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حر�ست �أن متثل هذه �ل�سفحات ق�سة لتجربة �سخ�سية، و�نطباعات خا�سة �أكرث، مما متثل تاريخًا لهذه �لفرتة من حياتي. ق�ستي هنا، 
رمبا، تعني �إعادة تنظيم �لأحد�ث �لتي تظهر يف حياتنا. وتعلم �أي�سًا �حلياة و�رتباطها بحياة �لآخرين، �إذ �أردت �أن �أر�سم يف خطابي 
�أبرز مالحمها من خالل عر�س لأحد�ث منتقاة  بها، و�أر�سم  �لتي مررت  �لثقافية و�لجتماعية و�لعلمية  لنمط �حلياة  �إطار�ً  للقارئ، 

ت�سكل يف جمموعها �سورة لتلك �لرحلة.

كنت م�سغوفًا جد�ً باللعب مع �لأطفال، حتى عندما م�سيت من تلك �ملرحلة، بقيت �أحبها، و�أحب �للعب معهم، حيث كنت �أعترب 
�أن �لعمل مع �لأطفال من �مل�ستحيالت، و�أنها تقت�رس على �رسيحة معينة من �لنا�س )كما يعتقد �لكثري من �لنا�س لالأ�سف(، وكنت �أ�ستعني 

يف كل �سوؤوين �لتي تتعلق بالعمل معهم بالأ�سخا�س �خلرب�ء �مل�سهورين يف �لعائلة، �لذين يحفظون بع�س �خلرب�ت �جليدة.

األطفال
عتبة جتربتي ومآلها

غ�صان اأبو لبدة

القـــرار
در��سة  �أنوي  كنت  �أن  وبعد  �جلامعية،  �لدر��سة  مرحلة  يف 
قرر  �سف(،  )معلم  �لتدري�س  تخ�س�س  �أو  �لأطفال  ريا�س 
و�لدي وبحزم �أن �أتعلم تخ�س�سًا �آخر، رمبا لتكد�س �خلريجني 
يف تلك �ملجالت. وحقيقة، لقد و�سلت �إىل مرحلة �قتنعت 
تعلم  دون  م�ستقبلي  بناء  يف  �أم�سي  �أن  �أ�ستطيع  لن  �أنني  فيها 

تخ�س�س ميكنني �أن �أعمل بعده مبا�رسة.

البداية – الكتاب األصفر
لقد بد�أت يف �لعطلة �ل�سيفية بقر�ءة كتاب قدمي، قد حتولت 

وقد  �سطر�ً،  منه  �أقر�أ  مل  لأنني  �لأ�سفر؛  �للون  �إىل  �سفحاته 
�أهد�ه يل �أخي �لأكرب فيما م�سى )�لتعامل مع �لأبناء �ل�سغار(. 
بد�أت �لقر�ءة وكان �لكتاب خم�س�سًا للمبتدئني، وم�سيت �أقر�أ 

مو�سوعًا تلو �آخر، و�أدمنت حفظ �لكلمات �ملر�فقة.

صعوبات
مبجرد �أن �أنهيت �لدر��سة �جلامعية، �لتحقت بالعمل �لطوعي 
جمال  يف  �لعاملة  ل�سيما  �ملجتمعي،  �لعمل  موؤ�س�سات  يف 
�لطفولة، وتنقلت بني خميم �سيفي و�آخر، وكنت على �لرغم 
من حتم�سي، �أجد �سعوبة يف �لعمل مع �لأطفال، ول �أخفيكم 
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�أنني �أح�س�ست بالإحباط لفرتة، ومن ثم عاودت �ملحاولت 
مرة �أخرى، وبد�أت �أرى حت�سنًا كبري�ً، وعندما ر�أيت �لنتائج 
�رست �أحتم�س �أكرث، و�رست مميز�ً يف �لعمل معهم، وبتطبيق 

�لأن�سطة معهم.

