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وسيم الكردي

المعلمون؛ كيف يرون أنفسهم؟

مفت�تح العدد

حتّدي  على  أرّكز  نوتردام-  أحدب  دراما  -يف  »كنت 
الشّك  أزرع  بافتراضاٍت عكسها، وكنت  الطلبة  افتراضات 

يف تفسيراتنا، وأناقش معهم طرق التأّكد من توّقعاتنا«.

خارج  التعلّم  حتقيق  يف  تساعد  أّنها  هي  الدراما  »مّيزة 
إشراك  عبرها  بإمكاننا  التقليدّية،  التعليمّية  املنظومة 
يف  يحتاجونها  التي  املعرفة  وتوفير  واألهالي،  األطفال 
الوقت الذي يختارونه. ال يلجأ الناس إلى التعليم النظامّي 
وظائف  على  ليحصلوا  بل  وحكمة،  سعادًة  أكثر  ليكونوا 
ما  بقدِر  التعليم  بجودة  يهتّمون  ال  لذا  مستقّر،  ودخل 

يهتّمون بقدرة الشهادة على تشغيلهم يف سوق العمل«.
مهّند احلاج

تستعيد  للمعلمني(  ورشة  )يف  مكثفة  ساعات  »خالل 
يف ذاكرتك تاريخ البشر، وتنتفض من املسّلمات، وتثير 

األسئلة، وحتتار يف تكوينك، وطبع البشر، هل فعاًل طبع 
البشر بريء؟ وكيف ومتى تتحول البراءة إلى صراعات 
أجل  من  كانا  طروادة  وحصار  حرب  حقاً  هل  وشر؟ 
باإليجاب،  اإلجابة  كانت  وإذا  اليونان؟  استعادة شرف 
فأين شرف اليونان الْيَْوَم؟ إعصار من األسئلة والتأمل 

ومعايشة األدوار، والتفّكر والتيه«.
هيام دياب

»كنت أنظر إلى التعليم على أّنه فرض أو وظيفة متنحني 
باحلب،  فيها  أشعر  متعة  أصبح  لكّنه  الشهرّي،  الراتب 
انخراطنا  للتغيير.  وتدفعني  فيها،  الناس  كّل  وأشارك 
كمتعلّمني أو طلبة، أتاح لنا أن نشعر بالطالب كإنسان له 
اهتماماته وأفكاره واحتياجاته؛ ليس فقط وعاء نصّب فيه 

املعلومات. أصبحت أقرب إلى طلبتي«.
إيناس عبد الفّتاح

نه معلمون عبر جتربة التعلم والتعليم؛ جتربة االنخراط يف برامج  ارتأيُت أن تخصص افتتاحية هذا العدد القتباسات مما دوَّ
متنوعة يف التكون املهني؛ الدراما يف التعليم، الطفولة املبكرة، إحياء الدمى، تعليم العلوم، الثقافة السينمائية ... إلخ، وكيف 
معرفتهم  على  انعكست  وكيف   ... تراكمت،  وخبرات  سابقة  ملمارسات  ومنظورهم  ومراجعاتهم  اجلديدة  أسئلتهم  تشكلت 
وأعمالهم. كل ذلك يف ضوء التأمل يف جتربتهم احلية عبر مساقات التكون املهني من ناحية، أو عبر تطبيقاتهم مع أطفالهم 
وتالمذتهم. هؤالء املعلمون انخرطوا يف هذه البرامج وتصدوا لتطبيقات يف مدارسهم مبحض إرادتهم وبرغبتهم الشخصية 

املباشرة، دافعهم األساسي تطورهم املهني، وشغفهم بعملهم، ورغبتهم يف أن يصنعوا فرقاً يف محيطهم.

إن جوهر عملنا يقوم على العمل مع املعلمني، فاملعلم اجليد يستطيع أن يكون جيداً يف التدريس؛ سواء أكان لديه منهاج جيد 
أم رديء، أكانت لديه بيئة مناسبة أم سيئة، أكانت لديه مصادر جيدة أم مصادر محدودة.

و. ك.
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املشاركون يف املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي - الدورة احلادية عشرة، جرش 2017.

تفرحون  »أنتم  عبارة:  املعلّمني  زمالئي  يُرّدد  ما  »كثيراً 
التعليق  هذا  أجد  ممتعة«،  طريقة  بالدراما،  األطفال 
الطلبة.  إمتاع  ليس  دورنا  أّن  باستمرار  فأوضح  مربكاً، 
بالطبع أنا مهتّم يف أن يخرج األطفال من حالة اجلمود 
ذلك يحدث عن  ولكّن  للمعلومات،  السلبّي  التلّقي  ومن 
صنع  يف  ومشاركتهم  التعّلم  عملّية  يف  إخراطهم  طريق 

املعنى، وليس عن طريق إمتاعهم«.

شخصي  يف  والدراما  املسرح  أهمّية  إلى  ذلك  »يقودني 
النظر  أعيد  بأن  علّي،  ذلك  وانعكاسات  كغّسان،  أنا، 
أثر  استكشاف  يف  وأرغب  واملجتمع،  والقيم  العالم  يف 
أدوات  عن  تعلّمُت  أيضاً«.  طلبتي  على  االنعكاسات  هذه 
الدراما، وما زلُت أتعلّم، وهذا مهّم، ولكن األهّم لدّي اآلن 
ووضع  نفسي  وضع  أوّد  التي  التساؤالت  عن  البحث  هو 

طلبتي أمامها«.
غّسان نّداف

»أصبحت أفهم اآلخر وأحاول تقّبله قبل التسّرع يف إطالق 
األحكام؛ الدراما تخّصنا كبشر وتخّص قيمنا«.

الطلبة،  القوّي يف معرفة  تعلّمته هو اإلحساس  »أبرز ما 
-كمعلّمني-  نعرَف  أن  يجُب  »ملاذا  سؤال  من  انطالقاً 
أطفالنا جّيداً؟«، وتتلّخص اإلجابة يف أّننا نبدأ منهم ونعود 

إليهم؛ فحني نريد أن نخّطط للحّصة الصّفّية يجدر بنا أن 
نسأل »ماذا يحبُّ أطفالنا؟ ومباذا يهتّمون؟ وماذا يعرفون 
مسبقاً؟«، فننطلق من موضوعة التعلّم ومن موقعهم منها 
املعرفة  نحو  رحلٍة  »معًا« يف  لنذهب  اجّتاهها،  وشعورهم 

كشركاء مع األطفال«.
دنيا بياطرة

»هناك زوايا أضيئت يف رأسي وأثارت لدي فضول البحث 
فيها، مثل مجال املوسيقى والفن؛ فتشكلت لدي رغبة يف 
تطوير نفسي وتعلّم املزيد عن هذا املجال، ومحاولة قراءة 
اللّوحات الفنية وحتليلها، والقراءة أكثر عن املدارس الفنّية 

املختلفة وتوّجهاتها«.
مي الرفاعي

»ينبغي على املمارس ألّي جتربة، أن ميلك أسلوبًا وبصمًة 
للمتدّربني،  بالنسبة  مهّماً  يراه  ما  يقّدم  كي  به  خاّصة 

منطلقاً من تساؤالتهم واحتياجاتهم«.
مشير القاضي

مفّكرين  طلبة  خلق  هو  التعليمّية  العملّية  »ُصلب 
تأتي  وهنا  اخلاّصة،  قناعاتهم  عن  يبحثون  متسائلني 

الدراما«.
رزق عرموش
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»كنت أمنع طالباتي من ارتكاب األخطاء، الدراما علّمتني 
أّننا حني نُخطئ، يتاح لنا مجاٌل أوسع لالستكشاف«.

عائشة سالمة

حياتي،  يف  نوعّية  نقلة  أحدث  قد  »الدراما«  تعلّم  إّن 
فالدراما هي عالم مختلف متامًا يعمل على نقد عاملنا 

وعلى إعادة التفكير فيه«.
عّز اجلعبري

التي يحققها  واملتعة  اإلفادة  »رأيت خالل سنوات عملي 
التعليم،  يحدثه يف  الذي  والفرق  الدمى لطلبتي،  إحياء 
فأنا أدّرب طلبتي، وننتج من خالل التدريب أفالماً حول 

مواضيع علمّية عّدة تهّمهم«.
ناصر شوبكي

»أشعر أّننا نقبل من أطفالنا أّي شيء يعطوننا إّياه، تعّلمت 
إلى  بهم  لنرتقَي  أكثر،  أطفالنا  نعرف  أن  يجب  أّننا  هنا 

تعلّم أعمق وأبعد«.
دميا صايغ

»إّن التحّول الذي خضته ... أن أرى األطفال اآلن بشكٍل 
أطفال  فهناك  جديد،  من  عليهم  تعّرفت  وكأّنا  أعمق، 
اعتادوا اتخاذ مواقف عدائية من زمالئهم، تغّير سلوكهم 
متاماً، وأطفال تخطوا -خالل املشروع- خوفهم من ترِك 

أمهاتهم لهم يف الروضة كّل صباح«.
براءة أبو حّماد

من  بالعديد  رؤوسنا  ضجت  للمشروع،  األول  اليوم  »منذ 
بشكل  الظواهر  إخراج  بهدف  والبحث،  واألفكار  األسئلة 
فنّي غير اعتيادّي جاذٍب للجمهور، وزعزعة مناطق أمانهم 
وسحبهم حلواّف الشّك. أعمل على فكرٍة بدأت مالمحها 
بالنضوج، أريد من خاللها تصّور الزمن الذي توّقفت عنده 
منهجّية  معتمدًة  نحّب،  التي  للمدينة  البصرّية  ذاكرتي 
البحث والسرد من وجهات نظٍر مختلفة وترجمته بصرّياً«.
منار زيد

»إّن سبب انخراطي يف املشروع هو حّبي للفّن منذ الصغر، 
يتمّيز  الذي  اجلانب،  هذا  لتطوير  فرصة  توّفر  وعدم 
إلى  العمل وصوالً  مراحل  والتوثيق خالل  البحث  بجزئّيتْي 

العمل النهائّي. هذه مساحة أحّبها، ويسعدني العطاء فيها، 
فهي متّدني بطاقة إيجابّية«.

عصمت زيد

»املشروع الذي جعلني أرى عالم التربية والتعليم كقطعة 
نهاية  معلنة  طويل  ظالم  بعد  عينّي  يف  تشع  التي  النور 
النفق - كل ذلك هو ما شكل املشروع الذي أعاد صياغة 
نظرياتي يف التعليم؛ مشروع »بلدات وحكايات«، خضته 
مع مجموعة من طلبتي، كان املشروع مميزاً، كتبنا قصة 
قريتنا وحكاياتها، رسمنا واستمعنا وسجلّنا، كنت والطلبة 
نعمل معاً، كلنا أعضاء معاً يف مشروع، أنا وإياهم كنا طلبة 

ومعلمني وباحثني ومصورين وفنانني ورّسامني.
حامد حج محمد 

»ومن األساليب التي جعلتني أقوى وأستطيع أن أستغني 
الدراما  أسلوب  هو  التعليم،  يف  التلقني  أسلوب  عن 
الذي درسته، واستطعت إتقانه، وكان له الدور األكبر يف 

التنويع«.
هدى ملحم

أنني  أشعر  ولكنني  األطفال،  مع  لي  جتربة  أول  »إنها 
تغيرت وغيرت يف األطفال ... لم أعد أنا كما أنا اآلن ... 
أنظر إلى األطفال بشكل مغاير، عندما اختاروا ألنفسهم 
األدوار يف الشركة، وتسميتهم لها كان شيئاً رائعاً واعتبره 

البداية، وانتظر املزيد واملزيد«.
دالل سمارة

»أستطيع اآلن أن أقّيم نفسي؛ أين وصلت؟ وأين أقف؟ وأن 
أتأمل يف العمل«.

عائشة أبو عرقوب

»كنت أفكر يف القيام بعمل مشاريع مع األطفال، وما طرح 
وتعلمًا، حيث  أكثر عمقًا  ولكن  توقعاتي،  من ضمن  كان 
ازدادت  كما  واالستكشاف،  بالبحث  نفسه  الطفل  يقوم 
القراءة  املعلم يف  دور  وأهمية  والعلمية،  العملية  معرفتي 

والبحث«.
والء طه

»استفدت الكثير؛ كيفية استخدام اللغة بطريقة صحيحة، 
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واالبتعاد عن دور السلطة«.
فاطمة شبلي

وحدة،  يجلس  من  هو  التوحد  طفل  أن  أعتقد  »كنت 
فاتضح أن له معنى آخر«.

التعليم يعتمد بشكل كبير على  »يف السابق، كان أسلوب 
أصبحت  اآلن  الطالب،  واملستقبل  املعلم،  وهو  املرسل 
أعتقد أن العملية التعليمية هي عملية تشاركية بني املعلم 
والطالب، فال يوجد مرسل وال مستقبل يف العملية، وإمنا 

يعمالن معًا على تطوير العملية التربوية.
غسان أبو لبدة

»بعد مشاركتي يف املدرسة الصيفية، وجدت أن الدراما 
هي أنسب الطرق للتخلص من هذا الروتني؛ كون األطفال 
إلى  قبل حضورهم  األدوار  لعب  ميتلكون  العمر  هذا  يف 
أن خلق  يعني  الدراما، وهذا  ما حتتاجه  املدرسة، وهذا 
وضع  خللق  الرموز؛  واستخدام  التخيلية،  السياقات 
حكايات  وسرد  ألنفسهم،  دور  إليجاد  يعنيهم،  حدث  أو 
بسلوك  العالم  خلق  إعادة  من  ميكنهم  لديهم؛  موجودة 

يرونه فيه دون تعريضهم ملخاطر الواقع.

حتليل  أثناء  االستدالل،  أهداف  على  كثيراً  أقف  »كنت 
احملتوى  حتليل  عملية  وأراجع  الدراسي،  املقرر  محتوى 
ألسئلة  طالبنا  يتعرض  حقيقة  هل  نفسي:  بسؤال 
استداللية تثير التفكير؟ ألتوصل إلى إجابة بأنه ال يتوفر 
يف  تنصب  أهدافنا  وجميع  النوع،  هذا  من  أسئلة  لدينا 
إناء األهداف املعرفية والتذكر والتطبيق، ولكن يف ورشة 
بكلماته  االستداللية  األهداف  حقيقة  ملست  األحافير 

وأسلوبه وطريقة تعامله مع اإلجابة«.
سهاد السيد

»انكشايف على موضوع توظيف الدراما يف التعليم أضاء لي 
الطريق، وجعلني أشعر أنني وجدت احللقة املفقودة التي 
كنت أبحث عنها طوال الوقت، والتي حتتاج منا، كمعلمني، 
متكنت من  الدراما،  والوقت والطاقة، وعبر  بذل اجلهد 
مبا  وتطويره،  فيه  والبحث  املنهاج،  وراء  ما  استكشاف 

يتناسب مع قدرات األطفال«.
فاطمة البكري

آفاقاً  املعلم  لدى  تفتح  املهني(  التكون  )جتربة  »إن 
السؤال  منظور  من  مختلف،  منظور  من  األشياء  لرؤية 
الدراما داخل غرفة الصف،  أثناء تطبيق  واالستكشاف. 
أنت كمعلم تعّلم طالبك وتتعلم منهم، عبر طرح األسئلة 

التي تستكشف العالم«.
نتالي حمارنة

فلسفة،  أستاذ  كوني  املدرسة،  من  جزءاً  نفسي  »وجدت 
وجدت نفسًا فلسفيًا يف الدراما، فالطريق املتَّبعة يف تعليم 
الدراما تقوم على توظيف استراتيجيات متطورة جداً يف 
غرفة  داخل  تعليمهم  وتطوير  وتطويرهم  املعلمني  تكوين 

الصف«.
عزيز غنيم

الطلبة  انخراط  املدرسة  يف  تدريسي  طيلة  أشاهد  »لم 
يعمل  فالطالب  الورشة،  هذه  وخالل  الشكل،  هذا  يف 
يتحدث  فيها  التي  املدرسة  ومعلمه يساعده، على عكس 
املعلم والطالب يسمع، تفاجأت بكل صراحة من مستوى 
الطلبة  وأغلب  اخلشب،  عمل  يف  مبدعون  إنهم  طالبي، 
املشاركني يف اللقاء، طلبوا مني عمل ورشة داخل املدرسة، 
أصبح  فالطالب  العمل،  أهمية  على  دليل  التحول  وهذا 
يفكر يف مدرسته قبل أن يفكر بنفسه؛ أي يريد أن يعمل 

ألجل املدرسة وليس ألجله«.
مأمون إرياحي

»الطالبات رفضن العودة للمدرسة رغم أنهن شعرن بالتعب 
طريق  ويف  كاملة،  القرية  تنظيف  منا  وطلنب  واإلرهاق، 
العودة للمدرسة، ُكنَّ يقلن لألهالي: »ما بدنا نفايات على 
الشوارع! اآلن شوارعنا نظيفة، ويجب أن نحافظ عليها«.
رمي خواجا

الروضة  لهم يف  األولى  أيامهم  األطفال يف  مع  »جتربتي 
جعلتني أتفهم أكثر حياة األطفال، ومبا أنني مربية أطفال 
عامله  الطفل عن  بها  ينفصل  التي  وأنني احملطة  صغار، 
الصغير البيتي ليخرج إلى عالم احلياة وحتمل املسؤولية 
وهنا  تقلقه،  التي  املخاوف  ينتابه،  الذي  الشعور  خارجاً، 
بدأت أتفهم طبيعة الردود التي يستخدمها الطفل ليعبر 
عن مشاعره. ففي اليوم األول يف السنة الدراسية، لم يكن 
الرأس،  أوجاع  خلفض  دواء  حبة  تناول  سوى  مبقدوري 
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والصراخ  والبكاء  الصراخ  لسماعي  فهو  نتج  إن  وهذا 
والبكاء. األن أنا أتفهم هؤالء األطفال جيدًا.

والء بكري

مستنداً  للعالم  رؤيتك  بناء  على  تعمل  غنية  »إنها جتربة 
إلى عوالم كثيرة وحكايات كثيرة، وما يشعرك حقاً بالتقدم 
تقوم  وما  صفك،  غرفة  داخل  تعكسه  ما  هو  والتطور 
بتطبيقه مع طالبك. من هنا تبدأ باستكشاف ما تعلمته 
الصف؟  غرفة  داخل  معك  ذلك  يحدث  كيف  ومراقبته: 

وما مدى تقبله وجناحه؟!
عايدة سالم

»لم يكن عملي مع األطفال جديداً؛ ولكّن الرؤية اختلفت، 
وطبيعة التعاطي معهم ومع قدراتهم اّتخذت شكاًل آخَر 
صرُت أتنّبُه إلى أبسط  منحني الرضا عن أدائي معهم. 
املتعة يف عملي معهم هي عنواني  اجلزئيات، وأصبحت 
الكبير؛ فاألطفال يُخرجون شيئاً صادقاً وإبداعياً، وصرت 
أكثر قدرة على التماهي مع أفكارهم العميقة، وقراراتهم 
على  قادرين  وُهم-  -أنا  وأصبحنا  يّتخذونها.  التي 
التحّول من مجموعة إلى فرد بفضل الدراما التي منحتنا 
إلى جزئية بشكٍل أفضل  االنتقال من جزئية  قدرة على 

وأعمق«.
حسام عليان

بقايا قرية  الذين أعمل معهم، هم أطفال من  »األطفال 
على  القائمة  »كرمئيل«  ملستوطنة  محاذية  رمية،  تدعى 
أراٍض تعود ملكيتها ألهالي قريتي - قرية البعنة اجلليلية، 
التشبث  أجل  من  سكانها  يناضل  زال  وما  ناضل،  التي 
ظروفاً  يعيشون  األطفال  هؤالء  منها،  أرض  متر  بآخر 
حياتية إنسانية صعبة للغاية، تخلو من جميع احتياجات 
تبنت  وقد   .... والكهرباء  املاء،  مثل  األساسية  احلياة 
اجلمعية مهمة دمجهم يف روضاتها، بعد أن تخلت عنهم 
إطار  أي  يف  بدمجهم  تسمح  لم  حيث  »كرمئيل«،  بلدية 

تربوي.

نستطع  ولم  سنوات،  مدار  وعلى  كطاقم  فشلنا  لقد 
األطفال  مع  ويتفاعلون  يتأقلمون،  وجعلهم  مساعدتهم 
اآلخرين، ومن خالل تطبيق ورش يف الدراما معهم، متكنا 
من كسر احلواجز من خالل النجاح يف جعلهم ينخرطون 

هذه  أخط  وأنا  وهنا،  املختلفة،  الدرامية  النشاطات  يف 
العبارات، أشعر حقيقة بقشعريرة ومتعة يف آٍن واحد؛ تلك 
املتعة ناجتة عن االبتسامة التي تنم عن السعادة التي شعر 
بها األطفال خالل الورش، فهؤالء األطفال االنطوائيون، 
متى  مستمر:  بشكل  ويسألونني  ينتظرونني  أصبحوا 

ستحضرين إلى روضتنا، وتعملني معنا؟«.
فاطمة بكري

»بعد مضي أربع سنوات يف خدمة قطاع التعليم، وصلت 
أن  لبثت  ما  ثم  الوظيفي،  االحتراق  مرحلة  إلى  فيها 
حتولت إلى آلة ميكانيكية يف السنوات الست األخرى، 
لتفعل  القدمية  اجلديدة  التجربة  هذه  جاءت  أن  إلى 
فعلها، كاملاء يف األرض القاحلة، ألعيد ترتيب أوراقي 
من جديد، وأبدأ مرحلة جديدة من التخطيط واملثابرة 
والتطبيق ملفهوم جديد يف التعلم والتعليم، وليساعدني 
اجلميلة،  يف  الفنون  يف  تخصصي  املوضوع،  هذا  يف 
أيضاً  املدارس،  يف  واحلرف  الفنون  مبحث  وتدريس 
والتصميم  واإلخراج  السينما،  مجال  يف  اهتمامي 

والديكور.
خالد أبو مرمي

مختلف  من  املعلمني  جتارب  على  التعرف  أحاول  »كنت 
بالتعليم  تتعلق  التي  األفالم  أتابع  وكنت  العالم،  أنحاء 
والتغلب  حلها  وكيفية  املعلمون  يواجهها  التي  واملشاكل 
أنا  وبدأت  والتبلور،  بالتجسد  األفكار  وبدأْت   ... عليها، 
تغيير  قبل  نفسي  تغيير  التغيير،  محاولة  باحملاولة، 

اآلخرين«.
كوثر البرغوثي

»عمل يعطي الصمت معنى ووزناً ال يقل داللة عن الكلمات، 
كما يعطي أهمية لكل إمياءة وحركة. عمل يحتاج إلي صبر 
إيصال  ومهارة يف  بحكمة،  التصرف  على  ومقدرة  وترٍو، 
وإنتاجها،  فيها،  التفكير  على  وحثهم  للطلبة،  املعلومات 
الدرامي يف  العمل  املعلم من  والتأمل معها، كما يستفيد 
كل كلمة وموقف يتصرفه الطلبة، ويلتقطه، ويعيد تشكيله 

مبا يتواءم مع الدرس.
هديل أبو شمعة
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مالك الرمياوي

ان .. عبد المحسن القطَّ
الفكر والممارسة في سرية للحضور

فصل من حياة قابلة للت�كرار

املتجدد،  امليالد  كثافَة  متلُك  حضورك،  يف  كنَت  هكذا 
احلضور  ببذور  مليئة  تهدم  حلظَة  موتك،  كان  وكذلك 
وقفة  هو  كموتك،  موت  حافة  على  فالوقوف  والكثافة، 
لغة  املعنى يف  ببالغة  عند حد، سفر على حافة مفعمة 
بلغة  احلياة  سر  لكشف  للموت  واستكشاف  الشعراء، 
يكون  الذي  الشهود  أو  املخاطبة  من  نوع  املستكشفني، 
يف نهاية طريق السفر إلى املطلق يف لغة العارفني، وهو 
عبور احلد الكتشاف املمكن بلغة؛ الفالسفة، فاحلد عند 
هو  ما  بقدر  نهاية شيء،  ليس  األوائل  اإلغريق  فالسفة 

بداية املمكن، أو البداية املمكنة لشيء جديد.

»كما لو أنهم سمعوا خبر تهدم عالم ... أو ميالد منقذ ...«.

قابل  هو  عما  للبحث  لسيرة احلضور،  كتابة  هي  لذلك، 
كشف  للحدث،  الداللي  التمثيل  إعادة  من  كنوع  للتكرار، 
يقدم  مسرحي  وعرض  )أبستمولوجي(،  معريف  حساب 
املتمردة  الهوية  تكرار  يف  كتجربة  التجربة،  دراماتيكية 
الداخلية،  ممكناتها  واجتراح  الذات  وبناء  وصناعتها، 
مشروع  ضمن  العام  الشأن  يف  تدخلها  سيرورة  ورصد 
مصيري تقاطعي، جتربة قائمة على التكرار واالختالف، 
مفعمة باملعاناة واألمل، مثقلة بأسئلة الوجود وقلق املصير، 
الفكرية  واالكتشافات  الوجدانية  باالنكشافات  مشحونة 

والعملية.
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هي فصل يف »جتربة حياة قابلة للتكرار«؛ التكرار كفضاء 
ال  تكرار  اختالف،  على  مفتوح  تكرار  والكثرة،  للتنويع 
هو  بل  االستعادة،  أو  للتقليد  قابلة  حياة  أنها  أبداً  يعني 
التكرار الذي يؤكد االختالف يف الهوية والتجربة، ولكنه 
اختالف يوسع مفهومها وحدودها، فال ميكن للتكرار أن 
قطيعة  يكون  أن  لالختالف  كما ال ميكن  مطابقة،  يكون 
جذرية، ألن يف كل تكرار حدثه وحداثته، ويف كل اختالف 
غير  القطان  احملسن  عبد  فحياة  معاً،  وتاريخه  تكراره 
قابلة للتقليد أو االستعادة، لكن جتربته قابلة لالستلهام 
اختالفها  وقراءة  وتنوعها  تكرارها  استلهام  والقراءة؛ 
للمعنى  اخلالقة  والقراءة  اخلالق  االستلهام  ومشروعها، 

واملمكن معاً.

»يافا لقد سقطت« .. مشهد االفتتاح يف تراجيديا حياة 
ان، هكذا عبر عن احلدث بكل ما يف  عبد احملسن القطَّ
أو  منقذ،  موت  حكاية  يعلن  كأنا  فجائعية،  من  اجلملة 
تهّدم عالم كامل؛ حلظة إزاحة الستارة وسقوط كل ما كان 
يدرس يف  لكي  ووطنه  أسرته  غادر  الذي  فاالبن  سابقاً، 
بيروت، يحمل معه شوقه لالستكشاف واملعرفة ووصية أم 
تتكفل مبصروفه وإعالة العائلة، يف ظل موت األب وغيابه، 

أم توصي ابنها مبا هو أكثر شهرة وإغواء يف بيروت )نساء 
لم  ابنها  تودع  التي  فاألم  بالرقص(،  املشهورات  بيروت 
يهدد  قد  بيروت  راقصات  من  أكثر  خطراً  هناك  أن  تَر 
مصيرهم، لكن الرقص اخلطر كان يف مكان آخر، اخلطر 
االحتالل،  قبضة  يف  الوطن  سقوط  يافا،  زلزال  يف  كان 

وتشرد العائلة، وانفتاح املصير على االحتماالت كلها.

بني وصية األم ورؤيا المعلم
بني وصية األم: احذر من راقصات بيروت، ووصية املعلم 
»ال تكن عبداً كن احملسن، هكذا قال السكاكيني لي...«، 
اسمه  إنتاج  ليعيد  املعلم  رؤيا  الصغير  احملسن  حمل 
»عبد احملسن«، من اسم موسوم بصفة العبودية املضافة 
لتوصيف معرف إلى الصفة الكاملة بتعريفها وفاعليتها، 
هنا بدأت مالمح االنبناء لشخص يشرع يف تقرير مصيره، 
ليس من خالل مقولة املعلم، على أهميتها، بل من خالل 
يسمع  لم  فاملريد  كمقولة،  حملها  للفكرة؛  املُريد  حمل 
بشيء،  القيام  أقرر  تبنيها، فحني  قرر  بل  معلمه،  مقولة 
فأنا أقرر نفسي، وأجد نفسي، وأؤكدها بأفعالي، هكذا 
الشخص  حالة  يتجاوز  أن  الشخص  يقرر  حني  يحدث 
»احملسن«  ملك  هنا  املشروع،  الشخص  باجتاه  احملدود 

عبد احملسن القطان خالل زيارة ملعرض »الدهشة والفضول« يف سرية رام اهلل الذي نظمه استوديو العلوم/برنامج البحث والتطوير التربوي، 2016.
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الصورة اخليالية ملشروعه، صورة فيها شيء من النبوءة، 
وشيء من الرومانسية.

يكن  لم  عاماً،  خمسني  بعد  املقولة  يردد  كان  حني  لكنه 
رؤيا  يف  كتجربة  يقدمها  بل  رومانسية،  كنبوءة  يرددها 
مقولة  يحكي  كنص  الفعل،  على  مقولته  وقدرة  األستاذ، 
بعد أن تكرست حقيقًة يف الهوية والواقع، لم يقلها كمقولة 

تُلفظ، بل كتلفظ حتقق وصار حياة تعاش قبل أن تُروى.

جسدها،  التي  أستاذه  رؤيا  تلميذاً  كان  من  يروي  فأن 
أن  بعد  أستاذه  من  سمعها  التي  الرؤيا  قصة  يروي 
مارسها وكان جتسيدها، فإنه حدث يشبه مواجهة املؤرخ 
والبطل، الشاعر والفاعل؛ تلك املواجهة التي تنتج احلدث 
تاريخاً، وهذا ما  وتاريخيته، فما كان مجرَد حدٍث صار 
كان »القطان« يقصده حني كان يترك احملسن الشيخ يروي 
قصة عبد احملسن الصغير وأستاذه، فكأنه يروي النبوءة 
لكي يعمم جتربة حتققها، يؤكد قوة الفكرة والقدرة على 
بنائها، وهو املشغول بصناعة التاريخ، ليس تاريخ ذاته، بل 
تاريخ املجتمع، فقد أكد دائماً على »أن النجاح ال مغزى 
االجتماعية«.  باملسؤولية  قوي  إحساس  يواكبه  لم  إذا  له 

فما كان يشغله هو املجتمع، مجتمع كان دوماً يراه مجتمعاً 
حيوياً، مجتمعاً ميلك القدرة على امتالك احلدث وامتالك 
سلطة حتويله إلى حلظة جتربة، بحيث ميثل عنصراً يف 

سجال يتابعه البشر فيما بينهم.

لقد جمع عبد احملسن القطان يف حكايته هموم البطل 
ويف  احلدث  صناعة  يف  فانشغل  معاً،  املؤرخ  ومنهجية 
ورفض  الهزمية  على  متّرد  فقد  تاريخ،  إلى  حتويله 
شروطها؛ هزمية مست روحه وواقعه، فواجهها بإميان 
يرى أن من املمكن يف املدى القصير أن يُصنع التاريخ 
يف  التاريخية  األرباح  لكن  املنتصرين،  أيدي  على 
املعارف والثقافات، على املدى البعيد، تأتي على أيدي 

املهزومني«.

النكبة وتراجيديا المشهد
لم تكن النكبة اإلله الرحيم الذي يشارك يف خلق األشياء 
اجلميلة، النكبة كانت سقوط يافا، وتشرد العائلة، وفقدان 
يتعلم  أن  منه  مطلوباً  كان طالباً  البقاء، فمن  أسباب  كل 
الجئة،  لعائلة  معياًل  أصبح  اليتيمة،  العائلة  ليعيل  ويعود 
وإلى  عودة؟  أي  لكنها  سقطت«  قد  فيافا  عائداً  »قفلت 

عبد احملسن القطان خالل زيارته مهرجان »أيام العلوم«/برنامج البحث والتطوير التربوي، رام اهلل، 2015.
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أين؟ هي عودة إلى األردن، للبحث عما كان عائلة، وأصبح 
مجموعة من الالجئني، منذ تلك اللحظة لن تكون هناك 
عودة كاملة وال نهائية، بل عودة مؤجلة دوماً ومفتوحة على 
التكرار، عودة تتبعتها عودات كثيرة، وإلى أماكن متعددة 
له، وترحابها  الرغم من ضيافتها  أماكن على  العالم،  يف 
العودة فكرة  وبقيت  منايَف وشتاتاً،  بقيت يف منظوره  به، 

مؤجلة، فكرة تتكرر، تخلق معناها واختالفها.

فكل عودة من عوداته، كانت عودة كاملة يف مجال الفكر 
واملعنى، فعندما أكمل التعليم اجلامعي عاد، عاد ليس إلى 
يافا التي سقطت، بل عاد إلى أسرته يف عمان كي يطعم 
أفواهاً حتتاج الطعام، عاد إلى مسؤوليته، »بعت فراشي 
كي أؤّمن ثمن العودة إلى عمان«، هذه ستارة ثانية تفتح 
على مشهد دراماتيكي من التجربة احلياتية التي صنعت 

فكر احملسن وسيرة مشروعه.

أن يبيع فراشه لكي يؤّمن تذكرة السفر، هذه هي الواقعة 

التي خلقت كامل املجاز، هي الصورة املجازية لرحلة كبرى 
النوم  تقدم فراش  أن  إلى مشروع،  الشخص  فيها  حتّول 
وما فيه من أحالم الشباب ودفء مرحلة الدراسة، لصالح 
هو  وقلق، هذا  وبحث  ترحال  من  فيها  وما  السفر  فكرة 
املجاز الذي أضيف إلى نبوءة املعلم »كن احملسن«، ووصية 
األم »إياك من راقصات بيروت«، يضاف إليها فكرة هجر 
أحالم النوم، للشروع يف أحالم أشد قسوة، ولكنها أحالم 

أكثر قدرة على البقاء.

هي الهجرة الثانية، إذا كانت األولى باجتاه بيروت ألجل 
فإن  كله،  العمر  إلى هجرة  النكبة  بفعل  وحتولت  التعلم، 
الهجرة الثانية هي هجرة فراش النوم واللجوء إلى السفر، 
سفر لن يتوقف وسيتحول إلى مشروع، السفر يف العالم 
للبحث عن مكان للسكن فيه، هنا بدأ املشروع، وقد أعد 
»حولت  املمارسة  وعدة  البدء  مقومات  كل  له  صاحبه 
بناء  التجارة«،  إلى  والسياسية  االقتصاد  من  تخصصي 
القصدية املبنية على احلاجة »ألطعم سبعة أفواه«، حترير 

عبد احملسن القطان خالل حضوره عرضاً موسيقياً لألطفال يف مركز الطفل يف غزة، 2010.
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اجلسد من دفء الفراش، اخلروج من حالة االنغراس يف 
العالم إلى حالة السفر فيه إلعادة صناعته، إنه االنغماس 

يف صناعة الذات.

