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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

مربية  فكوين  ر�سالتي،  بخط  �أبد�أ  �أين  من  �أعرف  ل  حقيقة 
د�ئمة  كنت  �أطفال،  ريا�س  �إد�رة  بوظيفة  و�أعمل  �أطفال 
�لرتبوي  �مل�سار  يف  �ملفقودة  �حللقة  عن  و�لبحث  �لتفكري 
ريا�س  يف  �لفجوة  تلك  ت�سد  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �لتعليمي، 
�لأطفال. وكون �لطفل ميثل �لركن �لأ�سا�سي يف بناء �ملجتمع، 
فنحن بحاجة �إىل تقوية هذ� �لركن وتدعيمه وتنميته وتزويده 
و�سقل  بناء  على  ت�ساعد  �لتي  و�حلاجات  �ملقومات  بكل 
�سخ�سية �سليمة نا�سجة وقوية، وبخا�سة يف ظل �ل�سعوبات 

�لتي نو�جهها كاأقلية عربية يف �لبالد.

�لدر�ما يف  �ل�سيفية:  ��سرت�كي يف �ملدر�سة  وهنا، ومن خالل 
من  �لكثري  على  �أح�سل  بد�أت  �أنني  وجدت  تعلمي،  �سياق 
بد�أنا  �أن  وما  �لطويل.  وبحثي  ت�ساوؤلتي  حول  �لإجابات 
�لعمل كطاقم بجمعيتنا )جمعية �لإثر�ء �لرتبوي- �لبعنة( على 
دمج �لدر�ما يف ريا�س �لأطفال �لتابعة للجمعية، حتى بد�أنا 
ن�سعر �أننا متكنا من �لإم�ساك بطرف �خليط �لذي �سيمالأ تلك 
�لفجوة، و�لذي بدوره �سيعمل على تطوير وتغيري مهم جد�ً 
يف جمال �لطفولة �ملبكرة. وهنا �أود م�ساركتكم جتربتي �ملميزة 
�لتاأقلم مع �لأطفال  �أطفال كانو� يعانون من عدم  و�ملثرية مع 

البحث عن احللقة 
املفقودة

فاطمة بكري

�ل�سنة  يف  در��ستي  خالل  وظيفتي  متحورت  �لتي  �لآخرين، 
�لثانية يف �ملدر�سة �ل�سيفية حولهم.

هم �أطفال من بو�قي قرية تدعى رمية، حماذية ملدينة »كرمئيل« 
�لقائمة على �أر��ٍس تعود ملكيتها لأهايل قريتي – قرية �لبعنة 
�لت�سبث  على  �سكانها  ينا�سل  ز�ل  وما  نا�سل  �لتي  �جلليلية، 
�أر�س منها. هوؤلء �لأطفال يعي�سون ظروفًا حياتية  باآخر مرت 
�حلياة  �حتياجات  جميع  من  تخلو  للغاية،  �سعبة  �إن�سانية 
�لأ�سا�سية مثل �ملاء، و�لكهرباء ... . وقد تبنت �جلمعية مهمة 
�أن تخلت عنهم بلدية »كرمئيل«،  دجمهم يف رو�ساتها، بعد 

حيث مل ت�سمح بدجمهم يف �أي �إطار تربوي.

لقد ف�سلنا كطاقم، وعلى مد�ر �سنو�ت، ومل ن�ستطع م�ساعدتهم 
ومن  �لآخرين،  �لأطفال  مع  ويتفاعلون  يتاأقلمون  وجعلهم 
خالل تطبيق ور�س يف �لدر�ما معهم، متّكنا من ك�رس �حلو�جز 
من خالل �لنجاح يف جعلهم ينخرطون بالن�ساطات �لدر�مية 
حقيقة  �أ�سعر  �لعبار�ت،  هذه  �أخط  و�أنا  وهنا  �ملختلفة. 
بق�سعريرة ومتعة يف �آن و�حد؛ تلك �ملتعة ناجتة عن �لبت�سامة 
�لور�س،  �لأطفال خالل  بها  �سعر  �لتي  �ل�سعادة  تنم عن  �لتي 
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وي�ساألونني  ينتظرون  �أ�سبحو�  �لنطو�ئيون،  �لأطفال  فهوؤلء 
ب�سكل م�ستمر متى �ستح�رسين �إىل رو�ستنا، وتعملني معنا.

