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لوهلة  أقف  املرآة،  أمام  من  أمر  صباح،  كل  كما  أستيقظ 
أبدو   ... أمس  كحل  وآثار  املنكوش  شعري  على  ضاحكة 
أذهب   .. وليلة  ليلة  ألف  الشريرات يف حكايات  كالفتيات 
على عجلة من أمري لالستعداد، فأنا كعادتي السيئة أغلقت 
املنبه ثالث مرات وتأخرت على دوامي .. أهرول مسرعة، 
أمسك بإحدى يدي كوباً من القهوة، وباألخرى أسارع للملمة 

أغراضي املبعثرة، فاحلافلة على وشك الوصول.

معها  وتتناثر   ... خطوة  بعد  خطوة  خطواتي  تتراكض 
األفكار يف رأسي ... كنت أمتنى أن أنهي دراستي العليا، 
وأصبح تلك احملاضرة اجلامعية التي تتحدث يف تواريخ 
من  كبيراً  كماً  ... حتفظ  السابقة يف محاضراتها  األمم 
لكني   ... وحروبها  البلدان  وتفاصيل  والتواريخ  األحداث 
ألحلق  مسرعة  أهرول  صباح،  وككل  نفسي،  وجدت 
يعلمون  ال  30 طفاًل  من  املكون  الصف  ذلك  بدوامي يف 
يخاصمون  حني  أنهم  سوى  واحلروب  التاريخ  عن  شيئاً 
 ... معلنني حربهم  ببعضها  الصغيرة  يالمسون أصابعهم 
يا إلهي! من وضعني يف هذا املكان؟! الصدفة .. أجيب 
نفسي مباشرة، وأعود بذاكرتي إلى ذلك اليوم الذي دخلت 

فيه الروضة قبل 20 عاماً.

وعلى الرغم من عدم تذكري الكثير من تلك الفترة، فإني ال 

بعد الغفوة الثالثة

سندس عابد

أزال أذكر ذلك اليوم الذي وضعت فيه قلمي بني خصالت 
شعري املربوط كذيل الفرس، وعندما حان موعد الكتابة 
بحثت عنه كثيراً ... ولم أجده، فذهبت إلى معلمتي سميرة 
ألسألها عن القلم ... سحبت املعلمة القلم من بني خصالت 

رأسي وهي تضحك وتقول: »هي القلم يا ست سندس«.

معلمتي  لي  وجدت  الوقت  ذلك  يف  نفسي:  مع  أتساءل 
قلمي .. اآلن من سيجد لي حلمي بني 30 طفاًل يضعون 

أقالمهم يف رؤوسهم!

كيف ميكنني أن احتوي طفاًل يضع قلماً يف رأسه ويقلب 
رفوفه  فوق  يحمل  عقاًل  أمتلك  وأنا  عنه.  بحثاً  الغرفة 
أحداث احلروب وتواريخ األمم واملقاتلني .. وأسافر بني 

العصور املختلفة.

بني  مشكلة  افتعلت  الروضة،  يف  كنت  عندما  ما،  يوم  يف 
طفلني جالسني بجانبي، وقرصت أحدهما بطلب من اآلخر 
أقبل  لم  لكني   ... بيننا  املديرة حلل اخلالف  .. حضرت 
املديرة،  فتركتني  طاولتي  على  رأسي  ووضعت   .. الصلح 
وذهبت.  أصاحلك«  رح  وما  منك  زعالنة  »أنا  وقالت: 
وعند نهاية الدوام كانت تودعنا على الباب يومياً فنسيت 
بأننا متخاصمتان .. ولوحت لها بيدي مودعة .. فقالت: 
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متصاحلني«.  إحنا  »آه  لها:  فقلت  سندس«.  يا  »تصاحلنا 
إذن، فأنا تلك الطفلة الصغيرة التي تنسى قلمها وخصامها، 

فهل ستنسى حلمها؟

أما ما كنت  نهاية،  لها  ليس  والتاريخ يف رأسي  احلروب 
أفكر به يف ذلك العمر، فكان تفكيراً بلله النسيان والطفولة 

وحب اآلخرين.

ال أعرف أي سفينة رست بي على هذه اجلزيرة البعيدة 
... جزيرة األحالم والشوكالتة التي يخفونها يف جواربهم 
كنت   .. باألسنان  وتضر  ألنها ممنوعة،  قبعاتهم  وحتت 
أظن أنني أخطأت يف ركوب الرحلة، ووصلت إلى وجهة 
بأنني سعيدة  أعترف  لكني  بها،  أحلم  التي  غير  أخرى 
بني األطفال املغامرين، الذين أوصلتني الصدف إليهم، 
حيث لم أكن أتوقع أن أصبح مربية رياض أطفال يف يوم 

من األيام.

 ... الصدفة  30 طفاًل مبحض  أمام  نفسي  وجدت  وكما 
ان مبحض الصدفة  تعرفت إلى مؤسسة عبد احملسن القطَّ
ورشهم  يف  املبكرة  الطفولة  فريق  إلى  انضممت  أيضاً. 
مع  العمل  بدأت  ثم   ... اخلبير  وعباءة  الدراما  لتعليم 
أطفالي املغامرين يف روضتنا، حيث أصبح الصف جزيرة، 

وكّون األطفال فريقاً .. وصار العمل أكثر إثارة ومثابرة.

تاريخاً  أعلمهم  كبار،  طالب  أمام  أقف  أن  أحلم  كنت 
قدمياً أعود بهم بالذاكرة سنني إلى الوراء ... لكني اآلن 

ذاكرتنا  نصنع   .. تاريخاً  معاً  نصنع  صغار  أطفال  لدي 
قصوراً  نبني   ... األشياء  يصنع  من  نحن   ... بأنفسنا 
ومدنا ... ممالك ومزارع وحقوالً نكّون املغامرين وامللوك 
سفننا  يف  نبحر   ... بعيدة  جزيرة  نتخيل   ... والتجار 
عبر البحار الكبيرة، مرة نبحث عن كنز يف كهف، نرسم 
خرائط ونصمم سفناً متخيلة، ونواجه احليتان وأسماك 
وآخرين  تائهني،  بأناس  ونلتقي  البحر،  وأشباح  القرش 
مجروحني، فنقدم لهم العون واملساعدة، نبحث عن كنزنا 
كل جديد.  ونكتشف  آخرين،  ونساعد  املصاعب  ونواجه 
املهمة  واألرقام  واملقاتلني  والعتاد  احلروب  وضعت  لقد 
من رأسي جانباً ... وبعد أن أصبحت معلمة ألطفالي، لم 
أعد أحلم أن أكون معلمة تاريخ، بل بُت أسعى إلى خلق 
واملغامرات، حيث  تاريخ مليء باحلكايات  التاريخ معهم، 
يعودون إلى منازلهم ويقولون أشياء ذكية وغريبة .. ليأتي 
اإلشي  إيش   ..« املتصل:  ويقول  التالي  اليوم  اتصال يف 
احللو يلي بتعلمه مس سندس، حتى طفلي ينام واحلقيبة 

بجواره يف السرير ليلحق باحلافلة باكراً«.

بعض  أسرق  كي  غفوات  لثالث  املنبه  أضبط  أعد  لم 
حلظات من النوم، ولكني ما زلت أتأخر وأركض. ها أنا 
قبل  وأستعد  أغراضي،  ألجمع  أركض  يوم،  وككل  اآلن، 
وصول احلافلة مع أبطالي الصغار ... ألذهب بكل حب 
وسعادة إلى قلعتي حيث أكون مع أطفالي نصنع التاريخ 

الذي كنت أحلم أن أدرسه.
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