املهمة،  صياغة  من  صاحبها  مّكنت  التي  العناصر  إنها 
مهمة الشروع يف العالم؛ أن أُوجد يف العالم يعني أني أعي 
دوري فيه )أُوجد يف عالم يوجد فيه شيء ما، ال بد أن 
أقوم به، وما يجب أن أقوم به ينتمي إلى البنية التي هي 
العالم اخلاص بي(؛ املهمة التي مّكنت صاحبها ليس من 
البدء يف حتقيق الشروط الواقعية للمشروع فحسب، بل 
والشروط الداخلية؛ شروط الهجرة من كهف الذات إلى 
وعد الشمس. »القطان« يخرج من الكهف، يفك القيود، 
يقابل الشمس، يتوقف عن البقاء ظاًل أو خياالً على جدار، 
لقاء الشخص مع حقيقته؛ حقيقته  إنه  ويواجه حقيقته، 
الوقوف  من خالل  نهاية،  ال  ما  إلى  بناءها  التي سيكرر 
قبالة مصيره، يقول إنه تخصص يف االقتصاد والسياسة، 
لو  يود  وكان  واألدب،  التاريخ  حب  السكاكيني  من  وتعلم 
حّول  النكبة  مواجهة  ضوء  يف  لكن،  فيهما،  يتخصص 
تخصصه باجتاه التجارة كصيغة عملية، سوف تساعده يف 
مجال العمل، ولكنه يؤطر ذلك يف اإلطار الفكري والقيمي 
إذن،  االجتاه«.  أغير  ولم  التخصص  »غيرت  به  اخلاص 
يواجهه  وصالبة،  بعناد  أمامه  ويقف  مصيره  يعرف  هو 
يواجه معطيات  املادية،  مثالية أسست شروطها  بخيالية 
الواقع ومنطوياته الفيزيقية وامليتافيزيقية، يقاوم األفول 
يؤسس  التي حتجرت،  القوى  نقض شرعية  على  ويعمل 
يف  والرغبة  بالغربة،  اإلحساس  جتمع  جديدة  إلرادة 
رافضة،  لفعالية  ليؤسس  ملتزمة،  إرادة  ضمن  التغيير، 

هناك ما يجب أن يزول، وهناك ما يجب أن يولد.

المشروع وخصوصية الت�كرار
صناعة  يف  منغمس  أنك  يعني  مشروع  لك  يكون  أن 
مصيرك، فاملشروع تصميم عملي حلالة مستقبلية تعتمد 
للتكرار،  القابلة  احلياة  الفصل، فصل  بدأ  هنا  أنا،  عليَّ 
تكرار حافل مبا هو خاص،  بالعمومية،  يحتفل  ال  تكرار 
ما  بل  العام،  ليس  يتكرر  فما  للتكرار،  قابل  هو  ولذلك 
ينطوي  فالتكرار  نوعه،  من  الفريد  استبداله،  ميكن  ال 
على معنى يصبح فيه العام نفسه شيئاً خاصاً، هنا بدأت 
خصوصية جتربة عبد احملسن القطان، معلم يف األردن، 
التحرير،  منظمة  الكويت، وسياسي يف  أعمال يف  ورجل 

جتارب وحلقات، كل جتربة هي مبثابة ورشة داخلية ثرية 
وحميمية وحقيقية مع الذات ويف داخلها.

حتذيرات  »القطان«  التقط  تونغ،  تسي  ماو  مع  لقاء  يف 
حكيم الصني ونصائحه للثوار اجلدد يف الشرق األوسط، 
اإلمبريالية  تتركم  لن  النفط؟  حقل  يف  ثورة  قال:  حيث 
القادة  تطرق  على  مالحظته  معرض  ويف  العاملية. 
قال  العاملية،  الثورة  أدبيات  من  يقرأون  ملا  الفلسطينيني 
التي  الكتب  قامة  تزيد  وأن  إياكم  ولكن  اقرأوا،  ماو: 
تقرأونها على طول قاماتكم، فتصبحون ترون الكتب بدل 
أن تروا الواقع. محطة من محطات بناء الذهن والرؤيا، 
ذهن يلتقط األفكار ويضعها يف السياق العملي ويترجمها 
إلى استراتيجية ممارسة، حلقات وورش من تكوين الهوية 
وتكرارها، لكنه التكرار الذي يجد خصوصيته، خصوصية 
مرتبطة بفكرة احلرية، فاحلر وحده هو من ميلك القدرة 
فاخلاضعون  الدولوزي،  باملعني  التكرار  التكرار؛  على 
عاجزون عن التكرار، ألّنهم تعودوا أن يفرغوا أنفسهم من 

القدرة على تغييرها.

الرأي وسياسات القوة
فـ»عبد احملسن« الذي حرر اسمه أوالً من التبعية، وحرر 
جسده من السكن يف الفراش، كان قبل ذلك قد فهم درس 
معادلة  من  حتقيقهما  على  يعمل  وبدأ  والقوة،  احلرية 
نظرية إلى صيغة للعيش واملمارسة، »أذكر أني وّقعت العام 
1950 على عريضة تدعو إلى تأميم النفط العربي، وقتها 
مكتبه،  إلى  بيرونس  السيد  اجلامعة  رئيس  استدعاني 
جتاه  مبسؤولياتي  ذّكرني  يهددني  أو  ينذرني  أن  ودون 
عائلتي، ونصحني أال أخاطر بسنتي األخيرة يف اجلامعة 
بسبب نشاط سياسي متهور، نصحني قائاًل: التخرج أوالً، 
ومن ثم قل وافعل ما تشاء. كنت مجبراً على االلتفات لهذه 
املالحظة، فتسعة أفواه تنتظر قوتها يف البيت، ستة منهم 

ملتحقون باملدارس...«.

بالقوة،  احلرية  عالقة  اجلامعة  رئيس  من  تعلم  لقد 
يتحقق مبجرد  ليس شيئاً  الذات،  عن  والتعبير  فاحلرية 
ذاتي  قرار  هي  بل  رغبة،  ليست  فاحلرية  فيه،  الرغبة 
وجمعي يحتاج إلى بناء الشرط املوضوعي لتحققه، ووجود 
القوة واالستقاللية هو شرط احلرية ومناخها األول، هذا 
هو الدرس الثاني الذي تعلمه »القطان« وآمن به، عندما 
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حتدثت معه حول هذه احلادثة، قال لي لقد قررت حينها 
أن ال أضع اسمي على أي ورقة قبل أن أخلق القوة التي 

احمي بها الورقة، وأحقق مضمون ما وقعت عليه.

لقد آمن أن يخلق شروط الوجود، ال أن يرغب فيه فقط، 
فقد فهم عالقة احلقيقة والقوة، وعالقة احلرية والقوة، 
فن  بوصفها  أي  سياسة؛  بوصفها  احلياة  دهاليز  وخبر 
القوى ويف عالقاتها، لذلك قرر أن  التحرك داخل حقل 
يحّول تخصصه من االقتصاد والسياسة إلى التجارة، فقد 
رأى أن املدخل لالقتصاد السياسي هو التجارة كممارسة 
ليست مدخاًل  التجارة هنا  لكن  االقتصاد،  ملبادئ  عملية 
للربح، بل هي احلقل العملي لتحقيق األدوات الضرورية 
للشروع يف تنفيذ مبادئ االقتصاد السياسي؛ أي التنمية، 
وإلنسان  اجلديد  الوعي  مليالد  الفرص  وبناء  والعدالة، 

جديد.

وتخلق  تتعلم  التي  الذات  لكنها  ذاته،  يكرر  احملسن  هنا 

مسارها ضد العادة وضد القانون، »إذا كان التكرار ممكناً، 
فإنه يخص املعجزة أكثر مما يخص العادة أو القانون. هو 
ضد العادة وضد القانون، من يكرر نفسه يصبح فريداً، 
ألّنه يفتح نفسه على »واقع أعمق وأكثر فّنية« يكّف عن 
ل  أن يكون مجّرد »عادة« أو مادة للقانون، فالعادةُ ال تشكِّ

إطالقاً تكراراً حقيقياً«.

لذلك، انغمس »القطان« يف خلق حالة التحرر يف ضوء رؤيا 
واضحة، فلم يتلِه يف البحث عن القطة السوداء يف الغرفة 
املعتمة، ولذلك غرس جسده يف العالم، يف االقتصاد، ويف 
للتهديد مبسدس فارغ، بل حمل فكرة  يلجأ  لم  التجارة، 
وفكر  األعمال،  رجل  استراتيجيات  بني  فجمع  مثمرة، 
ويستلهم  تونغ،  ماو تسي  يقرأ  السياسي،  املعلم، وغايات 
ويختلف  التحرير،  منظمة  الرفاق يف  يحاور  السكاكيني، 
السياسة،  إلى  وينتمي  السياسي  العمل  يترك  معهم، 
تركيبة  ليخلق  بالثقافة،....  ويؤمن  إدوارد سعيد  يصادق 

فريدة لرجل بال مراجع.

عبد احملسن القطان خالل حضوره عرضاً موسيقياً لألطفال يف مركز الطفل يف غزة، 2010.

ور
ض

لح
ة ل

ري
س

ي 
 ف

سة
ار

م
م

وال
ر 

فك
 ال

.. 
ن

ا طَّ
لق

ن ا
س

مح
 ال

بد
ع



13 رؤى تربوية - العددان 56-55

نحو ممارسة مختلفة في التعليم

في حضرة األمل

معتصم األطرش

»أما هؤالء الذين يكون أملهم قويًا،
فإنهم يرون ويهتمون بكل دالئل احلياة اجلديدة، ويساهمون يف كل حلظة يف ميالد ذلك الذي يكون مهيًأ للميالد.
إن األمل يعني أن نكون مستعدين، يف كل حلظة، لذلك الذي لم يولد بعد«.
إريك فروم

كلمة حقيقية

أتطلع يف قراءتي هذه إلى احلوار مع الذات ومع اآلخرين، 
وأنا يف السنة العشرين من جتربتي كمعلم، وانشغالي يف 
حقل التعليم وقضاياه متأثراً به ومؤثراً فيه. مؤمن متاماً 
أنه »ال توجد هناك كلمة حقيقية، دون أن تكون يف الوقت 
ذاته ممارسة، وهكذا، فإن النطق بكلمة حقيقية هو القيام 
بتحوير العالم« )فريري، 2003: 67(. فالكلمة التي هي 
إذا  حقيقية  كلمة  فريري  بحسب  تكون  احلوار،  جوهر 
يحور  ما  وهذا  واملمارسة،  الفكرة،  اثنني:  بعدين  احتوت 
العالم، ويحقق التغيير والوجود اإلنساني، فالكلمة بدون 
الفكرة واملمارسة ستكون ثرثرة عبثية، واملمارسة لن تكون 

حقيقية، وستنفي احلوار، إذا لم تقترن بالفكرة.

ممارسة حقيقية، مع حضور فكرة، يشكالن إحدى صور 
حضور األمل؛ ممارسة هنا واآلن بناء على رؤية واضحة 

وفكرة خالقة، وحضور هذا األمل يخلق مساحة للحوار، 
الذي  احلوار  يتحقق  وحتى  متأملني.  متحاورين  ولصوت 
من  -برأيه-  بد  ال  وجودية،  ضرورة  بأنه  فريري  يصفه 
وللناس  للعالم  عميق  حب  منها:  أساسية،  عناصر  توفر 
دون سيطرة وتسلط، مع التواضع وعدم النظر إلى الناس 
إلى  احلوار  يحتاج  كما  جهاًل،  وأكثر  شأناً  أقل  كأشياء 
والصنع،  التغيير  على  وبقدرتهم  بالناس،  عميق  إميان 
احلوار  يتطلب  كما  إنسانيا،  واالكتمال  الصنع،  وإعادة 
نقدياً، واحلوار بذاته قادر على توليد ذلك النوع  تفكيراً 
من التفكير، إن احلوار بحاجة إلى األمل؛ األمل الذي ال 

يأتي بتكتيف األيدي واالنتظار )فريري، 2003(.

نحن  )كممارسة(،  واملجتمع  املعلمني  مع  جتربتنا  يف 
من  قريباً  وجودية(،  )كضرورة  احلوار  إلى حتقق  نسعى 
حقيقة  نؤمن  حيث  عنها،  حتدث  التي  فريري  عناصر 
التغيير  على  وبقدرتهم  واألطفال،  واملعلمني،  بالبشر، 
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والصنع واخللق، يف مساحة من العمل والتشارك، يسودها 
إلى  والتوق  والشغف،  احلقيقي،  واالنشغال  احلب، 
التغيير، والتواضع أمام طاقات الناس وفكرهم ونضالهم 
والنقد  واالستكشاف  التأمل  يف  وحقهم  احلياة،  يف 
واالختالف، وتواضع الناس، وتقبلهم لفكرة إعادة النظر 
والبناء  وتأملها،  وممارساتهم،  ومعتقداتهم،  خبرتهم،  يف 
عليها، وتطويرها، وحاجتنا جميعاً إلى األمل والعمل عليه، 

يف تلك املساحات املمكنة، التي جتمعنا يف هذا العالم.

يف القضايا املهمة املتعلقة بالظواهر اإلنسانية، وبحياتنا 
له خصوصيته  العالم، وكمجتمع  ووجودنا كبشر يف هذا 
وتطويره،  التعليم،  قضايا  مثل  التحرري،  ومشروعه 
نحن  حتررية(،  )كممارسة  التعليم  وفلسفته،  وغاياته، 
من  األمل  فكرة  تبني  وإلى  احلوار،  إلى  ماسة  بحاجة 
وكل  والتعليم،  التربية  حقل  يف  واملهتمني  العاملني  كل 
وزارة  إلى  الروضة  من  واملجتمعية،  التربوية،  املؤسسات 
حلضور  عالية  املمكنات  حيث  العالي،  والتعليم  التربية 
املنحى  تتجاوز  التعليم،  يف  مختلفة  مبمارسة  األمل، 
واختبارها،  املعلومات  تقدمي  على  القائم  التقليدي 
واملمارسة املختلفة التي أشير إليها يف ورقتي هذه، تتركز 
حول: توظيف الفن يف التعليم كمقاربة للحياة، وأن ينظر 
والدين،  واألخالق،  العلم،  أهمية  عن  تقل  ال  بأهمية  له 
يف حتقيق التكامل النفسي واالجتماعي لإلنسان وتكامل 
إنسانيته، ومساعدة املعلمني على تطوير عملهم من خالل 
وتطوير  واملساندة،  الدعم  وتقدمي  كشركاء،  معهم  العمل 
املنحى التأملي يف ممارستهم وجتربتهم كمعلمني باحثني، 
ورياض  إنتاج معرفتهم،  يعيدون  ومؤثرين  فاعلني  وكبشر 
األطفال واملدارس كمجتمعات ومساحات للبحث واإلبداع 
واإلنتاج والكتابة؛ الكتابة التي حتفر يف املاضي، وتؤسس 
احلاضر، وتستشرف املستقبل، وإن كانت ال تخلو من قلق، 

فهي برأي فرانتس كافكا »انفتاح جرح ما«.

فلسفة األمل في الحضور والغياب

عندي أمل، هو تعبير عن حالة شعورية فيها انتظار مع 
الرجاء، ورغبة يف تغير ما نحو األفضل، كلمة األمل محملة 
والنظرة  اإليجابي،  والتفكير  والتفاؤل  الرجاء  مبعاني 
الشعوري  األمل  هذا  يكفي  فهل  للمستقبل.  اإليجابية 
أن نسميه  الوصف ملن ميكن  يكفي هذا  واملجازي؟ وهل 

وانتظار  بالواقع،  والقبول  التكيف  آماًل؟ هل هو  شخصاً 
األمل يف جتدد ماٍض جميل  أم  الذي سيكون؟  املستقبل 
كان؟ أين نحن اليوم من األمل؟ وهل لنا دور يف صناعته؟ 

إلى أي مدى تؤثر إرادة اإلنسان يف حتقيق ما يأمل؟

مزرعة  أتخيل  وغيابه،  األمل  حضور  لفهم  محاولة  يف 
واسعة، يف منتصف نهار، حيث كان العاملون فيها يعتنون 
األشجار  أوراق  عدُّ  املطلوبة  مهمتهم  كانت  باألشجار. 
ومسحها وتلميعها. حقاً إنها مهمة شاقة، وليست واقعية، 
العاملون  يعلم  ال  املزرعة  هذه  يف  أتخيل.  فأنا  بأس  ال 
العمل، وعلى  مقاصد املسؤول من وراء هذه املهمات يف 
األغلب هم ال يثقون بجدوى هذا العمل، لكنهم كانوا قد 
لألوراق،  مفيد  ذلك  إن  يتحدث:  مسؤولهم  مرة  سمعوا 

ويساعد الشجرة على زيادة اإلنتاج.

ال يهتم العمال كثيرا باألسباب... يف احلقيقة، لم يكونوا 
لقد  اإلنتاج،  زيادة  تعنيهم  تكن  ولم  بتلك اخلبرة،  واثقني 
منشغلني  كانوا  لقد  منهم.  طلب  ما  بإنهاء  مهتمني  كانوا 
ما  حيال  مشاعرهم  تفسير  أو  للتفكير،  وقت  وال  جداً. 
يقومون به. لديهم الكثير من األعمال التي يجب إجنازها 

وبدقة، ويف أوقات محددة. كان عليهم القيام بواجبهم.

بالتأكيد لن تنتهي القصة هنا، وال ميكنني تخيل النهايات، 
وفوائدها  اخلبرة  تلك  مصدر  أنفي  أن  ميكنني  ال  كما 
بشأن  )متخيل(  قلق  عن  التعبير  ميكنني  لكن  املزعومة، 
الغرس،  يف  وممارسة  المعة،  أوراقها  )مهملة(  أشجار 
والوقت  للجهد  وهدر  حصاد،  مبواسم  لها  عالقة  ال 
وعمال  استثمارها،  يتم  ال  هائلة  وممكنات  والطاقات، 

مرهقون، عمال... يحيون بال أمل.

أمل،  بال  املتخيل هو متثيل حلياة  املزرعة  واقع هذه  إن 
وهؤالء العمال هم متثيل واضح ملن يحيون االنشغال بال 
أمل. إن تخلي هؤالء العاملني عن سؤال )ملاذا؟( هو على 
األغلب حتولهم إلى أشياء، إلى آالت، تعمل دون أن تشعر، 
نرى  أن  املمارسة، ميكننا  هذه  تفكر. يف  أن  دون  وتعمل 
اخلط الفاصل بني اإلنسان والشيء، ليس عن سذاجة أو 
جهل، فعلى األغلب لدى هؤالء العمال من األفكار والقيم 
مبا  يقومون  أنهم  معتقدين  يجعلهم  ما  واأليديولوجيات 
إعادة  إلى  بحاجة  ليسوا  وأنهم  به،  القيام  عليهم  ينبغي 
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النظر أو التأمل أو التفكير.

ال وقت للتفكير، فهم يف غاية االنشغال واالشتغال. ولكن: 
والتعب، وانشغال  إلى أي مدى سيقودهم هذا االشتغال 
وعملهم؟  حياتهم  بشأن  نتائج  حتقيق  إلى  والقلق،  البال 
تلميع أوراق شجرة عمل شاق ومكلف، لكن إلى أي مدى 
تتعلق تلك املمارسة بحاجة األشجار، وحاجة العاملني؟ إن 
املشكلة احلقيقية تتمثل يف هذا السياق بنوعية املمارسة 
يف  تفكيرهم  وطريقة  العاملني  وبحياة  منها،  والغايات 
أنفسهم، ودورهم، وممارستهم. ولو افترضنا أننا بحاجة 
إلى حتول ما يف هذا السياق، فكيف ميكن أن يحدث هذا 

التحول؟ ومن أين سيبدأ؟

بالعودة إلى املشكلة األصلية يف السياق، ال ميكننا تخيل 
حلول سحرية، أو نتائج مثالية، ما ميكننا تخيله هو: إن 
ضوء  يف  تتولد  مختلفة،  حقيقية  مبمارسة  يتعلق  احلل 
حوار حقيقي شامل، يكون فيه العاملون شركاء حقيقيني 
قادرين  ومحاورين  مشتركة،  واضحة  ورؤية  التجربة،  يف 
ولعل  السياق،  ذلك  ومحورية يف  كبيرة  أسئلة  على طرح 

وكيف؟  وملاذا؟  ماذا؟  بـ:  تبدأ  التي  األسئلة  تلك  أهمها 
ماذا نفعل؟ وملاذا نفعله؟ التي ستتطور من خالل احلوار 
واملمارسة والفكرة، إلى مستوى متقدم، بأسئلة مثل: ماذا 

سنفعل؟ وملاذا سنفعله؟ وكيف؟

فعل، تأمل، حتول، وعند حدوث ذلك التحول يف حضرة 
األمل، رمبا سيجد الناس يف عملهم سعادة حقيقية، ألنهم 
منتجون، ويفهمون دورهم اإلنساني كبشر أملهم قوي، ليس 
األمل يف املاضي ومتني عودته، وال هو األمل يف املستقبل 
املجهول الذي ال ميكن أن يوجد وانتظاره بسلبية، األمل 
كما يراه فروم مثل نر رابض مستعد للقفز، وكأن األمل 
من  احلياة  يف  الواعي  واالستعداد  الكامنة  الطاقة  هو 
خالل العمل ملا هو قادم، هو اليقني مبا ميكن أن يتولد. 
وننتظر  فيه.  نحيا  وكأننا  نراه؟  وكيف  له؟  نعمل  كيف 
حلظة تولده. األمل هو: ارتباط املمارسة هنا واآلن برؤية 
واضحة، إنه أسلوب األطفال يف السؤال: )ملاذا؟(، وكلما 
أجبت عن ملاذا، قفزت ملاذا أخرى حتفر أعمق فيما وراء 
الدوافع، وجتعلك منشغاًل دائماً، ومتأماًل، متنبهاً، نشطاً، 

واع لفعلك.

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.



رؤى تربوية - العددان 1656-55

المدرسة  األمل.. دور  المدارس مصانع 
الحقيقي في المجتمع

داخل  يومياً  يجتمعون  فلسطني  سكان  ثلث  من  أكثر 
أسوار املدارس، تلك األبنية التي أعدت يف إطار نظام 
التعليم القائم، احلكومي، والوكالة، واخلاص، عدد كبير 
من املعلمني واملتعلمني، ويزيد على ذلك رياض األطفال، 
وزارة  يف  وعاملون  ومشرفون،  إداريون،  وموظفون 
اجلامعات  وطالب  والتعليم،  التربية  ومكاتب  التربية 
واملعاهد والكليات اجلامعية، وكليات املجتمع، واألعداد 

يف تزايد.

املدارس وكل ما يتعلق بها، ركن أساسي يف بناء املجتمع 
)التعليم(  التجمع  هذا  يفرزه  وما  وتكوينه،  الفلسطيني 
يصب بشكل مباشر وسريع يف تكون املجتمع وبنائه، وإننا 
ونحن نعد فلسفتنا يف التعليم ورؤيتنا فيه، نكون بذلك نعد 
فلسفة ورؤية مجتمع، وما يفرزه املجتمع من إجنازات أو 
انعكاس ملا يحدث خلف أسوار  إخفاقات، هو بالضرورة 

تلك األبنية التي تضم أكثر من ثلث املجتمع الفتي.

الكبير،  بل إن املدرسة هي مجتمع مصغر ميثل املجتمع 
برؤيته، وأحالمه، وطموحاته، وثقافته، أو هكذا يجب أن 
هذا  يف  مهماً  دوراً  تلعب  أن  املدرسة  من  ويتوقع  تكون. 
املجتمع، فتؤسس، وتصقل، وتطور لدى اجليل احلاضر: 
قدرته على أن يحيا، ال أن يتكيف. أن يبتكر، ال أن يقلد. 
أن يفكر، ال أن يحفظ. أن يحاور، وينتقد، ويقرر، ويسائل 

العالم من حوله، ال أن ينصاع ويخضع.

يتوقع من املدرسة أن تهتم مبستقبل اإلنسان، مع تركيز 
والعمليات  بالصيرورة  واالهتمام  على حاضره،  املمارسة 
أكثر من النتائج. وتؤهله كإنسان يبحث عن حتقيق كامل 
إنسانيته، وقيمته، وحقيقته. على املدرسة أن تساهم مع 
إريك  يسميها  كما  أصلية(  )ذات  ذاته  بناء  يف  الطالب 
فروم، وهي ذات فريدة ال تتكرر، صاحبها شخص مفكر، 
قادر على احلب واإلحساس، مبدع، وإذا لم تكن متفردة 
اإلنسان  ويصبح  هيدجر،  بحسب  زائفاً  وجودها  سيكون 
مكررة،  نسخة  وكأنه  معيارهم،  يعتمد  قطيع،  يف  كرأس 
يصبح مجرد شيء بني أشياء. كأنه علبة على خط إنتاج، 

وضائع يف احلشد.

على عاتق املدرسة يقع الدور األكبر، والرئيس، واحلساس 
يف املجتمع، فإلى أي مدى ميكن للمدرسة يف ظل املمارسة 
املناط  املهم  الدور  ذلك  تلعب  وأن  به،  تقوم  أن  التقليدية 
بها، واملفتوح على أشكال متعددة من اإلبداع، واملمكنات، 
وظيفة  ستكون  أم  فيه؟  واملساهمة  املجتمع  مع  والتفاعل 
الناس  كما هو عليه، وحمل  الوضع  اإلبقاء على  املدرسة 
دورها،  ذلك  كان  وإذا  املوجود؟  العالم  مع  التكيف  على 
فلمصلحة من تعمل املدرسة؟ وملاذا تقوم بهذا الدور الذي 
يجعل الناس منسجمني ومتكيفني مع العالم بكل تناقضاته 
حولهم، دون أن يفكروا يف مساءلته أو إثارة الشكوك حوله؟

املمارسة التقليدية يف املدرسة تكون مثل سيل جارف، ال 
متنح املعلم فرصة الوقوف لتأمل ممارسته وإن حاول، وال 
للطالب ليتأمل تعلمه ويفكر، على الرغم من أنه جاء إلى 
واالستكشاف  والبحث  للتعلم  االستعداد  بكامل  املدرسة 
ال  النحل،  مثل  املدرسة  إلى  األطفال  يدخل  والسؤال، 
بعد  صفاً  كبروا،  وكلما  والسؤال،  احلركة  عن  يتوقفون 

صف، باتوا أكثر سكوناً وسكوتاً، وأكثر شبهاً باآلالت.

تكون  تكاد  التقليدية،  املمارسة  على  تقوم  التي  املدارس 
نسخة واحدة مكررة، بدءاً من الشكل واملبنى، والساحات، 
والسبورة،  الصف،  وشكل  واجلرس،  والزي،  والطابور، 
احلصص،  وعدد  العام،  والنظام  والكتب،  والطباشير، 
واملقاصف، وصوالً إلى طريقة العيش يف داخل املدرسة، 
الذي  املمارسة فيها  اليومي، وشكل  ومشاكلها، ونشاطها 
مع  الكل يف سباق  يركض،  الكل  كأن  يشبه سباق جري، 
يوم  كل  يتوقف  ال  اجلرس  حيث  املهام،  إلنهاء  الوقت، 
البدايات والنهايات املتشابهة يف روتني يومي  عن إعالن 
هي  وما  نحوه؟  يُسار  مأمول  فوز  أي  والسؤال:  متكرر. 
الرؤية التي حتدد مسار اجلري، وحتمل على االستمرار؟ 

وهل هناك وقت للوقوف والتأمل يف هذه املسارات؟

اجلدول 1 اآلتي يستعرض ناذج، وسلوكات، وممارسات 
يف التعليم، من مصدرين مختلفني ومنفصلني. أوردها هنا 
لنتأمل فيما إذا كان أيٌّ من بعض هذه املمارسات والنماذج 
النماذج  هذه  من  أي  وممارساتنا.  مدارسنا  يف  حاضراً 
أن  ميكن  أيُّها  اليوم؟  القائمة  هذه  من  نحذفه  أن  ميكن 
أن  أرجو  ما يحدث؟  هذا  ليس متاماً  لنقول  فيه  نختلف 

تكون النسبة عالية!
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جدول 1: مناذج وسلوكات وممارسات يف التعليم

التي  املدارس  معظم  يف  السائدة  السلوكات  من  النماذج  بعض 
يحرص عليها املعلمون جياًل بعد جيل: )جروان، 2007: 21-20(

املواقف واملمارسات التي تعكس املجتمع القمعي ككل يف 
)املفهوم البنكي( للتعليم: )فريري، 50-2003:49(

وإليه  الصف،  يف  واألخيرة  األولى  الكلمة  صاحب  هو  املعلم 
تتوجه أنظار الطلبة دائماً، والكتاب املدرسي املقرر هو مرجعه 

الوحيد يف أغلب األحيان.

املعلم يعلم والطالب يتعلمون.

املعلم هو مركز الفعل ويحتكر معظم وقت احلصة إن لم يكن 
كله، والطلبة متلقون خاملون.

املعلم يعرف كل شيء، والطالب ال يعرفون شيئاً.

أو  الطباشير،  عن  يتخلى  أو  اللوح،  عن  املعلم  يبتعد  ما  نادراً 
يستخدم تقنيات التعليم احلديثة.

املعلم يفكر والطالب يجري التفكير بهم.

يعتمد املعلم على عدد محدود من الطلبة، يوجه إليهم أسئلته 
ويدعوهم دائماً إلنقاذ املوقف واإلجابة عن السؤال الصعب.

للتفكير قبل مناداة أحدهم  كافياً  ال يعطي املعلم الطلبة وقتاً 
لإلجابة عن السؤال.

املعلم يتكلم والطالب يستمعون - بخنوع.

املعلم مغرم بإصدار األحكام والتعليقات احملبطة، ملن يجيبون 
بطريقة تختلف عما يفكر فيه واملعيقة للتفكير فيما هو أبعد 

من اإلجابة الوحيدة أو الظاهرة.

املعلم يختار ويفرض اختياره والطالب ميتثلون.

املعلم ال يتقبل األفكار الغريبة أو األسئلة اخلارجة عن موضوع 
الدرس

املعلم ينشط والطالب يتوهمون بأنهم يعملون من خالل 
عمل املعلم.

املعلم يختار محتويات البرنامج )والطالب الذين لم تتم يوجه املعلم أسئلته بطريقة انتقائية غير عادلة.
استشارتهم( يتكيفون.

ال ينوع املعلم يف أساليبه، ويقتصر غالباً على احملاضرة والسؤال 
واجلواب عند املناقشة.

املعلم يخلط ما بني سلطة املعرفة وسلطته املهنية التي 
يطرحها كنقيض حلرية الطالب.

االنفعالي واألخالقي واإلبداعي لطلبته،  بالنمو  املعلم  يهتم  ال 
وينصب اهتمامه على اجلانب املعريف1 فحسب.

الطالب  بينما  التعليم،  عملية  يف  »الفاعل«  هو  املعلم 
مجرد »أشياء« أو »مفعول بهم«.

معظم أسئلة املعلم من النوع الذي يتطلب مهارات تفكير متدنية.
نادراً ما يسأل املعلم أسئلة تبدأ بـ: كيف؟ وملاذا؟ وماذا لو؟

ال يعبأ املعلم باملنهجية واألمانة العلمية، ويعلم مادة الكتاب على 
أنها حقائق مطلقة.

املعلم يؤدب والطالب يجري تأديبهم.

مختلف  على  طرأت  التي  الهائلة  التغيرات  من  الرغم  وعلى 
العشرين،  القرن  الثاني من  النصف  اإلنسان يف  جوانب حياة 
فإن املعلم حافظ على دوره التقليدي الذي يقوم على دعامتني 

أساسيتني هما:
1.  تزويد الطلبة باملعلومات ومطالبتهم باستيعابها وحفظها.

2. فحص مدى حتقق ذلك عن طريق امتحانات تتطلب غالباً 
حفظ املعلومات واختزانها واستدعاءها.

املفهوم البنكي للتعليم يعتبر الناس كائنات قابلة للتكيف 
ما  الطالب يف تخزين  انهماك  ازداد  و»القيادة«، فكلما 
يتم إيداعه لديهم، قلت إمكانية تطويرهم لوعي انتقادي 
العالم،  لذلك  »كمحورين«  العالم  يف  تدخلهم  عن  ينجم 
عليهم،  املفروض  السلبي  بالدور  قبولهم  ازداد  وكلما 
العالم يف وضعه، ومع  التكيف مع  إلى  ببساطة  جنحوا 

النظرة املجزأة للواقع التي أودعت فيهم.
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التأكيد  هي:  اجلدول  ورد يف  ما  على  األولى  مالحظتي 
على  السلوكات  أو  املمارسات  هذا  أسقط  ال  أنني  على 
لواقعنا  كوصف  هنا  أوردها  أو  املعلمني،  ممارسات 
التعليمي أو أعممها، هذه النماذج محملة بطاقة سلبية، 
تكريس  يف  واملركزي  األساسي  الدور  أن  للقارئ  وتوحي 
ما  كل  وأن  وحده،  املعلم  هو  واملمارسات  النماذج  هذه 
إذ  دقيقاً؛  ليس  وهذا  مسؤوليته،  من  هو  فيها  يحدث 
يتحمل  متكاملة،  منظومة  حصيلة  هي  النماذج  هذه  إن 
التعليم  سياسات  وواضعو  بالكامل،  املجتمع  مسؤوليتها 
النظام،  هذا  وحده عبء  املعلم  يحمل  وال  بشكل خاص، 
ليس  لكنه  األكبر،  هو  وتأثيره  فيها  أساسي  ركن  املعلم 
املؤثر الوحيد، وهذا يؤكد، أيضاً، على أن عملية تطوير 
ومتكينهم  أوالً  املعلمني  استهداف  تستدعي  التعليم 
ودعمهم، فمهما كان التطوير يف املمارسة والرؤية، ستكون 
يف النهاية معتمدة على املعلم، الذي يطور ممارسته ويقدم 
نوذجاً مختلفاً، بقدر ما سنتفق أو نختلف حول املمارسة 
الواردة يف اجلدول السابق، دون تعميمها، أو افتراض أنها 
الوحيدة يف مدارسنا كما قلت، وبالتأكيد هناك مبادرات 
نوعية، وجديرة باالحترام، لكن باملقابل، ال ميكننا أن ننفي 
حضور املمارسات السابقة بأشكال مختلفة، وأن الطالب 
عبر  للتعليم  كبيرة،  بنسبة  يخضع،  زال  ما  مدارسنا  يف 

السرد والتلقني كأسلوب تقليدي.

واألخطر من ذلك، أن املمارسة التقليدية قد تظهر بأشكال 
وأساليب متعددة تبدو نوعية وجميلة وبراقة؛ مثل: اللعب، 
الوسائل  استخدام  املسابقات،  الرقص،  التمثيل،  الغناء، 
التكنولوجيا... وغيرها، ولكنها وإن كانت تبدو  اجلذابة، 
كأساليب مختلفة ونوعية وممتعة للطالب، فإنها يف النهاية 
تدعو وتهدف، على األغلب، إلى احلفظ والتذكر، وتؤسس 

لالختبار.

