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 20من  ال أستطيع أن أفصل دهشتي باألطفال عن دهشتي برد فعلي لوضعي مع مجموعة مكونة

وحش صغير. يلوكون السعادة بجانب الحلويات و السكاكر، ويرغمونك على أن تتغاضى عن فكرة 

االستيقاظ مبكراً و التعريج عليهم من بعد التقدم المتحان صعب لم تدرس له. للوهلة األولى يبدون 

ً صغيرة بل أقصر، يظلون يحومون حولك مطالبين بالهدايا التي وعدتهم إن هم  أحسنوا أقزاما

التصرف، لكنهم يطالبون بالهدايا على أية حال. هم أعقل من أن تخدعهم أو تزين لهم الكلمات. 

 بل و يعلق قائالً: -ما تقوله األرض–عاماً ال يبدو مقتنعاً بشعار الحملة  -صاحب األحد عشر -أحمد

لمفاهيم؟ لمَ يصعب ايش ما تقوله األرض؟! األرض ما بتحكي، إحنا مش هُبُل!. كيف يفسر األطفال ا

الولوج إلى قواميسهم؟ يستخدمون لغة مثيرة لالهتمام. ردَات فعلهم تتمثل في " فٍم مفتوح" ، 

"عنجد؟!"  أو انتفاضة لطيفة من مكان الجلوس إثر مشاهدتهم لشيء يلمع أو استماعهم لصوت 

ركض كمهارة ياسمين أو وسيم. "ِمس، بدي أنام". مولعون بالركض و األلعاب التي تتضمن ال

أساسية، مثل لعبة " الشريدة" و ربما أحمد يستطيع أن يروي معاناته مع الحشود التي كانت تلحق 

به، و تطارده في كل أيام الحملة، ألنه كان يعدهم بلعب الشريدة معهم ولكنه كان يهرب و ال يعود. 

لدي بأي شيء و خصوصاً جدول الحملة زَج بي أنا و صديقاي إلى الصف األول االبتدائي. ال خبرة 

األطفال. استقبلونا بحفاوة ألن ما سنقدمه لهم ال يتضمن المنهج الدراسي الممل. أصعب جزٍء هو 

مغادرة الصف. اخترعنا لعبة كي ال يشعر األطفال بالحزن إثر رحيلنا الذي يحتم عليهم العودة 

عد لعشرة، و في تلك الفترة للدرس مرة أخرى. نطلب من األطفال أن يغمضوا أعينهم و يقوموا بال

نكون قد غادرنا الصف. المشكلة أن هذه الحيلة ما عادت تنطلي عليهم, يقولون : "ال ال ! ما بدنا. 

بدكو تطلعوا صح؟". نبقى لبضع دقائق بعد سماع كلمات العتاب منهم، ال يمكن أن نالم ألن وجوهم 

به جنود االحتالل بأن علَق:"ييي بشعين!".  تشبه الجراء اللطيفة. ذكر أحد األطفال موقفه مما يقوم

في قصة أغنية " ظريف الطول"، يذكر بأن الشاب الوسيم أحب فتاة تدعى "عناة"، هذه القصة 

قديمة، توضيح وسيم لفكرة أن هذه القصة "كانت أيام جدودنا" لم يمنع طفالً من السؤال "طيب 

ه فردت مستنفرةً:" سؤالك تافه! بيحكيلك عناة ماتت وال ضايلة عايشة؟" سؤاله استفَز زميلة ل

زمااان.". ال أظن بأنني راقبتهم بما يكفي، فهم يقومون بأشياء أفظع بطريقة جميلة. يغنون بالرغم 

من بشاعة صوتهم، ال أظنهم يفكرون باألمر أصالً! كل ما يريدون فعله هو أن يحظوا بوقٍت ممتع. 
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ً بال ً و مليئا ضحكات. عادة أتوتر و أحدث ضجة بسبب اختباراتي األسبوع الماضي كان جنونيا

النصفية، لكن في هذا األسبوع مّر األمر بسالم و هدوٍء تامين. بطريقة أو بأخرى يحيك األطفال 

غيمة تظلل كللك من الحزن، يطوعون األمور، و تعمل السعادة تحت أمرهم ينشرونها أينما وطئوا 

أكتبه في دفتر مذكراتي بعد كل يوم لعٍب شاٍق معهم. لن  أو ضحكوا. أنا حقاً سعيدة ألنني وجدت ما

يغادرني مشهد العناق المفاجئ من سناء و هي تقول "مس ربا، ما تروحوا!" عبأت سناء في هذا 

