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ما أحلى امليالد وعيد امليالد، بعد اآلالم واألوجاع هناك 
للفرح.  األم تبكي  السعادة ومعنى آخر  تكون حلظة من 
ولالب   ... صارخاً  للحياة   حضوره  يعلن  والطفل  أملاً، 

حصته من الفرح ... هكذا هي احلياة.

ولدت يف ليلة باردة جداً، لبست حينها ثوبها األبيض يف 
 ... احلب  عيد  ليلة  منتصف  بعد  شباط  شهر  أواسط 
زواج  بعد  أتى  أنه  مع  وأمي،  أبي  بني  جمع  الذي  احلب 
تقليدي، لكني أعلم أن شخصيتي وصفاتي وحبي للحياة، 

قد حتققت ألنني ثمرة حلب كبير.

علم أبي بحضور مولوده البكر، فعاد من دول اخلليج إلى 
األردن متشوقاً لرؤية ولي العهد وحمله بني يديه )حامت( 
تيمناً بالشخصية املأثورة حامت الطائي ...  حضر محماًل 
باحلدث،  احتفاء  األشياء  من  والعديد  والعطور  بالهدايا 
مبا يف ذلك الورود احلمراء ... لكن ما أن نقل إليه اخلبر 
بأن املولدة أنثى، حتى خاب ظنه، وأصيب مبغص شديد، 
ونسي تهنئة أمي بسالمتها، ناهيك عن خيبة الظن التي 
حملها جدي وجدتي قبله، ألنني كنت البنت السادسة يف 

ترتيب األحفاد.

أحالم في عقد الزواج

فاتن سمرين

شبيهته،  بأنني  ورأى  التالي،  اليوم  يف  والدي  مني  اقترب 
فتسلل القليل من الفرح الغريزي إلى قلبه ... وابتدأ حوار 
العثور على االسم املناسب للطفلة.  فاقترح أحد احلضور 
حمامة  فاتن  املصرية  بالفنانة  منه  إعجاباً  بفاتن  تسميتي 
الذي  بشرتي  وبياض  بني جمالها  شبهاً  وجمالها، مالحظاً 
عكس لون البياض الذي كسا األرض وسماءها يف ذلك اليوم.

ألعب  وصرت   ... آخر  بعد  عاماً  وكبرت  السنوات  مرت 
لعبتي  كانت  لكن  جيلي،  أبناء  بقية  مثل  مختلفة  ألعاباً 
بنات احلارة وما تيسر من أقالم  أن أجمع  املفضلة هي 
البيت، ونلعب شركة وأنا املدير ... منذ ذلك  ودفاتر يف 
الوقت بدأ احللم وأخذ يكبر معي »مديرة شركة أو مديرة 
مدرسة«.  أنهيت التوجيهي مبعدل متواضع لم يتناسب مع 
مستوى حتصيلي العالي املعتاد، وكان ذلك من شدة خويف 
بأنني يجب أن أحصل على معدل عاٍل ألرضي من حولي 
وأسعدهم.  جاء النصيب بأن تقدم لطلب يدي شاب مميز 
يف أخالقه وعلمه ووضعه املادي فقبلت.  تزوجت، ولكني 
لم أطلب أغلى أنواع الذهب أو أفخم األثاث أو السيارات، 
بل كان شرطي الوحيد أن أكمل تعليمي ... وبالطبع فقد 

قبل زوجي بذلك.
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على  راهنوا  الذين  وللناس  لنفسي  التحدي  مشوار  بدأ 
تستطيعي  لن  األطفال  وإجناب  الزواج  بدء  فحال  فشلي 
عن  تبعد  قرية  يف  سكنا  قد  أننا  وبخاصة   ... املواصلة 
املدينة، ما زاد من التحديات، إال أن ذلك زادني إصراراً 
... وقد كان لزوجي موقف لن ينسى بأن غمرني بتعاونه 
كان  أنه  لدرجة  الظروف،  جميع  يف  جانبي  إلى  ووقف 
يعطل عن عمله للعناية بأطفالنا ليوفر لي فرصة التواصل 
يف  ويعينني  االمتحانات،  وتقدمي  والدراسة  اجلامعة  مع 
تخصص  بدراسة  التحقت  املختلفة.   املنزلية  األعمال 
إدارة األعمال على أمل أن أحقق حلمي بأن أصبح مديرة 
... واستمريت بذلك لعام ونصف ... صار زوجي يناقشني 
فذلك  ملعلمة،  يؤهلني  آلخر  التخصص  بتغيير  ويقنعني 
أنسب لي ولظرويف وللعناية بأطفالنا، ولكنني لم أقتنع ... 