لألطفال(  )ممتعاً  نشاطاً  نتابع  ونحن  بسهولة  وميكننا 
معظم األحيان، أن نالحظ تشنجهم، ونظراتهم املتصلبة، 
وهم يرددون ويستظهرون ما حفظوه من أغنية بلحن رتيب، 
بها  ضج  شعبية  أغنية  مع  عشوائي،  بإيقاع  يصفقون  أو 
الصيف يف احلفالت، أو يؤدون مشهداً حفظوه عن ظهر 
قلب يف دور حيوان، أو حرف، أو فعل، أو عنصر، أو جبل، 
أو رقم، أو يحملون فوق وجوههم العابسة بطاقات مزينة 
ويتحركون  يتسابقون  أو  مبتسمة،  وجوه  من  برسومات 
واألطواق...  واألدوات  بالكرات  لعب  يف  آليني(  )كرجال 
مشاعرهم  انفصال  أثر  بوضوح  األنشطة  تلك  يف  سنرى 
وأفكارهم عن فعلهم، يستمتعون مبا يفرضه املعلم، وليس 
مبا يرغبون، حقيقة، يف فعله، وإن استمتعوا فإن ذلك يكون 
باجلزء املتعلق باللعب واحلركة، وأسوأ ما فيه بالنسبة لهم، 

هو الهدف الذي صمم املعلم له هذا النشاط.

جانب من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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إنهم ينفذون مطالب املعلم املخبأة يف النشاط، وأهدافه 
املواقف  من  قريباً  ذلك  أليس  باملتعة،  املغلفة  التقليدية 
املفهوم  يف  القمعي  املجتمع  تعكس  التي  واملمارسات 
مغلفة  ولكنها  1؟  اجلدول  يف  السابقة  املواقف  البنكي؟ 
باللعب واأللوان. أال نالحظ أننا بهذه املمارسة لم نبتعد 

من  أفعال  للتوضيح، سأحاول حتليل  التلقني؟  عن  كثيراً 
الفعل  وهي:  اخلمس«،  املعنى  »طبقات  بحسب  املمارسة 
نفسه، دافعه، ما جرى استثماره فيه، من أين مت تعلمه، 
بعده الكوني، أو ما الذي يكشفه حول موقف املشارك من 

احلياة« انظر )ديفيز، 2016: 110(.

جدول 2: حتليل أفعال من املمارسة بحسب »طبقات املعنى اخلمس«

أفعال مثل: األطفال يغنون، األطفال يلعبون، األطفال ميثلون، األطفال يرسمونما مت فعلهالفعل
استمتاع األطفال يف التعليمالسبب املباشرالدافع

التحفيظ، حل واجبات، ترسيخ أفكار وقيم، تثبيت معلومات، حتصيل مرتفع.ملاذا يعد هذا األمر مهماً؟ ما قيمته؟االستثمار
)إيجابي/النموذج من خالل نوذج  تعلمه  مت 

سلبي(.
جتربة املعلم كطالب يف املدرسة /معلمني سابقني/تكرمي معلمني ناجحني يف 

استخدام أساليب جديدة أو حتصيل طالبهم مرتفع.
أن ال رؤية احلياة أو  تكون  أن  للحياة  ينبغي  كيف 

تكون؟
إلى أي حد ميكن أن جنذب الطالب وجنعله يستمتع، حتى نرفع حتصيله؟

)قيمة الطفل يف حتصيله/اإلنسان رقم(

2، قد ميكننا  والتحليل يف جدول  التأمل  النوع من  هذا 
من الرؤية أعمق، خلف الدوافع يف املمارسات التي تعتبر 
لها  بأفعال  املعلم  يقوم  حيث  الصف،  غرفة  يف  مختلفة 
املعنى  طبقات  يف  أعمق  حفرنا  إذا  لكن  إيجابية،  دوافع 
الفعل،  فلسفة  أو  الرؤية  وحتى  االستثمار  نحو  للفعل 
النظر  وإعادة  بالتأمل،  جديرة  أخرى  أشياء  سنكتشف 
أين  وإلى  عليها  نعمل  التي  والرؤية  املمارسة  هذه  يف 
تأخذنا. هل حقاً نريد أن يستمتع األطفال يف أفعال حتى 
النهاية هي ما يحصل عليه من  تصبح قيمة الطالب يف 
أفكر  أن  حتصيله؟  بحسب  كرقم  له  ننظر  وأن  عالمة؟ 
وأن  املعلومات..  ليرددوا  يستمتعون  طالبي  أجعل  كيف 
أستغل مهاراتهم يف احلياة واللعب وحبهم للحركة والتعبير 
الدرس،  من  أهدايف  وحتقيق  التحفيظ  ألجل  والنشاط 

يشعرني ذلك كمعلم بأنني أخدع طالبي!

وتداعياتها  املمارسة  هذه  أبعاد  إن  ذلك،  من  وأكثر 
خطيرة، فهي ممارسة تخلق روح املنافسة، وتنفي التعاون 
والتشارك، وجتعل الطالب ينظر إلى اآلخرين كمنافسني 
وكمصدر تهديد له، وتبني لديه فكرة أن تقدمه وجناحه 
أن  أستبعد  وال  عليهم،  وتفوقه  جتاوزهم  على  يعتمدان 
ما جنده يف املجتمع، من صور املنافسة، وإقصاء اآلخر، 
والتفكك، واالختالف، وتضخم األنا، وسيطرة قيم السوق، 

هي من تداعيات تلك املمارسة وامتداد لها، وإذا حفرنا 
أعاله،  الواردة يف اجلدول  املعنى  أخرى يف طبقات  مرة 
سنجد أن الكثير من تلك القيم السلبية ومظاهر التنافس، 
ونستنكره،  نستغرب وجودها  التي  املجتمع  األنا يف  ولغة 
منها يف  كبير  تعلم جزء  بدأ  قد  فهم مصدرها،  ونحاول 
املدرسة. وأنا طالب كان رقم تسعني فما فوق، أثمن شيء 
الرقم ونبرته املوسيقية ما  إيقاع  ميكن أن أحصل عليه، 
الكثير  أضعت  أنني  أعتقد  اليوم،  حتى  تستهويني  زالت 
من وقتي، وهواياتي، ومتعتي، واستكشايف، ولعبي، كطفل 
وإنسان، بانشغالي يف هذا الرقم القوي، واحلاد، واملؤثر 
بسطوته وقوته وحضوره، إضافة إلى الصورة املشوهة التي 
بنيت عن اآلخر لدي كمنافس، وليس شريكاً. وأعتقد أن 
الرقم ما زال يحتفظ بقوته ويفرض حضوره على الكثير 

من الناس.

يف  املختلفة  بأشكالها  التقليدية  املمارسة  من  النوع  هذا 
إلى  و«يحيله  التعلم،  على  قدرته  الطالب  يسلب  التعليم، 
الوعاء  املعلم يف ملء  زاد  املعلم مبلئه، وكلما  وعاء، يقوم 
كان  بخنوع مبلئه،  الوعاء  وكلما سمح  أفضل،  املعلم  كان 
يدعوه  ما  وهذا   .)48  :2003 )فريري،  أفضل«  الطالب 
التلقي  حدود  يتجاوز  ال  الذي  البنكي«  بـ«التعليم  فريري 
أو  التقومي  يف  بصبر  ذلك  رد  ثم  والتخزين،  واالمتالء 
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-برأي  البنكي  التعليم  هذا  مييز  ما  أهم  وإن  االختبار، 
التغيير،  إحداث  على  قدرته  وعدم  تعاليه،  هو  فريري- 
وينتج نسخ مكررة، عاجزة عن النقد أو التحاور أو التغيير.

ولعل  التعليم يف فلسطني ال تخفى على أحد،  إن مشاكل 
ومحاوالته  االحتالل،  مشكلة  هي  وأعقدها  املشاكل  أكبر 
نفي حق الشعب يف احلياة، وال يتوقف عن عملية التدمير، 
الداخل  القدس حتديداً، ويف  سواء بشكل مباشر كما يف 
الفلسطيني، أو بشكل غير مباشر يف كل أنحاء فلسطني، مبا 
ينتهجه، من ممارسات القمع، والقتل، واالعتقال، والتدمير، 
واإلغالق، واجلدار، واملصادرة، هذا اخلطر واضح، وهذه 
املشكلة احلقيقية. لكن يف ظل هذه املشكلة أتساءل: كيف 
لهذه املشكلة أن تؤثر يف ممارساتنا يف الصف؟ وما عالقتها 
باملمارسات التقليدية والتعليم البنكي؟ هل هي حقاً املشكلة 
األساسية التي قد توصلنا حد العجز واليأس؟ أم أن هذا 
واإلبداع،  الصمود،  فكرة  إلى  يحملنا  أن  ينبغي  الواقع 
ليس  السياسي  الوضع  إن  ثم  واألمل؟  والعمل،  والتحرر، 
حيث  فلسطني،  يف  التعليم  تواجه  التي  املشاكل  كل  هو 
أشارت دراسة لسائدة عفونة يف األعوام )2008 – 2012( 
لعل أهمها: غياب رؤية واضحة  إلى وجود مشاكل أخرى 
للتعليم -ولعل هذه املشكلة هي األهم- وعدم وضوحها قد 
يفسر املشاكل األخرى املطروحة يف الدراسة نفسها، مثل: 
تدني التحصيل –على الرغم من التركيز عليه- وفجوة بني 
املدخالت والعمليات واملخرجات، وتردي أوضاع املعلمني، 
التدريب  برامج  وضعف  الفلسطيني،  املنهاج  ومشاكل 

للمعلمني )عفونة، 2013(.

وأخيراً، أتساءل يف ظل هذا الوضع اخلاص، ما املمارسة 
التي نراها يف مدارسنا مختلفة عن ممارسة يف مدرسة 
آخر؟  عربي  بلد  أي  أو  األردن،  أو  اليمن،  أو  مصر،  يف 
كيف يتميز النموذج الفلسطيني بخصوصيته، يف التعليم 
العربي والعاملي؟ وأين تتجلى مظاهر اإلنسانية والتجارب 
العاملية يف سياق التعليم الفلسطيني؟ وكيف تظهر الرؤية 

والرسالة املعدة للتعليم يف املمارسة داخل املدرسة؟

الفلسطينية  التجارب  من  التعليم،  يف  ملهمة  مناذج 
والعاملية

هناك الكثير من التجارب العاملية اإلبداعية وامللهمة، التي 
قد يكون من املفيد دراستها، واالنفتاح عليها، دون أن ننظر 

على  القدرة  لدينا  تقليده،  ينبغي  نوذج  أنها  على  إليها 
إن جتربة  اخلاصة،  ناذجنا  وتطوير  واإلبداع،  التفكير، 
مثل املدرسة الدستورية التي أسسها خليل السكاكيني يف 
قرن  من  أكثر  قبل  أننا  على  تأكيد   ،1909 العام  القدس 
وإجناز  رائد،  تربوي  فكر  طرح  على  قادرين  كنا  ونيف، 
اإلجناز  ذلك  على  بنينا  لو  ماذا  نوعية.  وممارسة  برؤية 

وطورناه خالل القرن املنصرم؟

من امللفت حقاً أن نعرف أن السكاكيني قبل أكثر من مئة 
عام، دعا إلى: إلغاء الوظائف، واالختبارات، والشهادات، 
احلرية  منح  إلى  ودعا  والعقاب،  غيبًا،  احلفظ  وعارض 
بني  املفتوحة  االجتماعية  العالقات  وتعزيز  للطالب، 
املعلم والطالب، »ويف اعتقاده أن املدرسة هي املرتكز األهم 
املنشودة«  التحول  عملية  ويف  اجلديد،  اخللق  عملية  يف 
)حداد، 1985: 201(. ورأى يف حقل التربية والتعليم »أداة 
كل  يف  متكامل،  شامل  إصالح  حتقيق  سبيل  يف  فعالة 
واالجتماعية،  السياسية،  والتربوية،  العلمية  االجتاهات 
احلضاري  الركب  مماشاة  إلى  ليصار  واالقتصادية، 
نفسه:  )املصدر  التقدم«  مجاالت  كل  إلى  العاملي... 
إنني أشعر بالفخر وأنا أكتب هذه الكلمات،  201(. حقاً 
وحني أجد أن النماذج العاملية املتقدمة يف التعليم تعتمد 
يف  ونفذها  السكاكيني  إليها  دعا  التي  املبادئ  هذه  مثل 
السكاكيني  قرن.  من  أكثر  قبل  وممارسة  رؤية  القدس 
الرجل الثورة، الذي جسد األمل حقيقة، بتجسيد مبادئه 

وأفكاره، وترجم أفكاره فعاًل وممارسة.

سنوات  وثماني  مئة  قبل  السكاكيني  إليه  دعا  ما  بعض 
التجارب  من  وهي  اليوم،  الفنلندية  التجربة  يف  جنده 
العاملية امللهمة واملشهورة يف التعليم، بالتأكيد هناك أسباب 
كبيرة وظروف مختلفة جعلت من فنلندا دولة متصدرة يف 
مجال التعليم، حيث يعتبر التعليم من اجلوانب األساسية 
يف الثقافة الفنلندية، أسست له عبر عشرات السنوات، 
املساواة  مبدأ  على  املمكنات  كل  التعليم  يف  واستثمرت 

وتكافؤ الفرص.

وما أرجوه من إيراد هذه التجربة هو التأمل يف رؤية هذه 
جعلت  التي  التعليم،  يف  الناجحة  ويف ممارساتها  الدولة 
منها دولة متقدمة عاملياً، وما مدى عمق الفجوة بني تلك 
الرؤية واملمارسات، وبني ما نحرص على تثبيته والعمل عليه 
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بإصرار يف ممارساتنا التعليمية؟ سوف نتجاهل القضايا 
االقتصادية  وقدرتها  الدولة  بظروف  املتعلقة  الكبرى 
وممكناتها السياسية واالجتماعية والثقافية... الخ، لنركز 
على القضايا األقرب واألكثر خصوصية يف التعليم، ورمبا 
وعلى  صعبة،  وليست  مستحيلة  ليست  أنها  سنكتشف 

األغلب ليست مرتبطة بتلك القضايا الكبرى.

بكل بساطة ووضوح، إن التجربة الفنلندية تثبت أننا ميكن 
وليس  »النوعية  على  التركيز  عبر  التعليم،  يف  نطور  أن 
الكمية«، سواء يف عدد الكتب، أو ساعات الدوام، أو عدد 
احلصص، أو عدد االختبارات، وعدد التقارير والتقييمات، 
فهي تركز على العمق يف املضمون القليل، بدل السطحية 
يف الكم الكبير، ساعات الدوام قليلة، ال يوجد تركيز على 
االختبارات بأشكالها، وال يقدم الطالب اختبارات قبل سن 
النتائج يف  أفضل  لديهم  ذلك،  الرغم من  املراهقة، وعلى 
االختبارات على املستوى الدولي، وظائف بيتية تكاد تكون 
معدومة، املعلمون يتم تأهيلهم بشكل كبير وهم من حملة 
املاجستير، ولهم مكانة عالية وتقدير كبير، ال يوجد إشراف 
املعلمني  أو  املدارس  تصنف  وال  واملدارس،  املعلمني  على 
ودعم  للطالب  ودمج  مساواة  هناك  وتقارير،  بتقديرات 
مدارس  فنلندا  يف  يوجد  ال  حيث  للجميع،  كحق  للتعليم 
خاصة )ديفيز، 2016(. ال أدعي أنه ميكننا أن نحدث حتوالً 
سريعاً يف هذه القضايا، وإن كانت تبدو بسيطة، لكنني أرى 
أنها يف متناول اليد، وميكننا تطوير فكرة انطالقاً من هذه 
من  الهائل  الكم  على  التركيز  يف  النظر  وإعادة  التجارب، 
والتقييمات،  والتقارير،  واالختبارات،  والكتب،  احلصص، 
بأشكالها. فهذه التجربة تخبرنا أن التركيز يف الكيف ويف 

النوعية، ليس مستحياًل، ويحقق نتائج أفضل.

إمييليا(  ريجيو  )مدارس  جتربة  هي  األخرى  التجربة 
احلرب  أنقاض  على  تأسست  التي  املشهورة،  اإليطالية 
عالم  يف  مميزة  نوعية  جتربة  وهي  الثانية،  العاملية 
الطفولة املبكرة، تعتمد على نظريات تربوية حديثة، منها 
البنائية االجتماعية لـ فيجوتسكي، وتركز على كون الطفل 
اآلخرين،  مع  التواصل  خالل  من  يتعلم  اجتماعياً  كائناً 
الفن  بالفنون، وبتفعيل دور  فتولي هذه املدرسة اهتماماً 
والفنانني، واألسرة، واملجتمع احمللي واملعلمني، يف عملية 
التعلم، وتركز على البيئة والتفاعل معها، فيتعلم األطفال 
اآلخرين  مع  وتفاعلهم  احلسية،  خبراتهم  خالل  من 

لغرفة  امتداداً  املدرسة  واعتبار  وتشاركهم،  وتعاونهم 
الصف، واعتبار البيئة احمليطة من حدائق وأسواق وغيرها 
التصميم  يف  كبيراً  اهتماماً  فأولت  للمدرسة،  امتداداً 
بأساليب  فيها  األطفال  يتعلم  احمليطة،  للبيئة  الهندسي 
يقومون  حيث  املشروع،  عبر  التعلم  أهمها  لعل  مختلفة، 
بالبحث واالستكشاف يف البيئة حولهم، وجمع املعلومات، 
ثم تنظيمها والتعبير عنها بطرق مختلفة. كما تركز هذه 
املدارس على التوثيق لكل نشاط، ما يتيح الفرصة لتأمل 
وآخرون،  )بانكروفت  وتطويرها  فيها  والبحث  املمارسة 
2014(. وكما فنلندا، بالتأكيد إن هذه املدارس ونظامها 
يعتمد على ظروف تاريخية ومجتمعية معينة، وهي تعبر 
الوحيدة  وليست هي  واحتياجاته،  املجتمع  ذلك  قيم  عن 
يف العالم، أوردها هنا ألنني أعتقد أنه ميكننا أن نرى يف 
التجارب األخرى ممكنات وإلهاماً ما، وتأكيداً على أن يف 
أن  دون  وناجحة ومتصدرة عاملياً،  نوعية  التعليم جتارب 
تتبع نظام املدرسة الذي نعرفه، النظام الذي تعلمنا فيه 

ونعلم فيه.

تجسيد األمل في الفكرة والممارسة.. 
ممارسة ت�تجاوز كل ما هو تقليدي

يف  إليها  أشرت  التي  املختلفة  املمارسة  إلى  سأعود 
مع  والعمل  الفنون،  توظيف  حول  تتركز  والتي  البداية، 
يف  والعمل  التعليم،  يف  تأملي  منحى  وتطوير  املعلمني، 
برنامج  يستهدف  حيث  والكتابة،  واملجتمع،  املدارس 
احملسن  عبد  مؤسسة  يف  التربوي  والتطوير  البحث 
يف  عدة  مشاريع  خالل  من  واملعلمني  املعلمات  القطان 
والسينما،  املبكرة،  والطفولة  والعلوم،  املهني،  التكون 
التجارب  وهذه  وغيرها،  املشروع،  عبر  والدراما،والتعلم 
برأيي نوعية: بتبنيها نظريات تربوية حديثة، وبانفتاحها 
اخلبراء،  واستقطاب  اإلنسانية،  والتجربة  العالم  على 
والترجمات املهمة يف احلقل. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه 
املترجمة يكون من السهل احلصول عليها، وتوزع  الكتب 
مجاناً على املعلمني املنخرطني يف البرنامج، ويكون بعضها 

كقراءات من متطلبات املدرسة الصيفية للدراما.

كما يعمل برنامج البحث على تطوير قدرات املعلمني يف 
التدريس، والبحث، ومن ضمنها برنامج الدراما يف التعليم، 
الذي يقوم على انخراط املعلمني يف املدرسة الصيفية يف 
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عملية  مبتطلبات  ويتقدمون  الثالثة،  مبستوياتها  جرش 
ونظرية تتيح لهم فرصة جتربة توظيف الدراما يف التعليم 
يف الصفوف، والكتابة يف ممارستهم خالل العام الدراسي 
وتأملها، وتأمل جتربتهم يف املدرسة الصيفية، والقراءات 
والكتب التي يحصلون عليها من البرنامج، ويشارك خالل 
السنوات الثالث مبساقات أخرى، منها املساقات الشتوية 
للمشاركني  ميكن  كما  متنوعة،  عمل  وورش  أربحا،  يف 
التواصل مع البرنامج واحلصول على الدعم واملساندة من 

الباحثني واملركزين طوال العام.

البحث،  برنامج  يف   2016 العام  خالل  عملي  تركز  وقد 
متطلباتهم،  معهم إلجناز  والتواصل  املعلمني  متابعة  على 
عمل  ورش  يف  واملشاركة  التجربة  تعميم  من  ومتكينهم 
معلمني  مع  عمل  ورش  يقودوا  وأن  جدد،  معلمني  مع 
التواصل  مواقع  عبر  إلكترونياً  معهم  والتواصل  آخرين، 
االجتماعي والبريد اإللكتروني، ولقاءات عبر االتصال مع 
العربي،  الوطن  من  ومعلمني  الفلسطيني،  والداخل  غزة 
والتواصل مع املعلمني بأشكاله املختلفة سواء بحضورهم 

إلى املؤسسة، أو عقد لقاءات يف مناطقهم، أو مشاركتهم 
يف ورش عمل، هو امتداد للعمل على البرنامج الذي يبدأ 

من مشاركتهم يف املدرسة الصيفية يف جرش.

لقاًء   50 أكثر من  2016 يف  العام  حيث شاركت خالل 
خارج املؤسسة، كورش عمل، واجتماعات عملية تطبيقية، 
املدرسة  معلمني من طالب  مع  لقاءات  بني  ما  تنوعت 
الصيفية للدعم واملساندة يف التخطيط، وتطبيق دروس 
الورش  أو مشاركة منهم يف  صفية وإجناز متطلباتهم، 
مع معلمني جدد، ولقاءات مع معلمني جدد يرغبون يف 
العمل على توظيف الدراما يف التعليم، وأخرى جمعت 
معلمني من املدرسة الصيفية مع طالبهم يف صفوفهم، 
وطالبات  لطالب  ودروس  اجلامعة،  من  طلبة  بحضور 
مدارس، وعشرات اللقاءات الفردية واجلماعية ملعلمات 
يوضح   3 واجلدول  املؤسسة.  إلى  حضروا  ومعلمني 
نشاط املعلمني خالل سبعة أشهر من العام 2016 من 
بداية الفصل الدراسي األول يف شهر أيلول وحتى شهر 

نيسان 2016.

جدول 3: نشاط املعلمني خالل سبعة أشهر من العام 2016

لقاءات فردية وجماعية 
للمعلمني يف املؤسسة

لقاءات وورش عمل مع معلمات 
ومعلمني يف املدارس

لقاءات وورش عمل مع املعلمني 
يف مؤسسات مجتمعية

لقاءات يف كلية التربية/جامعة 
بيرزيت ومشاهدات لطالب 

اجلامعة يف مدرسة
5 محاضرات / 2 مشاهدات3211أكثر من 120

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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كانت اللقاءات يف مراكز مختلفة، منها مؤسسات مجتمعية 
احتضنت اللقاءات ودعمت حضور املعلمني وشاركت فيه، 
ومركز الجئ يف  البلدية يف مدينة طولكرم،  مكتبة  مثل: 
مخيم  يف  إبداع  ومؤسسة  حلم،  بيت  يف  عايدة  مخيم 
ومؤسسة  نابلس،  يف  األسرة  تطوير  وجمعية  الدهيشة، 
وجمعية  طولكرم،  بادر  ومؤسسة  بيتونيا،  يف  األمل  دار 
قلقيلية،  يف  التربية  ومكتب  اهلل،  رام  الطيب  الصديق 

وجامعة بيرزيت.

وكان للمدارس احلكومية واملدارس اخلاصة مشاركة فاعلة 

من  العديد  يف  املعلمني  مع  عملنا  حيث  اللقاءات،  هذه  يف 
املدارس احلكومية واخلاصة يف مختلف احملافظات، ومنها 
فيها  املعلمني  طاقم  مع  والعمل  الزيارة  إليها  تكررت  ما 
أريحا،  يف  الغد  رواد  مدرسة  مثل:  مشروع،  إلى  ليتطور 
عني  ومدرسة  طولكرم،  ذنابة  يف  خريشة  شاكر  ومدرسة 
احملافظات  يف  متفرقة  ولقاءات  ورش  إلى  إضافة  عريك، 
كافة، يف فلسطني ويف األردن أيضاً، منها يف عمان، وغزة 
عبر الفيديو، ورام اهلل، والبيرة، واخلليل، ونابلس، وطولكرم، 
وجنني، وقلقيلية، وبيتونيا، وسلفيت، وحزما، ويعبد، وبلعا، 
وبيرزيت، وكفرعني، وبيت دقو، وسينيريا، وحوسان، وشبتني.

جدول 4: املشاركون يف الورش

عدد املدارس 
املشاركة

عدد املعلمني املشاركني
يف الورش

عدد طالب املدارس
الذين عملت معهم

عدد املؤسساتعدد طالب اجلامعة

20215140569

معلمني  من  كمبادرات  معظمها  يف  اللقاءات  هذه  وجاءت 
فاعلني يف املؤسسات واملدارس املذكورة ومعلمني منخرطني 
معنا يف برنامج الدراما يف التعليم واملدرسة الصيفية. وجزء 
من هذه الورش قام بتنفيذها معلمون منخرطون معنا يف 

البرنامج وطالب يف املدرسة الصيفية.

بني  متفاوتة،  بنسب  تنوعت  فقد  املشاركة  الفئات  أما 
معلمني ممن هم طالب يف املدرسة الصيفية، ومعلمني لم 
يشاركوا من قبل يف الدراما، ومديري مدارس، ومشرفني، 
وطالب جامعات، وطالب مرحلة ثانوية ومرحلة أساسية، 

ومهتمني من املجتمع احمللي.

جاءت   )4( وجدول   )3( جدول  يف  أوردتها  التي  األرقام 
فيها  لقاءات وورش عمل شاركُت  يف جانب محدد، وهو 
بشكل مباشر، للعمل مع املعلمني والطالب خالل الفصل 
الدراسي األول، ونصف الفصل الدراسي الثاني من العام 
األرقام  هذه  واملؤسسات.  املعلمني  مع  والتواصل   ،2016
وممكناته،  وجوهره،  العمل  تفاصيل  عن  تعبر  ولن  ال 
مدارسهم وجتاربهم،  املعلمني يف  تطبيقات  من  ونتائجه، 
وغير  الرسمية  واللقاءات  املطبقة،  احلصص  وعدد 
والتطوير  البحث  لبرنامج  األخرى  واألنشطة  الرسمية، 
التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان. ولست أوردها 

هنا اهتماماً بالكم، إنا لنقرأ فيها قدرتنا وممكناتنا يف 
أن نتحرك ونبادر للعمل نحو ممارسة حقيقية ومختلفة، 
هذه املمارسة التي أصبحت ممكنة وحقيقية، ضمن عمل، 
ورؤية لبرنامج البحث يف مؤسسة عبد احملسن القطان، 
مبنح الناس الفرصة واملساحة للمبادرة والتكون كشركاء، 
ومهاراتهم،  معارفهم،  وتطوير  العمل،  من  ومتكينهم 
ويتأمل  ويفكر  ويتطور  ينمو  كمجتمع  والعمل  ودورهم، 

ويبحث يف ممارساته، ويشاركها مع اآلخرين.

إنها شراكة حقيقية بني املؤسسة من خالل برنامج البحث 
واملديرين  والطالب  املعلمني  مجتمع  وبني  يقدمه،  وما 
احلراك  هذا  واجلامعات،  احمللي  واملجتمع  واملشرفني 
ممارسة  كان  التجريبي،  العلمي  املهني  الثقايف  املجتمعي 
ضمت مئات من املعلمني والطالب بأشكال مختلفة ونسب 
متفاوتة، احتضنتها املؤسسات واملدارس واجلامعات، وكانت 
ومشرفني  معلمني  من  وجماعية  فردية  مبادرات  نتيجة 

وأساتذة جامعة ومديرين مدارس وجمعيات ومؤسسات.

وميكن وصف هذه األنشطة يف ثالثة محاور رئيسة:

لتطوير  « املعلمون  يقوده  مهني  مجتمعي  وتفاعل  حراك 
واللقاءات  التواصل  يف  يتمثل  وممارستهم،  أنفسهم 
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والعمل بأشكال عدة.
املعلمون يجربون يف صفوفهم ما يكتسبونه من خبرة،  «

وينقلون التجربة لطالبهم، ولزمالء آخرين.
املعلمون يتأملون ممارستهم من خالل التوثيق والكتابة. «

إنني مقتنع متاماً بأهمية هذه اللقاءات بذاتها، كلقاءات جتمع 
املعلمني من مناطق مختلفة للتحاور والتعلم والعمل معاً، فمن 
من  ومعلمات  معلمني  املثال-  سبيل  -على  ترى  أن  اجلميل 
طولكرم ونابلس وجنني والقدس ورام اهلل واخلليل وبيت حلم 
يلتقون جميعاً يف مركز الجئ يف مخيم عايدة يف بيت حلم، 
معلمة  من  ومببادرة  منهم،  برغبة  ورشة عمل  للمشاركة يف 
نشاط  املركز.  يف  وناشطة  الصيفية،  املدرسة  يف  شاركت 
نوعي ملعلمني يبذلون جهداً كبيراً ووقتاً لالنخراط واملشاركة، 
ولو كان على حسابهم الشخصي أحياناً، يف الوقت الذي يكاد 
يكون فيه أمراً نادراً أن ترى معلمني مجتمعني برغبة منهم، 
يناقشون أو يتحدثون يف قضايا تخص التعليم وتطويره، أو 

الفن وقيمته ودوره يف احلياة.

مهني  كحراك  بذاتها،  اللقاءات  أهمية  إلى  وإضافة 
ركزت  املشاركون جتارب مختلفة  فقد خاض  ومجتمعي، 
كفن  والدراما  وممكناته  والفن  وغاياته،  التعليم  على 
توا بعضها، ونقلوها  وأسس توظيفها واألهداف منها، وذوَّ
إلى صفوفهم، ودعمت اللقاءات جتربة املدرسة الصيفية 
وهو  )م.ق(  املعلمني  أحد  يصف  عليها.  وبنت  جرش  يف 
طالب يف املدرسة الصيفية شارك يف عديد من اللقاءات 
قائاًل:  اجلدد جتربته  للمعلمني  وداعم  كمساند  والورش 
»أهم ما مييز هذا البرنامج أنه مرتبط بالتطبيق والتجربة 
العملية، حيث أن االنتقال من مرحلة إلى أخرى مرتبط 
بتطبيق املهارات بطريقة عملية يف املدرسة مع الطلبة، ما 
عكس تغيراً واضحاً ليس فقط على صعيدي الشخصي، 
وإنا على واقع طلبتي ومدرستي. وقد كان لالجتماعات 
الصيفية،  املدرسة  سنوات  مختلف  من  للزمالء  الدورية 
ترسيخ  الواضح يف  اإليجابي  األثر  املناطق  مختلف  ومن 
التجربة وتثبيت األفكار وتبادل اخلبرات، وتعزيز العالقات 
املشترك  والتعاون  الصداقة  روح  وتنمية  االجتماعية، 
الفلسطينية،  املدن  زرنا جميع  الزمالء، حيث  بني جميع 
وورش  تدريبية،  ولقاءات  مختلفة،  ندوات  فيها  وعقدنا 
عمل، امتدت لتشمل املئات من املعلمني من خارج املدرسة 

الصيفية.

كما عملت اللقاءات على جوانب عملية ونظرية، لتمكني 
والفهم  واملهارات  املعرفة  بعض  امتالك  من  املشاركني 
والدور،  الشخصية  بني  الفرق  مثل:  الدراما  على  للعمل 
سياقات  بناء  يف  الدراما  ودور  والتمثيل،  الدراما  وبني 
واالجتماعي،  الشخصي  واجلانب  املنهاج،  تراعي  للتعلم، 
والشكل الفني، واستخدام األغراض وتوظيفها يف التعليم، 
متثيل  وطرق  الدرامية،  املخيلة  وأطياف  اخليال  وتفعيل 
واأليقونات  الرموز  عبر  الصف  إلى  واستحضاره  العالم 
درامياً،  القصة  وتوظيف  املشاهد،  وبناء  واجلسد، 
واستكشاف طبقات املعنى اخلمس للفعل، يف محاولة لفهم 
الفعل الشخصي، وعالقته بالدافع الشخصي، واالستثمار 
االجتماعي، والنماذج التاريخية، وصوالً إلى منظور احلياة 
السياق  نبني  وكيف  أفعالنا،  حتكم  التي  والقيم  الكوني، 
املتخيل؟ وما هي عناصره؟ وتوظيف استراتيجية املعلم يف 
دور وجتريبها، والكتابة يف دور، وتطبيق ناذج من عباءة 
عملية  جوانب  إلى  إضافة  التكونية،  والدراما  اخلبير، 

تطبيقية أخرى، ومواد نظرية يف املوضوع واملمارسة.

مبادرة تجمع المؤسسة والجامعة 
والمدرسة.. وممارسة ت�تجاوز التعليم 

البنكي

ويف جتربة وممارسة مختلفة ونوعية، مت العمل مع ثالث 
توظيف  على  بيرزيت،  جامعة  يف  التربية  كلية  يف  شعب 
الدراما يف التعليم بدعوة من د. خولة الشخشير. وبعد أربع 
الطلبة يف تطبيق  انخرط  محاضرات مع شعبتني، حيث 
عملي للدراما وتعرفوا على ممكنات توظيف الدراما يف 
التعليم، اقترحت د. خولة حضور الطلبة ملشاهدات صفية، 
مدرسة  إلى  الشعب  هذه  حلضور  مواعيد  ترتيب  فتم 
عملي  لتطبيق  ومشاهدة حصص  املونتيسوري،  فلسطني 
يف توظيف الدراما، حيث ينفذ احلصص معلم ومعلمة من 
الدراما يف  برنامج  يف  منخرطان  وهما  نفسها،  املدرسة 

التعليم يف املدرسة الصيفية مبستوى سنة أولى.

طالب جامعة من كلية التربية، يحضرون حصتني يف صفني 
مختلفني وعلى فترتني متباعدتني مع أساتذتهم، ملشاهدة 
دروس يف الدراما ينفذها معلمون يتعلمون الدراما... بالفعل 
كانت جتربة نوعية وممارسة مختلفة... تصف طالبة من 
اجلامعة إحدى احلصص بقولها: »كانت لهذه االستراتيجية 
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إيجابيات عديدة، منها مشاركة الطالب مع بعضهم البعض 
مع  والصحيح  اإليجابي  والتفاعل  وفعال،  جماعي  بشكل 
أنهم  أي  حقيقي،  وكأنه  الدور،  أداء  خالل  من  املدرس 
الدرس  نهاية  الطالب يف  وقدرة  الدور،  يقومون مبعايشة 
عليها،  احملافظة  وأهمية  املياه  أهمية  على  التعرف  على 
واستطاعتهم أيضاً التعبير عن آرائهم يف كيفية احملافظة 

على املياه، وعلى أهميتها بالطريقة التي يريدونها«.

