نسبة للشهيدة الطفلة 
وبعد  نفسها.  الفترة  يف  استشهدت  التي  حجو،  إميان 
عامني، ُرزقنا مبولود ذكر سميته فارس. ورغم حتديدي 
للنسل، رزقني اهلل بطفلني أحمد وبنان، وبنان هذه البنت 
الصغرى التي بدأت معها قصة جديدة، وهي مرض زوجي 

أصيب  أنه  النهاية  فكانت  سنوات،  ثالث  استمر  الذي 
بجلطة دماغية مفاجئة وقاتلة، هكذا كان القدر.

أفكر  وبدأت  معي،  وحدث  جرى  مما  وصعقت  صدمت 
تلك  يف  فقررت  األطفال،  من   6 لدّي  وأنا  سأفعل  ماذا 
اللحظة العودة إلى اجلامعة يف العام 2011، وكنت أدرس 
ألبنائي،  العيش  لقمة  أوّفر  وأعمل حتى  أطفالي  وأدّرس 
فكان العمل األول لي مشاركتي مع جمعية اليونيفيم لدعم 
القريبة  البنات  مدرسة  يف  فعملت  الصحية،  املقاصف 
يف بيتي مدة 3 سنوات، ولكن بعد مرور الثالث سنوات، 
انتهى العقد مع هذه اجلمعية يف نهاية الدوام السنوي يف 
شهر أيار، فبدأت أفكر ماذا أفعل وأنا لم أكمل دراستي 

اجلامعية بعد؟ فكيف سأجد وظيفة أو عماًل آخر؟

وعمي  أبي  سمعت  أهلي،  لبيت  زيارة  يف  وأنا  وصدفة، 
يتحدثان عن بيع قطعة أرض، ومت البيع وأخذت نصيبي 
أنا وأوالدي، وأنشأت روضة أطفال مع قسم حضانة باسم 
االسم  بهذا  وسميتها  الصغار،  البنان  وحضانة  روضة 
نسبة إلى اسم ابنتي الصغيرة )بنان(، التي تركها والدها 
رافضة  كانت  العائلة  أن  من  الرغم  على  وذلك  رضيعة، 
وبشدة موضوع الروضة، بسبب ِكبر املسؤولية علّي كوني 

أرملة، وأحمل مسؤولية أب وأم لستة أبناء.

لكن هذه الروضة حققت جناحاً وأخذ اسمها يتألأل كالنجم 
واملربيات، وطرق  اإلدارة،  الناس من حيث  بثقة  ويحظى 
التدريس، وهي روضة قانونية حصلت على رخصتها من 
بها  أعجبوا  زاروها  وعندما  والتعليم،  التربية  وزارة  قبل 

وبنظام التدريس فيها وبالكادر التعليمي.

وبعد مرور سنتني من تأسيسها، وصدفًة، التقيت بإحدى 
لي:  فقالت  »القطان«،  دورات  مع  شاركت  التي  املربيات 
هل سجلِت يف دورة »القطان«؟ فقلت: ما هو »القطان«؟ 
التي  القطان  احملسن  عبد  مؤسسة  بتعريف  ما  فقالت: 
ال،  لها:  فقلت  األطفال،  مربيات  لتطوير  دورات  تعطي 
فعرفتني بها، وقالت لي سيكون غدا اليوم األول للدورة، 
الدورة  واحضري  اذهبي  رغبت  واذا  مستمر،  والتسجيل 
احتاجه.  ما  هي  الدورة  هذه  تكون  قد  فقلت:  وسجلي، 
ويف الصباح الباكر، ذهبت إلى مركز الهالل األحمر حيث 
ستعقد الدورة، سألت عن املشرف عن هذه الدورة، فقالت 
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املجموعة املوجودة أن املسؤولني هم فيفيان طنوس ومالك 
الرمياوي، فذهبت إلى فيفيان وعّرفتها بنفسي، وقلت لها 
أنا متطفلة عليكم، فقالت لي: ملاذا؟ فحدثتها مبا حصل 
هذه  أسجل يف  أن  منها  وطلبت  الدورة،  بخصوص  معي 
الدورة، فقالت: أحضري معنا ملدة 3 أيام، وبعدها سنرى 
ما الذي ميكن عمله. وفعاًل حضرت هذه الدورة، وطلبوا 
من كل شخص مّنا كتابة تأمالت وتسليمها لهم يف وقت 
محدد، والتزمت بذلك، ومت قبولي أنا ومنى وهي أختي 
ومربية معي يف الروضة، وُسّجلت يف الدورة بناء على رؤية 

لتطوير طاقم الروضة ككل.