وقد أجنبت الطفل األول وحملت بالثاني.

ذات يوم، جاءت مؤسسة الرؤيا العاملية إلى القرية لتطبيق 
بعض األنشطة، وقد بحثوا عن متطوعات للعمل معهم يف 
تصوير األطفال وتعبئة بطاقات معايدة والذهاب معهم إلى 
املدارس لعمل فعاليات.  اشتركت معهم من باب التعارف 
استمرت  جديدة.   عالقات  وتكوين  آخرين  أناس  على 
عالقتي معهم على الرغم من االستمرار يف الدراسة إلى 
جامعية  طالبة  بأنني  األخرى  الكبرى  مسؤولياتي  جانب 
وزوجة وأم لطفلني، وبعيدة عن أهلي، وما من معني غير 
زوجي إلى جانبي، وذلك بدافع الرغبة يف التقدم وتنمية 

املهارات والدافع املستمر لتقدمي املساعدة لآلخرين.

لم أتوقع أن يأتي يوم أتعامل فيه مع أطفال غير أطفالي، 
االحتكاك  فرص  لي  وفر  املؤسسة  مع  نشاطي  لكن 
باألطفال، وتلمس نعومتهم، والتنعم بالوسط البريء لهم، 
وذلك ما أدخل إلى فؤادي مشاعر جديدة تتسم بالسعادة 
والفرح وأنا وسطهم ... ومن جملة ما كان يبهجني عندما 
التفكير  يف  للتمعن  أوقفني  ما   .. »مس«  ينادونني  كانوا 
بالدور احليوي الذي من املمكن أن أقوم به، وما ميكنني 
واإلحساس  تعليم  ووسائل  ألعاب  من  لألطفال  أقدم  أن 
اجلميل باملسؤولية عنهم، ومساعدتهم يف تنمية مهاراتهم 

وإعدادهم للمستقبل.

إلى  األعمال  إدارة  من  تخصصي  حتويل  بعدها  قررت 
تربية ابتدائية ألعمل مربية أطفال.

واستمر املشوار واإلصرار وأكملت دراستي بتسع سنوات 
وفور  األربعة.   ألطفالي  مسؤوليتي  بسبب  أربع  بدل 
تخرجي، حصلت على فرصة عمل يف روضة قام زوجي 
كل  من  مطلوب  هو  وكما  عدة،  سنوات  قبل  بنائها  على 
األطفال  هؤالء  بتعليم  أقوم  أن  الوزارة،  قبل  من  مربية 
األحرف واألعداد واألخالقيات حسب اخلطة املفروضة 
األسلوب  لذلك  وامللل  باجلمود  أشعر  كنت  لكنني  علي، 

الذي كان يتبع من أيام دراستي حتى أيامنا هذه.

يف أحد األيام، قامت التربية بدعوتي ليوم تعليمي حلضور 
اهلل،  رام  مدينة  يف  الرياض  إحدى  يف  احلصص  بعض 
مختلفة  حصة  حضرت  أن  إلى  تقليدية،  حصصاً  كانت 
الدراما«.   منهجية  استخدام  عبر  »التعلم  بعنوان  جداً 
األطفال  مع  وتعاملها  أسلوبها  يف  مميزة  املعلمة  كانت 
الذين تفاعلوا بطريقة ملفتة جداً لنا كحضور نشاهد ألول 
مرة هذه النوعية من احلصص التي كانت بعيدة كل البعد 

عن النمطية والتلقني.

تكون  من  أسأل  وبدأت  كثيراً  احلصة  بهذه  استمتعت 
التربية  درست  معلمة  إنها  درست؟  وماذا  املربية؟  هذه 
االبتدائية، لكنها ملتحقة مبؤسسة عبد احملسن  القطان، 

حيث تعلمت منهجية الدراما يف التعليم.