على  تقوم  احلصة  يف  مختلفة  ممارسة  الطالبة  تصف 
املشاركة، والعمل اجلماعي، والتفاعل اإليجابي، واملعايشة، 
كثير،  شيء  هذا  واحلرية.  والتعبير،  واملهارة،  واملعرفة، 
تتمكن طالبة جامعية من مالحظة  أن  وإبداعي،  وملهم، 
ووصف كل ذلك يف حصة واحدة تشاهدها بعد مشاركتها 
أتساءل:  لها،  بسيطة  يف محاضرتني فقط، وهي جتربة 
تطبيقي  جتريبي  عمل  العام  طوال  هناك  كان  لو  ماذا 

تفاعلي، تأملي، ينخرط فيه طالب اجلامعات واملعلمني؟

لكنها حتتوي على  كانت جتربة ميكن تطويرها،  احلصة 
اجلامعية!  الطالبة  نظر  وجهة  من  املمكنات  هذه  كل 
دراما  يتعلم  معلم  ومركبة،  مختلفة  نوعية  ممارسة  إنها 
شعبة  الصف  يف  عنده  يحضر  الصف،  يف  ويجرب 
مثيراً  »كان  ويصفها  اجلامعيني،  أساتذتهم  مع  كاملة 
كان  املاء...  قيمة  تعلّم  الطالب يف  مع  أتشارك  أن  جداً 
التعلّم،  وموضوع  الدراما  موضوع  قبل  لي  بالنسبة  مهماً 
تعلّم  عملية  قريباً، سيشاهدون  سيتخرجون  أنهم طالب 
»إيداع  مجرد  وليست  احلياة،  يف  دورها  ولها  مختلفة، 
معلومات« مهما كانت األساليب، ألن التعليم صار بالنسبة 
النظر فيها بطريقة درامية،  وإعادة  تعلم احلياة،  لي هو 
كيف  أتساءل:  كنت  ممتعة.  بطريقة  املنهاج  تعليم  وليس 
ميكن لشخص قضى جزءاً كبيراً من حياته يف تعلم املنهاج 
بطريقة تقليدية، ثم سيصبح معلما. ماذا سيفعل؟ كانت 
الزيارة وسيلة ليشاهدوا تعلماً مختلفاً، وأن كل ما تعلموه 
أن  ومتنيت  جديد،  من  وفحصه  تفكيكه  يستحق  مبكان 
تكون زيارتهم قد قدمت لهم شيئاً نوعياً مختلفاً، ألن الفن 
ميكنه تقدمي ذلك، وميكننا كمعلمني أن نبتكر ونطور على 
املعلم  التعليم يف مكانه الصحيح«. هذا  الدراما، ليصبح 
يسعى ليس إلى تطوير عمله فحسب، بل لتعميم التجربة 
معهم  والتحاور  وطالب،  آخرين  معلمني  مع  ومشاركتها 

بشأنها، ويؤمن بالفن وقوته يف التعليم بحسب جتربته.

املعلمة )أ.ع( تصف جتربتها بعد سنتني من انخراطها يف 
برنامج الدراما يف التعليم قائلة: »جتربتي دفعتني أن تكون 
الهمم فوق القمم، ال يأس وال إحباط، أبدأ يومي بنظرة 
جديدة، أسعى دوماً إلى االبتكار والتغيير، وأتطلع أن أكون 
التعليم. أصبحت  ثورة يف عالم  إحداث  يساهم يف  فرداً 
أنظر إلى التعليم أنه التزام وليس إلزاماً، أصبح بالنسبة 
قانون  أو  التزام  أي  عن  بعيداً  داخلي  من  تنبع  رغبة  لي 
مفروض من أي جهة. ما الذي حقق هذا التحول؟«. ثم 
حتاول اإلجابة عن هذا السؤال »التحول هو أمر طبيعي، 
علينا  يؤثر  ال  النوع  هذا  من  مشروع  يف  االنخراط  ألن 
فقط كمعلمني، إنه يلمس اإلنساني والوجداني والفكري 
ترتيب  خاللها  من  نعيد  خلخلة،  يُحدث  فينا،  والثقايف 
واملهام«.  واملواقف  األشياء  على  وأحكامنا  األولويات 
»كنا  التحول  التي حدثت مع هذا  والنقلة  الفرق  وتوضح 
ننظر إلى التعليم على أنه فرض أو وظيفة نحصل منها 
على راتب، أصبح التعليم متعه نشعر بها، نحب أن نشارك 
انخراطنا  للتغيير،  األمام  إلى  تدفعنا  فيها،  الناس  كل 
كمتعلمني أو طالب سّهل علينا كيف ننظر إلى األشياء من 
وجهة نظر املتعلم أهمها: أن نشعر بالطالب أنه إنسان له 
وعاء نصب  وليس فقط  واحتياجاته،  وأفكاره  اهتماماته 
فيه املعلومات. هذه النظرة أثرت على عالقتي بطالبي، 

صاروا أقرب، يحبونني، ويحبون احلصص«.

األمر امللفت، الذي يؤشر على تغير يف الرؤية واملمارسة 
يعارض ما  الذي  الوارد أعاله، كالمهم  املعلمني  يف كالم 
املعلم  قال  حيث  بوضوح،  البنكي  بالتعليم  فريري  وصفه 
»إيداع  مجرد  »ليست  أنها:  التعليمية  للعملية  وصفه  يف 
ترى  كيف  عن  حديثها  يف  املعلمة  وقالت  معلومات«. 
املعلومات«.  فيه  نصب  وعاء،  فقط  »ليس  أنه:  الطالب 
هذا التحول الذي يتحدث عنه املعلمون بحاجة إلى رعاية، 
ومتابعة جدية، وأن نكون مجتمعاً داعماً، نتشارك جتربتنا، 
ونتحدث عنها، ونكتب عنها، ومن هنا تأتي أهمية املشروع 
يف دعم املعلمني والعمل معهم، من خالل برنامج البحث.

للمعلمني،  واملمارسة  الفكرة  يف  املهمة  التحوالت  ومن 
ميكن احلديث عن املئات من الدروس، والتجارب املختلفة 
وامللهمة ملعلمني من فلسطني والعالم العربي، من األردن، 
ومصر، واملغرب، وموريتانيا، ولبنان، وسوريا، والسودان، 
يف  الدراما  تطبيق  يف  املنصرم،  العقد  خالل  وُعمان، 
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فيها،  والبحث  عليها  لالطالع  مهمة  مواد  وهي  التعليم، 
وقد تكون هذه الورقة مقدمة ألبحاث يف ممارسة املعلمني 
 5 اقتبست عشوائيا يف اجلدول  وقد  وتطورها،  النوعية 
الصيفية  املدرسة  متطلبات  من  لتجارب  متنوعة  ناذج 
من  مزيداً  نرى  أن  أجل  من  وهذا اجلدول   ،2016 العام 
ومدى  للمعلمني يف صفوفهم،  املختلفة  املمارسات  بعض 
مرة  وهي  الصف،  يف  التقليدية  املمارسة  عن  اختالفها 

املدرسة  خارج  نشيطون  املعلمون  حيث  مركبة،  أخرى 
والتواصل مع معلمني زمالء، يطبقون  والعمل  التكون  يف 
الدراما يف صفوفهم، يفكرون بطريقة مختلفة حول دورهم 
تقدم  النماذج  وهذه  عنها.  ويكتبون  ويتأملون ممارستهم 
واألمثلة  بالتجارب  غني  كبير،  مشروع  من  بسيطة  أمثلة 
والنماذج الكثيرة، التي أحدثت فرقاً يف دور املعلمني ويف 

صفوفهم ومدارسهم.

جدول 5: بعض املقتطفات من دروس الدراما ملعلمني انخرطوا يف برنامج الدراما من فلسطني والوطن العربي

بأقالم املعلمات واملعلمني : بعض النماذج من التطبيقات العنوان
الصفية2 

ممكنات توفرها الدراما كممارسة يف 
التعليم

مكفوفون يتعلمون 
اللغة اإلجنليزية

اخلليل،  يف  موجود  خبراء  فريق  املتخيل(:  )السياق  خبير  عباءة 
املعلومات عن املدن السياحية واألثرية، لعمل فيديو  يقوم بجمع 
للرد على الرسالة املوجهة إليه من لندن )مرشد سياحي كفيف 
يعيش يف لندن، يرغب يف التواصل مع خبراء ومرشدين سياحيني 
كفيفني من فلسطني( للتعرف على املدن السياحية واألثرية، باللغة 

اإلجنليزية.
 8 وعددهم  اخلامس،  الصف  على طالب  خبير  عباءة  التطبيق: 
طالب، من كال اجلنسني، وهم طالب كفيفون، منهم كفيف جزئي 

وكفيف كلي، أيضاً توجد حالة منهم تعاني من فرط احلركة.

وصفتها  كما  الكفيف(  عني  )الدراما 
مساحة  للمكفوفني  وفرت  حيث  املعلمة، 
ببصيرتهم،  والرؤية  والتعبير  للتعلم 
من  أكثر  اخليال  على  اعتمادهم  وكان 
كأبطال  تعلموا يف سياق متخيل  البصر. 
والتعلم  املهام  يف  منخرطني  مساعدين 
دون توجيه أو طلب. لقد منحتهم الدراما 
فرصة أن يروا بكل حواسهم، وأن يصفوا 
وملمسها.  وأصواتها  بروائحها  األماكن 
بكل  حتدثوها  شاعرية  لغة  واستخدموا 
املكان،  ورائحة  الدرج،  )ملمس  حواسهم 
وصوت األذان، واألجراس، وصوت الدم(.

مخطط درامي للتعلم عن: »أجهزة جسم اإلنسان يف مبحث العلوم الدراما والعلوم
العامة للصف اخلامس األساسي باستخدام استراتيجية )عباءة 
يعملن  الطبيبات  الّسياق على مجموعة من  تقوم فكرة  اخلبير(: 
جنائي  مختبر  يف  عاّمة  شخصّية  اغتيال  جرمية  لغز  حّل  على 
إجازات،  بدون  طويلة  عمل  وأوقات  قاسية،  عمل  ظروف  ضمن 
واجلسدّية  الّنفسّية  الضغوط  من  للعديد  ذلك  أثناء  ويتعّرضن 

واملادّية.

متخيل  سياق  يف  العلوم  يتعلمن  طالبات 
وإلى  التكامل،  يحقق  احلياة،  يشبه 
جانب تعلم العلوم يراعي النمو االنفعالي 
ويعزز  للطالبات.  واإلبداعي  واألخالقي 
التعلم  على  القدرة  ومينحهن  سلطتهن 
والتفكير واستكشاف العالم الذي انكشف 

أمامهن، فإذا به أكبر من درس العلوم.

املعلم والطالب يف 
دور

ُهدم  الذي  الرجل  سيزور  الذي  الصحافة  فريق  الطالب  شكل 
بيته ملعرفة القصة الكاملة )بناء السياق(. كنت أنا املعلم يف دور 
ناقشت  ليخبرهم ماذا حدث.  الذي يستضيف الصحافة  الرجل 
املعلومات  إلى  يتوصلوا  لم  أنهم  اكتشفوا  الدور.  خارج  الطالب 
الكافية، وسألتهم إن كانوا يودون مقابلة الرجل مرة أخرى ملعرفة 
األسئلة  وبدأت  بذلك جميعهم.  فأقروا  التعاقد،  كنوع من  املزيد 
بشكل أكبر وطريقة تفاعلية أكثر عن حياة الرجل وعائلته وعمله 

واملجتمع الذي يعيش فيه وعن ابنه.

خارج  والواقع  الدراما  بني  يتنقل  املعلم 
وميكنهم،  طالبه  ويعزز  يدعم  الدراما، 
ويف الدراما يتنازل عن سلطته، والطالب 
الدور  هذا  الصحافة،  دور  يف  محميون 
واملعلم  األسئلة،  طرح  لديهم  يعزز  الذي 

عليه أن يجيب، ال أن يسأل.

م
لي

تع
 ال

ي
 ف

فة
تل

مخ
ة 

س
ار

م
 م

حو
. ن

ل.
ألم

ة ا
ضر

 ح
ي

ف



27 رؤى تربوية - العددان 56-55

دراما يف صف 
ثانوي

الطالبات  ساعدت  املدرسة  يف  بتنفيذها  قمت  التي  الدراما  إن 
يف  والفرصة  القوة  ومنحتهن  معي،  السلطة  تقاسم  يف  املراهقات 
من  االستكشاف  وكذلك  يُردنها،  التي  واألفعال  الكلمات  استخدام 
اليومية يف املدرسة وخارجها، وهذا  أجل فهم أحداث يف حياتهن 
الدور،  »ما هو موضعي؟  إدميستون يف مقالة  به  ما جاء  يتفق مع 
واإلطار، والتموضع غير استخدام )عملية الدراما(،3 وهذا كان جلياً 
أّن  ذكره  املختلفة يف مشاهد عدة. اجلدير  الطالبات  فعل  رّدة  يف 
التخطيط والتحضير اجليد قبل الدخول على غرفة الصف ساهم 
يف خلق اتساق داخلي ومتاسك، وكون فهماً لدى الطالبات عن أّن 
وهو  )كما هو(  تشمل  آنية  دراما  وإنا  بتمثيل،  ليس  يحدث  الذي 
الواقع، )وكما لو( وهو املتخيل. يف احلقيقة، تعلمت من هذه التجربة 
ليس بالضرورة أن تكون الدراما معاجلة، بل مستكشفة، والنتائج ال 
تستطيع كسبها مباشرة، رمبا تكون على املدى البعيد. لكن حسب 
الصف  على  حاصل  تغيير  هنا  واملديرة،  التربوية  املُرشدة  اعتقاد 
الذي طبقت عليه الدراما... قالت لي املديرة: “َقلت املشاكل، شكلك 

َسحرتيهن”!!

مراهقات،  لطالبات  مختلف  تعلم 
مع  السلطة  تقاسم  على  ساعدهن 
املعلمة، ومنحهن القوة يف الكالم والفعل، 
وخارج  داخل  حياتهن  يف  واستكشاف 
لديهن.  تغييراً  وأحدث  املدرسة،  حدود 
احلياة  يف  أنفسنا  نرى  جتعلنا  الدراما 
التغيير،  على  وتساعدنا  نقف،  وأين 

التغيير الذي يشبه السحر.

توظيف الفن يف 
الفن، واستكشافات 
يف العنف واحلرب 

والسالم.

دلف بيكاسو نحو قاعة الفصل بطريقة توحي بأنه فار من جحيم 
ما، فشرع الطالب يف استفسار هذا الشخص الغريب، الذي يضع 
قبعة على رأسه ويلبس سلهاماً يخفي وراءه شيئاً مهماً وهو يجيب 
عن أسئلتهم: من أنت؟ أنا شخص هارب من دمار أتى على اليابس 
طال  الذي  الدمار  عن  أحتدث  تتحدث؟  دمار  أي  عن  واألخضر. 
بابلو  أنت  الهمجية.  فرانكو  مدفعية  قصف  جراء  غورنيكا  قريتي 
بيكاسو؟ نعم، إنه أنا. ماذا تخفي يف سلهامَك؟ أخفي عماًل وثقت 
فيه بطريقتي العنف األعمى الذي ضرب قريتي. ما هو هذا العمل؟ 
إنها لوحة فنية أطلقت عليها اسم بلدتي غورنيكا، سأتركها لديكم 
وأكمل الطريق ألن رجال فرانكو يتعقبونني، وأخاف أن تصل أيديهم 

إليها،الوداع«.
هنا يف هذا املشهد الذي يختزل مشاهد كثيرة كنت داخل الدور 
التي سيتم االنطالق  الدور( وقد كان مبثابة األرضية  )املعلم يف 
منها لطرق موضوع العنف والهمجية، التي ميكن أن تلحق اإلنسان، 
وقد انتهى هذا املشهد بترك بيكاسو للوحته لدى الطالب طالباً 
منهم استكمال الرسالة، وهنا خرجت من الدور لينتهي املشهد أو 

الفصل األول من العمل.

الرسام  الصف  إلى  تستحضر  الدراما 
العاملي بيكاسو ولوحته املشهورة غورنيكا 
املعلم  ويوظف  دور،  يف  املعلم  خالل  من 
موضوعه  كان  تعلم  الفنية يف  املادة  هذه 
يف  اإلنسان  وهمجية  واحلرب  العنف 
إنتاج  الطالب  يعيد  النهاية  يف  احلرب، 
اللوحة بأشكال فنية متعددة تؤكد انتصار 
فكرة السالم على العنف واحلرب وخلود 

قيمة الفن وروحه اإلنسانية.

استخدام اللغة كان طبيعياً جداً، ولم تبُد مهمات التعامل مع اللغة 
ثقيلة على الطالب أبداً، ففي دراما األحدب كتب املشاركون يف 
مجموعات رسائل رسمية، يطلبون فيها مساعدة عازف املزمار، 
استقبل متحدث  نفسها،  الدراما  القاطن يف اجلبل األصفر، يف 
رسمية  لغة  استخدم  وقد  املزمار،  عازف  الذاكرة  فريق  باسم 
فصحى. فكرت أن دوري يف مساحة التعلم يجب أن يكون باألساس 
خلق بيئة آمنة تسمح لألطفال أن يتصرفوا على طبيعتهم، ونحن

األطفال لديهم القدرة على تطوير لغتهم 
يرفض  ال  هنا  املعلم  املعلم،  مبساعدة 
لألطفال  يسمح  أن  ودوره  األطفال  لغة 
باستخدام اللغة على طبيعتهم متكنه من 
الفهم دون منع أو فرض، ثم يطرح البدائل 
من خالل الذريعة يف الدراما، ويثري لغة 

األطفال لتمكينهم، مثاًل:
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استخدام اللغة يف 
سياق

ما علينا سوى املالحظة يف املراحل األولى، حتى نفهم عن أطفالنا 
نوع اللغة الذي يحيط بهم يف منازلهم، وقد يكون التدخل األفضل 
لهم  نوفر  أن  معينة،  لغة  استخدام  من  منعهم  أو  توبيخهم  من 
البديل، على سبيل املثال، وأن نثري محيطهم اللغوي بنماذج أرقى.

يتطلب من الفريق مقابلة شخص )يكون 
بلغة  الفريق  يتحدث  أن  الدور(  املعلم يف 
فصحى، وهنا املعلم يدرب الطالب على 
املمكنات وبتوفير املصادر الستخدام لغة 
السياق  يف  الشخص  مقابلة  يف  فصحى 

املتخيل.

املرحلة األساسية
والكتابة يف الدور

َفت فيه الكتابة من داخل الّدور،  وبعد أكثر من تطبيٍق للدراما ُوظَّ
من  رفعُت  وبالّضرورة  الكتابة،  يف  واضحاً  حتّسناً  أملُس  بدأُت 
مستوى ماّدة التعبير بشكٍل تدريجّي، آخرها كان موضوع احملارب. 
كاَن الّطالب يف هذه املرحلِة قد تعّودوا على حترير خيالهم وجتاُوز 
طلِب املنهاج واملعلم معاً، ولم تعد ماّدة التعبير بالنسبة لهم مملة 
ومتعلّقة بالكتابة العادية بلغٍة سليمة، بل أصبحْت نوعاً من الكتابة 
ويناقشوها  مرتفٍع،  بصوٍت  يقرأوها  أن  ينتظرون  اّلتي  اإلبداعية 
مع باقي الزمالء. كتَب أحُد الّطلبة من الصف الرابع عن احملارب 

هذا الّنص:
مساًء. 	  الّنهار  جتعُل  والّدماءُ  متعباً  يوماً  كان  ميس،  عزيزتي 

القمر بأشكاله يرعُب اجلنود وبدأت احلرب. الكل خائٌف من 
من  فاذكريني.  مّت  فإن  الرسالة،  تصلِك  أن  أمتنى  الرحيل. 

مجاهد إلى ميس.
مع 	  وتتركني  ترحل  وال  فيَك  الّشمس تشرق  أَن  أبي... أمتنى 

أخوتي وأخواتي وأمي. أمتنى لك احلظ.
ابنتي.. رحل أكثر من ألف روٍح واحلرب ما زالت حّية.	 

يف  مهمة  تقنية  الدور  داخل  من  الكتابة 
التعلم  على  األطفال  تساعد  الدراما 
ألجل  الكتابة  وليس  متخيل  سياق  يف 
الكتابة تنفيذاً ألمر املعلم، الكتابة تصبح 
لها ذريعتها، وحترر خيال األطفال  رغبة 
فيتجاوزون طلب املعلم ورغبته، وتدريبات 
يف  احلقيقية  الرغبة  إلى  املقرر،  الكتاب 
وإذا  واألفكار،  املشاعر  بحضور  الكتابة 
متعة  بكل  إليها  ذهبوا  للغة  احتاجوا  ما 
وليس  وسيلة  أصبح  فتعلمها  وشغف، 
غاية، وترتقي مع املمارسة والتدريب إلى 
لغة شاعرية يف جانب، ووظيفية يف جانب 

آخر.

الدراما يف رياض 
األطفال

يف  اشتراكي  فتره  خالل  تطبيقه  مت  الذي  الثاني  املشروع  هذا 
الدراما  ومدرسة  األطفال  رياض  مع  اخلبير  عباءة  مساقات 
يتحدث  5 سنوات.  أعمارهم  املشروع مع طالب  الصيفية. طبق 
الفضائية. ومن  الفضاء وحياتهم واملخلوقات  املشروع عن رجال 

بعض أشكال انخراط األطفال:
مشتاق 	  الفضاء  يف  وهو  الفضاء  رجل  شاهد  عندما  طفل 

ألطفاله... قرر أن يصطحب أطفاله بسفينتنا لاللتقاء بالرجل 
الفضائي. وطفل يحضر شريطاً الصقاً وعند سؤاله عن سبب 
إحضاره، أجاب حتى نستخدمه إن حصل أي عطل يف سفينتنا 

الفضائية.
ألنهم 	  عائالتهم  تخص  وأشياء  صوراً  يحضرون  أطفال 

سيشتاقون إليها وهم يف الفضاء. وأهالي الطالب يسألون عن 
موعد االنطالق إلى الفضاء، فأطفالهم مستعدون ومتشوقون.

)شكل 	  للفريق  اخلاص  للمكتب  خاصة  شاشة  يصمم  طفل 
بصمة يد( حتى ال يسمح ألي شخص من خارج الفريق الدخول 
إلى الفريق. ويف بداية حصة ما، طلب الطالب املسؤولون عن 
املوظفني من طالب متأخرين عن احلصة، الرجوع إلى الباب 

األساسي، وختم دخولهم إلى املكتب عن طريق بصمة اليد.

الطفولة  األطفال يف  إلى  ينظر  ما  غالباً 
املبكرة أنهم غير قادرين على التعلم، وال 
هذا  يف  األطفال  التقليدي  التعليم  مينح 
العمر رعاية خاصة وفرصاً للتعلم توازي 
الدراما  لهم  تتيح  املرحلة،  هذه  أهمية 
املشكالت  وحل  املسؤولية،  فرصة حتمل 
واحلوار والتعلم والتعاطف وتستحوذ على 
تفكيرهم فينخرطون برغبة منهم وشغف 
بروح الفريق، يصممون ويضعون القوانني 
الذي  لعبهم  ملمارسة  ويعودون  والقواعد 
أنفسهم  الستكشاف  جيداً  يعرفونه 
هو  اللعب  حولهم،  من  والعالم  وقدراتهم 
وتيسير  بتخطيط  املرة  هذه  لكن  هو، 
ومتكني من املعلمة التي تعد لهم السياق، 

وتشترك يف اللعبة معهم وتدعم تعلمهم.
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الصف يف الدراما 
مجتمع مصغر 

للتفاعالت 
االجتماعية

إن جتربة التدريس بالدراما التكونية أحدثت الفرق بالنسبة لي؛ 
ُمجتَمعاً  الدرس  قاعة  أيضاً. فكون  للطالب  وبالنسبة  املعلم،  أنا 
التعلم،  التفاعالت االجتماعية، ويجعلها أساس  يحتضن  مصغراً 
خارج  فاملعلم  مستدامة،  دافعية  معاً  والطالب  املعلم  لدى  خلق 
بينما  األهداف،  ويطور  الوقائع  ويستبق  يُخطط  الصف  غرفة 
الطالب يجمعون املعطيات ويبحثون يف أغوار الفعل االجتماعي 
واحتماالته وتبعاته وهم يتعلمون يف عملية متواصلة ال حدود فيها 
بني غرفة الصف ومؤسسات املجتمع األخرى. أعتقد أن جتربة 
مجتمع  ألجل  واألساليب  باألدوات  غني  حقل  الصفية  الدراما 

القيم اإلنسانية.

توفر  االجتماعية  التفاعالت  سياق  يف 
الدراما للطفل فرصة تعلم جيدة بحضور 
النوع  هذا  يف  فهي  واألقران،  املعلم 
البنائية  النظرية  تتبنى  املمارسة،  من 
االجتماعية عند فيجوتسكي، ومن خالل 
مشاركة املعلم ميكن أن تصل بالطفل إلى 
)منطقة النمو املجاور – التي حتدث عنها 
من  لكل  الدافعية  وتخلق  فيجوتسكي(، 
الطالب واملعلم، وتفتح التعلم على املجتمع، 
وتؤثر خارج حدود الصف واملدرسة أيضاً.

الكتابة شكل من أشكال الممارسة النوعية

بعثها املعلمون عبر الكتابة حملاكمتها والتأمل فيها، ومحور 
أن  ميكنني  كيف  املدرسية:  الفجوة  يف  املتمركز  السؤال 
أتطور وأطور عملي؟ أما اإلطاران األخيران فقد متحورا 
حول إعادة التفسير، ومساءلة األفكار، وبداية التفكير يف 
املدرسة املستحيلة مدرسة احللم واخليال«.4 ويف اجلدول 
التالي، ميكن أن نرى الفرق مع النماذج الواردة يف )جدول 
1( التي تظهر ناذج من التعلم البنكي واملمارسة البنكية 
من  البحث  مبادئ  أضع  نفسه  اجلدول  ويف  والتقليدية، 
الناحية العملية التي وردت يف كتاب 5×5×5 =إبداع،5 وهنا 
ممارسات  إظهار  خالل  من  اجلدول  يكشف  أن  أحاول 
املعلمني ورؤيتهم يف مشروع الدراما وموقعها من املمارسة 
اإلبداعية  املمارسة  من  وموقعها   ،1 اجلدول  يف  البنكية 

البحثية من ناذج عاملية يف اجلدول اآلتي:

شكل آخر من أشكال املمارسة املختلفة والنوعية للمعلمني: 
قصصهم،  وكتابة  وتأملها،  جتاربهم  عن  الكتابة  الكتابة، 
املعلمني  قصص  من  مجموعة  من  اقتباسات  وسأختار 
واملعلمات الذين شاركوا يف املدرسة الصيفية يف جرش، 
واخلمسني  املزدوج،  و43  الـ42  العددين  نشرت يف  التي 
من مجلة رؤى تربوية، وهي ليست كل القصص، بل هي 
املجلة،  يف  نشرت  مجموعات  عدة  ضمن  من  مجموعة 
املختلفة  املمارسات  بعض  أعداد مختلفة، مستعرضاً  يف 
فعل  يف  أيضاً،  الكتابة  فعل  خالل  من  تظهر  التي  لهم، 
مركب يقوم على العمل والتأمل والكتابة، ويظهر يف تفكير 
مختلف وعمل مختلف يف إطار قصتهم الذي تشكل بحسب 
الباحث مالك الرمياوي من أربعة محاور: »وقد تشكل إطار 
القصة من أربعة محاور، جمعت بني جتربة املاضي التي 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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جدول 6: ممارسات املعلمني ورؤيتهم من املمارسة اإلبداعية البحثية من مناذج عاملية

حتوالت يف املعتقدات ممارسات مختلفة ورؤية جديدة ملعلمات ومعلمني
واملمارسات من خالل التجربة

)مبادئ 5×5×5 = إبداع( من الناحية العملية
)بانكروفت، وآخرون، 2016: 22، 23، 24، 25(

يف كل مرة أضع خطة للدرس، ويف نهايته اكتشف أن 
الطلبة قد ساقوني يف أفكارهم نحو طريق آخر، وعلى 
األغلب اكتشف أن أفكارهم أقوى بكثير من أفكاري... 
بدأت  باالهتمام،  جديراً  بدا  أسمعه  كنت  شيء  كل 
أكتشف االختالف يف حصصي التي تطبق بأسلوب 
إال  أنا  وما  املتحدثون،  هم  الطالب  أصبح  الدراما. 
مستمع جيد، أحاول جتميع األفكار، وتقريب وجهات 
النظر بينهم ليس إال، محاوالً حتديد الظروف للتعمق 
يف االستكشاف يف مجال التعلم آنذاك، أي أصبحت 

وطلبتي شركاء يف التعلم.6

وقوة  والتأمل  التخطيط 
واعتراف  الطالب  أفكار 
سلطته  عن  بالتنازل  للمعلم 

ورؤية مختلفة لدوره.
األطفال  أفكار  يرى  املعلم 

قوية ويرى األطفال شركاء.
فقط،  للمعلم  يعد  لم  الكالم 

دوره أصبح مستمعاً جيداً.

بيداغوجيا االستماع:
بيداغوجيا  هو   5×5×5 يف  العمل  يعزز  ما 
واحد منهم  كل   .)1998 )رينالدي،  االستماع 
معروفة  ومساهماتهم  باالحترام،  جدير 
وأفكار األطفال تسمع وتدعم، فعندما يُنصت 
يحلقون،  إبداعية،  بيئة  لهم  وتوفر  لألطفال 
ويختبرون مغزى امللكية والرضا الذي يدوم.

باحترام  االستماع  فعل  االنتباه،  أن  كما 
 )Kline, واجنذاب، هو املدخل لبيئة تفكير

)1998 ص 23-22.
صرت أنتبه إلى أبسط اجلزئيات. وأصبحت املتعة 
فاألطفال  الكبير،  عنواني  هي  معهم  عملي  يف 
أكثر  وصرت  وإبداعياً.  صادقاً  شيئاً  يخرجون 
قدرة على التماهي مع أفكارهم العميقة وقراراتهم 
التي  احلواجز  كسر  من  ومتكنوا  يتخذونها.  التي 
العنان إلبداعهم وخيالهم.  من إطالق  دائماً  حتد 
اجتماعي مع األطفال أصبح ينعكس على روحي، 
لي  أوحت  الصادقة،  ومصطلحاتهم  فانطباعاتهم 
بأن الدراما أفضل وسيلة لتحويل الكتب من أوراق 

وحبر، إلى عالم ينبض باحلياة.7

وإلى  التفاصيل،  إلى  االنتباه 
وإبداعهم،  األطفال  صدق 
أفكارهم  مع  والتماهي 
ممتع.  عمل  وقراراتهم. 
وإبداع  بخيال  االهتمام 
من  أهم  والفعل  األطفال 

املعرفة يف الكتب.

مجموعة عمليات إبداعية وتأملية:
مبراقبة   5×5×5 يبدأ  العملية  الناحية  من 
ذلك  يلي  إليهم،  واالستماع  األطفال 
بالتجربة  والقيام  لإلمكانات  استكشاف 

بطرق مختلفة وتقييم مستمر للنتائج.

عملت على إدخال منظومة عباءة اخلبير، فعملت 
مع الطالب على إنشاء قناة فضائية تكون مهمتها 
حّول  النشاط  هذا  الطفل...  حقوق  عن  الدفاع 
نشطة،  نحل  خلية  إلى  السادس  الصف  طالب 
تعمل دون كلل أو ملل ومن ضمنهم ذوو التحصيل 
»املشاغب  الطالب  بذلك  أعجبت  ولكم  املتدني، 
يف  للفوضى  مصدر  أكبر  كان  الذي  واملشاكس«، 
الصف، وكان غير مكترث، وغير مباٍل، ثم ما لبث 
أن دخل تدريجياً يف أجواء النشاط، حتى أنه جاء 
يف يوم من األيام ومعه ثالث كاميرات حقيقية، كان 

قد جلبها من البيت ليعمل بها مصوراً يف القناة.8

توظيف الدراما يف املنهاج.
نشاط وحيوية ومتعة وشغف.
تغير املعتقدات حول الطالب 
مدفونة  طاقات  واكتشاف 
على  تنعكس  وممارسة 

ممارسة األطفال.

)ليس  الطفل  صيرورات  على  التركيز 
منتجات(.

التي  برمتها  الصيرورة  على  التركيز  يتم 
ويفكرون  األطفال  يستكشف  خاللها  من 
املنتجات  على  وليس  ويناقشون  ويعرضون 

النهائية.

ما الحظته خالل فترة التطبيق أن األطفال أبرع 
مما كنت أظن، وكانوا يقومون بعمل رائع شجعني 
على االستمرار، وهذا أعطاني الدافع القوي للقيام 
بعمل أكبر وأعظم، وأن أحاول خلق الوقت الكايف

للتفاعل مع األطفال خارج املنهج املقرر لهم.9

وما  والتطبيق  التجربة  نقل 
فيه من تعلم.

األطفال،  براعة  اكتشاف 
ومحاولة  املنهج،  واختراق 

تطوير
التجربة.

تعبير  تقييم  وهو  لألطفال:  املئة  اللغات 
األطفال من خالل جميع األشكال والصيغ؛ 
شفهي غير شفهي خالل احلركة، املوسيقى، 
جتهيزات  استخدام  البناء،  التلوين،  الرسم، 
تقنية مثل كاميرات وأجهزة كمبيوتر يساعدنا 

يف فهم تفكير األطفال واالستجابة له.
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والتقدير،  واحلب،  الرغبة،  أن  الوقت  كل  آمنت 
والشعور باألمان، وحتفيز اإلبداع، هي أساس يف 
التي  القواعد  أهم  من  وهذه  األطفال،  مع  العمل 

ترتكز عليها الدراما.10

ترى املعلمة أن قواعد العمل 
على:  تنطوي  الدراما  على 
واحلب  واإلرادة  الرغبة 
والتحفيز  واألمان  والتقدير 
واإلبداع، وأنها أساس عملها.

جتعل  تأملية  عملية  هو  التوثيق  توثيق: 
التعليم  وتغير عالقة  التخطيط املرن ممكناً 
األطفال  مع  طريقنا  ينير  فالتوثيق  والتعلم. 

وكيف نراهم ونستجيب لهم ونرتبط بهم.

فيها  يعشقون  مرحلة  إلى  األطفال  مع  وصلت 
األوامر  عن  البتعادها  التعليم،  خالل  الدراما 
والنواهي التي ميقتها الطفل ويتمرد عليها دوما.11

حب األطفال للعمل
ميقتها  نواهي  وال  أوامر  ال 

األطفال.

