
فتاة بعشر مواهب إبداعية 
حياتي كمها منافسة منذ سنوات عمري األولى ": أريج المدهون"الطفمة 

أمينة زيارة /غزة
تبيرؾ حنكتيا وفطنتيا ولغتيا الفصحى في الحديث، طفمة بمواىب متعددة تجعؿ قممؾ وعقمؾ يذىب بعيدًا ليحسب 

 عاـ 14" أريج المدىوف"، لتأتي اإلجابة أيعقؿ أنيا مواىب إبداعية ال يتقنيا إال كبار السف، "ما ىي؟"تمؾ المواىب 
صاحبة الصيت األكبر في الفترة األخيرة بعدما تداولت وسائؿ اإلعالـ صورىا وىي تحمؿ جائزة حساب الذكاء 

 طفؿ مف عشر دوؿ عربية وأوروبية عمى رأسيا 250العقمي في ماليزيا بعدما تربعت عمى المركز األوؿ منافسًة 
أف تذىب لمباركة ىذا الجيد العظيـ " الكتمة اإلسالمية"، فكاف الزمًا عمى -الدولة المؤسسة ليذا البرنامج–ماليزيا 

.  مف أريج وعائمتيا وتتعرؼ أكثر عمى مواىبيا اإلبداعية التي أبيرت بيا كؿ مف عمميا إياىا
مواهب إبداعية متعددة 

ابنو الرابعة عشر مف عمرىا في الصؼ " أريج محمود المدىوف"في بيت أريج الذي تزيف بالكأس الذي عادت بو 
التاسع وصورتيا وىي ُتكـر مف مدير برنامج حساب الذكاء العقمي في ماليزيا، استقبمتنا أريج ووالدتيا بترحاب كبير، 

مباركة لمعائمة تميز ابنتيـ وحصوليا عمى المرتبة األولى في الذكاء العقمي عمى مستوى العالـ، وتحدثنا عف أىـ 
مذ كنت في الرابعة مف عمري وأنا أتقف قراءة القرآف بطريقة النحو العربي : المواىب اإلبداعية التي تمتمكيا قائمة

الصحيح، وكنت أصغر طالبة تمتحؽ بدورة التالوة والتجويد المبتدئة والعميا، كما وحفظُت عشريف جزءًا مف القرآف 
الكريـ في وقت قياسي ال يتعدى الشيراف، إضافة إلى أنني أتقف شغؿ التريكو وأنا في الصؼ الثاني االبتدائي، 

عمى مدار سنوات دراستي في المدرسة أحصؿ عمى مرتبة االمتياز، وتسممت دفة اإلذاعة المدرسية طيمة : وبينت
تمؾ السنوات لتمكني مف المغة العربية الفصحى، وكذا االنتياء مف المستوى الثالث في المغة االنجميزية والتمكف منيا 
قراءة وترجمة وحديث بإتقاف، وأخيرًا انضمامي لبرنامج الذكاء العقمي ووصولي لممستوى العاشر وأنا في سف الرابعة 
عشر مف عمري وحصولي عمى المرتبة األولى عمى مستوى العالـ في مسابقة الذكاء العقمي التي عقدت مؤخرًا في 

.  طالب مف عشر دوؿ عربية وأجنبية1500ماليزيا بمشاركة 
: وتكمؿ المدىوف حديثيا وسط ذىوؿ مف حضروا لمشاىدة إبداعيا في الحسابات العقمية في بيتيا بمعسكر جباليا

التحقت ببرنامج الذكاء العقمي لتطوير قدراتي العقمية حيث تمكنت وبحمد هلل مف الوصوؿ إلى المستوى العاشر في 
يندرج أسفؿ : ىذا البرنامج وتفوقت عمى مف ىـ أكبر مني سنًا ىناؾ، وتتطرؽ لمحديث عف مستويات البرنامج قائمة

وىو عداد األرقاـ الصيني كبرنامج تأسيسي " االباكوس"ىذا البرنامج العديد مف المستويات التأسيسية والتي تبدأ بػ
 ويجب عميو إتقانو باعتباره األساس ومف ثـ يستمر الطفؿ في البرنامج لموصوؿ ألعمى جألي طفؿ يمتحؽ بالبرناـ

. المستويات
تحدت الحصار والحرب 

التحقت بمسابقة محمية فمسطينية في حساب الذكاء العقمي -: الطفمة األنثى الوحيدة لوالدييا–وتقوؿ المدىوف 
وحصمت عمى المرتبة األولى وىي ما أىمتني لالنضماـ إلى المسابقة الدولية والتي تحمست كثيرًا لمنافسة ىذا الكـ 

اليائؿ مف أطفاؿ العالـ ألثبت لمعالـ بأف في فمسطيف قدرات وطاقات لف يستطيع االحتالؿ إخمادىا أو قتميا، 
رشحني مركز حساب الذكاء العقمي واثنيف مف األطفاؿ في غزة لخوض : وتتحدث عف التحاقيا بالمسابقة موضحة

المسابقة قبؿ إعالف االحتالؿ الحرب عمييا، فمـ يكف ىناؾ الوقت الكافي لممناقشة والمراجعة، إضافة إلى الحصار 



