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»بيسان عابد مربية صف البستان .. فلتتفضل مشكورة«. 
املنصة  إلى  وأصعد  اجلملة  هذه  أسمع  عام،  نهاية  كل 
أوقن  بعملي،  وشهادة  اسمي  يحمل  جديد  درع  الستالم 
أن العمل التصق بي ولن يفارقني. وعلى الرغم من ذلك، 

أصعد كل مرة على املنصة غير فخورة مبا قمت به.

لم أطمح أن أكون معلمة ألطفال ال يعرفون من احلياة سوى 
أربع سنوات عاشوها يف حضن دافئ. أطفال بحجم النمل 
يستخدمون  والصاد، وكيف  السني  بني  الفرق  يعرفون  ال 

ليفة االستحمام، ويخجلون من قول أسمائهم للغرباء.

أقول ألمي: ماذا أحدث هؤالء يا أمي؟ بالتأكيد يعلمونهم 
أنا  لهم؟  صاحلة  مربية  أصبح  كيف  أسرتهم.  يرتبوا  أن 
الفوضوية التي لم ترتب سريرها يوماً، وما زالت ال تتقن 

استخدام قشارة البطاطا بشكل جيد!

لكنها أمي رفعت سماعة الهاتف ولَم تأبه مبا قلته، أجابت 
أم  .سألتها  أمي  تعرفها  التي  الروضة  صاحبة  أحمد  أم 

احمد: شو دارسة بيسان؟

أجابت أمي: »مش مهم مش مهم .. خريجة بكالوريوس 

احفروا اآلن لننقذ 
القطط من العطش!

بيسان عابد

للصغار، منتي  وبتفهم  بتعجبك  وشاطرة  وحنونة  ولطيفة 
شايفة هو يف شغل بهالبلد، طيب مش متذكرتيها ملا كانت 

عندك بالروضة؟«.

ثم اتفقن على مجيء السابعة غداً الستالم عملي؛ يا إلهي 
بهذه السهولة يحصل الناس على عمل! وأنا ما زلت أضع 

يدي على خدي.

منها  أخرج  لن  ورطة  يف  أنا  الصباح.  يف  موقفي  تخيلت 
على ما يبدو. تخيلت النمل. تساءلت مساًء: كيف يتحدث 
يبكي  الذي  النمل  مع  أحتدث  كيف  النمل؟  مع  الناس 

صباحاً يف صفي؟

وسأجنو  مضى،  فيما  منلة  كنت  أني  نفسي  أقنعت  ثم 
املوقف  هذا  بسبب  أموت  ولن  املصير،  هذا  من  بنفسي 
احملرج الذي وضعتني أمي وصديقتها فيه. وسوف أهرب 

يف اليوم التالي من بيت النمل الباكي.

ثم أتذكر النملة التي كنتها، كانت الطريق طويلة وترابية، 
يف  وكنت  اجلديد.  حذائي  نهشت  كثيرة  حصى  وهناك 
شوارع  يف  وأمشي  الروضة  إلى  أخرج  مرة  ألول  الرابعة 
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القرية. أوصت أمي أوالد اجليران علي، وتأكدت من أنهم 
قادمون  فنحن  والعودة،  الذهاب  طريق  يف  سيرافقونني 
وحدي.  اخلروج  على  معتادة  ولست  الكويت،  من  حديثاً 
أتذكر اليوم األول عندما رأيت آالت كبيرة تعبد الطريق 
يف الصباح، كنت أرى الطريق من بعيد ساخنة وطرية، ثم 

اختبأت وراء الزيتونة وبكيت.

عن  مينعها  أن  أحد  يستطع  ولَم  اليوم،  ذاك  بكت  النملة 
املتشبثة  أظافري  وأخرجت  بأمي  جاءوا  حتى  البكاء، 
بالشجرة، وأعادتني إلى البيت أو أوصلتني بنفسها لست 
حتى  احلد.  هذا  إلى  روضتي  شريط  اختفى  أذكر، فقد 
أني أمتنى أن أتذكر شكل الروضة، أو كيف كانت تتعامل 

معلمتي معنا نحن النمل ... يا إلهي!

أصبحت  النمل.  أربي  وأنا  اآلن  سنوات  ثالث  مضت 
أصبح  أن  أمتنى  كنت  أنني  أنسى  يوم  بعد  مهنتي، ويوماً 
عندما أكبر شيئاً مختلفاً متاماً عما أنا فيه. وباملناسبة، 

هي  تعليمية  وحدة  عن  قفزت  الثالث،  السنوات  خالل 
مررت  وأحياناً  املنهاج،  يف  أكبر؟«  عندما  سأصبح  »ماذا 
عنها مرور الكرام كأوالد الناس الذين ال يرفعون عيونهم 
على شيء ليس لهم. وأبدلتها بدرس أعظم وأكثر جدوى.