انطباع الناس
بكل �سدق مل �ألَق �لت�سجيع �لكايف من �لنا�س من حويل لالأ�سف، 
مادي،  مردود  بال  هذ�  عملي  �أن  يرون  �لأقرباء،  بع�س  فكان 
�للتحاق  هو  للتعلم  �لوحيد  �ل�سبيل  و�أن  للوقت،  م�سيعة  هو 
من  �لآخر  �لبع�س  وكان  علمي،  ب�سكل  للتعلم  �ملعاهد  باأحد 
�لأ�سدقاء ي�سخرون من جهودي �لتي كنت �أبذلها، و�أ�رسرت 
على �لتعلم؛ لأنني كنت بالفعل، �أريد ذلك على �لرغم من قلة 
�لإنرتنت منت�رس�ً، ومل تكن  �لتعلم )مل يكن  �مل�سادر، و�أدو�ت 
تتوفر لدي �مل�سادر �خلا�سة بالعمل مع �لأطفال(، وقد �لتحقت 
بـ»برنامج �لدبلوم« يف �أحد �ملعاهد �لذي يعمل يف جمال �لتنمية 
و�لرتبية مع �لأطفال، و�للتحاق بالعديد من �لدور�ت �خلا�سة، 

بالعمل مع �لأطفال بتقنيات خمتلفة.

�أهمية  رمبا در�ست �لإعالم باجلامعة؛ لإ�رس�ر من حويل على 
هذ� �لتخ�س�س، وقلت وقتها ميكن لهذ� �لتخ�سي�س �أن يفتح 

�أمامي جماًل )للوظيفة �أو �لعمل(.

بداية الشعور بالنجاح
لقد كنت �أ�ستغل �أيام �لعطل ملتابعة ما بد�أته، و�بتهجت بقدرتي 
باإمكاين فهم  ب�سهولة، و�أن  �لأطفال  �أعمله مع  ما  قر�ءة  على 
�لعمل معهم )على �لرغم من رد�ءة �مل�سادر يف ذلك �لوقت(، 
حتى  للمحيطني  قدر�تي  �أظهر  بد�أت  �أنني  �أخفيكم  ول 
يعريوين �نتباههم، وبد�أت �لتن�سيق مع بع�س �ملد�ر�س �خلا�سة 
�ملحيطة، وبالفعل رحب �ملعلمون بقدرتي على �لفهم �ل�رسيع، 
�ملقبول  و�أد�ئي  �لالمنهجية،  �لأن�سطة  �لأطفال يف  للعمل مع 
م�ستوى  على  �ملتميزين  من  و�رست  �ملطلوب،  وبال�سكل 

�لعمل يف جمال �لتن�سيط مع �لأطفال.

ما واجهني طوال الفرتة املاضية مع األطفال
�ملدر�سية  �ملناهج  تقبل  ب�سعوبة  �لطالب  معاناة  �ألحظ  كنت 
ورمبا مل  و�إدر�كهم،  طاقاتهم  يفوق  ما  فيها  ويرون  �ملطورة، 
�لطالب،  على  و�إيجابياتها  ب�سلبياتها  جيدة  معرفة  على  �أكن 
�لتجهيز�ت  قلة  �إىل  �إ�سافة  نظري،  �ملعلم من وجهة  وكذلك 
�سيئًا  �لدر��سية  �ملو�د  فهم  يجعل  كفايتها،  عدم  �أو  �ملدر�سية 
�لعلوم  �أن منهج  �لأطفال  �أمل�س من  �سعبًا، حيث كنت د�ئمًا 

كتاب  باأنه  وو�سفه  �ملطلوب  معرفة  وعدم  بال�سعوبة،  يت�سم 
غام�س، وكذلك �لريا�سيات، فكنت د�ئمًا �أبحث مع نف�سي 
طرق  على  وتاأهيلهم  �ملعلمني  تدريب  �ساأنها  من  طرق  على 
من  وميكنها  للطالب،  �ملنهاج  تو�سيل  يف  ت�ساهم  �أن  ميكن 

�إ�رس�ك �لطالب يف �لعملية �لتعليمية.

نقلة نوعية حتمية
�آلف  ورمبا  مئات  مع  وهناك  هنا  �لعمل  من  �سنو�ت  وبعد 
�لتن�سيط،  تقنيات  يف  متنوعة  جمالت  يف  غزة  يف  �لأطفال 
عملت  �لذي  �لأول  �ليوم  �حلظ،  وحل�سن  �أتذكر،  زلت  فما 
مع �لأطفال يف مركز �لقطان للطفل منذ �سبع �سنو�ت، فطاملا 
حلمت �أن �أعمل مع �لأطفال خارج �حلجرة �ل�سفية؛ لأعزز 
مع  �لعمل  رويد�ً  رويد�ً  وبد�أت  بد�خلها،  يتعلمونه  ما  معهم 
متنوعة  �أن�سطة  عرب  بغزة،  للطفل  �لقطان  مركز  يف  �لأطفال 
�لتي  �ملركز،  مبكتبة  �ملتوفرة  �لق�س�س  و��ستخد�م  ومتعددة، 
�لق�سة،  رو�ية  ورمبا  وكتاب،  ق�سة  �ألف  مائة  عددها  يفوق 
�ملدر�سة،  من  �ملت�رسبني  �لأطفال  مع  �لعمل  بعدها  لأبد�أ 
�لتو��سل  بعد  جديد،  من  �سحيح  ب�سكل  للعودة  وتاأهيلهم 
مع �ملدر�سة و�ملعلمني. ف�سكلنا جلنة تتكون مني، ومن معلمي 
�ملدر�سة، من �أجل �إحد�ث تكامل يف �لعمل، وبعدها بد�أت 
�لتطور،  على  قادرون  �لأطفال  �أن  مبا�رس  ب�سكل  �ألحظ 
ن�سطًا  �ملعلم  جتعل  �لتقليدية  �ملناهج  �أن  �أدرك  هنا  بد�أت  وقد 
�لطالب  يجعل  منهجًا  �أن جنعله  بينما ميكننا  �سلبيًا،  و�لطالب 