والتزمنا مع »القطان« يف الدورات وورش العمل ودورات 
التبادل مع معلمني من بريطانيا  أثناء  التبادل، إذ ذهبت 
إلى روضة السالم يف بيت دقو، ومكثت فيها خمسة أيام، 
وكان هذا التبادل متزامناً مع مشروع تخرجي من جامعة 
اجلامعة،  يف  فصل  آخر  لي  كان  إذ  املفتوحة،  القدس 
والدراسة  العمل  ضغط  بسبب  الثقيل  بالعبء  وشعرت 
معاً، وبعدها مت تخرجي يف متوز العام 2016، وتكلل ذلك 
التربية  يف  بكالوريوس  شهادة  على  وحصولي  بنجاحي 
استمرت  وبعدها  األولى(،  األساسية  )املرحلة  االبتدائية 
يف  أيضاً،  وشاركُت،  »القطان«،  دورات  يف  مشاركتي 

مهرجان العلوم يف روضة اجلنان األمريكية.

املربيات  من  كمجموعة  عملنا  »القطان«،  برنامج  ضمن 
وأصبحنا عائلة واحدة ننتظر اللقاء تلو اللقاء، ويزيد ما 
بيننا من تشارك وتبادل كلما مرت األيام، فهذه املؤسسة 
معنا  عمل  من  وهي  والتفاؤل،  األمل  فينا  بثت  من  هي 
على بناء برنامج تعليمي مختلف عن تلك األمناط املعروفة 
سابقاً، فمن خالل هذه البرامج نعلّم ونتعلم أمناط تعليم 
وتبادل  التعليم،  يف  والدراما  اخلبير،  عباءة  مثل  جديدة 
عملي  أحب  وكنت  روضتي،  عملي يف  فتابعت  اخلبرات، 
جداً، وكان األطفال يف هذه الروضة يحبونني حباً شديداً، 
لدرجة  بي  متعلقني  األطفال  وأصبح  األمهات،  وكذلك 
امتحاناتي  لتقدمي  اجلامعة  إلى  أذهب  كنت  عندما  أنني 
كنِت؟  أين  التالي يحضنونني ويسألونني  اليوم  وأعود يف 
وبعضهم كان يبكي ويسألني أين كنِت؟ وميسكون بعباءتي 
ويغلقون الباب حتى ال أخرج مرة أخرى وأتركهم، فكنت 
تفعلني  ماذا  األمهات،  يسألونني  بأمهاتهم  ألتقي  عندما 
مع األطفال حتى يحبونك أكثر منا ونحن أمهاتهم؟ فقلت 

أحبهم كأطفالي متاماً،  أيضاً  وأنا  متبادل،  إنه حب  لهن 
ذوي  األطفال  وبخاصة  وأحضنهم،  حنان  بكل  وأعاملهم 

املشاكل مبختلف أنواعها.

األطفال  تربية  إلى  تسعى  التي  واملربية  األم  أزال  ال  أنا 
والشخصية  وأزرع فيهم األخالق احلميدة  تعليمهم،  قبل 
على  البسمة  وأرسم  واالحترام،  والتقدير  القيادية 
شفاههم، حيث يتميز األطفال الذين يتخرجون من هذه 
الروضة بشخصيات متلك نوعاً من االعتماد على الذات، 
وما زلت أطمح يف النجاح أكثر وأكثر، وأسعى إلى زيادة 
أعداد األوالد يف الروضة، وكذلك أطمح، أيضاً، يف فتح 
وأعلّم  األولى،  األساسية  للمرحلة  خاصة  مدرسة  قسم 
فيها ما تعلمته من »القطان«، كي أشارك أكثر يف التأثير 

يف األطفال ويف التعليم ويف املجتمع.

روضة البنان الصغار - املزرعة القبلية

جانب من تطبيقات املربية تهاني لدادوة مع أطفال روضة البنان 
الصغار/ املزرعة القبلية.