تطور مهني مستمر: زمالء يعرضون بحثهم 
التحديات  ويناقشون  تعلمية  وقصصاً 
ويتحقق تطور مهني أوسع من بداية البحث 
وحتى نهايته مبشاركة العاملني كلهم وأولياء 

األمور يف التعليم والفنون.
كل  يف  فعالية،  كل  يف  حصة،  كل  يف  حلظة  كل 
عمري  أيام  كل  تضفه  لم  ما  لنفسي  أضيف  يوم، 
السابقة.... اشتركت بشغف واندفاع، فكرت، حللت، 

قفزت، لعبت، تدربت، رسمت، أبدعت، مثلت.12

التجربة  يف  تنخرط  املعلمة 
أدركت  ألنها  حواسها  بكل 

حجم وعمق ما أضافته لها.

تعاون مع أولياء األمور واملجتمع: فاألطفال 
ثقافة  ويجلبون  مجتمعاتهم،  ضمن  ينشأون 
يعد  لذلك  التعليمي،  موقعهم  إلى  عائلتهم 
التعاون مع أولياء األمور جانبا حيويا للبحث.

استخدام  يف  مهارتي  صبغ  ما  أكثر  يكون  قد 
الدراما يف التعليم، هو القدرة على تأمل جتاربي 
ومساءلتها، وهذا ما عكسته على طالبي، عندما 
دائماً  حتيل  التي  املفتوحة  األسئلة  إثارة  بدأت 
إلى نسبية املعرفة، وتلغي نظرية وجود أي طالب 

فاشل.13

تأمل يف التجربة واملمارسة
مساءلة املمارسة

إثارة أسئلة مفتوحة، ال وجود 
لطالب فاشل يف الصف.

معاً،  األطفال  واملشاركة:  الدميقراطية 
وزمالء  مربيات  )فنانات  مهنيات  زميالت 
واملجتمع،  أمور،  أولياء  ثقافية(  مراكز  من 
وكل هذه املجموعات مع األطفال. وجميعهم، 
وبناة  مشاركني،  كمتعلمني  إليهم  ينظر 
تعلم  مجتمعات  يشكلون  للمعرفة،  مشاركني 

إبداعية وتعاونية وتأملية.
فتحت الدراما املجال أثناء التطبيق إلدارة الطالبات 
وكان  أو طالبة...  كمعلمة  ليس  أخرى،  ناحية  من 
أتاحت  بحرية.  واملعارضة  النقاش  يف  الدور  لهن 
املناهج مرة أخرى،  إلى  النظر  الدراما لي فرصة 
أثارت  فالدراما  بها.  ما  قد حفظت  كنت  أن  بعد 
طريقة التفكير يف الغير، والتفكير املغاير، وجعلتني 
أتشعب، وأعدد االحتماالت، ودائماً أسأل ماذا لو؟ 
ومما الحظته أيضا: أن كل طالبة شعرت بأهمية 
الثقة  شعور  من  عزز  ما  املكان،  هذا  يف  كونها 
عندهن. لم يعدن مهمالت، وإنا أتيح لهن املجال 

للحديث، وقوبل حديثهن بالترحيب مهما كان.14

املعارضة  حق  الطالبات  منح 
مسموع  صوت  لهن  بحرية. 

يحترم ويقدر.
إعادة النظر يف املناهج.

وتفكير  وانفتاح  مغاير  تفكير 
يف املمكنات واالحتماالت.

على   5×5×5 يركز  البحث:  يف  الدقة 
صورة  ويقدمون  يبحثون  أطفال  استكشاف 
وتركيزنا  يدعمونهم  بالغني  مع  العالم  عن 
الستقصاءات  البالغني  دعم  هو  الرئيس 
خالل  من  العالم  عن  وفرضياتهم  األطفال 

قيم خالقة وسلوكيات وبيئات داعمة.

ما أعجبني يف الدراما، أن هنالك حلقات تكتمل 
األطفال،  التطبيق ومشاركة  باالعتماد على  فقط 
فهم جزء من التخطيط، ما أقصده أن الطفل له 

دور فيما يرغب أن يعرفه وال يعرفه.15

تقرير  يف  األطفال  دور 
ملرونة  تعلمه  يريدون.  ما 
وترك  الدراما  يف  التخطيط 

مساحات فيه لألطفال.

احترام ألفكار األطفال: أظهر جميع البالغني 
أساس  على  بالعمل   5×5×5 يف  التزامهم 
األطفال  يرى  إذ  لألطفال،  عميق  احترام 
أنفسهم باحثني وأبطاالً يف تعلمهم اخلاص.

يعطي  الطالب  مع  التعليم  يف  الدراما  استخدام 
املعلم الفرصة ليكون هنا قريبا من طالبه، بعيدا عن 
التعليم التقليدي...  احلواجز الوهمية التي يضعها 
مشاكلهم،  مشاعرهم،  اإلنسانية،  جوانبهم  يكشف 

عواطفهم، يحررهم من عبودية الزمان واملكان.16

قريبة من الطالب
تكسير احلواجز الوهمية

كشف جوانب إنسانية
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يف  سلبية  معتقدات  من  امتلكه  ما  لي  نسفوا 
التعليم والتعلم، أوقفوني وجعلوني أعيد النظر يف 
معتقداتي يف التعليم والتعلم، وأسأل نفسي عن أي 
الذي  املرتفعة  العالمة  ذو  الطالب  أبحث؟  طالب 
واملفاهيم  واملعرفة  العلمية  احلقائق  بحفظ  يقوم 
الذي  الطالب  أم  املنهاج،  املتواجدة داخل  املجردة 
واستقصاء  استكشاف  من  مختلفة  بطرق  يفكر 
رأيكم؟  ما  املنهاج؟  مادة  ليحاور  املشكالت،  وحل 

أي طالب أبحث عنه؟17

النظر  وإعادة  التأمل 
من  والتساؤل  واالكتشاف 
خالل التجربة وبعدها، وتغير 

يف املعتقدات واملمارسات.

الخاتمة

وألنني أحتدث عن األمل، فإنني أنظر إلى هذا النص بأنه 
نص آِمل، باحتوائه على الفكرة واملمارسة معاً، وهو جزء 
عملي من الرؤية نحو الذي سيتولد، إنه نص للمستقبل، 
هذا النص ليس وصفاً ملا جرى، وال انتقاد ملا يجري، وال 
افتراض لصواب أو تصور ملا يجب أن يكون، هو بصراحة، 
قراءة يف ممارسة مقترحة نحو رؤية، أرى فيها ممكنات 
التغيير والفعل، تغيير يف الطريقة واألسلوب والتخطيط 
يحدث هذا  واألهداف، وحتى  الغايات  النظر يف  وإعادة 
تكون  لن  واضحة،  وفلسفة  رؤية،  من  بد  ال  التغيير، 
واحلوارية  للتعدد،  وتدعو  التفرد،  تنفي  لكنها  الوحيدة، 

واالختالف، والبحث، والتجريب.

إن مركز عملنا مبني على أن نطور ونساند وندعم توجهاً 
نحو توظيف الفنون يف التعليم، والعناية باحلس اجلمالي، 
والذائقة، والوعي، واألمل، نحو جتربة استخدام الفنون، 
ليس كشكل منفصل عن التعليم واحلياة، بل الفنون كجزء 
وحياته  اإلنسان  بروح  نعتني  جتعلنا  التعليم،  من  أصيل 
أكثر من حتصيله وعالماته، إذ أننا نحتاج اإلنسان أكثر 
التحصيل  اختبارات  يف  أدائنا  مستوى  لرفع  حاجتنا  من 

الدولية أو احمللية.

العالم بقيمنا اإلنسانية،  ميكننا أن نشارك ال أن ننافس 
بثقافتنا، وفكرنا، وحقنا يف احلياة، واهتمامنا وتوظيفنا 
اهتمامنا  السوق.  مبتطلبات  اهتمامنا  من  أكثر  للفنون 
الذي يبحث يف حقيقة اإلنسان، وحتوالت  الثوري  بالفن 
املختلفة،  التعليم  أشكال  إهمال  دون  اإلنساني،  املجتمع 
ونظريات التعلم، وكل ما ميكن أن يطور يف هذا املجال. 

يحصل  حيث  التأملية،  واملمارسة  التأملي  املنحى  نتبنى 
يطبق  ثم  دوره،  حول  وفهم  ومهارات  معرفة  على  املعلم 
ممارسة فعلية ملا تعلمه، ويوثق جتربته ويكتب عنها متأماًل 
والتأمل،  والتطبيق  العمل  من  الرحلة  هذه  وخالل  فيها، 
يغذي املعلم معرفته ويطور مهاراته، ويحصل على املزيد 
التعليم، يف مساحة  الفهم لدوره وممارسته، وغايات  من 
يكون  أن  ودون  والتقدير،  والرعاية  واملساندة  الدعم  من 
هناك منحى إشرايف بحت، يوجه ويقيم، ويصنف، وهذا 
ما مينح املعلم مساحة أكبر وحرية أكبر للتعلم، والتكون، 

واألهم، الرغبة يف العمل وخوض التجربة.

إن ما نقوم به هو جتربة مصغرة عن جتربة كبرى، ميكن 
ميكن  ملا  ورؤية  محاولة  إنها  بوعي،  املجتمع  يتبناها  أن 
أن يكون عليه سياق املعلمني والتربية والتعليم واملجتمع. 
إنها جتربة ملمارسة حقيقية وعمل، ولن أتواضع يف هذا 
املوضع، بل سأقول، وبكل ثقة، إنها ليست محاولة بسيطة، 
مالمحها  وتظهر  تتشكل  وحالة  ونو،  مستمر،  عمل  إنه 

بشكل قوي وواضح.

والعمل  املطالبة  هو  وبقوة،  إليه،  أشير  ما  أهم  ولعل 
واملثقفني،  والباحثني،  واملتعلمني،  املعلمني،  منح  على 
والتعليم،  التربية  مجال  يف  املهتمني  وكل  والفنانني، 
القرارات  يف  واملشاركة  والبحث  التفكير  فرصة 
واملمارسات املتعلقة بسياسات التربية والتعليم، وإفساح 
املجال حلوار مجتمعي شامل ملختلف املستويات، فرصة 
ممارسة  ضمن  ونخطط  نبتكر،  وجنرب،  معاً،  لنفكر 

ورؤية واضحتني.
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سياق تفاعلي ومستقبل آخر. أحاول كمعلم باحث التفكير 
التي  واملمكنات  السبل  يف  والبحث،  والتساؤل،  والعمل، 
معلمني  مع  وأجرب  تطوير عملنا.  كمعلمني يف  تساعدنا 
زمالء أن نتشارك ونتعاون ونعمل يف سياق علمي وتربوي 
وبحثي، لنفتح آفاقاً جديدة يف التعليم، وجنعل من التعلم 
املدرسة  من  لنجعل  التغيير،  نحو  انطالق  مركز  والتعليم 
مكاناً محبوباً منفتحاً على املجتمع، وجنعل من التعلم أمراً 

ممتعاً وفعاالً وإنسانياً، ومرضياً للمعلم والطالب.

جزء  هي  والكتابة،  والبحث،  والتأمل،  واحلوار،  اللقاء،  إن 
مهم من األهداف، بالضرورة أن تكون وسيلة، ومركزاً للرؤية 
أن  الضروري  ومن  أيضاً،  أنها غاية  أرى  لكنني  واملمارسة، 
تكون ثقافة ملجتمع املدرسة واملعلمني، وكل املهتمني يف حقل 
التعليم. بدأت مقالتي يف حضرة األمل، ولن أقول سأنتهي 
هنا، سأظل أعمل على أنها البدايات، وسأضم صوتي لصوت 
معلم من طالب املدرسة الصيفية للدراما الذي يقول: »أنا 
أعمل على تفكيك ما سماه »األمل اخلاوي«، وكلي ثقة أنها 
والدة أمل مبفهوم جديد، نعمل ألجله معاً ونراه، مستعدون 

له، ومستعدون لوالدة ذلك الذي لم يولد بعد«.

باحث يف برنامج البحث والتطوير التربوي

علينا  ينبغي  الذي  وما  الفرصة؟  هذه  إتاحة  ميكن  كيف 
فعله؟ والكثير من األسئلة التي ال ميكنني اإلجابة عنها. لكن 
ميكنني طرحها والبحث فيها وجتربة املمكنات، وميكنني أن 
والتجريب،  للبحث  األبواب  وفتح  الدائم،  احلوار  أن  أجزم 
ليس من أهم الطرق للنهوض بالتعليم وإحداث تغير جوهري 

وحقيقي، بل هو الطريقة الوحيدة والفريدة لذلك.

بدأت ورقتي هذه بكلمة حقيقية، ودعوة إلى احلوار، ولعل 
ذلك ما سأنتهي إليه، تأكيداً على أن الكلمة هي الفكرة، 
وفلسفته،  التعليم  بشأن  ومهتم  باحث  كمعلم  واملمارسة. 
املتاحة،  املساحة  بقدر  وأعمل  وأفكر  أبحث  أن  ميكنني 
مطر(،  بال  برق  )أي  البرقلة  من  فعلي  يكون  ال  وحتى 
اقترحت يف هذه الورقة وقدمت ناذج من ممارسة مختلفة، 
وفكرة نوعية؛ ممارسة ملعلمني مهتمني، يجربون ويتقدمون 
بخطوات بسيطة لكنها ثابتة وقوية، مهتمون حيث االهتمام 

هو الفعل، وعكسه القيل والقال، واللوم واالعتراض.

وحاولت قراءة جتربتي وممارستي خالل السنة يف أحد 
املمارسة  تلك  وانعكاسات  املعلمني،  مع  العمل  جوانب 
وأثرها يف سياق املدرسة واملجتمع. وكيف ميكن أن نرى 
يف  الفنون،  املدرسة،  املعلم،  عنها:  حتدثت  التي  املناطق 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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مدخل

»أريد قتل امللك«... عبارة تقع يف صميم التاريخ اإلنساني؛ 
فقد كانت عنواناً وسبباً للكثير من احلروب والثورات بحثاً 
عن االنتقام أو العدالة، وهي جملة مثقلة بالدم واألحقاد 
وقعها  ويتغير  كلياً  دالالتها  تنقلب  واآلمال،  والطموحات 
عند خروجها من فم طفلة بعمر خمس سنوات، وضمن 

دراما مبنية على اللعب ألجل التعلم.

طفلة تقول داخل الدراما »َحضرت تاجاً عليه سم... بدي 
أقتل امللك« دراما صممت لتعليم الطالبات معاني الوعد 
والعهد ومساعدة املظلومني. يف حلظة، تقوم طفلة بنقل 
وأكثر تعقيداً، منطقة أن  الدراما إلى منطقة أكثر عمقاً 
»نسمم امللك إلنقاذ آخرين«، فكرة الطفلة وتاجها املسمم 
عمال على توليد أفكار وأسئلة جديدة، ليس داخل الدراما 
ويف  املعلمة  تفكير  داخل  بل  فحسب،  مخططها  وحول 
مسار ممارساتها وتأمالتها أيضاً، فتوالدت األسئلة حتت 
تأثير هذه احلادثة الواقعية؛ حادثة أن تقدم طفلة بعمر 
مرسوم  تاج  شكل  على  مصمماً  مقترحاً  سنوات  خمس 
إلى  يتحول  امللكية  والهيبة  القوة  رمز  يعتبر  الذي  )التاج 
أداة لقتل امللك(، مع عبارة كالمية تؤكد الرغبة يف الفعل.

الدراما والبحث:
من تفكري األطفال
إلى تفكري المعلمة

فيفيان طنوس

مقدمة

أتت هذه الدراسة يف إطار محاولة فهم احلالة السابقة 
املوصوفة يف املدخل كحالة واقعية كان ميكن لها أن متر 
دون جلبة وتفكير من قبل املعلمة، لكن كون احلالة وردت 
ضمن وضعية معلمة تستخدم الدراما يف التعليم يف سياق 
تأملي،1 فقد أسست حلالة بحثية تطبيقية نظرية، حيث 
فجأة،  خرجت  التي  الشرارة  مبثابة  العبارة  هذه  كانت 
فنقلت القصة إلى مكان أكثر بعداً، وحّملتها بالكثير من 
املعنى، فأخذت الدراما ملنطقة جديدة، وطرحت العديد 
من التساؤالت التي مست مخطط املعلمة وتصوراتها عن 

الدراما وعن األطفال.

تتوالد،  أخذت  التي  األسئلة  ببناء  أوالً،  املعلمة،  قامت 
احلريف  باملعنى  تعيه  هل  قولها،  معنى  الطفلة  تعي  هل 
تدرك  وهل  اقترحته؟  الذي  الفعل  دالالت  تعي  هل  )أي 
أداة  إلى  )التاج(  امللكية  األيقونة  لتحويل  الرمزي  العمق 
إلغاء للملك عبر قتله حتى لو كان مجرد حدث مجازي؟(، 
هل تعي تبعاته الفعلية لو حدث؟ وهل تقدر على الدخول 
يف حوار فلسفي اجتماعي سياسي حول قضايا من نوع 

االنتقام والعدالة؟



رؤى تربوية - العددان 3656-55

إن هذه األسئلة التي بدأت على شكل تبعات ملوقف عملي 
تطبيقي، وأفضت إلى حالة من احلوار النظري، إذ على 
املعلمة أن تفهم وضعية األطفال ومستوى تفكيرهم يف هذه 
بحثية،  غاية  تطورت ضمن  قد  )األسئلة(  فإنها  املرحلة، 
فمع كونها بدأت كتعبير عن منطق الضرورة العملية، لكنها 
البحثي  حتولت إلى مسألة بحثية عبر نقلها إلى املساق 
الذي كانت املعلمة تشارك فيه من موقعها املزدوج كمعلمة 
التطبيق  إلى حتولها من مقتضيات  أدى  وباحثة معاً، ما 
إلى  صفية،  حادثة  من  وانتقالها  الفهم،  مقتضيات  إلى 

موضوعة تأملية وسؤال يف مساق بحثي.

وعند بدء العمل لتحويلها إلى مسألة بحثية، بدأ التفكير 
يف كيف تصاغ على شكل سؤال بحثي، وبدأ توالد األسئلة 
املبكرة من  الطفولة  نوع: هل ميكن ألطفال يف عمر  من 
أن  أي مدى ميكن  وإلى  وتبعات عبارة كهذه؟  فهم معنى 
يفكر األطفال يف قضايا فلسفية من نوع الثورة والعدالة؟ 
وكيف ميكن مقاربة موضوعات مجردة وذات بعد فلسفي 
باملوقف  التفكير  عالقة  وما  العمر؟  هذا  يف  أطفال  مع 

الدرامي؟ وكيف يؤثر على طريقة تفكيرهم؟

مركز  يف  األطفال  تفكير  مسألة  وضعت  األسئلة  هذه 
يف  ومنشغلة  أوالً،  أطفال  معلمة  كونها  املعلمة؛  انشغال 
تعليمهم  مشاركة يف  جهة،  من  فهي،  مهني،  تطور  مسار 
وتنشئتهم بحكم املهنة، وهي متعلمة مشغولة يف الدراما؛ 
على  أثره  باكتشاف  ومعنية  جتربه،  الذي  املوضوع  أي 
هو  األهم  ولكن  وتطويرهم،  وتعليمهم  األطفال  تنشئة 
املعلمني  تكوين  غايتها  بحثية،2  حلقة  يف  مشاركة  كونها 
هو  هذا  والدراما،  التعليم  مجال  يف  كباحثني  واملعلمات 
السياق الطبيعي الذي تكونت فيه فكرة البحث وانبثقت 

منه مسألته وحددت توجهاته.

التفكري واألطفال: من سؤال البحث 
إلى البحث في السؤال

حتدد  كيف  أولها  كان  كثيرة  صعوبات  الباحثة  واجهت 
عن  بدرت  التي  العبارة  أن  وبخاصة  البحث،  منطقة 
الطفلة قد وجهت اهتمامها نحو تفكير األطفال، وقد أثر 
النقاش الذي دار يف احللقة البحثية على تصوراتها، فقد 
امللموس  التفكير  ثنائية  ديفيس  ديفيد  البروفيسور  طرح 

واملجرد، وأبدى اهتماماً يف القضية متسائاًل: هل ميكن 
مستوى  إلى  العمر  هذا  يف  األطفال  تفكير  يرتقي  أن 
ميتلك  هل  بسؤال:  املعلمة  فانشغلت  املجرد؟  التفكير 
األطفال القدرة على التفكير املجرد؟ وما هي السياقات 

التي ميكن توفيرها لهم ليحققوا هذا املستوى؟

لكن بعد الشروع يف بناء شكل البحث ومنهجيته، وجدت 
أن هذا السؤال ال ميتلك اإلمكانية املعرفية وال الضرورات 
العملية لطرحه، بل أكثر من ذلك، فطرحه بهذا الشكل، 
معهم،  العمل  ويف  األطفال،  تفكير  فهم  يف  إعاقة  ميثل 
املفتوح.  التفكير  فرصة  من  املعلمة  ويحرم  فيحرمهم 
أن  لألطفال  ميكن  هل  شكل:  على  السؤال  حتدد  فأن 
يفكروا تفكيراً مجرداً؟ فهذا ميثل حصر التفكير يف شكل 
مفاهيمي محدد مسبقاً، مينعك من استكشاف كيف يفكر 
على  اعتماداً  يفكروا،  أن  فرصة  منحوا  ما  إذا  األطفال 
ذواتهم، ويجعلك تبحث خارج نظريات علم نفس الطفل 
ومعطياته املعرفية التي قدمت إجابات متناقضة ومتنوعة 

عن هذا السؤال.3

يف ضوء معطيات خبرتي الشخصية كمعلمة يف توظيف 
التربوية،  النظرية  يف  وقراءاتي  األطفال،  مع  الدراما 
البحثي،  املساق  يف  زمالئي  مع  دارت  التي  واحلوارات 
انتقلت من سؤال البحث الذي كنت أظنه منجزاً ومحدداً 
إلى البحث يف السؤال؛ أي سؤال يجب أن أطرح؟ وكيف 
أصيغه بشكل مينحني فرصة البحث والتأمل واالنسجام 
مع معطيات النظريات التربوية، وبشكل مبرر، من حيث 

احلاجة التربوية.

البحث  سؤال  أصيغ  كيف  الثانية  الصعوبة  تولدت  وهنا 
علم  مجالي  يف  املعرفية  الطروحات  مع  يتواءم  بشكل 
البداية يف مقوالت  التربية. وقد علقت يف  النفس وعلم 
بياجيه  نوذج  أن  رأيت  ثم  األطفال،  نو  حول  بياجيه 
ولن  منها،  انطلقت  التي  احلالة  تفسير  على  يساعد  ال 
ميّكنني من بناء منظور فكري أضع فيه جتربتي وأسئلتي، 
تلك  بياجيه«،  مزاعم  تفنيد  »على  سأعمل  أنني  فكتبت 
العبارة التي أثارت نقاشاً عميقاً يف احللقة البحثية، وقد 
كنت  فقد  كتبت،  ما  متاماً  أعي  أكن  لم  أنني  أحسست 
أدرك  وال  بياجيه،  أبحاث  على  الكايف  االطالع  أملك  ال 
حقيقة دوره التأسيسي يف علم نفس الطفل، حيث كنت 
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قد اعتمدت يف فهم بياجيه على الدراسات واألبحاث التي 
تأسست على نقده، وتفكيك األطروحات التي انطلق منها، 

والنتائج واألفكار التي توصل لها.

يف جتاوز هذه الصعوبة، عملت على االّطالع على طروحات 
وتاريخي،  أصيل  بشكل  وأبحاثه  كتاباته  من  بياجيه 
وبخاصة كتابه التفكير واللغة عند األطفال، ثم االطالع 
على الطروحات التي انبنت على أبحاثه وقدمت نقداً لها 
يف  جديدة  مدرسة  شكلت  التي  فيجوتسكي  أبحاث  مثل 
برونر،  نظريات  تطورها  سياق  يف  تولدت  النفس،  علم 
ودونالد، وكذلك نظرت يف معطيات علم النفس العصبي 
التجريبي، ما مّكنني من وضع ظاهرة تفكير األطفال يف 
للتطورات  أوضح  ورؤية  النفس،  لعلم  التاريخي  السياق 
واالنقطاعات، ومكنني أكثر من التعرف على التناقضات 

يف مقوالت علم النفس، وفهم منطق وظروف تشكلها.

الصعوبة الثالثة كانت كيف أربط تفكير األطفال كموضوع 
يوظف  فني  كسياق  الدراما  مع  اجتماعي  تربوي  معريف 
سؤال  يف  وأصيغها  بحثية،  مسألة  يف  تعليمي  بقصد 
بحثي، وأقدم فرضية تُرّكز بحثي، وتوجه عملي التطبيقي 

والبحثي معاً.

من البحث في المشكلة
إلى إشكالية البحث

على  األطفال  قدرة  مدى  يف  تفكيري  انحكم  البداية  يف 
دونالدسون  وصفته  الذي  املجرد  التفكير  امتالك 
على  األطفال  قدرة  تؤكد  وهي  الالمتضمن«،  بـ«التفكير 
بلوغه وممارسته قبل التحاقهم باملدرسة، حيث تطرح أن 
األطفال قادرون على العبور يف تفكيرهم إلى منطقة التفكير 
املنطقي املجرد، »وقادرون على إثبات مهاراتهم كمفكرين 
وكمتمكنني يف استخدام اللغة«، طاملا كانوا »يتعاملون مع 
مهتمني  كانوا  وطاملا  باملعاني«،  احلياة احلقيقية احلافلة 
ومعنيني، ما يعني أن األطفال حسب طروحاتها ميكن أن 
يتجاوزوا التمركز حول أنفسهم ووجهة نظرهم، بل ميكنهم 
أكثر من ذلك حتقيق نوع من التفكير املتعدد، وطرح أكثر 
من وجهة نظر فـ«األطفال قادرون على فهم نوايا اآلخرين 
ووجهات نظرهم وأهدافهم، وقادرون على االستجابة لها 

إذا ما كانت لهم أهدافهم ونواياهم واهتمامهم«.4

هذا االستنتاج املعريف املثبت ضمن أبحاث علمية، تستند 
إلى أفكار فيجوتسكي وبرونر، ومعطيات علم األعصاب، 
منهجيات  على  تأسست  التي  والبحوث  النظريات  تلك 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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ما  وهذا  تصحيحها،  على  وعملت  بياجيه،  ومنجزات 
وطورت  توجهاتي  فصححت  تدريجياً،  إليه  توصلت 
يف  باستمرار،  نفسه  يصحح  مسار  هو  فالعلم  سؤالي، 
ضوء هذه املعرفة توالدت األسئلة بشكل جديد، ما جعل 
بوصفه  األطفال  تفكير  التساؤل حول  تنتقل من  األسئلة 
موضوعاً أو شيئاً، إلى كونه فعالية وصيرورة نو وحتول 
مستمرة، فأصبحت األسئلة من نوع: كيف يفكر األطفال؟ 
وكيف يطورون تفكيرهم؟ وما تأثير عملنا التربوي معهم 
على تطور تفكيرهم؟ إلى أي مدي ينشط أو يعيق عملية 
لدورها  املعلمة  رؤية  انعكس على  وهذا  الذهني؟  نوهم 
وفعلها معهم، فأصبحت تتساءل: إلى أي مدى يساهم ما 
تعمله معهم على توفير فرص حقيقية تساهم يف تنشيط 
أنفسهم؟  على  اعتماداً  تطويرها  من  ومتكينهم  قدراتهم 
عن  ولتصوراتها  تفعل  ملا  وعي  لديها  كان  درجة  أي  إلى 
تفكيرهم، ودورها يف رفع انخراطهم ومشاركتهم ونوهم؟

البحث  إلى  الداخل  )يف  البحث  من  تنتقل  كثيرة  أسئلة 
يف اخلارج(، من البحث يف األطفال لرصد مسار نوهم 
يف  البحث  إلى  تفكيرهم،  لنضج  خريطة  ورسم  الفكري 
تأثيرها على  التي نوفرها لهم ومدى  الظروف واملواقف 

لتحقق  الالزمة  لالشتراطات  حتقيقها  ومدى  تفكيرهم، 
تطورهم؛ أي من البحث يف البنى الذهنية ومسارات النمو 
فحسب، إلى البحث يف السياقات االجتماعية التي يحدث 
وطريقة  تنشئة  كفعل  التربوي  الفعل  ويف  النمو،  فيها 

للتدخل يف تطور األطفال ونوهم.

عملية  من  الداخل،  إلى  اخلارج  من  تنتقل  أخرى  أسئلة 
التفاعل التربوي بني األطفال والسياق واملوقف واملعلمة، 
إلى البحث يف تفكير املعلمة وتصوراتها عن األطفال وعن 
التفاعل  عملية  على  التصورات  هذه  وتأثير  تفكيرهم، 
أي  ونوهم،  حركتهم  وأفق  األطفال  دور  وعلى  كلها، 
مراجعة تصورات املعلمة وأفكارها املسبقة )عن األطفال 
وعن تفكيرهم( على تعليمها لهم وتأثيرها على تفكيرهم؛ 
وتأثير ذلك على  تفكيرها عنهم كمعلمة،  التفكير يف  أي 
على  هذا  كل  وتأثير  معهم،  ودورها  وفعلها  عالقتها 
تفكير  يف  التفكير  من  التأمل  حتول  يعني  ما  تفكيرهم، 
األطفال لتطويره، إلى التأمل يف تفكيرها عنهم لتطويره، 
وشرعية  للتأمل بعداً شخصياً  وهذا حتول عميق يعطي 
معرفية، تهدف إلى حتقيق تغيير داخلي له تبعات عملية. 
إلى  األطفال  تفكير  بتطوير  االنشغال  من  انتقلت  فقد 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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تطوير تفكيرها عنهم، وإعالء سقف توقعاتها منهم، وهذا 
أعمق ما أجنزه تأملها البحثي.

وهكذا انتقل السؤال من سؤال حول ماهية تفكير األطفال 
واألطر  املرجعيات  حول  سؤال  إلى  ومستواه،  ومداه 
أصبح  بحيث  األطفال،  تفكير  على  تؤثر  التي  والظروف 
سمحت  توفرت  إذا  التي  واملمكنات  الظروف  ما  السؤال: 
تفكير  وثقافيًا؟  فلسفيًا  تفكيرًا  يفكروا  أن  لألطفال 
يسمى  ما  بناء  يف  وتوظيفها  املفاهيم  بناء  من  ميكنهم 

التفكير املجرد )الالمتضمن( أو االستنتاجي؟

منحى  الدراما  املعلمة  اّتخذت  املنطقة،  هذه  يف  للبحث 
تعليمياً جديداً، ووسيلة تساعدهم يف التعبير عن ذواتهم 
واختبار املواقف احلياتية واإلنسانية املختلفة يف سياقات 
مينحهم  ما  واضحة،  سلسة  بلغة  ومقدمة  لهم،  مألوفة 
الفرص الكتشاف األفكار املتضمنة فيها، وإيجاد مسارهم 
مألوفة  سياقات  يف  وتفكيرهم،  منطقهم  وبناء  داخلها، 
ومليئة باملعنى اإلنساني، ما يجعلها تساعدهم على فهم 

ذواتهم وفهم العالم من حولهم.

ولعب  املتخيلة،  السياقات  خالل  من  املقدمة  فالدراما 
يصغون  اجتماعياً  تفاعاًل  لهم  تخلق  أن  ميكنها  األدوار، 
نظره،  وجهة  عن  منهم  كل  ويعبر  البعض،  لبعضهم  فيه 
أحياناً  ويختلفون  أحياناً  يتفقون  ويتحاورون،  يتجادلون 
تنطلق من  النظر، وجهات نظر  أخرى من حيث وجهات 
من  يزيد  ما  تخيلي،  بأفق  وتتحرك  مجسدة،  سياقات 
النظر  ومحاولة  الذات  حول  الالمتركز  على  قدرتهم 
لألمور من خالل وجهات نظر اآلخرين، ما يعني جتاوز 
األطفال يف هذه املرحلة ما يسمى التمركز ذاتياً؛ أي عدم 
الظاهرة، وعدم فهم  املتعدد يف  املعنى  القدرة على رؤية 

وجهة النظر األخرى.

من الدراما إلى السؤال

أثناء االنخراط يف عملية بناء البحث كمسألة )إشكالية( 
)الختبار  تعلمي  تعليمي  كسياق  الدراما  وتنفيذ  بحثية، 
السياق  العمل داخل  تنامى  تعليم األطفال،  فاعليتها( يف 
حول  دراما  يف  والطفالت  أنا  انخراطنا  أثناء  الدرامي، 
قصة مريان والريشة السحرية. قالت الطفلة: »حضرت 

له تاج عليه سم - بدي اقتل امللك«، وتولد من قول الطفلة 
تساؤالت عدة مثل: هل تفكر الطفالت يف التاج املسموم 
وفقط؟ وهل هو نوع من اللعبة أم تقف خلف ذلك نزعة 
بالشر؟ هل ميكن لطفالت يف هذا  انتقام ومقابلة الشر 
العمر أن يفكرن بهذه الطريقة؟ أن نرد األفعال الشريرة 
مبثلها؟ أم أن ما تسعى إليه الطفالت هو شيء أبعد من 
اللعبة وأعمق من االنتقام؟ هل ميكن أن يفكرن يف القتل 
هنا  العدالة؟  إلى  الوصول  أجل  من  ضرورة  أو  كطريقة 
السؤال الذي حملته معي وناقشته فيما كنا نعمل ضمنه 

)احللقة البحثية(.

أخذنا وقتاً طوياًل ونحن نناقش محتوى التفكير وشكله من 
خالل نقاش حديث الطفالت، ومتحور النقاش حول: هل 
كانت الطالبة تدرك البعد النظري الكامن خلف عبارتها؟ 
هل عبرت بشكل واضح عن كونها تبحث من خالل القتل 
عن العدالة؟ هل ميكن لطالبة يف هذا العمر أن تصل إلى 
هذا الشكل من التفكير حيث تتحدث عن مفاهيم مجردة 

من نوع العدالة وحق الناس يف الكفاح من أجلها؟

أصبح هذا احلوار يف صميم البحث، حيث كنت أخطط 
عبر بحثي لفحص سؤال أشكال تفكير األطفال يف هذا 
العمر، وهل ميكن لألطفال يف هذا العمر التفكير بشكل 
التفكير  )شكل  واحملسوس،  امللموس  الشكل  يتجاوز 
استخدام  على  تقوم  التفكير  من  أشكال  نحو  املتضمن(5 
املفاهيم وبناء العالقات بينها بشكل نظري دون تضمنها 

يف أشكال وقوالب ومالبس محسوسة ومجسدة؟

وكيف ميكن للدراما أن توفر لألطفال سياقات تساعدهم 
على تطوير أشكال متعددة من التفكير وصواًل إلى أشكال 
)غير  املجرد  النظري  كالتفكير  التفكير  من  متطورة 
املتضمن(، كتفكير فلسفي يحدث عبر الكلمة ومن خالل 

توسط الثقافة؟

التي ظهرت  التفكير  ومنطقة  السابقة  األسئلة  على  بناء 
يف الدراما األولى، قمت بتخطيط دراما أخرى يف سياق 
مختلف وأدوار مغايرة، حاولت من خاللها أن أجيب عن 
األسئلة التي انبثقت؛ إما لدحض وإما لتأكيد ما توصلت 
فرضية تبني أن تطور التفكير عند األطفال ال  إليه من 
التفكير  من  واحد،  اجتاه  ويف  ومباشر  بشكل خطي  يتم 
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امللموس أو املتضمن إلى التفكير غير املتضمن )املجرد(، 
)امللموس  الشكلني  بني هذين  تشعبي، حيث  هو منو  بل 
واملجرد( هناك أشكال متعددة من التفكير التي تتوسط 
والسياقي  القصصي،  السردي  التفكير  مثل  بينهما 

احلدثي، واللعبي التخيلي.