ن�سطا وحمور �لعملية �لتعليمية.

ورش القصة يف الدراما
�لتي  �لدر�ما  يف  �لق�سة  ور�س  يف  م�ساركتي  كانت  لقد 
�لرمياوي عرب »�لفيديوكونفر�س«  �لزميل مالك  �ساركنا فيها 
مبثابة  �هلل  ر�م  يف  �لقطان  �ملح�سن  عبد  موؤ�س�سة  مقر  من 
مرحلة  لبد�ية  �لأ�سا�سية  �لنقلة  كانت  لعلها  �نطالق،  نقطة 
�مل�ساركة  تلك  �أجابت  ورمبا  �لإطار،  خارج  للعمل  جديدة 
خالل  من  �إل  �إجابة  لها  �أجد  مل  �لتي  �لعديدة  �أ�سئلتي  عن 
�لتجارب  من  �لعديد  طبقت  وقد  �لور�س،  تلك  تنفيذ 
�أعتقد  وكنت  �ملركز،  �أطفال  مع  و�لتعبريية  �ل�ستك�سافية 
خالل  من  �أبحث  �أن  حاولت  ولكن  �سيء،  كل  هذ�  �أن 
�لزمالء  مع  وتو��سلي  �لبحث،  مركز  لإ�سد�ر�ت  قر�ء�تي 
ور�س  تنفيذ  �إىل  �إ�سافة  باملو�سوع،  �جلديد  ومو�كبة  هناك، 
مالك  �لزميل  مع  بالتعاون  �لأطفال،  مع  �لدر�ما  يف  �لق�سة 
�لعديد من  بتنفيذ  �لفيديوكونفرن�س«، لأقوم  �لرمياوي »عرب 
�لور�س و�لأن�سطة ذ�ت �لعالقة. وقد كان نتيجة تلك �لور�س 
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و�لرب�مج غنية وقادرة على �لإثارة و�لت�سجيع و�ل�ستك�ساف 
لتطوير  و�لتحليق  متعددة،  جتارب  يف  �خلو�س  خالل  من 

�لقدرة على فهم �أنف�سهم.

مشاركتي يف املدرسة الصيفية
�سياق  �لدر�ما يف  �ل�سيفية:  �ملدر�سة  م�ساركتي يف  من خالل 
خالل  من  �أعمق  هو  ما  يف  �أخو�س  �أن  ��ستطعت  تعلمي، 
�نخر�طي بالدور و�إنتاج �ملعاين خمتلفة، ومن خالل �مل�ساقات 
�أ�ستق�سي �لق�سية، و�مل�سكلة  �أن  �أخري�ً  �لتي تعلمتها ��ستطعت 
لكي  �أعلمه  ل  ما  لأ�ستك�سف  �ملزيد  و�أنتظر  معها،  و�لتعامل 
وهي  حياتي،  يف  �لأ�سا�سية  �لنقلة  مبثابة  كانت  وقد  �أعمله. 
جتاربي  و�سقلت  �لكثري  يل  �أ�سافت  نوعها،  من  فريدة  جتربة 

وحققت يل تغيري�ً كبري�ً ونوعيًا.

لقد كان �سبب م�ساركتي يف �ملدر�سة �ل�سيفية للدر�ما لرغبتي 
قد  معرفة  �أنتج  �أن  �أ�ستطيع  خالله  من  بربنامج  �للتحاق  يف 
�لوقت  ويف  معًا،  و�ل�سخ�سي  �ملهني  �ل�سعيد  على  تفيدين 
نف�سه جتيب عن �أ�سئلتي �لعديدة �لتي مل �أجد لها �إجابة �إل من 
خالل تلك �لتجربة �لفريدة و�لر�ئعة �لتي متكننا من �لنطالق 
نحو �لأفق بال تردد، و�أ�ستطيع من خاللها �لعمل على ق�سايا 
مع  �ملبا�رس  عملي  خالل  من  وتو�جهني  و�جهتني  متعددة، 

�لأطفال و�ملهنيني مبركز �لقطان للطفل.

