نصف المسافة  ..من بابا
نوي�ل إلى عباءة الخبري

آية أحمد

بيت حلم مدينة الطفولة ،مدينة األحالم األولى ،املدينة
التي يختلط فيها صوت اآلذان برنني أجراس الكنائس،
لتدعو دوماً إلى السالم .هناك ولدت ،وهناك ترعرعت،
كانت والدتي على يد طبيب مسيحي قرر عند إطالقي
الصرخة األولى نحو احلياة وتزامنها مع صوت اآلذان ،أن
يسميني هو باسم (آية).
كنت طفلة أهل احلي احملبوبة ،التي تتناول وجبة فطورها
يف البيت ،وباقي الوجبات يف بيوت اجليران ،فال تغيب
من بالي اجلارة «أم إلياس» التي كانت تخبئ لي السكاكر
واحللوى ،وال تدع يوماً ميضي دون أن تأخذني إلى بيتها
ألقضي معها بعض الوقت .أنتظر عيد امليالد املجيد
كجميع أطفال احلي الذي نسكنه حتى يحضر «بابا نويل»
الهدايا التي اشترتها لي اجلارات ألحتفل معهن بالعيد.
لم يدم هذا احلال طوي ً
ال ،فعندما بلغت من العمر 13
عاماً ،قرر والداي أن ننتقل إلى السكن يف مدينة رام اهلل،

املدينة التي شعرت بها بأنني لم أعد تلك الطفلة املدللة
التي كنتها يف مدينة بيت حلم .فالبيت صغير ،وكلما كبرنا
كان يضيق علينا أكثر ،ال نعرف جيران احلي ،تساؤالت
كثيرة تبادرت إلى ذهني :كيف ستبدو حياتنا؟ هل سيكون
لدي أصدقاء؟ ما هي شكل مدرستي اجلديدة؟ ومن هم
املعلمات فيها؟ هل سيحبني اجليران كما اعتدت؟  ...كل
شيء تغير يف هذه املدينة من حلظة وصولنا إليها ،فصرت
أسمع جم ً
ال كثيرة تتكرر على مسمعي :آية ،ملاذا تلعبني يف
الشارع؟ آية أنت أصبحت صبية ،وكل شيء تغير ،آية ما
متشي حلالك ،آية ملاذا تلبسني هكذا؟؟  ...آية  ....آية ...
أنا مبارح كنت طفلة ،واليوم صرت صبية!
أول يوم يف املدرسة اجلديدة كان صعباً جداً وطوي ً
ال.
وجوه جديدة ال أعرف أحداً منها ،مدرستي القدمية
أجمل ،قرع اجلرس زاد من سرعة دقات قلبي ،صوت
املديرة يخترق أذني :هيا كل واحدة على صفها .مربية
الصف تسأل :ما اسمك؟
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أنا :آية.
املعلمة :آية ،تفضلي بجانب عبير.
قصص المعلمني (مرب�يات الطفولة)

عبير :أل ما بدي .خلي حد تاني ييجي بجانبي.
لم أعلم ملاذا أجابت هكذا!! فأنا أراها للمرة األولى،
لكن ما إن انتهت السنة الدراسية حتى أصبحت من أعز
صديقاتي.
يف الصف العاشر بدأت انتفاضة األقصى حيث كنت
طالبة يف مدرسة بنات بيت حنينا ،على معبر قلنديا
كنا جنلس ساعات طويلة يف احلافلة ،وبعد جتاوز املعبر
والذهاب إلى املدرسة حوالي الساعة العاشرة والنصف،
نواجه حاجز الضاحية ،وكنا منكث عليه ،أيضاً ،نصف
ساعة أخرى ،مع العلم أن ساعة صعودي إلى احلافلة
كانت السادسة والنصف ،والوصول الساعة احلادية عشرة
والربع .احلصص املقررة عربي وإجنليزي ورياضيات
فقط ،حتى نتمكن من العودة إلى البيت بسالم يف حوالي