من السؤال إلى الدراما
يف ضوء السؤال البحثي الذي انبثق واالفتراض الذي مت 
اقتراحه للفحص، قمت بتصميم دراما جديدة تساعدني 

يف فحص كيف يفكر األطفال وضمن أي مرجعيات.

فالدراما الثانية كانت تدور حول موضوع مركزي غاية يف 
وما عالقتها مبفهوم  تعنيه،  وماذا  وهو احلرية،  األهمية 
األمان، فقد متحورت حول عصفور عاش يف قفص جميل، 
توفرت فيه كل أسباب السعادة والراحة. عاش العصفور 
واحتضنته،  أحبته  عجوز  امرأة  عند  القفص  ذلك  يف 
وقدمت له احلماية واألمان ليعيش بحسب وجهة نظرها 

يف أمان دون أن يحتاج إلى شيء.

العجوز  املرأة  منهم  طلبت  صيادين  دور  الطفالت  لعبت 

إليها  وإعادته  العصفور  ذلك  عن  البحث  يف  مساعدتها 
ألنها خائفة من تعرضه ألي أذى، وألنها تؤكد أنه عاش 
عندها بأمان وسعادة. انطلقت الطالبات يف رحلة للبحث 
عن ذلك العصفور يف الغابة، حيث قررن أنه يتواجد هناك 

بالتأكيد حيث موطنه األصلي.

تتبعن أثره وأمسكن به، ودار حوار طويل معه، حاولن من 
خالله إقناعه بضرورة عودته إلى املرأة العجوز والعيش 
وأن  له،  أمناً  األماكن  أكثر  القفص  ألن  القفص،  بداخل 
الطفالت  كانت  خطر.  لعالم  خروج  هو  منه  اخلروج 
محمالت بوجهة نظر العجوز التي كن يدافعن عنها، وعلى 
قناعة بأنها األفضل له. يف هذه املرحلة، قدمت الطفالت 
وجهة النظر االجتماعية السائدة وبررنها من خالل تبني 
وكذلك  البيت،  قيمة  حول  السائد  االجتماعي  اخلطاب 
وجهة نظرهن الشعورية كونه سياقاً عائلياً يوفر احلماية 

والرعاية.

لكن عبر تطور الدراما واجهن حينها وجهة نظر أخرى من 
قبل ذلك العصفور، حيث رفض القفص بكل ما يعنيه من 
أمان وسعادة، موضحاً أن احلرية تعني أكثر من ذلك، وأن 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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جتلي احلرية مع كل ما تتضمنها من مخاطر يجعله يعيش 
بسعادة تفوق السعادة املتوفرة يف مكان يتوفر فيه كل سبل 

السعادة املصطنعة على الرغم من توفر األمان فيه.

بني  النقاشات  وحتتدم  األفكار  تتضارب  كانت  بينما 
يتخذنه  أن  عليهن  يجب  الذي  القرار  حول  الطفالت 
إلى مجموعتني، وكل  انقسمن  العصفور، فقد  بخصوص 
واحدة دافعت عن فكرتها من وجهة نظرها، وكل مجموعة 
لقد  برأيها،  األخرى  إقناع  فيها  حتاول  مبررات  قدمت 
التي  نقاشاتهن  يف  احلياتية  أمورهن  من  الكثير  جلنب 
ساعدت كثيراً يف توضيح أفكارهن، ويف إقناع األخريات 

بوجهة نظرهن باملوضوع.

كغرض  الدراما  البحثية:  المنهجية  في 
للبحث وسياق للتفكري فيه وتطوي�ره

لماذا الدراما؟
يف  »إنسان  باجتاه  يتنامى  بتوتر  مشحون  سياق  الدراما 
التعليم  يف  استخدامها  مبرر  يأتي  هنا  ومن  معضلة«. 
بشكل عام، ويف هذه التجربة التأملية بشكل خاص، حيث 
هي كشكل فني ميلك قدرة كبيرة على استحضار سياقات 
وتوترات  ورموز  واهتمامات  بتحديات  مشحونة  ثقافية 
ومشاكل تتطلب من املشاركني معايشة احلدث، والتموضع 
يف مركزه )املعضلة(، ما يدفعهم جللب الثقافة الكامنة يف 
كخبرة  املبنية  االجتماعية  التجربة  ويف  الذاتية  جتربتهم 
جماعية، واللعب بها وعبرها ضمن أدوار منبنية توفر لهن 

فرصة االستكشاف اآلمن.

فالدراما تساعد األطفال، والبالغني أيضاً، على أن يعرفوا 
ومعرفة ماهية  البشرية،  )موقعهم( من رحلة  يقفون  أين 
هو  ما  رؤية  على  فتساعدهم  فيه،  يحيون  الذي  املجتمع 
حقيقي وما هو غير حقيقي يف ظل توفر سياقات، وما 
بالثقافة  باهتماماتهم من جهة، وصلة  تتضمنه من صلة 
عبر السرد الدرامي واملعضلة من جهة أخرى. فهي ترتبط 
الشخصي،  وتتعامل مع  املتواجدين فيه،  الواقعي  بالعالم 
حيث جوهرها كما يرى البروفيسور ديفيد ديفيس هو يف 
فاذا  الشخصي،  إلى  االجتماعي  العبور من  قدرتها على 
بقي العمل يف احليز االجتماعي ولم ينتقل إلى الشخصي، 

فهذا يحرم الدراما من دراميتها.6

عبر الدراما تنقلب األدوار التقليدية، حيث يتكلم األطفال 
أطفالها  لتعرف  لها  فرصة  يشكل  ما  املعلمة،  وتصغي 
أكثر وحاجاتهم ومفاهيمهم يف احلياة، وهذان ضروريان 
يقول غاردنر:  بدورها كمعلمة كما  القيام  ملساعدتهم يف 
»يجب أن نضع انفسنا داخل رؤوس طالبنا، ونحاول أن 
وقواهم«،  ومفاهيمهم  مصادرهم  املستطاع  بقدر  نفهم 
على  املبني  الفعل  خالل  من  أعلى  مبستوى  وإخراطهم 

الدور.

عبر توظيف فكرة اإلصغاء للطالبات أثناء الدراما وحتليل 
للدخول  طريقة  بوصفها  وأفعالهم  ورسوماتهم  أقوالهم 
إلى عقولهم، متكنُت، كمعلمة، من الدخول إلى عقولهن، 
وإيجاد  الذهنية،  رسوماتهن  أو  إلى خرائطهن  واالهتداء 
طريقي لكي أفكر معهن وألجلهن، كأنا أوجدت تصقيلي 

اخلاص إلى عقولهن.

فاعلة، خضت  تعلمية  كمنهجية  الدراما  استخدمت  لذا، 
فيها مع طفالتي رحلة دخلن من خاللها إلى منطقة تعكس 
ألفهمهن  عقولهن  إلى  أدخل  أن  وتساعدني  تفكيرهن، 
أكثر، من خالل بناء سياق فاعل وله معنى بالنسبة لهن؛ 
سياق قادر على دعوتهن إلى الدخول واستضافتهن، سياق 
ميلك ما يدهشهن ويستفز فيهن روح املبادرة واملشاركة، 
ألنه محمل باهتماماتهن، وميلك درجة من املألوفية، وله 
عن  نحكي  فهنا  لهن،  مثير  مضمون  وجود  فيهن.  صلة 
العصفور  إيجاد  يف  مساعدتهن  إلى  عجوز حتتاج  امرأة 
الثقايف  الذي ترك قفصه، فاملرأة العجوز ضمن السياق 
االجتماعي للطالبات هو سياق يفترض وجوب مساعدتها 
قوي  اجتماعي  رمز  أخرى  ناحية  من  وهي  إليه،  ويدعو 
من  العصفور  وكذلك  االجتماعية،  وتقاليدها  لألسرة 
املخلوقات احملببة لديهن ويثير اهتمامهن، وهو يف جانب 
الطبيعي  فمن  ولذلك  للرعاية،  حاجته  يف  يشبههن  منه 
أن ترى الطفالت يف قفص العصفور صورة للبيت، وهذا 
ما كان، حيث ربطن كثيراً بني القفص واألسرة ومفاهيم 

األمان واحلماية.

األطفال  صلة  بناء  مت  الدرامي،  للعب  التحضير  وعبر 
مع السياق القصصي، وما يحدث فيه من مضمون، فلم 
تلعب،  قصة  أصبحت  بل  تسرد،  قصة  مجرد  األمر  يعد 
إلى  )األعراف(  املستمع  ملوقع  الطالبات  يعني جتاوز  ما 
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موقع الشعور، بدأن الدخول يف مجال الرغبات واملخاوف، 
مرحلة  ففي  وموجوداته.  للقفص  بنائهن  يظهر يف  وهذا 
الدراما  ألن  املمكن،  التعلم  فرص  تطورت  السياق،  بناء 
وظفت لعب )قصة( األطفال ونقلتها من قصة ألجل اللعب 

إلى قصة ألجل التعلم، فصار التعليم أكثر وضوحاً.

إضافة إلى أهمية الشكل السردي اخليالي، كانت القضية 
املطروحة ذات صلة قوية باهتماماتهن وعاملهم، وبالتالي 
بهن، مثل  ن تفكيراً مستقاًل خاصاً  بدأن يفكرن بها، وكوَّ
إعداد  أثناء  ففي  القصة،  خالل  من  األكل  توفير  فكرة 
مكاناً  القفص  يكون  أن  على  كمعلمة  عملت  القفص، 
وأغراض  أشياء  تصميم  يف  الطالبات  وبدأت  سعيداً، 
فكرة  الطفالت  طرحت  عندما  ولكن  يسكنه،  من  تسعد 
نعد كل  ملاذا  الطعام، وسألتهن:  كبيرة من  كميات  إعداد 
هذه الكميات؟ أجنب أنه قد يحدث ويكون هناك حصار 
اليرموك،  مخيم  أطفال  يجوع  كما  العصفور  ويجوع  ما، 
حيث تزامن العمل باملشروع مع أحداث حصار اليرموك، 

وموت األطفال جوعاً فيه.

سياق البحث ومراحل بنائه

مرحلة ما قبل البحث، تشبه مرحلة ما قبل النص أو ما 
قبل التجربة، حيث تضمنت:

طرح فكرة االنخراط يف بحث تأملي عبر العمل ضمن أ. 
حلقة بحثية تستمر ملدة سنتني بإشراف البروفيسور 
ديفيد ديفيس، وتضم 6 معلمني فلسطينيني يعملون يف 
حقل التعليم يف مدارس متنوعة )حكومية وخاصة(، 
كنت  حيث  تعليمية،  منهجية  الدراما  ويستخدمون 
البحث  ممارسة  إلى  احللقة  وهدفت  منهم،  واحدة 

التأملي يف توظيف الدراما.
حتقيق ب.  يتم  وبالتالي  بحثي،  كغرض  الدراما  اعتماد 

غايتني يف هذا املجال، هما التمكن من توظيف الدراما 
كمنهجية يندر استخدامها يف املدارس الفلسطينية، 
ومتكننا كمعلمني من توظيفها كسياق تعليمي وكغرض 

بحثي يتم من خالله جمع البيانات وقراءتها 
سنتني، ت.  مدة  تستمر  لقاءات  لبرنامج  التخطيط  مت 

بواقع لقاءين كل سنة تتزامن مع زيارات البروفيسور 
لقاء،  كل  أيام   5-4 مبعدل  فلسطني  إلى  ديفيس 

إضافة إلى لقاءات دورية كحلقة بيننا كزمالء، نناقش 
من خاللها أي تطورات أو تأمالت يف التطبيقات التي 

نفذت والبيانات التي مت جمعها.

مرحلة االنخراط في الحلقة البحثية
مت التركيز يف هذه املرحلة من بناء احللقة، بشكلها أ. 

األولي، على متكيننا كمعلمني من التخطيط الدرامي 
 4 استمرت  عمل  ورشة  لنا  نظمت  حيث  والتطبيق، 
أيام قمنا من خاللها بالعمل على تخطيط بنى درامية 
تتناسب مع إعمار طالبنا واهتماماتهم، تبادلنا خاللها 
املخططات وحتاورنا بخصوصها وطبقنا أجزاء منها؛ 
أن  تساؤالت ميكن  أي  وإثارة  علينا،  بهدف فحصها 

تولدها الدراما، وإيجاد إجابات حولها.
قمنا بتطبيق املخططات يف صفوفنا، وكل مع طالبه، ب. 

تبعته نقاشات فردية  البروفيسور ديفيس،  وبحضور 
عميقة حول الدراما وممارستنا لها، وتفاعل طالبنا 

فيها 

مرحلة بناء الدراما كغرض بحثي
بعد تطبيقات عدة لبنى درامية مختلفة مع طالبنا، بعضها 
كان بحضور ديفيس، وبعضها اآلخر كنا نقوم بها ونعود 
ومع  صفوفنا  يف  نفذناه  فيما  معاً  نتأمل  بحثية  كحلقة 
طالبنا، وتوجيه بعضنا البعض، حيث متكنا حينها بشكل 
وباملناطق  طالبنا،  بحاجات  عميق  تفكير  بناء  من  أكبر 
الدرامية  وبالبنى  معهم،  عليها  العمل  نريد  التي  البحثية 
بياناتها، بحيث  وتطبيقها وجمع  بتخطيطها  التي سنقوم 

تتناسب واملنطقة البحثية لكل منا.

قمُت يف البداية بتطبيق دراما اعتمدت، بشكل أساسي، 
على التمكن من بناء مخطط يحتوي على عناصر الشكل 
تطبيق  إلى  انتقلت  ثم  بتطبيقه،  وقمت  للدراما،  الفني 
السحرية«،  والريشة  »مريان  بعنوان  كانت  أخرى  دراما 
تعليمي  حملتوى  وكبناء  للبحث  املعتمدة  الدراما  لتكون 
استمر  التي  املجرد،  األطفال  تفكير  على  أثره  وقياس 
تطبيقها مدة شهرين، مبعدل حصة أسبوعياً بواقع ساعة 
تطبيقية، لطالبات بعمر خمس سنوات يف صف يحتوي 

على 25 طالبة.

الفيديو،  كاميرا  عبر  احلصة  بتصوير  أقوم  حينها  كنت 
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وأعاود مشاهدتها بعد االنتهاء منها وتفريغها وبناء أسئلة 
مقابالت  وإجراء  البحثية،  منطقتي  مناطق حتاكي  حول 
ملجموعة  موجه  كسؤال  جماعية  وأخرى  فردية  بعضها 
إضافة  الصوتي،  التسجيل  عبر  البيانات  وجمع  الصف، 
أقوم  الذي  اليومي  املالحظات  لدفتر  استخدامي  إلى 
بتدوين أهم املالحظات التي حدثت قبل التطبيق وأثناءه 
وبعده، ولها عالقة بكل ما يدور من دراما وبحث، حيث 

كنت أبحث حينها عن التفكير املجرد عند األطفال.

مرحلة بناء البحث
التي طبقتها كمادة  الدراما  أنني سأعتمد  كنت اعتقدت 

أساسية للبحث »مريان والريشة السحرية«، ضمن:
اجلذب، أ.  حققت  قصة  على  واملبني  احملكم  املخطط 

وانتقلت إلى الهوس مع طالباتي، وجمعت من خاللها 
مجموعة  عبر  مناقشتها  ومتت  املطلوبة،  البيانات 
ديفيس  ومراسلة  البحثية،  احللقة  مع  اللقاءات  من 
بخصوصها، ومدى تأثيرها كبنية درامية على السؤال 

البحثي.
انبثقت ب.  اعتمادها،  املفروض  للدراما  التطبيق  أثناء 

التفكير  أبعد من منطقة  لدي منطقة بحثية جديدة 
العمرية، حيث طرحت  املرحلة  املجرد اخلاص بهذه 
مادة جديدة للبحث تعتمد على ردود فعل الطفالت 
يدل  تفكيراً  خاللها  من  أظهرت  حيث  الدراما،  يف 
على عمق كبير يف املفاهيم املجردة، وبناء عليه قررت 
تخطيط بنية درامية جديدة تتضمن سياقات لفحص 
األطفال  تفكير  أشكال  يفحص  أعمق،  بحثي  سؤال 

بشكل أكثر شمولي.
إجابات ت.  البحث عن  يعمل على  بناء مخطط جديد   

دراما  بتخطيط  قمت  عليه،  وبناء  أكبر،  لسؤال 
واالختبار،  للبحث  كسياق  والقفص(  )العصفور 
التصوير  عبر  البيانات  وجمع  بالتطبيق  وقمت 
والتفريغ وإجراء املقابالت مع الطالبات وبعض األهل 
وتسجيلها صوتياً، والتدوين املستمر يف دفتر احلقل، 
فيها،  والتأمل  حتليلها  يتم  جداول  يف  وتضمينها 
من  املنتجة  وللمواد  لها  الشخصية  قراءتي  وتضمني 
رسومات للطالبات، إضافة إلى التوسع يف القراءات 
النظرية، بحيث تعدت نظريات بياجيه، وفيجوتسكي، 
علم  يف  قراءات  إلى  لتصل  وبرونر،  ودونالدسون، 

النفس الثقايف وعلم النفس العصبي.

مرحلة بناء االطار الفكري
بالكتابة  قمت  بيانات،  من  بجمعه  قمت  ما  على  بناء 
األولية للبحث، حيث تطرقت إلى وصف الدراما األولى، 
وما توصلت إليه عبرها، وبناء الدراما الثانية، والبيانات 
التي  النقاشات  وتضمني  عليها،  حصلت  التي  اجلديدة 
دارت ضمن احللقة البحثية بحضور البروفيسور ديفيس 
التربوية  النظرية  بالقراءات  وباالستعانة  وزمالئي، 
ما  وتصنيف  األطفال،  تفكير  تناقش  التي  والنفسية 

حصلت عليه يف جدول.

مع  للعمل  صبيح  صبيح  الدكتور  إلينا  انضم  ذلك  بعد 
التي قمت  البحثية  املادة  قراءة  احللقة، حيث عمل على 
لقاءات   3 ضمن  حولها  مبالحظات  ومدني  بكتابتها، 
فردية، ولقاءين جماعيني مع احللقة، وبحضور ومشاركة 
الباحثني وسيم الكردي ومالك الرمياوي من مؤسسة عبد 
الثرية  احملسن القطان، حيث كانت لديهما مالحظاتهما 
أيضاً، وبناء عليه، اقتنعت بضرورة إعادة كتابة البحث يف 

ضوء املالحظات اجلديدة.

مرحلة إعادة الكتابة
يف ضوء املعطيات اجلديدة والقراءات التاريخية الثقافية 
والنفسية اخلاصة بالطفولة التي قمت بجمعها وقراءتها 
وربطها مبا توصلت إليه عبر البحث والدراما، عملت على 
إعادة كتابة البحث من جديد، كتابة تضمنت، يف البداية، 
مروراً  البحث،  مضمار  يف  خضتها  التي  التجربة  كل 
البحثي،  مبوضوعي  ارتبطت  التي  والنظريات  باملنهجية 
وانتهاء بالفرضية البحثية املبنية على املمارسة التطبيقية 

والتحليلية التي استمرت قرابة السنتني.

اإلطار الفكري: مفهوم التفكري 
ومرجعياته

التجربة،  من  تولدت  التي  األسئلة  يف  النظر  خالل  من 
والبحث يف وجهات النظر التربوية، أخذت الفكرة البحثية 
تنمو باجتاه بنائها كمسألة أو إشكالية بحثية تدور حول 
تفكير األطفال، لكنها أخذت تتسع وتأخذ أبعاداً جديدة، 
فقد أخذت تتجاوز النموذج اخلطي، فتطور التفكير عند 
الطفل وتبلور الذكاء »ال يجري على نط مستقر؛ أي على 
أساس خط بياني مستمر من املرحلة احلسية –احلركية 
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حتى مرحلة الفكر املجرد، بل إنه ينمو بشكل عجيب، إذ 
ميتاز بتباينات غير متوقعة؛ سواء من ناحية تقدمه املعريف 
الفجائي أو تراجعه وانتكاسه«،7 ما يعني عدم البقاء يف 
على  أنبنى  الذي  والثابت  املستقر  اخلطي  الشكل  أسر 

تصور بياجيه التصاعدي لسلم النمو التطوري.

ذلك التحرر الذي أطلق األسئلة باجتاه تصور أكثر تعقيداً 
والتوجهات  الراهنة،  الفلسفية  التصورات  إلى  وأقرب 
واالنبعاثات  بالتحوالت  يؤمن  تصور  النسبية،  املعرفية 
واالنبثاقات، بشكل يعني أن على مسألة البحث وإشكاليته 
أن تتضمن الطبيعة التحولية االنبثاقية والتحولية اللولبية 
للتفكير عامة، وتراعي ذلك عند معاجلة تفكير األطفال. 
تصور منسجم مع التوجهات التي تنطلق من فهم سياقي 
عالئقي نسبي للحركة والتطور، تصور ينسجم مع الرؤية 
احلديثة »للزمن العلمي كونه خطاً يتضمن نقاط توقف، 
ومتزقات  تسارع،  وأنفاق  تراكم،  وآبار  انقطاع،  وفترات 
منديل  »هيئة  يشبه  العلمي  التاريخ  يجعل  ما  وثغرات«، 

مدعوك متروك يف أسفل جيب سترة«.8

لوصف  كمجاز  املدعوك  املنديل  سير،  ميشيل  يقترح 
الذكاء  تطور  عالقة  »إن  الزمن،  عبر  الفكر  تطور  شكل 
بالواقع والزمن هي أقرب من ناحية الوصف إلى الهندسة 
الشيء  موقع  بدراسة  تعنى  التي  )التوبولوجيا(  الالكمية 
إلى األشياء األخرى، ال بالنسبة إلى شكل الشيء وحجمه، 
والتفاعل،  اجلوار،  عالقات  يف  يبحث  علم  فالتوبولوجيا 
واحلوار، والتمزق، ولذلك فهو أقرب لوصف تطور الذكاء 
والتفكير البشري من الهندسة اخلطية الرقمية، أي علم 
املسافات احملددة بدقة والثابتة التي اعتمدها سلم التطور 

السابق كما هو يف الشكل التطوري عند بياجيه.9

إن التصور التجاوري يرى التفكير كقدرة على استدخال 
)األدوات،  ومخزوناتها  منتجاتها  وتوظيف  الثقافة 
واإلشارات، والرموز، واألنشطة، والطقوس، والقيم( أثناء 
التدخل أو االنخراط يف العالم ألجل فهمه وتشكيله ضمن 
التفكير  إن  أي  لإلنسان؛  ومقصودة  مرغوبة  نشاطات 
الثقافة واخلبرة اإلنسانيتني يف  القدرة على توظيف  هو 

حتقيق رغبات اإلنسان وحاجاته بشكل مقصود.

والتجاور،  التشعب  مبدأ  على  التفكير  مسألة  انفتاح  إن 

يجعل العملية البحثية تصحح نفسها، وتوسع فضاء الرؤيا 
التفكير  أشكال  يف  البحث  من خالل  املفاهيم،  وخريطة 
عند األطفال، ويف كيفية ظهورها وتفاعلها بدل تصنيفها 

املسبق وحشرها يف تصور سلمي ثابت.

التشعبي  النموذج  إلى  اخلطي  النموذج  من  وباالنتقال 
التجاوري التفاعلي، لم يعد تفكيري محصوراً باالنتقاالت 
اخلطية لتطور التفكير عند األطفال، وال باملقياس التفاضلي 
بني شكل تفكير وآخر، بل إن األمر أصبح أكثر وضوحاً، 
التفكير  من  محدد  شكل  نحو  موجهاً  السؤال  يعد  فلم 
باعتباره الشكل األرقى، فطاملا أن التفكير ال يتطور بشكل 
تصاعدي انتقالي، بل يف شكل منحنيات دائرية وحلزونية 
متشعبة، ما يعني أن أشكال التفكير سوف تتجاور وتتفاعل 
وتنبثق من بعضها، وتتراجع وتتشكل مرات ومرات، فهي 
إذن سيرورة تشكل وتداخل؛ سيرورة قابلة لتوليد تطورات 
احلديث  إمكانية  عدم  يعني  ما  النتكاسات،  التعرض  أو 
والبيئة  الوسط  عن  منعزل  كموضوع  األطفال  تفكير  عن 
النشاط  أن  وبخاصة  فيهما،  يحيون  اللذين  االجتماعيني 
اجلماعي االجتماعي له تأثير وعالقة يف تنمية تفكيرهم 
التاريخية  نظريته  يف  فيجوتسكي  أوضح  كما  كأطفال 
وال  يحدث  ال  األطفال  تفكير  أن  يرى  حيث  االجتماعية، 
ينمو ويتطور إال ضمن السياق االجتماعي، وضمن عملية 
تاريخية، فالنمو الثقايف لألطفال يحدث أوالً، على املستوى 
االجتماعي، وثانياً على املستوى النفسي، إذ تظهر القدرة 
تظهر  ثم  اجتماعية،  كمقولة  الناس  بني  أوالً  الوظيفة  أو 

داخل الطفل كمقولة ذاتية.10

طريق  عن  تشكيلهما  يتم  اإلنسانيان  والتفكير  فاخلبرة 
العمليات النفسية والعقلية التي تنشأ وتتطور من خالل 
اليومية،  حياتهم  ميارسون  وهم  للبشر  اليومية  اللقاءات 
تلك التصورات التي طرحاها فيجوتسكي وبرونر، وأفضت 

إلى مبدأ البناء الثقايف للتفكير بشكل تاريخي.

التحليل ومعنى التجربة

الدراما سياق تعلمي يستهدف املعنى؛ املعنى الذي ينتجه 
األفراد يف الظرف االجتماعي املعاش، لذا فاملعايشة متثل 
جوهر الدراما، ويف أثناء العمل تقدمت الطالبات باجتاه 

بناء املعنى من خالل الكلمة.
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املروي  احلدث  جتاه  رؤيتهن  عن  يعبرن  الطالبات 
بالكلمات، تعبيرات من نوع: »الغابة مخيفة«، »ال يستطيع 
تعتني  حتى  للقفص  يعود  الزم  وحده،  العيش  العصفور 
اخلطاب  تعكس  أولية  وانطباعات  تعبيرات  العجوز«،  به 
السائد، وتتمحور حول مفاهيم اخلوف واحلماية، القفص 
كمكان آمن، وهذا يؤكد أن الطالبات يفكرن، من املمكن 
رد ذلك لكونه تفكيراً بسيطاً أو مجسداً، من خالل رؤية 
بل  كمفهوم  األمان  يرين  ال  العمر  هذا  يف  الطالبات  أن 
منظور  من  حتليله  أيضاً  ميكن  لكن  القفص،  يف  يرينه 
أنه تفكير مركب، لكنه تفكير اجتماعي؛ أي محصور يف 
رددت  الطالبات.  عليها  تنشأ  التي  االجتماعية  املفاهيم 
الطالبات: أنا ال أخرج من البيت إال مع أمي، أمي تطعمني 
وحتميني ال تسمح لي باخلروج واللعب لكنها حتبني. من 
هذه العبارات ميكن رؤية الصلة بني مفهوم البيت ورمزية 
القفص، وبني حاجة الطفلة لألم وحاجة العصفور للعجوز 

صاحبة القفص.

ميكن فهم ما تقوله الطالبات على أنه ال يعكس مستوى 
املعطى  ضمن  تفكيرهن  يعكس  ما  بقدر  تفكيرهن 
االجتماعي لهن، ما يعني أن تفكير الطالبات ليس مرتهناً 
ملستواهن العمري أو قدراتهن الذهنية، بل مرتهن ملعايير 
أهمية  تؤكد  بالتنشئة،  عالفة  ذات  ومفاهيم  اجتماعية 

البيت وقدسية األسرة وخطورة اخلارج.

من  الطالبات  الدراما متكن  بدأت  القصة،  التقدم يف  مع 
قفص  حتضير  خالل  فمن  واأليقونة،  بالصورة  التعبير 
العصفور، أظهرت الطالبات ارتباط القفص مبفهومهن عن 
ين على أن يكون قفصاً واسعاً، وأن تكون  البيت، حيث أصرَّ
الطالبات  ذكرت  فقد  آمناً،  يكون  أن  واألهم  ألعاب،  فيه 
أهمية وجود فتحات حتى يتنفس، )لكن الزم تكون صغيرة، 
حتى ال تدخل األفعى أو الفأر أو القطة...( لقد شكل مفهوم 
األمن أولوية، لكنه بقي ممثاًل ومتضمناً كخطر يف األفعى 

والقطة واألمان مرتبط مبتانة القفص وصغر فتحاته.

الطالبات وبشكل جماعي على ضرورة وجود  لكن ركزت 
كميات من األكل، فلم يتركن قضية األكل للعجوز، لتعدها 
وبالتالي  للواقع،  األقرب  هو  هذا  أن  مع  يومي،  بشكل 
الطالبات  أمهات  وملموس، حيث  لتفكير مجسد  األنسب 
يحضرن لهن األكل بشكل آني، كل وجبة يف موعدها، فما 
معنى التمسك بإعداد كميات كبيرة من الطعام يف القفص؟

أثناء محاورة الطالبات تبني أن سبب حتضيرهن لكميات 
الطعام يعود إلى أن أطفال مخيم اليرموك احملاصر بسبب 
احلرب ميوتون جوعاً، هنا يظهر شيء يدفع إلى التفكير، 
الواقع، وحتت ضغط  يفكرن بسبب حدث من  الطالبات 
يحكم  ما  أن  يؤكد  هذا  االجتماعي،  واحلديث  اإلعالم 
تفكيرهن ليس نو قدراتهن فحسب، بل هو نوع احلديث 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.
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موت  )حدث  احلدث  ومركزية  الواقع  وثقل  االجتماعي، 
أطفال جوعاً( ولكن هذا، أيضاً، يؤكد قدرتهن على جلب 
القصة،  اإلعالم، وحدث من احلياة ودمجه يف  خبر من 
والقياس عليه، وطرح حل حلماية العصفور من املجاعة 

الناجتة عن احلرب بتحضير كميات من الغذاء.

الصورة،  توظيف  يف  الطالبات  دخلت  الدراما،  تطور  مع 
يف  أعلى  مرحلة  الدراما  بلغت  هنا  باجلسد،  تبنى  صورة 
واحلركة  والهيئة  باجلسد  مرحلة جتسيده  املعنى،  جتسيد 
بناء صور  من  الطالبات  مكن  ما  الوجه،  ومالمح  واإلشارة 
متخيلة للعصفور يف القفص، وصور أخرى له يف الغابة، وقد 
حيث  واملجتمع،  العجوز  نظر  وجهة  األولى  الصور  عكست 
العصفور سعيد وآمن، فالصور كانت لعصفور يلعب باأللعاب، 
ينظر من الفتحات، يقفز ويغرد، يأكل ويشرب، وإذا كان هذا 
يعكس حاجيات الطالبات، إال أنه أيضاً يعكس الفكر السائد 

)األيديولوجيا( املتضمن يف التنشئة االجتماعية.

اخلارج،  خطورة  عكست  فقد  الثانية،  الصور  وكذلك 
األشجار،  من  يجرح  فقد  للتهديد؛  معرض  فالعصفور 
أو سوف يأكله األسد، أو األفعى، ارتباط اخلارج بالبرد 
واخلوف واخلطر واجلوع، ولكن ميكن فهم هذا االرتباط 
يف أن اخلارج كان مرّمزاً يف عقولهن بالغابة، حيث أصرت 
والغابة خطيرة.  الغابة  إلى  ذهب  قد  أنه  على  الطالبات 
املرتبط  النفسي  عبر  يفكرن  الطالبات  إن  القول  ميكن 
الغابة، فالغابة يف  تلقن لهن عن خطورة  التي  بالقصص 
هي  أو  فيها،  أطفالهم  عن  اآلباء  تخلي  تعني  القصص 
مكان الذئب الذي يتبرص باألطفال هناك، وهذا ال يعكس 
سياقاً نفسياً أو قدرات ذهنية، بقدر ما يعكس أيديولوجيا 
ومعايير اجتماعية معبأة يف القصص التي تسرد لألطفال 

يف البيت والروضة.

بل  فحسب،  بقدراتهن  مؤطراً  ليس  الطالبات  فتفكير 
نسردها  التي  القصص  وبنوعية  لهن  بحديثنا  مؤطر  هو 
عليهن، أي أن تفكيرهن يف جانب كبير منه ليس محكوماً 
بقدراتهن ونوهن العضوي على أهميته، بل هو مرتبط 

بنوع التعليم والتنشئة املقدمة لهن.

فيما بعد، تطورت الدراما من الصور الساكنة إلى املشهدية 
املتحركة، حيث تلتقي الطالبات بالعجوز، العجوز التي هي 

»املعلمة يف دور«، هنا يتضاعف التأثير، املعلمة وسلطتها 
أسري  اجتماعي  كرمز  العجوز  سلطة  سياق  يف  توضع 
قوي، وتطلب العجوز من الطالبات مساعدتها يف إيجاد 
العصفور، وتعرب عن خوفها عليه وعن اهتمامها ورعايتها 

له، تتبنى الطالبات وجهة نظر العجوز.

لقد ظهر تنبي الطالبات لوجهة نظر العجوز؛ سواء كان 
لتطابقها مع توجهاتهن النفسية التي ترى أن اخلروج من 
أسرية  سلطة  متثل  العجوز  لكون  أم  الضياع،  هو  البيت 

مجتمعية، وأخرى ذات صلة برمزية املعلمة.

رسم  خالل  من  النظر  لوجهة  الطالبات  تبني  ظهر  لكن 
الغابة، وبذل جهد يف رسم حدودها وأشجارها وما فيها 
وكذلك  وعتمة...  وصخور  وآبار  وكهوف  شالالت  من 
الطرق واالجتاهات، ثم إعداد أدوات الرحلة ومستلزمات 

املخاطرة لدخول الغابة وإعادة العصفور.