بعد االلتحاق باملدرسة الصيفية
�ملدر�سة  بتلك  �للتحاق  فر�سة  �أغتنم  �أن  متكنت 
�ل�سيفية، �لتي �أ�سافت يل �لكثري، وهذ� ما �ساهده من 
حويل �سو�ء يف حميط عملي �أو حتى بني �أفر�د �أ�رستي، 
فكانت نقطة �لنطالق للبدء بتعليم �جلديد يف �لتعليم 
»�لدر�ما يف �سياق تعلمي«، وتنفيذ �لور�س و�لأن�سطة 
بدء�ً  �ملتنوعة،  بفئاتهم  �لأطفال  مع  و�لعمل  و�لرب�مج 
�ملر�هقة،  مبرحلة  و�نتهاء  �ملبكرة  �لطفولة  مبرحلة 
و�إتاحة �لفر�سة �أمامهم لال�ستق�ساء و�لتفكري با�ستخد�م 
جزء  �لدر�ما  �أن  ومبا  و�ملوؤثرة،  �لفعالة  �لدر�ما  عنا�رس 
مع  �لعمل  �ل�سهل  من  فكان  �لثقافة،  من  يتجز�أ  ل 
�لفئات �مل�ستهدفة يف مو�سوعات خمتلفة، حيث كانت 
�لعملية  وتطبيقاتي  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  يف  م�ساركتي 
�ملدر�سة، مبثابة رحلة معرفية  بعدها، وتنفيذ متطلبات 
�ملمار�سات  خالل  من  و�لتطوير  �لتح�سني  �إىل  تهدف 
من  تنفذ  كانت  �لتي  و�لتح�سري�ت  للور�س  �لتطبيقية 

خالل �لتجربة �لعملية.

بعد عامني يف املدرسة الصيفية
بعد �أن �أ�سبحت �لدر�ما تتخلل كل �ملو�سوعات �لتي ننفذها 
مع  ننفذها  �لتي  �خلطط  جميع  يف  وتدخل  �لأطفال،  مع 
للعمل  �عتمدتها  �لتي  �لثقافية  �لرو�فد  �أحد  كونها  �لأطفال؛ 
�حلياة،  لفعل  مبحاكاتها  للطفل  جلاذبيتها  نظر�ً  �لأطفال،  مع 
�لدر�ما  فيها  يع�سقون  مرحلة  �إىل  �لأطفال  مع  و�سلت  فقد 
ميقتها  �لتي  و�لنو�هي  �لأو�مر  عن  لبتعادها  �لتعليم؛  خالل 
متعددة  مو�سوعات  ناق�سنا  فقد  دومًا،  عليها  ويتمرد  �لطفل 
فقد  عملنا،  جمال  ب�سبب  يرجع  وهذ�  منهجية،  تكن  مل  رمبا 
و�أ�ستذكر  �لدر�ما.  بو��سطة  باخلرب�ت  �لأطفال  مند  �أ�سبحنا 
�لتعبري  حرية  على  يعتمد  كان  �لأطفال  مع  عملي  �أن  د�ئمًا، 
على  �أي�سًا  �أعتمد  وقد  ق�سة،  �أو  لفكرة  �لفعل  �أو  بالقول 
�لقدر�ت �لإبد�عية للطفل، ول يعتمد على �أي ن�س �أو حو�ر 
يحفظه �لطفل وعنا�رسها هي �حلركة و�لرجتال ولعب �لدور 
مب�ساركة �ملعلم/�ملن�سط، وقد �ساهمت �لدر�ما �لتي ��ستخدمتها 
�لتعاون، ومعرفة  �إك�ساب �لأطفال �لقيم �لجتماعية مثل  يف 
�ملا�سية،  �لأحد�ث  نناق�س  كنا  كثرية،  �أوقات  ويف  �حلقوق. 
وبع�س �لتجارب �لعلمية، �إ�سافة �إىل بع�س �لدرو�س �ملنهجية 
بال�سكل  فهمها  على  �لأطفال  �سعوبة  مدى  لحظت  �لتي 

�لتقليدي.

مركز القطان للطفل/ غزة