ماذا  أعرف  ال  لكن  االسم،  بهذا  اسمع   ... »القطان« 
متداول  هو  ما  هذا  متثيل  والدراما  كمؤسسة؟  يقدم 
عنها.  أصبحت أحلم أن أعلم بطريقة هذه املربية، وأن 
فترة  فبعد  مفتوحاً،  السماء  باب  كان  بـ«القطان«،  التحق 
يوضح  إعالن  »القطان«  من  مدرستي  إلى  أرسل  وجيزة 
بأنهم سيقومون بعقد لقاءات تدريبية مدتها سنة ونصف 
املبكرة.   الطفولة  مرحلة  مربيات  لتكوين  برنامج  ضمن 
كم فرحت باخلبر.  كان اللقاء األول يف قرية قريبة من 
قريتي.  لكن يومها كان هناك شهيد يف قريتنا، وأغلقوا 
املدخل الرئيسي لها، هناك فقط طريق ترابية للخروج، 
أحسب  أو  أخف  لم  املشاركة،  يف  ورغبتي  فرحتي  من 

حساباً لتلك األمور التي منر بها بني احلني واآلخر.

أشعر  وأصبحت  التجريبية،  والورش  اللقاءات  وبدأت 
من  أتعلمها  التي  املساقات  بتلك  آخر  بعد  يوماً  بسعادة 
تعلمت  لقد  وفنون،  علمية  اخلبير، جتارب  وعباءة  دراما 
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فقط،  للدراما  فهمي  يغير  لم  الذي  اخلبير  عباءة  نهج 
الدراما تقوم على مبدأ ال مُتثْل، انخرط وعايش، الدراما 
التي نوظفها ال تقوم على التمثيل، بل هي أقرب لألطفال 
ولعبهم، لكنه لعب للتعلم، لعب يتحول إلى فكرة مشروع، 
مساعدين  دور  يف  األطفال  فيه  يكون  متخيل  مشروع 
اجتماعيني، ودور مختصني، وتكون املعلمة يف دور الزميلة 
لهم أو سكرتيرة املشروع أو مديرة املؤسسة، حسب نوع 
املشروع، وحسب الدور الذي تخطط املعلمة للعبه.  الدراما 
لم حتقق لألطفال لعباً وتعلماً نشطاً فقط، الدراما أعادت 
أكون  أن  طفلة،  وأنا  ألعبه  كنت  الذي  احللم  حلمي،  إلي 
أغيره.   أن  اضطررت  الزواج  بسبب  لكن  لشركة،  مديرة 
ها قد جاء الوقت ألحققه اآلن مع أطفالي يف الروضة، 
معلمة أطفال يف احلقيقة، وطفلة يف اخليال، تستعيد حلم 

طفولتها ومهنتها املتخيلة.

كل ما أتعلمه أنقله إلى أطفالي يف الروضة، أتعلم وأستمتع 
بكل ما أفعله معهم، وأعلمه ونطبقه أنا واألطفال، وأشعر 
باستمتاعهم باي نشاط نقوم به إلعطائهم الثقة بالنفس 
والقدرة على التعبير من خالل الرسومات أو احلوار أو 

مجرد  العاملية كانت سابقاً  القصص  التجارب، حتى كل 
تعلم  وماذا  مغزاها  أعرف  أصبحت  لكن  تسرد،  قصة 
من قيم وأخالقيات يحتاجها األطفال.  ضمن البرنامج 
تطلب  الذي  املعلمني  تبادل  برنامج  يف  شاركت  نفسه، 
سفري إلى بريطانيا، وقد أعطاني هذا البرنامج جتربة 
وخبرة أوسع، وأتاح لي فرصة التعرف على أناس آخرين، 
الطفل،  مع  التعامل  يف  طريقتهم  وعلى  أخرى،  وثقافة 
وتقدير الطفولة، ما جعلني أقف وأسأل نفسي: هل هذا 
احللم  وأن  قائماً،  املشوار  زال  ما  ال.   اجلواب  يكفي؟ 
سيتحقق من خالل دوري كمعلمة ستوظف طرقاً جديدة 
مع األطفال من خالل الدراما وعباءة اخلبير.  األطفال 
أعلمهم  أن  مني  ينتظرون  القلم  يعرفون مسك  الذين ال 
الكثير،  مني  يسمعون  يعودوا  لم  الكثير،  منهم  وأتعلم 
ألنني أصبحت مشغولة مثلهم يف مشروعنا، وهم أيضاً 
املهام  الكثير من  لم يعودوا يحتاجون للكالم، ألن لديهم 
أن يحكوا  املشروع الصفي، ولديهم رغبة يف  والعمل يف 

عنه، لذلك صرت أعمل معهم، وأستمع إليهم.

روضة عابود املختلطة
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