مرهونة  أو  مجسدة  ذهنية  حالة  يعكس  ال  العمل  هذا  إن 
يعكس  املعلمة، وإنا  أو  العجوز  لوجهة نظر  بالتبعية  فقط 
من حيث  للعالم،  وفهمهن  بتفكيرهن  ذاتية خاصة  قناعات 
الطالبات  اجنذاب  وثانياً  الضياع،  وخطورة  البيت  مركزية 
وجتسيد  جتسيده  العالم،  تخيل  العالم،  يف  اللعب  للعب؛ 
يف  رغبتهن  وجتسيد  وخياالتهن،  وهواجسهن  مخاوفهن 
يفهم  الطالبات قد  فعل  إن  دور.  لهن  يكون  أن  الفعل، ويف 
على كونه تبعية لوجهة نظر العجوز وللمعايير االجتماعية، 
يف  واعية  غير  كانت  لو  حتى  رغبة  يتضمن  أيضاً،  ولكنه، 
يعني  ما  بها،  خاص  دور  أو  دورها  وحتقيق  الذات  حتقيق 
يعكس  الذي  الوقت  يف  فإنه  بالتالي  استقالليتها،  حتقيق 
كالم الطالبات طاعتهن للعجوز واملرجعيات التي متثلها، فإن 
فعلهن يعكس رغبة الذات يف حتقيق الدور وبناء االستقاللية.

سارت الدراما حتى هذه اللحظة ضمن املنطق الواقعي، 
والطالبات تصرفن وفكرن ضمن املنطق نفسه، أي يفكرن 
وحتت  االجتماعية،  املفاهيم  وضمن  قدراتهن،  ضمن 
رغبة العجوز أو رغباتهن الشعورية املشّكلة بتأثير البيت 
التي  الرمزية  املعلمة  سلطة  وضمن  والقصص،  واألسرة 

تروي القصة وتقود الدراما.

املعايير  متطلبات  مع  ليس  الطالبات  تفكير  تساوى  وقد 
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أبعد  والسلطات االجتماعية والرمزية فحسب، بل ذهب 
صيد  شبكة  بتصميم  الطالبات  قامت  حيث  ذلك،  من 
بالقوة  حلمله  صغير  قفص  وحتضير  العصفور،  لصيد 
وإعادته إلى القفص، ويتضح هنا أن تفكير الطالبات قد 
انحكم متاماً مبنطق القصة ومنطق الواقع؛ واقع يرى أن 
أداة  الشبكة  وأن  القفص،  هو  للعصفور  احلقيقي  املكان 

ليس لصيده بقدر ما هي حلمايته.

لكن الدراما تبلغ احلد األقصى للواقع ال لتقف عنده، بل 
اخليال،  منطق  هو  آخر  ملنطق  وتدخل  تتجاوزه  أن  ألجل 
منطق فاجأ الطالبات، فحني وصلن الغابة وحضرن أنفسهن 
لصيد العصفور، تفاجأن أن العصفور يطلب احلديث معهن، 
ويطلب أن تقترب واحدة منهن تسمعه وتنقل ما يقوله لها 

إلى البقية، وتلعب املعلمة دور ذلك الوسيط.

خلخلة  اخللخلة؛  ملبدأ  بالتأسيس  الدراما  تقوم  هنا 
يعني  يتكلم  عصفور  واملنطق،  الواقع  وخلخلة  القصة، 
االنصياع  من  الطالبات  حرر  وهذا  الواقع،  ملنطق  كسراً 
ملنطق الواقع، ووفر لتفكيرهن حرية احلركة اآلمنة، نحن 
الثانية  واخللخلة  أمناً،  اكثر  نحن  إذن،  متخيل  عالم  يف 
الطالبات هل  يسأل  العصفور، حيث هو  ما سيقوله  هو 

تعتقدن أنه يجب أن أعود إلى القفص؟

نتائج كبيرة على  لم يحقق  للطالبات  العصفور  إن سؤال 
أكدن  حيث  نظرهن،  ووجهة  الطالبات  رأي  مستوى 
لكنه  القفص،  إلى  العودة  له  األفضل  من  أنه  باإلجماع 
كسؤال حقق نوعاً آخر من اخللخلة، كأنه حرر الطالبات 
من االنقياد ملنظور العجوز ووعدها باملساعدة، العصفور، 
أيضاً، يسألنا ويريد رأينا نحن، هو يثق بنا، ولذا تخلت 

الطالبات عن فكرة صيده، وأصبحن يفكرن يف إقناعه.

العجوز،  لصالح مساعدة  العصفور  باصطياد  القرار  من 
من  كبيرة  مسافة  باحلوار،  إعادته  على  العمل  قرار  إلى 
التخليات، ليس التخلي عن الشبكة كأداة إلعادته، بل هو 
التخلي عن تبني منظور العجوز واملجتمع )إسقاط فكرة 
الصيد(، والبدء بإيجاد طريقة تخصهن؛ إيجاد طريقتهن 

اخلاصة يف إعادته؛ أال وهي إقناعه.

وأثناء العمل على إقناعه، لم تقدم الطالبات أبعد مما ذكرنه 

يف بداية القصة عن أهمية البيت كمكان آمن يوفر األكل 
والشرب واحلماية واألسرة، وعندما سألهن العصفور عن 
باخلروج  العجوز  له  تسمح  أن  الطالبات  اقترحت  اللعب، 
ساعة من القفص والطيران يف الغرفة... لقد بقي الطرح 
والتفكير الذي يقف خلفه مجسداً يف املعايير ويف األشياء 

وضمن وجهة نظر واحدة هي وجهة النظر املعيارية.

القناعات، فالعصفور،  إن إقناع العصفور هو بداية تغيير 
أفكاراً  يقدم  فهو  قوله،  يريد  ما  لديه  احلوار  عبر  أيضاً، 
ووجهات نظر تفتح أمام الطالبات عاملاً جديداً. هو سعيد 
يف الغابة، هو يدرك أن هناك حيوانات خطيرة، لكنه يعرف 
كيف يحمي نفسه منها، ولكن هناك حيوانات كثيرة تربطه 
بها صداقة، وهو يف الغابة يعيش حراً، يأكل ما يريد، ويفعل 

ما يرد، ويقرر أفعاله، ويتحمل مسؤولية االعتناء بنفسه.

النظر اجلديدة ليس مجرد وجهة  إن ما طرح يف وجهة 
نظر ضد وجهة نظر سابقة، بل إن ما طرح هو مفاهيم 
مفاهيم  تستعمل  الطالبات  بعض  بدأت  لقد  جديدة، 
جديدة، وتؤيد بقاء العصفور يف الغابة من منطلق أن له 
الطالبات  بدأت  فيها. ألول مرة  فيها، وهو حر  أصدقاء 
يرين  بل  كمفهوم،  فقط  ليس  احلرية،  مفهوم  تستعمل 
ارتباطاته أيضاً بالقرار وباملسؤولية وباخلروج من قفص 

اآلخرين إلى املكان الذي يخصنا.

إلى حوار بني  انتقال احلوار من عصفور وطالبات،  ويف 
حوار(، ظهر شكل  حالة  )طالبات يف  أنفسهن  الطالبات 
بني  حواراً  أضحى  فقد  االلتزام،  ويف  التفكير  يف  جديد 
العجوز  )وعد  مرجعيتهن  تعد  ولم  مسؤوالت،  طالبات 
مبساعدتها( وال )وعد العصفور بنصحه(، بقدر ما أضحى 
منطقية،  أكثر  أو  صحة،  األكثر  هو  ما  قيمية  مسؤولية 
أم  العجوز،  بيت  يف  القفص  يف  عصفور  عدالً،  اكثر  أو 

عصفور حر يف الغابة!!

نظر مختلفة،  وجهات  الطالبات  قدمت  احلوار  أثناء  يف 
تفكير  يعد  لم  مفاهيم.  باستخدام  منهن  كل  وقامت 
أصبحن  امللموس،  أو  باملجسد  مرتبطاً  الطالبات 
يستخدمن مفاهيم من نوع الصداقة واحلرية، وإن بقيت 
وأننا  خطرة،  تكون  قد  احلرية  أن  ترى  الطالبات  بعض 

نحتاج إلى احلماية أكثر.
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صالت  إيجاد  يف  الطالبات  بدء  هو  أكثر  الالفت  لكن 
للعصفور  الطالبات: ميكن  تقول  املفاهيم.  وعالقات بني 
ال  كطفالت  نحن  الطيران.  يستطيع  ألنه  حراً،  يكون  أن 
نطير، لذلك صعب أن نكون حرات مثله، أو ميكن أن نتركه 

يكون حراً، إذا كان فعاًل قادراً على حماية نفسه.

مجردة  قيمة  أو  كمفهوم  احلرية  من  احلوار  تطور  لقد 
والقوة  بالقدرة  احلرية يف عالقتها  كعالقة،  احلرية  إلى 
واملسؤولية، هنا لم تقف الطالبات عند توظيف املفاهيم 
والعالقات، بل تطور التفكير باجتاه جلب خبرات حياتية 
وأمثلة واقعية، لقد عادت الطالبات مرة أخرى من عالم 
التي تشبه  العودة  لكنها ليست  الواقع،  إلى عالم  اخليال 

حلظة الدخول، بل هي عودة مزودة بطاقة استكشاف.

طالبة تؤكد أنه ال يجوز أن نعيد العصفور للقفص؛ القفص 
معتقالت  يف  املعتقل  خالها  قصة  وتستحضر  سجن، 
االحتالل وتقول: »خالي يف السجن، ال يفعل شيئاً سوى 
يستطيع  ال  السقف،  يف  والبحلقة  الفرشة  على  النوم 
لساعة  باخلروج  له  يسمح  السجان،  مع  املفتاح  اخلروج، 
واحدة، يضحك معنا أثناء الزيارة، لكنه بعد الزيارة يبكي 

مع أنه رجل«.

وصفها  ميكن  التفكير،  من  مرحلة  وصلن  الطالبات 
ليست  ولكنها  العالقات،  وعبر  املفاهيم  عبر  بالتفكير 
معطيات  شكل  على  هي  بل  منعزلة،  ومفاهيم  عالقات 
ثقافية وخبرات حياتية جتمع املفاهيم باألحداث واملواقف، 
واالختالفات  التشابهات  وترى  السياقات  بني  وتقارن 
وتقدم معايير جديدة ووجهات نظر بناء على فهم جديد.

الطالبة لم تكن جتهل واقعة السجن، ولكنها لم تستحضرها 
يف البداية، ولم تَر العالقة بني السجن والقفص مجسدة 
ثانياً،  أوالً، وللصف  يف الشكل مثاًل، ولم جتلبها لذهنها 
بني  تكن  لم  املقارنة  إذاً،  احلرية.  مفهوم  ظهور  بعد  إال 
قفص وسجـن، بل هي مقارنة بني احلرية واالستعباد، بني 
احلرية والقهر. خالي ال ميكنه أن يخرج ألن املفتاح مع 
السجان، هي مقارنة بني مفاهيم، واملقارنة بني العصفور 
واخلال هي نتاج فهم املفهوم، ولكنه لم يبق مفهوماً يقدم 
فلسفياً، بل قدم عن طريق قصة، عن طريق حدث، من 

خالل سياق هو سياق ثقايف سياسي.

لم تقف الدراما هنا، بل أخذت احلدث إلى ذروته، فكما 
إلى  وطالبات،  عصفور  حوار  حالة  من  احلوار  نقلت 
تطلب  العجوز  حيث  ثالثة،  مرة  نقلته  حوار،  يف  طالبات 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة راهبات مار يوسف يف رام اهلل.

مة
عل

م
 ال

ري
فك

ى ت
 إل

ل
فا

ط
األ

ري 
فك

ن ت
 م

ث:
بح

وال
ما 

درا
ال



49 رؤى تربوية - العددان 56-55

البحث عن  ماذا حصل يف عملية  لتسأل  الطالبات  لقاء 
العصفور، الطالبات أمام حتدٍّ جديد.

العجوز(  ستكون  )ألنها  املعلمة  عن  يبتعدن  الطالبات 
ورأي  موقف  على  ويتفقن  اختالفاتهن  يخفني  للتشاور، 
واحد، الطالبات يواجهن العجوز بوجهة نظر جديدة، لم 
تقدم من وجهة نظر مختلفة فحسب، بل كن ضد العجوز 
نفسها، وضد وجهة نظرها، لم يبق املوضوع مجرد رأيني، 
الطالبات يؤكدن أنه ال يجوز لها سجن العصفور، وأنه ال 

يحق لها أن حتتفظ به.

غير  أنه  نعرف  نكن  لم  يقلن  بالوعد،  تذكرهن  وعندما 
وينجب  الغابة  يف  يعيش  أن  يريد  أنه  وعلمنا  سعيد، 
عصافير ويصبح عنده أسرة. لقد استعملن منطق احلياة 
الوجود يكمن يف  والرعاية، فجوهر  ضد منطق احلماية 

الدور، ويف بناء احلياة، وليس يف احلياة اآلمنة فقط.

ولم يقف األمر هنا، ألن الطالبات استخدمن مفاهيم من 
نوع: ستكونني ظاملة إذا وضعت العصفور يف القفص، ال 
يجوز أن تتسلي بالعصفور ألنك وحيدة، اشتري تلفازاً أو 

مذياعاً أو لعبة، تسلي بأي شيء واتركي العصفور حراً.

هل ميكن قراءة ذلك على كونه تفكيراً منطقياً، هو تفكير 
يف املنطق فيه الكثير من االفتراضات والعالقات والنتائج، 
ولكنه، أيضاً، تفكير ثقايف، يحتكم للقيم ويراجع ما كان 
مسلمات أو أيديولوجيات. إنه تفكير ثقايف ونقدي، وفيه 
وتعاطف  األخرى،  النظر  لوجهة  وتفكيك  للصالت  بناء 
مع وجهة نظر مغايرة، بل وتبنيها، وأبعد من ذلك بناؤها 

بشكل ثقايف وقيمي.

لقد وقفت الطالبات يف وجه العجوز وضد وجهة نظرها، 
رمزية  وجه  ويف  واملجتمعية  األسرية  املرجعية  وجه  يف 
املعلمة، حينها متكنَّ من بناء وجهة نظر خاصة بهن، بناء 
باجتاه  ناٍم  )تشعبي(  خطي  غير  تفكير  وبناء  استقاللية 

أشكال متنوعة من التفكير.

إن هذا الشكل من التحول يعود، يف جزء كبير منه، إلى 
واملوقف  السياق  لتضافر  فرصة  وفرت  حيث  الدراما، 
واحلدث واجلسد معاً يف حركية ثقافية، ما مّكن الطالبات 

من جتاوز املعايير االجتماعية والسلطة الرمزية للمعلمة، 
والسلطة االجتماعية للتنشئة.

إن تفكير الطالبات نا وتطور وحترر، ليس ألن قدراتهن 
نت فجأة، بل ألنهن حتررن من األسر لتوقعات املعلمة 
ومن سلطة التنشئة، ومن ثقل املعايير، إن الدراما وسياقها 
املتخيل قد حرر الطالبات من ثقل الواقع وحرر املعلمة من 
أيضاً  هو  الطالبات  فما حرر  وتوقعاتها،  رمزيتها  سطوة 

حترر املعلمة من تصوراتها.

التي  الدراما  القفص،  من  اخلروج  يف  يكمن  السر  إن 
مهدت  القفص  من  العصفور  خروج  قصة  على  بنيت 
أو  الرمزي  القفص  من  الطالبات  خروج  يف  وساهمت 
املعلمة من تصوراتها عنهم،  الثقايف االجتماعي، وخروج 
هذا ما توصلت إليه الدراسة: إن تطوير التفكير يرتبط 
مبدى اخلروج خارج األقفاص التي متنع التفكير، احلدود 

والشروط واملفاهيم والتصورات املسبقة.

خاتمة

يف  معلمة  تأمل  يف  لتجربة  خالصة  البحث  هذا  يعتبر 
جتربتها التي بنيت على توظيف الدراما كمنهجية تعليمية 
فلسطني  ويف  عام،  بشكل  العربي  عاملنا  يف  حديثة  فنية 
بشكل خاص، حيث أسست التجربة كتجربة مزدوجة تقوم 
على تطوير ممارسة املعلمة للمنهجية بهدف تطوير مهني 
من  البحث  عملية  يف  والتفكير  جهة،  من  موجه  تعليمي 
الدراما يف  وقدرة  وبالتالي فحص ممكنات  أخرى،  جهة 
حتقيق تعليم نوعي، حيث طبقت هذه التجربة مع طالبات 
التفكير  تطور  فحص  بغاية  سنوات(   6-5( بعمر  روضة 

لديهن.

انتقلت الدراسة من سؤال متحور حول مدى قدرة انتقال 
من  أو  املجرد،  إلى  من احملسوس  األطفال  عند  التفكير 
مت  البحث  تطور  بعد  لكن  الالمتضمن،  إلى  املتضمن 
التفكير لصالح  رؤية  املسار اخلطي يف  التخلي عن هذا 
ممكنات  رؤية  على  القادر  واملتداخل،  املتشعب  املسار 

التفكير عند األطفال وقدراتهم.

كانتا  البحث، حدثت حركتان متعاكستان  تقدم  يف سياق 
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انتقل  حيث  نتائجه،  تطور  ومن  البحث  تطور  من  جزءاً 
النظر يف تفكير األطفال من الداخل إلى اخلارج؛ أي من 
إلى  النظر يف مسار تفكير األطفال كعملية نو داخلية، 
النظر يف السياقات والشروط التي يحدث فيها التفكير، 
وانتقل التأمل يف عمل املعلمة من اخلارج إلى الداخل؛ أي 
من النظر يف أساليبها وفعلها إلى النظر يف تصوراتها عن 

األطفال وعن تفكيرهم.

مؤطراً  ليس  الطالبات  تفكير  أن  إلى  الدراسة  توصلت 
وبنوعية  لهن،  بحديثنا  مؤطر  هو  بل  فقط،  بقدراتهن 
القصص التي نسردها عليهن، أي أن التفكير عند األطفال 
غير محكوم بعمرهم الزمني، أو بقدراتهم الذاتية فقط، 
مبرجعيات  محكومة  اجتماعية  سياقية  عملية  هو  بل 
الرمزية  وسلطتها  لألطفال  املعلمة  نظرة  منها  متعددة 
املرجعات  إلى  إضافة  وسياقاته،  التعليم  وأناط  عليهم 

الثقافية االجتماعية. فما يحدد تفكير األطفال أو يؤثر 
فيه، بشكل كبير، هو ليس قدراتهم الذاتية فحسب، بل 
معايير الثقافة التي يفكرون من خاللها، وطريقة التعليم 
الطالب ومن  املعلمة من  نظر  فيها وجهة  وأناطه، مبا 

طرق تفكيرهم.

ومما توصلت له العملية التأملية، أن أفضل ما ميكن أن 
هو  تفكيرهم،  تطوير  من  أطفالها  لتمكني  املعلمة  تقدمه 
أن تطور فكرتها هي عنهم، وتؤمن بقدراتهم على التفكير 
فرصاً  وتخلق  لذلك،  مناسبة  سياقات  وتوفر  املتعدد، 
تتحكم  التي  واملعايير  التفكير  حدود  لتتعدي  ومناخات 
بتفكير الطالب وتوجهها؛ فتوسيع التفكير مرتبط بتوسيع 

سياقاته وحدوده.

باحثة يف برنامج البحث والتطوير التربوي

الهوامش:
1 حيث كانت الدراما املوظفة جزءاً من مساق بحثي لفحص ممكنات الدراما يف التعليم.

2 حلقة بحثية ضمن مسار الدراما يف التعليم يف« برنامج البحث والتطوير التربوي/مؤسسة عبد احملسن القطان«، مكونة من 5 معلمني يستخدمون الدراما 
يف التعليم كمنهجية تعلم، عملوا ضمن احللقة البحثية ملدة سنتني بإشراف البروفيسور ديفيد ديفيس.

أن هناك  اإلكلينيكي، ووجدت  العصبي  النفس  وأبحاث علم  وبرونر،  بياجيه، وفيجوتسكي،  اطلعت على تصورات  تفكير األطفال،  البحث حول  أثناء  3 يف 
طروحات جتاوزت البحث يف أسئلة من نوع هل يستطيع األطفال... أم ال؟ حيث هناك إجابات نظرية وتطبيقية حول مثل هذه األسئلة، فقد جتاوزت علوم 

النفس والتربية سؤال )هل( باجتاه أسئلة من نوع كيف، وماذا يعني، وملاذا.
4 مارجريت دونالدسون. 2002. عقول األطفال. ترجمة: عادل عبد الكرمي ياسني، سوريا: دار الرضا للنشر، ص 147.

5 التفكير الالمتضمن/الالمستوطن: هو نوع من التفكير ال يتطابق مع ما يعنيه بياجيه ويدعوه« التفكير اإلجرائي الصوري«، فهو ال يزال دون فهم »املفاهيم 
املجردة«؛ كاألمل والعدالة على سبيل املثال، كما ورد عند: دونالدسون. عقول األطفال، مصدر سابق، ص 93.

6 للمزيد ميكن الرجوع لكتاب » تخّيل الواقعي«، ديفيد ديفيس، 2016
7 أوليفييه هودي. 2009. علم نفس الطفل، ترجمة: مي هاشم. بيروت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 26.

8 مقولة مليشيل سير وردت يف: أوليفييه هودي، علم نفس الطفل، املرجع السابق، ص 26.
9 املرجع السابق.

10 مايكل كول. 2002. علم النفس الثقايف ماضيه وحاضره، ترجمة: كمال شاهني وعادل مصطفى. بيروت: دار النهضة العربية، ص 175.

المراجع:
برونر، جيروم. 1999. ثقافة التربية وعلم النفس الثقايف. ترجمة: ملكة أبيض، دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية.	 
بوند، إدوارد. »مالحظات حول اخليال«. ترجمة: كفاح فني، رؤى تربوية، العدد 30، رام اهلل: مركز القطان للبحث والتطوير التربوي/مؤسسة عبد احملسن 	 

القطان، تشرين الثاني 2009، ص 25-13.
دونالدسون، مارجريت. 2002. عقول األطفال. ترجمة: عادل ياسني، سوريا: دار الرضا للنشر.	 
ديفيس، ديفيد. 2014. تخّيل الواقعي. ترجمة: وليد السويركي، رام اهلل - عمان: مؤسسة عبد احملسن القطان - دار األهلية للنشر والتوزيع.	 
فيجوتسكي، ليف س. »األداة والرمز يف نو الطفل لدى فيجوتسكي«، ترجمة: عيسى بشارة، رؤى تربوية، العدد 40-41، رام اهلل: مركز القطان للبحث 	 

والتطوير التربوي/مؤسسة عبد احملسن القطان، 2014، ص 24-14.
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هيثكوت  دوروثي  مع   )Luke Abbott( أبوت  لوك  درس 
 Newcastle( يف جامعة نيو كاسل )Dorothy Heathcote(
University( يف العامني 1980 - 1981 عندما كان يكمل 
يتم  التي  األولى  املرة  كانت  وحينها  للماجستير،  دارسته 
 )Mantle of the Expert( »فيها تأسيس »عباءة اخلبير
طالب  أوائل  من  لوك  كان  اجلامعة.  يف  تعليمي  كنهج 
هيثكوت الذين بحثوا يف موضوع نهج عباءة اخلبير وبدأوا 

باستخدامه بشكل ممنهج يف الغرف الصفية.

 9 أبوت  لوك  أمضى  اجلامعة،  من  تخرجه  وعقب 

يف  اخلبير  عباءة  جتاه  مفهومه  تطوير  محاوالً  سنوات 
 Stantonbury College, Milton( ستانتوبيري،  كلية 
Keynes(، وهي مدرسة ثانوية مبتكرة جداً. ومن ثم بدأ 
ملعلمني  دعماً  ويقدم  تدريبات  يعطي  مستشاراً  بالعمل 
آخرين ومربني، من أجل تطوير مساهماتهم واستخدامهم 

لهذا النهج.

وعلى مدار ثالثني عاماً من التجربة العملية والتطبيقات 
أنحاء  كل  يف  املدارس  من  املئات  يف  لوك  علم  الصفية 
الواليات املتحدة ويف اخلارج. ويحتفى بأعماله دولياً، وكان 
له دور محوري يف تطوير وتوسيع إمكانيات وتطبيقات نهج 

عباءة اخلبير كبيداغوجيا مستقبلية مبتكرة.

سلسلة  بتنظيم   2000 العام  بدايات  يف  أبوت  لوك  قام 
عباءة  لنهج  للترويج  ودولي  على مستوى محلي  مؤمترات 
تعليمية. حلت يف  وآليات استخدامه كبيداغوجيا  اخلبير 
هذه املؤمترات هيثكوت متحدثة رئيسية إلى جانب معلمني 
يديرون ورشاً صفية. هدف أبوت من خالل هذه اللقاءات 
إلى إزالة الغموض الذي يلف هذا املصطلح وهذا النهج، 
وحتويله إلى شيء يتمكن من خالله املعلمون غير املختصني 
يف مجال الدراما من استخدامه عبر املنهاج )كما طمحت 
مدرسة  مثل  مدارس  وقامت  دائماً(.  هيثكوت  لذلك 
 Pound( ومدرسة ،)Suffolk( االبتدائية يف )Bealings(
 Recreation( ومدرسة   ،)Sussex( يف   )Lance Infants
Road Infants( يف )Norwich(، باستخدام عباءة اخلبير 
تفوق  درجات  على  وحصلوا  تعليمهم،  يف  رئيسي  كنهج 
.)SATS( وعلى نتائج ممتازة من ،)Ofsted( التوقعات من

لوك أبوت يتحدث عن مسرح الحجرة 
واألشكال الفنية للدراما والمسرح

الدراما في التعليم والمسرح
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البريطانية  املناهج واملؤهالت  لهيئة  عمل لوك مستشاراً 
الوقت  لبعض  )Rose Review(، وعمل  )QCA( ملشروع 
يف جيانغسو، الصني مستشاراً ملشروع خاص يف املناهج.

انضم أبوت منذ سنوات لفريق املدرسة الصيفية: الدراما يف 
سياق تعلمي يف جرش - األردن- مع مؤسسة عبد احملسن 
القطان/برنامج البحث والتطوير التربوي، مستشاراً ومعلماً 
لطالب معلمني ضمن السنة الثالثة. له مقاالت عدة ترجمت 

العديد منها، ونشرت يف مجلة رؤى تربوية.

اخلان  مدرسة  مع طالب  أبوت  لوك  عمل   ،2011 العام  يف 
البدوي  املجتمع  تخدم  مدرسة  وهي  األساسية،  األحمر 
يف  بسيطة،  أولية  ومصادر  السيارات  إطارات  من  ومبنية 
سلطات  عن  الصادرة  البناء  منع  قرارات  ملواجهة  محاولة 
اللقاء إلى تعريف املعلمات يف  االحتالل اإلسرائيلي. هدف 
عباءة  الدراما-  عبر  التكاملي  التعلم  نظام  بتوجه  املدرسة 
اخلبير، وذلك من خالل تطبيق عملي مع األطفال، حيث نظم 
اللقاء مع برنامج البحث والتطوير التربوي كجزء من مساندة 
املدرسة يف كفاحها املستمر يف لعب دورها رغم الصعوبات.

متحيراً،  »كنت  األطفال:  لقاء  حول  أبوت«  »لوك  وقال 
تساءلت كيف أبدأ العباءة )نظام تعليمي(، وما الذي ميكن 
الصعب  وضعهم  يف  األطفال  يفيد  أن  مثلي  لبريطاني 
هذا؟! ولكن بعد تفكير، بنيت سياقاً يتعلق بصورة تخيلتها 
يف ذلك الصباح، تتمثل يف شخص غريب يقف على مسافة 
بعيدة يف الصحراء ويلوح بيديه نحونا، وكأنه يطلب منا 

شيئاً ما، ثم يختفي فجأة«.

وأضاف أبوت: »بنينا معاً قصة تخيلية حول ذلك الشخص، 
انخرط  معدودة  ثواٍن  وخالل  اختفى؟  وأين  يكون؟  ومن 
األطفال يف الرسم، فرسموا اجلبل، ورسموا ما يعتقدون 
أن الرجل قد اختفى فيه؛ سيارة، سفينة،... . واألغرب من 
ذلك كله: بركان! سألت، كيف نصل إلى اجلبل؟ فأجابني 

طفل »بالبالونات«، وكم كانت فكرة رائعة«.

الوطنية  للرابطة  الثاني  الرئيس  منصب  لوك  يشغل 
لتدريس الدراما- بريطانيا )NATD(، عقب وفاة دوروثي 

هيثكوت العام 2011.

لوك آبوت يف ورشة حول عباءة اخلبير مع أطفال مدرسة اخلان األحمر، برنامج البحث والتطوير التربوي، 2011.
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الدراما في التعليم والمسرح

كنت أود استخدام تقنية مسرح  احلجرة اخلاصة بروبرت 
أقم  لم  اآلن  حلد  أنني  غير  مدة،  منذ  عملي  يف  برين1 
سوى باستخدام عملياته )مسرح احلجرة( بشكل متقطع 
برين  مفاهيم  غافاًل  عاماً-   43 الواقع  تدريسي -يف  يف 
تعلمت استخدام مسرح احلجرة  1982، فقد  العام  حتى 
جتاهلته  فقد  الوقت،  ذلك  وحتى  هيثكوت.  دوروثي  مع 
يَُعّد  الذي  األمر  النصوص،  لتقطيع  قدمية  طريقة  كأنه 
أهملت شيئاً  أنني  أكتشف  ولم  مني يف حينها.  غطرسة 
ذا أهمية عظيم ومغزى، إال حني بدأت العمل على هيكلة 
يف  الدراما  معلمي  من  ثالثة  سنة  ملستوى  متقدم  مساق 
املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي العام 2012 يف 
مدينة جرش باألردن، التي ينظمها سنوياً برنامج البحث 
القطان.2  احملسن  عبد  مؤسسة  يف  التربوي   والتطوير 
 أخشى أن إغفال ما هو مهم يف بعض األحيان هو عادةٌ 
لدّي، وقد كلفني الكثير على مدار األعوام. لقد حاولت، 
استخدام  كيفية  على  مثاالً  أعطي  أن  صعبة،  بطريقة 
الطفولة  مراحل  من  ابتداء  الصف  يف  احلجرة  مسرح 
القارئ  ليفهم  )بالتأكيد،  البالغني  مرحلة  وحتى  املبكرة 
بشكل أفضل، عليه استعراض كتاب برين يف املقام األول!(.

إذاً، ما هو مسرح احلجرة بشكل موجز؟ وما هي أهميته 

بالنسبة لعباءة اخلبير؟

قام روبرت برين3 بصياغة املصطلح يف أُطروحته الفريدة 
واملؤلفني  الُكّتاب  تسهيل(  )أو  تالعب  كيفية  حول حتليل 
ببناء صور  القارئ  يبدأ  الدرامية،4 حيث  القارئ  مبخيلة 
متخيلة يثيرها النص املستخدم. حّول برين اهتمامنا إلى 
أعراف األدب الغربي )اخليالي وغير اخليالي(، من خالل 
عبر  املؤلف  صوت  حضور  لكيفية  وأصيل  عميق  حتليل 
املكتوب، وكيفية استخدام هذا الصوت يف  النص  صيغة 
صوت  بتقسيم  ويستمر  املكتوب.  للشكل  التحتية  البنية 

املؤلف بناء على وظيفتني:

للقارئ، . 1 التفاصيل  كوصف  اللطيف،  املراقب  صوت 
ليخلق صورة مفصلة عن السياق، أو »الراوي الرئيسي 

أو الثانوي«.
إلشغال . 2 القوة  لديه  الذي  شيء  بكل  العاِلم  الراوي 

صادقة.  جميعها  تكون  ال  السياق،  يف  عدة  وظائف 
امليالد مثاالً عظيماً  ترنيمة  ابتكر تشارلز ديكينز يف 
لهذه الشخصية من خالل األشباح اآلتية من املاضي 
واحلاضر واملستقبل، إذ شغل جميعهم دور الرواة يف 
النص ويف أفالٍم عدٍة تبنت النص الحقاً. هذه أمثلة 

است�كشاف الحافز في 
لحظة الفعل*

اعتبارات حول مسرح الحجرة لروبرت 
بري�ن في تدريس الدراما

لوك أبوت	
ترجمة: سارة كحيل
مراجعة: نعيم حيماد
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إلهية  لديه قوة شبه  الذي  املعرفة،  كليِّ  الراوي  حول 
للبناء والهدم.

مسرح  استخدمنا  إذا  أنه،  أرى  فأنا  ذلك،  إلى  إضافًة 
التي  التوغل عميقاً يف هذه األصوات  بإمكاننا  احلجرة، 
هذا  بتحليلها.  القارئ  ليقوم  )املؤلفون(  املؤلف  يبنيها 
ُمبأَّرة  سيكولوجية  وضعية  يف  نكون  أن  على  يساعدنا 
وأكثر قدرة حتى اآلن على حتليل أبعاٍد خفية. كما مُيَّكننا 
زيادة على ذلك من الدخول إلى مستويات عميقة )حتت 
وبالتالي  للمعنى،  عدٍة  طبقاٍت  الستنباط  للنص  أرضية( 
البنية  ولفهم  لألدب  املتأصل  العاطفي  استمتاعنا  زيادة 

اخلارجية لتماسكه.

فسنحاول  للتعلم،  كنظاٍم  اخلبير  عباءة  نستخدم  كنا  إن 
املوجود  املشروع  أو  املسؤول  الفريق  سياق  نتفحص  أن 
البناء والفحص، من خالل وجهة نظر تقوم بتقدمي  قيد 
مجموعة عميقة من النصوص ذات العالقة، لتعميق فهم 
تعلمهم؛  يف  للتحدي  مهمة  مستويات  ولتوفير  املشارك 
الفكرية  القوى  على  إن صح احلديث،  الطلب،  زيادة  أي 

والعاطفية واملعرفية للمتعلمني كنتاج ثانوي.

نرى هنا، مجدداً، أحد اجلوانب اخلفية ملهارات املعلم/ة 
البدء  بإمكاننا  هيثكوت.  الدكتورة  تعاليم  تثيرها  التي 
على  تعتمد  السيرورة  هذه  أن  إال  النصوص،  انتقاء  يف 
هي  ما  حياتنا؟  يف  قرأنا  كم  ومعرفته/ا.  املعلم/ة  خبرة 
النصوص األدبية التي أثرت فينا لنحضرها إلى صفوفنا؟ 
وأي أجناس أدبية مألوفة لدينا ميكن توظيفها يف الرحلة 
التعلمية التي نخلقها لألطفال والبالغني؟ ال يشير هذا إلى 
الكيفية التي مت بها تدريبنا كمعلمني، بل يشير إلى جتاربنا 
احلياتية التي نحضرها بكل غناها أو مآسيها، وجتعل كل 
سلسلة تعليمية مميزة. بكلمات أخرى، نحن بهذا الشأن 
من  هيثكوت  متكنت  لقد  كمعلمني.  قيودنا  رحمة  حتت 
واستخدامها النتقاء  العميقة  األدبية  البحث يف معرفتها 
نص يالئم سياقات االستقصاء )فعلى سبيل املثال، قامت 
 ،)Welsh text( هيثكوت بتخطيط بنية نص ويلزي قدمي

كان غير معروف للعديد من الناس!(.