الساعة اخلامسة مساء ،كانت نصف املسافة التي أقطعها
يومياً باحلافلة ،والنصف اآلخر مشياً على األقدام.
أنهيت الصف العاشر ،وانتقلت إلى مدرسة بنات البيرة
بيتي الثاني -حيث وجدت الصديقات واملعلماتالرائعات ،ال بل أمهاتنا ،وقد كانت أجمل مرحلة دراسية،
سرعان ما انتهت ،فانتقلت بعدها إلى مرحلة جديدة يف
حياتي ،إلى مرحلة تكوين أسرة ،وااللتحاق بالدراسة
اجلامعية تخصص تربية؛ التخصص الذي أهلني للعمل
كمربية يف إحدى الروضات القريبة من بيتي ،حيث خضت
فيها جتربتي األولى يف التعليم؛ جتربة بدأت بشعور كبير
باملسؤولية ،وبارتباك وخوف ،ألنها املرة األولى التي أكون
فيها معلمة.
قبل اليوم األول يف الروضة ،وقفت كثيراً أمام املرآة
أتخيل الطريقة التي سأحدث بها األطفال يف صفي،
جربت الكثير من السيناريوهات ،ويف النهاية قررت
أن أترك نفسي تخوض جتربتها األولى .دخلت إلى
الصف ،فإذا بهم  11طف ً
ال يجلسون أمامي بعيون مفتوحة
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ومصوبة نحوي ،حدثتهم بهدوء ،ونفذنا الكثير من
األنشطة سوياً ،ألوان ،وملتينة ،ورقص ،وغناء ،وانتهى
اليوم األول بسالم .كان املدير متعاوناً جداً ،أصبح يتابع
عملي ويدربني وميدني بكل ما يلزمني حتى أط ّور نفسي،
حتى نلت رضا األهل واملدير ،واألهم بدأت أرضى عن
أدائي ،وصار العمل جزءاً مهماً يف حياتي ،وعلى الرغم
من أن األجر الذي كنت أتقاضاه كان ضئي ً
ال ،فإن حبي
ملهنتي جتاوزه ،فتوسعت دائرة عالقاتي ،وأصبح لدي
العديد من الصداقات اجلميلة التي جتمعني بأهالي
أطفالي .عملت ست سنوات يف هذه الروضة ،حتى
قررت أنا وأختي أن نؤسس روضة خاصة بنا .بدأت
روضتنا بعشرة أطفال فقط ،وبدأ العدد يتضاعف عاماً
بعد عام ،التحقنا خاللها بالعديد من الدورات التدريبية
يف هذا املجال حتى نطور أنفسنا ،ونقدم كل ما هو مفيد
ألطفالنا .ويف أحد األيام ،سمعت عن دورة ملؤسسة
عبد احملسن القطان منعقدة يف جمعية الهالل احلمر،

فتوجهت مباشرة إلى هناك .طلبت االلتحاق بالدورة
على الرغم من أنني لم أتقدم بطلب التحاق بها ،وبعد
إصرار مني مت قبولي مقابل االلتزام بها ،وتطبيق ما
سأقوم بتعلمه مع أطفالي يف الروضة.
بدأت مع «القطان» مرحلة جديدة يف سيرتي املهنية ،حيث
تعلّمت الكثير خاللها ،مما لم أجد مثله يف دورات أو أماكن
أخرى ،أصبحت أقدم التعليم بشكل مختلف ألطفالي،
وبدأت أجد أدواراً أخرى لي كمربية غير تلك التي اعتدت
على أدائها ،ما جعلني أحس بطعم الوالدة ،ليست والدة
جديدة فقط ،بل استعادة الوالدة األولى ومكانها ،استعادة
االسم وحب اجليران وهدايا العيد ،لكنها الهدايا التي
أصنعها لطالبي ،وأحملها يف بابا نويل اجلديد « -بابا
عباءة اخلبير».
روضة األمير النموذجية  -كفر عقب

املربية أحمد خالل مشاركتها يف لقاء مع اخلبير تيم تايلور.
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