 .العناق حباً و سعادة كبيران

 اضي :ر نور 
 

اذكر  .بحياتيمن االيام التي تخلد بالذاكرة ، لقد كانت واحدة من اجمل التجارب التي خضتها 

تفاصيل ذلك اليوم جيداً، اذكر تلك الجميلة )حال ( التي جاءت تشكي لي وتقول'مس نور بديش 

العب معهم عشان بشاغبوا' وفضلت الجلوس لوحدها بسب الفوضى التي يصنعها طالب فصلها 

ا وعندما اقنعتها باللعب معنا بقت تمسك بيدي و رفضت تركي بالذهاب اي مكان بدونها وعندم

غنت لي 'نسم علينا الهوا' رغم انها لم تكن تجيد نطق كلمات االغنية و رغم ان صوتها ليس جميل، 

وذلك الطفل الذي قلت له )انت مش شاطر ( فقال لي )ال انا االول ع الصف( رغم انه كان كثير 

، و الحركة اال ان روحه الجميلة جعلتني اضحك ولم اغضب منه رغم الفوضى التي كان يقوم بها

تلك الطفلة الجميلة التي قالت لي 'شعرك زابط يا مس' عندما كنت ارتب به بعدما قام احد االطفال 

بشده وانا العب معه، مازالت اغنية ' اللي فتح الدكان' التي قام وسيم بغنائها مع االطفال عالقة في 

ً ارددها، رغم الفوضى التي كان يصعنها االطفال و رغم كثر ة حركتهم و رغم ذاكرتي و دائما

التعب الذي شعرت به االّ اني لما اكن ارغب لذلك اليوم الجميل باالنتهاء لقد مضي الوقت سريعاً 

جداً ولم اشعر به ،كلما جلست وحدي اذكر ذلك اليوم وابتسم ابتسامة عريضة، لقد حقا كان يوما 

 رائعا اتمني ان يعاد.

 حجاج :لينا 
 

هذا ما قالتهُ لينا لي عندما حادثْتُها عّما مرْت بِه يوم الثالثاِء ذاك.  "نظرُت خلَف السوِر ألوِل مرٍة"

-إنهُ ليس كُل يوٍم الذي تقوم بِه لينا بالمشاركِة بحمالٍت كتلك أو أي حمالٍت على اإلطالق، فهي 
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عوا تَْخِلُق لنفسها ستاراً تْختَفي خلفهٌ عن أعيِن الناِس كلما شر -بغِض النظِر عن طبعها االجتماعي

بحمالٍت أو مشاركاٍت جديدة، فهي تخشى النتائج، وال تريد البَتَّة خوَض رحالِت فشٍل جديدة. أما 

في هذه المرة، قررْت لينا أْن تُدْرَج اسمها في جدوِل أعماِل الحملة. كان دافعها وراَء القياِم بما قامْت 

رحبْت بها كفرٍد منهم كانوا هم القائميَن  به هو أن كُل الذيَن هْم أصدقاُء لينا، فريقها، وعائلتها التي

ْت  على هذِه الحملة، فعلمْت أنها ستشعُر بكِل الذي ال تريدُ أن تشعَر به إْن لم تشارْك بالحملة. مرَّ

األياُم وحان يوُم الثالثاْء. دَخلْت لينا القاعةَ بابتسامٍة وبدأْت بتقديِم دورها. لم تشعْر فعلياً بكل الذي 

لساعة، كأنها َحطَّت وزالْت في لحظاْت. كانْت لينا جالسةً في القاعِة بعد انتهاِء اللقاْء حصل في تلك ا

فحادثْتُها... كيف تشعريَن يا لينا؟ فقالت: "أتدري ماذا؟" ... ماذا؟ فقالت: "إنّي قد عزمُت من فترٍة 

اآلن يا لينا؟ "اآلن... اآلن هي ليست بقصيرة أال أعبَر ذاك السور الذي بَنْيتُه خوفاً من الفشْل" وماذا 

أشعر بشعور يُْعطي تَْعريفاً لجديٍد َظنَْنتُهٌ خياالً، إني حقاً قد استمتعُت بكِل الذي رأيته وسَمْعتُهُ خلف 

ذاك السوْر... أتعلْم ما هو أفضل جزٍء في ذلك كلِه؟ لم يَكُْن فشالً أبداً". ماذا اآلن يا لينا؟ "سأجوُب 

 ديد".ساحاَت هذا النوِر الج
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