�أ�سبحو�  �أنهم  لهم،  م�ساهد�تي  خالل  من  لحظت  كذلك 
بخاطرهم، كذلك  يجول  �لتعبري عما  يحاولون  �جتماعيني، 
يف �أول مرة �أ�سبحو� ي�سرتكون يف فعاليات �لرو�سة �ملختلفة، 
�ملنا�سبات  تعر�س يف  رق�سات  �أو  م�رسحية،  �أدو�ر يف  كاأخذ 

�ملختلفة يف �لرو�سة مثل �حتفال عيد �لأم.

طفلة  مني  �قرتبت  �لأم،  عيد  حفالت  �إحدى  يف  �أنه  و�أذكر 
عمرها نحو �ست �سنو�ت من قرية رمية، تدعى ميامة، قامت 
بتقدميي لأمها مبت�سمة: »هذه هي مربيتي �لتي حدثتك عنها، 
�إنها ت�ساركنا يف ن�ساطات يف �لدر�ما، ونقوم بعمل �لق�س�س 
معًا« وقد �قرتبت مني، وهم�ست يف �أذين »�أنا بحبك وبدي 

تزوريني بالبيت«.

فقد  مميزة،  معي  �لدر�ما  ور�س  يف  م�ساركتها  كانت  كذلك 
��سرتكت بلهفة ورغبة �سديدة، ومن خالل ر�سوماتها عربت 
على  عملت  عندما  فمثاًل  �ملختلفة،  و�أمنياتها  حاجاتها  عن 
ق�سة »�لأرنب زرزور«، وطلبت منهم تخيل بيته وحمتوياته، 
�أنها ر�سمت ف�ستانًا على كل  لفت نظري يف �أحد ر�سوماتها 
لتزيينه، وعندما �ساألتها حول  �ألو�نًا ز�هية  �لورقة، م�ستخدمة 

ما ر�سمت قالت: »هذ� �لف�ستان حلو ع�سان يلب�سو زرزور«، 
يف  �رسير�ً  متتلك  ل  طبعًا،  )هي  كبري�ً  �رسير�ً  �أي�سًا  ور�سمت 
�حلقيقة(، ور�سمت بابًا مرتفعًا من �لأ�سفل. وعندها �رسحت 
و�رس��سري...«،  فري�ن  بفوت،  �لفتحة  هاي  »من  قائلة  يل 
�سم�س  »هاي  قالت:  كبرية،  �سم�س  وفوقه  �سباكًا  ور�سمت 

ع�سان تفوت على �لبيت ...«.

و�ل�سعادة  �لبت�سامة  جد�ً،  موؤثرة  حلظات  بالفعل  كانت  لقد 
مرة،  لأول  �أ�سعرتني،  ميامه؛  �أبدتها  �لتي  �لثقة  �أو  و�جلر�أة 

ب�سعادة ل تو�سف.

وبالن�سبة يل، �آمنت كل �لوقت �أن �لرغبة، و�حلب، و�لتقدير، 
و�ل�سعور بالأمان، وحتفيز �لإبد�ع هي �أ�سا�س يف �لعمل مع 
�لأطفال، وهذه من �أهم �لقو�عد �لتي ترتكز عليها �لدر�ما.

�لدر�ما،  �آلياتنا ومعرفتنا يف  �أن ن�ستمر يف تطوير  باأّمل  �أتطلع 
لكي نتمكن من �إحد�ث �لتغيري �ملطلوب يف مناهجنا، وتطوير 
�أطفالنا، ومن ثم ن�رس �لدر�ما يف  �أ�ساليب �سحية وناجعة مع 
�أو�سع يف جمتمعنا، ملا فيها من فائدة كبرية من  �لتعليم ب�سكل 

�أجل بناء جيل مبدع وخالق.
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