تقول أمي بعدما أعود غاضبة من ضغط العمل: »شو بدك 
تشتغلي يعني؟«، وأتخيل نفسي تلك الكاتبة غريبة األطوار 
بشعر منكوش وأردية ذات طراز غريب، وأعقاب سجائر 
وزجاجات فارغة متأل غرفتي، وأدور من مقهى إلى مقهى 
األرض  كرة  بأصابعي  أحرك  بكتب  وأعود  كتباً  أحمل 
وال  ومشردة  فقيرة  العالم،  على  وأتفلسف  مكتبتي،  على 
أكونها  أن  متنيت  باليه  راقصة  أو  عمل؛  برئيس  أرتبط 
التي  الكرة  فوق  أصابعي  رؤوس  على  أرقص  ذلك.  قبل 
تدور؛ أو حلمي، عندما مرت سنوات إضافية، بأن أصبح 
مذيعة يف إذاعة ذات صيت كبير. ثم أشعر باحلسرة على 
رقة الصوت اإلذاعي الذي أملكه، وعلى الكلمات القليلة 
التي طاملا احتفظت بها لنفسي. ليصدر الناس حكماً بأني 
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هادئة جداً، ويالئمها أن تكون مربية ألطفال يف الرابعة 
من العمر!

ثم أعترف بيني وبني نفسي، أن األطفال مخلوقات تبعث 
على الكتابة، وأن املقطوعة التي عزفتها فتاة نحيلة قادمة 
مشروع  تطبيق  مؤسسة عبد احملسن القطان، خالل  من 
لألطفال، جعلتني أرى شيئاً لم أكن ألصدقه. بدأت أتدرب 
لدى مؤسسة عبد احملسن القطان، حيث التحقت بدورة 
الطفولة املبكرة، وهناك عزفت الفتاة النحيفة، حيث كانت 
ابتسامات  ورأيت  جداً،  سعيدة  موسيقى  العزف  بداية 
األطفال مرسومة على وجوههم، ثم فجأة حتولت املعزوفة 
إلى موسيقى حزينة ورأيت وجوه األطفال تعبس بطريقة 
متناسقة، فرادى وجماعات، يعبسون حتى بكيت، وأردت 
أن أحتضنهم، لكن أظافري تشبثت ِبِجذع الكرسي الذي 

أجلس عليه!

وضلت فكرة أني لست مبكاني حتى اكتشفت بيت النمل. 
تعلمتها  التي  بطريقتي  األطفال  يتعلم  كيف  وتعلمت 
السنة  خالل  تعلمت  القطان.  احملسن  عبد  مؤسسة  يف 
وعباءة  الدراما،  يف  العمل  ورش  خالل  من  والنصف، 
اخلبير، وتطبيق مشاريع خاصة بي، واستخدام العباءات 
املؤسسة  فريق  ومتابعة  اليومي،  عملي  خالل  والدراما 
لكل معلمة تلتحق بالورشة، وما تقوم به وتطوير مهاراتها 
مبا ميلكونه من خبرة واسعة يف هذا املجال. ثم توصلت 
إلى أنني كنت مخطئة يف حكمي. واكتشفت أنهم ميلكون 
النمل،  بيت  حفروا  ورفيعة  طولية  أيٍد  لهم  كبيراً.  شيئاً 
وحملوا احلبوب على ظهورهم، وحموا البيت من عوامل 
وضعوا  اإلنسان،  أقدام  واجهوا  األعداء،  ومن  البيئة، 
دبابيس يف أرجل كبيرة، وضحك النمل! منل ذكي يضحك 
ويصنع  ألقاباً،  ويحمل  معجزات،  ويصنع  مجهوداً  ويبذل 
إطفاء  ورجال  وأطباء  إنقاذ  فرق  للمعارك، ويشكل  خوذاً 
يسوقون احلافلة ويرقصون عندما متطر، ويبكون عندما 
متوت النمالت أو تهاجر من مواطنها، ويضعون الورد على 
رأس امللكة وعلى اجلثث التي يحملونها على أكتافهم، دون 
والغناء  الغذاء  وجمع  احلفر  عن  يتوقفوا  أو  يخافوا  أن 

والقتال، واحتضان النملة الكبيرة يف نهاية احلصة!

واحلب  احلرب  من  يخرجون  الذين  املخلصون  واجلنود 
وعيون  وأحضان  دافئة  وُقبل  عسكرية  بتحية  والسلم 

قلبي  يف  وّلدت  ينتظرها،  الذي  القادم  للعمل  متلهفة 
بصاحب  مررت  عندما  مرة  العمل، وألول  وحب  السعادة 
البقالة الفضولي الذي كان يسألني على الدوام أنت شو 
فأجيبه  اآلن  أما  يعنيك.  ال  شيء  أجيبه:  كنت  بتشتغلي؟ 

بفرح: أربي النمل. كما ربى درويشنا األمل!

أعترف أني أحببت عملي، وأصبح بإمكاني أن أغير نهج 
العالم؛ من: ماذا سنصبح عندما نكبر؟ إلى: سنصبح اآلن 
إنقاذ  وفرق  ورسامني  وراقصني  ورجاالً  وفراشات  مناًل 

سرية.

باستطاعة اإلنسان أن يغير حياته، وأن يحب ما يصنع. 
لذا، فبعد سنوات عمل ممتعة، أخرج يف الصباح بشغف 
كبير كما يخرج أوالدي النمل إلى املدرسة، وأترك السرير 
على حاله، فأنا دائماً يف عجلة إلنقاذ بيوت النمل. وعلى 
األبطال،  أيها  البطاطا  تقشير  تعلم  من  جدوى  فكرة، ال 
احفروا اآلن سنصل إلى املاء وننقذ القطط من العطش.

روضة فلسطني األمريكية

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم 2016 يف روضة اجلنان.
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