المفروض عمى القطاع، لكنني تحديت كؿ الظروؼ المحيطة بي وذىبت لممشاركة في المسابقة واجتيدت وحصمت 
يطور حساب الذكاء العقمي الدماغ ويجعمنا نستخدـ شقي الدماغ بحيث يستطيع : عمى المرتبة األولى، وأضافت

.  الطالب تخيؿ أرقامًا حسابية ميولة ويستخدـ كمتا يديو وشقي دماغو لموصوؿ إلى حموؿ ليذه المسائؿ
في جو مف الموسيقى الصاخبة والتصفيؽ الحار والحوارات المتبادلة باألصوات : وتعرج عمى أجواء المسابقة قائمة

المرتفعة لتشتيت ذىف المشارؾ كانت المسابقة لكنني استطعت أف أضع نفسي في صندوؽ زجاجي أليماني بنصر 
 240 مسألة صحيحة مف بيف 182اهلل وتأييده، ولكف تمؾ األجواء حفزتني أكثر لمفوز واستطعت بحمد اهلل حؿ 

استطعت حؿ تمؾ المسائؿ رغـ المرض الذي ألـ بيا وخروجي لمتو مف حرب : مسالة في ثماني دقائؽ، وتذكر
إسرائيمية قتؿ فييا المحتؿ األطفاؿ والنساء ومظاىر الدماء والجثث المتفحمة، وتمؾ تركت أثارًا نفسية صعبة عمّي، 

الدولة المؤسسة "بحمد اهلل استطعت أف انتزع المرتبة األولى عمى مستوى العالـ وخاصة أطفاؿ ماليزيا : مستدركة
. ، وىذا بمثابة فخر وعزة لفمسطيف كافة وغزة خاصة"ليذا البرنامج التطويري لعقوؿ األطفاؿ

مطالبة بتطبيؽ حساب الذكاء العقمي في مدارس غزة لما لو أىمية كبيرة  في التسييؿ عمى الطالب الفمسطيني في 
أصبح لدي مف خالؿ : حؿ المسائؿ الحسابية بطريقة متقنة ومبسطة جدًا، فيو يطور الدماغ لدى الطالب، مذكرة

. تقدمي في ىذا البرنامج ثقة بالنفس وقوة في الشخصية وسعة في الذاكرة والقدرة عمى اتخاذ القرارات بطريقة حكيمة
وسام عمى صدري  

مثمت كفتاة محجبة وممتزمة تحمؿ اسـ فمسطيف وسامًا عمى صدرىا، وكنت افتخر بأنني ابنة غزة : وقالت المدىوف
تمقيت دعـ وشكر مف الحكومة التركية عمى دعمي لمطالب التركي المشارؾ الذي جمس : العزة المحاصرة، وتذكر

. بجانبي في المسابقة
 

كنت في ماليزيا أحمؿ غزة وسامًا عمى : وما ىي إال دقائؽ ليظير اليأس الشديد عمى وجييا الطفولي وىي تقوؿ
صدري وأقوؿ ألي شخص باالنجميزية أنا مف غزة المحاصرة والمجاىدة، لكف غزة والمسئوليف فييا لـ تدعـ تميزي 

في الخطوط الجوية السعودية استقبمني الطياروف بترحاب : شكرًا رفعت رؤوسنا واسـ غزة عاليًا، وتكمؿ"بكممة 
ضافة إلى العامميف "أنت رفعت رأس األمة العربية واإلسالمية وليست غزة وفمسطيف فحسب: "وكممات عز قائميف ، وا 

في الطيراف المصري والعسكر عمى معبر رفح ممف حمموا عني الكأس وقدموا التياني وكممات الفخر، لكنني لـ أجد 
. ذلؾ في غزة

مف عمى منصة التكريـ حممت بأف غزة ستحتضنني وتحتفؿ : وتصمت قمياًل والحزف يخيـ عمى مجرى الحديث قائمة
بي وفي كؿ تنقالتي بيف المطارات وأنا أرى ىذا الحمـ واقعًا بعد سويعات سيتحقؽ، لكنني ُصدمت بالواقع فمـ أجد 
مف يستقبمني عمى معبر رفح إال أفراد عائمتي ووفد مف وزارة التربية والتعميـ، بعكس الطالبة الفمسطينية الثانية مف 

الضفة المحتمة التي حصدت المركز الثاني والتي كاف في استقباليا الرئيس محمود عباس وسالـ فياض واتصاالت 
رفيعة المستوى مف شخصيات ورموز وطنية ورسمية تواصمت معيا، وتكمؿ بطفولة ظيرت لتوىا بعد ساعات مف 

أنا أتميز لنفسي وذاتي، : "، وتخرج مف يأسيا بتحدٍد "إال أنا لـ أتمقى أي اتصاؿ مع أنني كنت األولى: حوار الكبار
 ".فانتظروني قريبًا في انجاز جديد يحمؿ اسـ غزة وفمسطيف، ولف تيـز عزيمتي ميما واجيتني مف عقبات