األهمية  بالغ  ألمٍر  اخلفي  البعد  هذا  أن  الواضح  من 
هيثكوت  استعملتها  التي  األساسية  البناءات  من  لواحدٍة 

يف السيرورة ومع مرور الوقت يف عباءة اخلبير. أتذكر، 
التي  العديدة  الدراسية  احللقات  يف  واضح،  بشكل 
العليا  الدراسات  برنامج  حضرتها خالل عام قضيته يف 
الطويل )والقصير جداً( مع هيثكوت حول مقاربة أنظمة 
حاجة  عن  تتحدث  وهي  سماعها  اخلبير،  لعباءة  التعلم 
لترابط داخلي، ولتسلسل محكم ضمن  السيرورة إجماالً 
مقاييس محددة متاماً. دائماً سيكون هناك مشروع )فريق 
مسؤول(، وزبون يُفّعل احلاجة إلى املشروع املتخيل/الفريق 
املسؤول، ليتخذ إجراءات العمل، وسيصبح التوتر ظاهراً 
املتخيل  املشروع  يف  العمل  وأنشطة  ظروف  بناء  خالل 
ستشكل  التي  الزبون،  متطلبات  أو  لطلبات  لالمتثال 
لالبتكار  لها  نهاية  ال  إمكانيات  مع  األساسية  املكونات 
التعلم )املعلمون ... إلخ(، والتي  من قبل املتعلمني وقادة 
داخل  اكتشفنا  ثم  معها.  صراع  يف  جميعاً  أنفسنا  جند 
متسلسالت العمل وجود إيقاعات أخرى ميكن بشكل كبير 
دمجها فيها. واكتشفنا أننا سنكون دائماً بحاجة إلى نوع 
من »اخلريطة«، رمبا بأبعاد ثالثية، أو بيانية أو نوذجية 
أو على شكل متثيل آخر للبيئة التي نرغب يف تفحصها. 
مثاًل حظيرة الذئاب واألراضي احمليطة من خالل مشروع 
عباءة اخلبير اخلاصة بإعادة إدخال الذئاب إلى أراضي 
يف  اآلتية،  األحداث  خالل  وللمزيد،  العليا.  إسكتلندا 
وقت الحق من سيرورة التعلم سيتم اختراع الزوار بشكل 
متسلسل، بحيث مينع أن يكون لديهم أي تأثير يف مساءلة 
الصف، بل ستتم موضعتهم كزوار حقيقيني »ليس لديهم 
أي معرفة«، قادمني من بلٍد آخر )رمبا من التفيا( ليتعلّموا 
الصعاب.5 مع  االسكتلندي  الفريق  لتأقلم  الطرق   أفضل 

من  مجموعة  استخدام  بإمكاننا  التسلسل،  يتقدم  وحني 
النص/ على  احلجرة  مسرح  وتطبيق  املكتوبة  النصوص 

النصوص املختارة لزيادة التحدي يف التعلم لدى الصف. 
تستخدم  قد  التي  النصوص  نوعية  ما هي  هنا،  السؤال 
مع طالب الصف التاسع يف بيئة مدنية، وميكن توظيفها 
الذئاب يف  أنواع  إجراء محادثة حول  لتعلمهم من خالل 
بنية عباءة اخلبير اخلاصة باألراضي السكوتشية العليا؟ 
ما زال هذا السؤال يالحقني حتى اآلن، إذ إن هذا االختيار 
يعتمد على مصادري الداخلية كإنسان وكمعلم يرغب يف 

البحث يف معرفته وحاجاته بشكل عميق ومتسع.

إال أنني، ومن حسن احلظ، اكتشفُت أن اخليارات النتقاء 
حسب  معقدة  أو  بسيطة  تكون  قد  احلجرة  ملسرح  نص 
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واهتماماتهم،  الصف،  طالب  على  باالعتماد  احلاجة، 
القراءة،  يف  ومهاراتهم  حتديهم،  يتم  أن  على  وقدرتهم 
مع  بعضهم  بتعاون  الصعبة  النصوص  معاجلة  وٍإرادتهم 
هل  العليا،  األرض  حول  مثالنا  يف  ذلك.  وغير  بعض، 
أمريكي  »مستذئب  نص  من  مقتطف  استخدام  بإمكاني 
بافر؟  مليشيل  الذئب«  »األخ  من  مقتطف  أو  لندن«،  يف 
تقني  كتاب  من  علمي  مقتطف  استخدام  ميكنني  رمبا 
يتناسب مع وكالة الذئاب اخلاصة بطقوس تزاوج الذئاب 
يف حديقة يلو ستون يف أمريكا، أو رمبا قصيدة »تايجر 

تايجر« لباليك، على سبيل املثال.

مثال لمسرح الحجرة من الزمن الماضي

لنص  كمثال  املجهولة  التهويدة  هذه  االعتبار  بعني  خذ 
مرحلة  يف  األُولى  للمرة  املغناة  النسخة  سمعت  بسيط. 
املراهقة املبكرة من أمي وجدتي عندما كانتا تهزان أخي 
كطفل. كانت جدتي، على الرغم من أنها من أنترمي يف شمال 

إيرلندا، مؤمنة كاثوليكية ملتزمة. ليست لدي أي فكرة إن 
االيرلندي.  أو  الكاثوليكي  التقليد  التهويدة من  كانت هذه 
وبعملي يف جميع أرجاء اململكة املتحدة، اكتشفت أن الكثير 

من األشخاص يعرفون نسخاً مشابهة وقريبة لها.

أغنية  أصبحت  أنها  املمكن  ومن  كالتالي،  هي  التهويدة 
لألطفال6 )أيونا أوبي( عبر التاريخ:

«Bye baby Bunting your daddy’s gone a hunt-
ing, to fetch a little rabbit skin to put a baby 
Bunting in.»

»وداعاً عصفوري الرضيع، لقد ذهب والدك للصيد 
ليحضر جلد أرنب صغير لنضع فيه الطفل بينتنج«.

إذاً، إذا استخدمنا طريقة مسرح احلجرة لبرين، ستكون 
الستخالص  أعاله  النص  هذا  استقصاء  إمكانية  لدينا 
بناء  وبالتالي  استقصائية،  أسئلة  وبناء  خفية  معاٍن 

جانب من مشاركة املعلمني يف مساق عباءة اخلبير مع تيم تايلور ضمن برنامج الدراما يف التعليم، برنامج البحث والتطوير التربوي، 2017. 
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مجموعة مركبة من الصور املتخيلة واملدفونة يف النص. 
قد يسأل القارئ ما إذا كان هذا جديداً؟ ال، هذا املفهوم 
عن  بعيداً  النص  ملعاجلة  التداعيات  لكن  جديداً،  ليس 
التقصي وعن تطبيق تقنية برين تُعد جديدة. يشير برين 
من شكل  بدالً  تقنية  أنه  إلى مسرح احلجرة على  نفسه 
تقدم  املُبَنْينة  تأكيداته  الدقيقة يف  تفاصيله  أن  إال  فني، 
آفاقاً  ورمبا  جديداً،  منظوراً  واملسرح  الدراما  ملمارسي 
جديدة، يف التطبيق العملي للتعلم والتدريس. قد نتذكر، 
لبناء نسخة  برين  استعمل طريقة  ميندز  أن سام  أيضاً، 
جديدة مثيرة للمشاعر العميقة ومدهشة من »بينما أرقد 

محتضرة« لويليام فوكنر يف الثمانينيات.7

بالعودة إلى النص السابق، من وجهة نظر »استقصائية« 
وأسئلة  االعتبار،  بعني  زوايا عدة لألخذ  مباشرة، هناك 
عدة مثيرة لالهتمام تقودنا إلى البحث عن أجوبة للظروف 
محظوظون  أننا  غير  بالنص،  اخلاصة  احمليرة  احلالية 
كون املؤلف املجهول يعطينا أدلًة عدًة الستخدام الكلمات 
املختلقة، إال أن السبب يبقى يف صفحات التاريخ الغامضة.

ميكن ملتعلمينا الذين يستقصون البدء بخلق ارتباطات عبر 
نط مختلف8 للمواد الواردة يف النص التي تولد طبقات 

املعنى عبر الفرضية والتخمينات املرافقة لها، فمثاًل:

توجه  « بأنها  تغني/تتحدث  التي  الشخصية  تُعّرف 
احلديث إلى شخٍص آخر )من املمكن أن يكون( صغيرا 
جداً بطريقة أو بأُخرى. ليس لدينا أي فكرٍة عما إذا 
كان الكائن موضوع السؤال حاضراً فعلياً، أو إذا كانت 
للطفل/ »كتمثيٍل  األرنب  »جلد  مع  تتعامل  الشخصية 

الكائن.
لغياب  « احلالية  الزمنية  املدة  السؤال عن  أيضاً  هناك 

ورمبا  أرنب،  اقتناء  وتبعات  احلالي،  ومكانه  »األب«، 
عبوره أرضاً ليست له قد يسبب اعتقاله رمبا من سلطٍة 
أو عدو، بناء على الظرفية التاريخية واالجتماعية التي 

نر بها.
األرنب  « حاجة جللد  هناك  ستكون  غرض  ألي  أيضاً، 

عندما تعود شخصية األب، إن عادت؟
هل لألحوال اجلوية السائدة عالقة بالظروف؟ «
إلى أي حد البيئة التي تقطنها الشخصيات هي باردة/ «

حارة/رطبة/مثلجة ... إلخ؟

هل احلاجة إلى جلد األرنب هي حاجة للدفء، للنعومة،  «
أم للتمويه؟

أين تُغنى »األغنية«؟ «
هل يتم استخدام اللحن سواء ُعرف بالعادة أو بالثقافة  «

أم مت ابتكاره حلظياً من املغني؟
هل يوجد الطفل/الرضيع يف املهد أم على يدي الوالدة  «

أو األم البديلة، أم حالياً يف أي مكان آخر؟
هل الشخصيات يف سكٍن من نوٍع ما، أم أنها يف البرية؟ «
ألي غرض يتم غناء األغنية؟ «
للطفل/الرضيع/الشخصية  « الصحية  احلالة  هي  ما 

املخاطبة؟
»يركضون«  « أنهم  على  ُصوِّروا  الذين  األشخاص  هل 

يهربون إلى مكاٍن جديٍد قادمني من مكاٍن خطر؟
ألي حقبٍة تاريخيٍة يعود هذا السياق؟ «
املشار  « اآلخرون  األشخاص  هل  املغني/املتحدث،  عدا 

إليهم هم على قيد احلياة؟
هل املغني/املتحدث هو وحيد؟ «

باملقابل، فإن برين يحذرنا،9 فاعتبارات كهذه، مهما كانت 
ٌر يعمل عاطفياً على  مثيرة لالهتمام، يكون لديها أثٌر منفِّ
الوحيدة.  الفكري  االنخراط  مملكة  يف  وأسرنا  عزلنا 
إضافًة إلى ذلك، فإن اعتماد عملية االستقصاء وحدها 
يبعدنا عن النص، حيث نركز على االبتكار ذاته اخلاص 
باملؤلف، متاماً كتحقيٍق بوليسّي، وبالتالي جتعلنا نكون يف 

وضعية »خارج النص« التي تتميز باملوضوعية.

فإن  أشكالها،  بأي شكل من  الدراما  تطبيق  إن مت  لكن، 
إلى  تأخذنا  الدرامي  لالستقصاء  احلقيقية  الطبيعة 
حافة املعاني بطريقة أكثر عاطفية، وذلك، بشكل غريب، 
املوجهة  البيداغوجيا  يف  التماسف  أدوات  خالل  من 
الكاتب  لدى  املألوفة  واحللول  واالستقصاء  باالستفسار 
املسرحي )dramaturge(. تَبَنَّى العديد من الٌكّتاب مواقف 
نورا  جانب  إلى  أريكسون،11  بريخت،10  مشابهة:  نظرية 

مورغان وجوليانا ساكسنت،12 وبالطبع هيثكوت.13

املرة من  وهذه  بطريقة مختلفة،  النص  إلى  ننظر  دعونا 
داخله. بالطبع، بإمكاننا استخدام أي أداة درامية جلعل 
أساليب  تساعدنا  العاطفي.  وجودنا  إلى  أقرب  النص 
البسيطة  تقنيته  خادعة  بطريقة  طبقنا  إذا  هنا  برين 
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ثالثة  نطرح  بذلك،  ولنقوَم  احلجرة.  مسرح  مستخدمني 
أسئلة بسيطة:14

من قد نختار/أو نبتكر ليتلفظ كلمات يف اجلزء من . 1
النص اخلاضع للفحص؟

بأي طرق نستطيع توزيع الكلمات املكتوبة على أبطال . 2
على  احلصول  من  نتمكن  وبالتالي  وتُلفظ،  القصة 
فرصة لتحليل وجهة النظر التي ينحاز إليها املتكلم 

)املتكلمون(، مبا يتوافق مع السياق؟
الراوي . 3 أيٌّ من »األصوات« املختارة قد ميثل وظيفة 

العالم بكل شيء أو املوضوعي املخلص للسياق؟

قانوناً  سنبتكر  أننا  لنفترض  التهويدة،  نص  باستخدام 
ينص على أننا لن نخرج عن القاعدة اجلوهرية التي متنع 
بأي  عليها  أو حذٍف  إضافٍة  أي  أو  بالكلمات،9  التالعب 
شكل من األشكال، بحيث يتوجب أن يبقى إبداع املؤلف 
كما هو مكتوب، وبالتالي نحترمه. بهذه الطريقة أيضاً، 
طالب  احلالة  بهذه  وهم  اجلدد،  املبتكرين  لدى  يكون 

الستقصاء  الفرصة  النص،  على  يبنون  الذين  الدراما 
يكون  ظروفاً  العملية  هذه  تخلق  موحدة.  كبنية  األسئلة 
 Ken Robinson RSA( درجاته  بأعلى  االنحراف  فيها 
يكون  »حيث  التعلم يف مجموعات،  ويحدث   ،)Animate
الدكتور  متاحاً«  النمو  أجل  من  التعلم  من  قدر  أكبر 
تعقيد  يزيد  كما   ،)Dr Ken Robinson( روبنسون  كني 
التحقيقات مع ابتكار االرتباطات خللق شكل حاٍو حيث 

يكون التقارب ضرورياً.

الرئيسية  لألسئلة  احلل  على  يتفقوا  أن  احملققني  على 
كما أعاله، من املمكن أن ميثل الراوي )بشكل موضوعي 
أو العالم بكل شيء(. ثانياً، أي شخصية )بطل القصة(، 
األشكال  من  تشكيلة  من  ومبتكرة  السياق  مع  تتوافق 
املوقع  لنقرر يف  أخيراً،  قد تتلفظ بالكلمات؟  الدرامية، 

عن أي وجهة نظر مت التعبير عنها، وعن طريق َمن.

مثال
يف مثال مسرح احلجرة التالي، من املمكن عرض وجهات 

جانب من مشاركة املعلمني يف مساق عباءة اخلبير مع تيم تايلور ضمن برنامج الدراما يف التعليم، برنامج البحث والتطوير التربوي، 2017. 
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النظر من خالل املسافات التي تتولد ما بني األشخاص، 
وسرعته.  التلفظ  وقوة  املستخدمة،  الكلمات  ورنة/نغمة 
هذا العرض ال يكون ممكناً إال من خالل الدراما، حيث 
حلظة  تعقيدات  ينقل  أن  خطي/مكتوب  لشرح  ميكن  ال 
نوعه  من  الفريد  الدراما  مكون  يعتبر  فهذا  »اآلن«. 
بهذه  أخرى.  طريقة  بأي  تكراره  ميكن  وال  فني،  كشكل 
يف  القارئ  مخيلة  يف  الدراما  املؤلفون  يخلق  الطريقة، 
تقنيات مسرح  بتطبيق  ولكن،  لذلك.  النصوص املصممة 
لتصبح  احلياة  إلى  الدرامية  التخيالت  تُبعث  احلجرة 
البيئة  إلى  جلبها  يتم  وبالتالي  مرئية/معروضة،  القصة 
بعقل  تبقى  القصة  فإن  وإال،  الشعبي.  للفن  االجتماعية 
درامية  وإجراءات  برين  تقنيات  ترفع  بالطبع.  القارئ 
إلى  اخلاصة  الفردية  املعنى  أُخرى سيرورة صنع  حليفة 

سيرورة اجتماعية مشتركة.

رمبا ميكننا اآلن البدء بفهم كيف بدأت الدكتورة هيثكوت 
ممارساتها  يف  ودمجها  احلجرة  مسرح  تقنيات  بتطبيق 
والستينيات.  اخلمسينيات  يف  والرائعة  الرائدة  التربوية 
تبحث  إطارات نظرية  بدأ مسرح احلجرة-بالتحالف مع 
النص،  يف  متثيلية  ومفاهيم  مثاًل،  النظر،  وجهات  يف 
العديد  من سردها-مبعاجلة وإجابة  القصة بدالً  وتظهر 
من تساؤالتها الناشئة بخصوص الطبيعة الكونية ألشكال 
الدراما واملسرح. هنا، يف أحد مجاالت مسرح احلجرة، 
والدراما  السياق،  دراما  بني  جتمع  أن  شأنها  من  تقنية 
يف  العرض  أجل  من  واملسرح  املسرح  وشكل  التكونية، 

حميمية أستوديو/حجرة صف/ورشة عمل.

لهيثكوت  البداية  مجرد  هذه  كانت  التاريخ،  بنّي  وكما 
ليتم  والدراما  املسرح  من  مختلفة  ألشكال  تطبيقها  يف 
دمجها الحقاً يف عباءة اخلبير. ككثيٍر ممن حاولوا فهم 
جانب  عزل  أن  جند  وابتكاراتها،  ومناهجها  تقنياتها 
عملها  كيفية  معرفة  واّدعاء  عبقريتها،  من  بسيط  واحد 
مزيج  هيثكوت هو  إن عمل  أمران خاطئان.  كلي،  بشكل 
تطبيق  املمكن  من  فنان عظيم،  كأي  عدة.  ابتكارات  من 
مبني  ِمشكاِلي  ذوق  كأنها من  الناشئة  تقنياتها  مجموعة 
وقد  املناسب.  موقعه  يف  منها  وكل  واعدة،  دراما  على 
تَراوح هذا الذوق الرفيع بني انبثاقات املسرح التطبيقي 
ودراما  التعلم،  أجل  من  والدراما  التكونية،  الدراما  مثل 
وتدوير  اخلبير،  وعباءة  الدور،  ولعب  والدراما  السياق، 

مت  األربعة.  الدور  وإسقاطات  احلجرة،  ومسرح  الدور، 
باحلياة، حتت  املفعم  عملها  كله يف  هذا  وتطوير  جتربة 
قيادتها العلمية يف املجال األكادميي للدراما. على الرغم 
من ذلك، فإننا نلمح يف عملها، كما يظهر يف وصف عملها 
 ،)ND( املؤثر للغاية يف أنقرة بتركيا )منشور يف منشورات
الالمتناهية  الطبيعة  العالم(  يف  الدراما  مدرسي  أعظم 
لطلبها التجديد حتى يف تطبيق جتربة تعلمية حيوية مثيلة 
وآخرين  املدرسني  املندمجني، فضاًل عن  املتعلمني  ألجل 

ممن حضروا وشهدوا األحداث.

من  املمكنة  النتائج  نرى  أدناه،  احلجرة  مسرح  مثال  يف 
النقاشات ومحاوالت معاجلة أسس تقنية برين الكاشفة 
بشكل مدهش، التي تتمحور حول إظهار القصة يف سياق 

تهويدة مجهولة بدل رواية القصة.

يف  بعيدة  طبيعية  منطقة  يف  النص  مكان  )سيناريو: 
عدة  رؤية شخصيات  ميكن  الوسطى.  العصور  إجنلترا 
حول ُصَرٍة من القماش ملا قد يكون رضيعاً. ميكن رؤية 
شخصية مسلحة تصوب السالح نحو امرأة متمددة على 
األرض. جتثو املرأة األولى على ركبتيها نحو الشخصية 

املتمددة(.

املرأة األولى: وداعاً عصفوري الرضيع.
صوت أب: والدك ذهب للصيد.

الشخصية املسلحة: ليجلب جلد أرنب.
املرأة الثانية )الراوي(: لوضع العصفور الرضيع فيه.

نالحظ  أو  مأساة،  بداية  نالحظ  قد  النسخة،  هذه  يف 
لغزاً، أو حتى كوميديا سوداء؟ ما حصل هنا هو بالتأكيد 
نتيجة النقاش بني أفراد املجموعة عندما يتكشف السياق 
الدرامي من النواة األولى للنص. مع خلق طالب الدراما 
قد  أنهم  الواضح  من  الصغيرة،  املسرحية  القطعة  لهذه 
فهموا كيف يبتكرون شكاًل مسرحياً من ابتكاٍر نصيٍّ من 
الفحص  أجل  من  بها.  يقومون  التي  االختيارات  خالل 
الدقيق، ميكننا أن نحلل ثالثة أسئلة الزمة ملسرح احلجرة، 
وأن نسأل أنفسنا إن مت دمجها انطالقاً من البنية اجلديدة 
للكلمات. قد نحتاج، برأيي، أن نشهد على القطعة مباشرة 
بك فيها وجهات النظر، حيث إن هيكل نص  لنفهم كيف حُتْ

املسرحية ال يعدُّ كافياً.
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من  حاضرة.  ومعضالته  األداء  مشاكل  تبقى  بالطبع، 
الكلمات  لفظ  يتم  كيف  األب؟  صوت  يُصدر  وكيف  أين 
واإلشارة إليها إلصدار املعنى؟ ما هي وجهات النظر التي 

تتم  ذلك؟  إلى  وما  املتحدثني  قبل  من  عنها  التعبير  يتم 
املباشر/األداء  التمثيل  خالل  من  كله  هذا  عن  اإلجابة 

لقطعة نصٍّ مت ابتكارها قبل سنوات بشكل مجهول.

الهوامش:

* متت ترجمة ونشر هذه املقالة خصيصا ملجلة رؤى تربوية بإذن من لوك أبوت.
مرجع املقالة األصلي:

‘Exploring motivation at the moment of action’ 
Considerations regarding Robert Breen’s Chamber Theatre in drama teaching.
Luke Abbott President NATD
May 29th 2014.

.NATD مدير الرابطة الوطنية لتدريس الدراما• 
1 Chamber Theatre Robert Breen Published by Prentice Hall ISBN 0-13-125211-9.
2 QERCD-the Qattan Education Research is the Ramallah based foundation created by the Qattan family to support arts and edu-

cation in the Occupied Territories of Palestine. The Jordanian Summer School supports over 120 drama teachers a year. This 
course was initiated and tutored by David Davies (UWE) and Wasim Kurdi (QERCD).

3 Ibid.
4  The dramatic imagination is a concept of dramatic theory developed and analysed by Dr Dorothy Heathcote.  The dimensions 

are-SOUND AND SILENCE, MOVEMENT AND STILLNESS, LIGHTNESS AND DARKNESS.
5 I well remember a day in Southend Essex in 2001, visiting a class who had investigated bees in their nursery. As a visitor dis-

empowered, I was a member of an imaginary team of visiting bee experts trying to emulate the successes of the nursery class in 
our bee place. I had to undergo a gentle interview, wear gloves at all times, sign a declaration that I would not touch or harm the 
hives and wear a visitors badge too. At the end of the afternoon I was awarded a commendation as a visitor who kept to all the 
agreed procedures agreed at the outset. The curriculum tasks resulting for these children elevated the experience for one visiting 
HMI as a lesson of outstanding learning impact.

6 The Opie’s wrote the seminal text ‘The Lore and Language of School children’ in 1959 and in other texts I have yet to find the 
lullaby mentioned.

7 William Faulkner ‘As I lay dying’. (1930).
8 Dr Ken Robinson (RSA Animate 2010).
9 Breen op cit.
10 Verfremdung Effect- Berthold Brecht in ‘Brecht on Theatre’.
11 Stig Erickson – Distancing at Close Range Oy Arkmedia Ab ISBN 978-952-12-2314-3.
12 Nora Morgan and Juliana Saxton. ”Drama-a mind of many colours“ ....
13 Dr Dorothy Heathcote & Oliver Fialla in Drama as Context NATE 1980.
14 Breen op cit.
15 Breen pages 85-86 op cit.
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الدراما في التعليم والمسرح

“يف املسرح ميكنك دوماً نسيان كل شيء، والبدء من جديد”.
“عبر املسرح، ميكننا أن نستوعب ونواجه ونهدئ من روع كل ما تقدمه لنا احلياة،

كل ذلك من خالل بناء االعتقاد”.
بيتر بروك

مناجدة!

إنقاذ البشرية عرب األشكال 
الفنية للمسرح والدراما*

لوك أبوت	
ترجمة: لبنى طه
مراجعة: نعيم حيماد

وأعماله،  بروك  بيتر  حياة  نتذكر  زلنا  ما  أننا  بادعائنا 
كل  حتذيراته  يف  التفكير  يف  نستغرق  أن  رمبا  ميكننا 
فقدت  وقد  البشرية،  طبيعة  حول  املاضية  السنني  تلك 
قدرتها على استحضار العواطف عبر مالحظات مباشرة 
على  املبنية  السياقات  هذه  متخيلة.  إنسانية  لسياقات 
الذي  األثر  وتنتج  مستفزة،  دوماً  هي  اإلنساني  احلدث 
يتوخاه اليونان، وهو أن حتشرنا يف تعلق عاطفي مباشر 
نسأل  أن  أيضاً،  ولكن،  البشري،  الوضع  نتأمل  يجعلنا 
ما  يفعلوا  أن  اإلبداع،  باسم  البشر،  يقدر  كيف  أنفسنا 
األشكال  ناحية  من  سواء  بعضا؟  بعضهم  جتاه  يفعلونه 
املادية لالعتداءات العنيفة، أو تلك األشكال من اإلساءة 
ممارستها.  أيضاً،  بوسعنا،  التي  السيكولوجية  العاطفية 
مراراً  تذكرنا  الدراما/املسرح،  وحتديداً  الفنون،  إن 
وتكراراً باملكان الذي ميكننا، نحن البشر، بلوغه بقدراتنا 
وأنا  إنسانيتنا.  يكبح  ما  نعطل  فقط  أننا  لو  اإلنسانية، 

يف املراحل األخيرة من كتابة هذه املقالة، بدا العالم يف 
موقف رهيب بتعاطيه مع أعمال القتل بباريس التي قتل 
التابعني  القتلة  ثلة من  129 من األبرياء على أيدي  فيها 

لداعش.

لقد قال بروك الذي ال يزال يعمل وهو يف الـ 90 من عمره 
كما لو أنه يف ريعان شبابه:

“ثمة عدم اتزان يف داخلنا، إذ إن العجل الذهبي 
للقوة العاقلة يُبجل على حساب املشاعر والتجارب 
الصادقة. إن القوة العاقلة وحدها التي مبقدورها 
أن حتمينا من الشعور الصادق، واالختناق، وإخفاء 

الروح يف ملة من الوقائع واملفاهيم املبهمة ”.

)مؤمتر الطيور: جون هيلبيرن ص: 69، فابير & فابير(1
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ت�أمالت حول أشكال المسرح والدراما

يُعد التمييز الزائف بني معاني ومفاهيم كل من “املسرح” 
و »الدراما« باعتبارهما فرعني منفصلني، حتدياً آخر لنا، 
نحن الذين نستخدم األشكال الفنية للدراما لالنخراط يف 
كل ما »تقدمه احلياة لنا«. إن املسرح والدراما يلتقيان على 
 Taylor( كولريدج  تايلر  صاغها  التي  املشتركة  األرضية 
Coleridge( يف »التعليق اإلرادي لعدم التصديق«،2 أو كما 
نستخدمه عادة يف لغتنا املبسطة بتسميته »بناء االعتقاد«.3 
إن هذه القدرة املذهلة للعقل على القبول التلقائي للخيال 
أنه/كان حقيقياً، هي يف صلب  لو  كما  القصصي احلي، 
بالنسبة  احلال  هو  كما  للدراما/املسرح،  الفنية  األشكال 
لسيرورة الفعل احلي يف حلظة الزمن الفعلية، التي متثل 
بؤرة االهتمام، بدل تتبع أين يظهر الشكل الفني نفسه. على 
سبيل املثال، ليس بالضرورة أن يكون املسرح يف أرضيات 
مقدس  فضاء  أي  يف  حتى  وال  املقدسة،  الوطني  املسرح 
معتمد آخر. فنحن نشهد شكل املسرح يف املواجهات األولى 
العالم من  التي ينخرط فيها األطفال وهم يحاولون فهم 
وبحركات عفوية  يخترعونه،  الذي  اإليهامي  اللعب  خالل 
تكتسب  عندما  أو  رمبا؟  حيًة  وتصبح  ُدماهم  يستنطقون 
األغراض التي حولهم معاني أخرى؛ فالكرسي يرمز لبيت 
الديناصور  ودمية  البيت،  سقف  تصبح  والوسادة  الدب، 
للدببة. نستطيع أن نعترف أن كل هذه  أماً  تكون للحظة 
األنشطة هي مبثابة شكل املسرح، وبالنسبة للطفل، فإنها 
»كما لو« أن الدب باستطاعته الكالم، والعيش يف بيت ذي 

سقف، والدخول يف حوار مع الديناصور/أّم الدب.

بيد أنه عندما )أو إذا( يستحضر أحد األطفال عناصر 
درامي«،  »لعب  لدينا  يكون  اإليهامي،  لعبهم  يف  التوتر 
ما  طفل  لعب  يف  اآلن  الصغير  الدب  يصبح  رمبا  حيث 
تائهاً، وال يجد أمه ... وتصبح التوترات ملموسة يف هذا 
يجدوا  أن  الالعبني  من  متطلباً  الزمن،  مرور  مع  اللعب 
احللول لكل ذلك الذي اخترعوه يف الزمن اآلني - سيرورة 
حتويل املظهر التي تعتبر السمة الفريدة لوسيلتنا العجيبة 

واملتحولة الشكل.

بالنسبة لي، فإن سيرورة حتويل املظهر هذه، حتدث سواء 
هيمن الشكل املسرحي كما يف »املسرح/الدراما« أو هيمنت 
العناصر الدرامية كما يف »الدراما/املسرح« . إن عناصر 

»الزمن اآلني« تختفي من واقع حياتنا ويحل محلها بناء 
االعتقاد بالزمن اآلني اخليالي القصصي، وكلما اختبرنا 
لو«  »كما  أصبحت  احلالي،  الزمن  بصفته  الفني  الشكل 
صفة واقعية. إنه التعليق اإلرادي لعدم التصديق، ولكنه 

أيضاً تعليق لـ »الزمن«!

كثير  جداً،  رائجة  الصراع  درامات  كانت  املاضي،  يف 
أشبه مبحاولة  كان  وهذا  غاضبة،  وأمزجة  الصياح،  من 
كانوا  الذين  املشردين  الناس  كل  من  التخلص  املأمورين 
يخيمون يف املنتزهات العامة. إذا كنَت متواجداً يف حقل 

الدراما لوقت طويل مثلي، ستعرف ما أقصده هنا!

للدراما،  إيست  نورث  مدرسة  يف  متدرب  دراما  وكمعلم 
ملدة  كامل  بدوام  كطالب  املاجستير  شهادة  نلت  حيث 
سنة مع الدكتورة دوروثي هيثكوت، والدكتور جون فاينز، 
وغيفن بولنت، وجدت أن استخدام كلمة »شكل« كان مفيداً 
جداً لفهم كيفية إعطاء معنى للكلمتني اللتني بدتا أيضاً 
أنهما تولدان ثغرة بني املمارسني الذين وثبوا للدفاع عن 
لقد  التحدي.  من  حملة  هناك  كان  إذا  السيما  االثنتني، 
عملت على مدى خمس عشرة سنة املاضية مع الدكتورة 
ألشجع   ،)2011 العام  وفاتها  )وحتى  هيثكوت  دوروثي 
املدارس على تبني نسقها الدرامي عباءة اخلبير، كأسلوب 
جتارب  يف  وتضمينها  والدراما  املسرح  أشكال  لتدريس 
التعلم، وبخاصة يف املدارس االبتدائية. وليكن يف علمكم 
أنني تلقيت منها أيضاً دروساً خصوصية سنوية منذ العام 
1982، تخللها العديد من النقاشات حول التعليم، والدراما 
أحدث  ولكن  ميدالندز.  بويست  دراستها  يف  واملسرح 
األعمال ركز على تعقيدات واحدة من أروع اختراعاتها: 

عباءة اخلبير.

املعقدة  التفاعالت  أن  جداً  واضحاً  أصبح  ما  وسرعان 
واستحضار شكل  التعلم،  يف  الدراما  استخدام شكل  يف 
املسرح يف البنيات املصممة لبناء االعتقاد، أدى إلى فهم 
يف  االستراتيجيات  وضع  ومناهج  ملهارات  وضوحاً  أكثر 

تطبيقات املنهاج الدراسي لعباءة اخلبير.

د. هيثكوت: »الدراما واملسرح؟ إنهما وجهان لعملة واحدة 
األكثر  تعاليمها  يف  جاء  كما  أو  لوك!«  يا 

قساوة.
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والدراما،  للمسرح  عدة  جتليات  »هناك  هيثكوت:  د. 
تكف  أن  حاول  بتجاربك!  مكبل  إنك  لوك، 
عن التركيز على واحدة منها فقط، وتشعب 
الفنون  كل  النهاية  ففي  تفكيرك،  يف  قلياًل 
تُعنى بتطوير تسامح عال إزاء الغموض ...«.

حاولت جاهداً مع هذين التأنيبني املشروعني من معلمتي 
أن أحول هذه املفاهيم إلى ممارسة عملية. فبعد كل ذلك، 
إذا كنت سأعمل يف آخر املطاف مع معلمني آخرين، لكي 
أن  بالتأكيد  فعلي  ذلك،  كل  إلى  توصلنا  كيف  لهم  أمرر 

أعرف ما الذي كنت أحتدث عنه؟

حسنًا، ما الجدوى من اضطالعنا أو عدم 
اضطالعنا بالدراما/المسرح؟

باعتبارنا لكلمات بروك يف البداية حول قدرة املسرح على 
جديد«،  من  والبدء  شيء  كل  »لنسيان  الفرصة  إعطائنا 
بالبحث يف  اليونانيني  قيام  بفهم سبب  نبدأ  أن  نستطيع 
ففهم  املسرحي.  الشكل  أخذت  التي  الدرامات  أعماق 
احلب القائم على اجلنس بني األم وابنها كما مت تصويره 
أحداث  متثيل  اإلنسانية.  عبر  ميتد  ملكاً،  أوديب  يف 
على  يساعدنا  الشكل،  بهذا  ومجيدة،  ومزعجة  محرمة 
به.  نتصرف  الذي  بالشكل  نتصرف  وملاذا  كيف  فهم 
فأشكال املسرح/الدراما ممكنة فقط عبر تفحص الناس 
وتصرفاتهم التي يقومون بها يف حلظات من الزمن، ولكنه 

ذلك الزمن السحري- الزمن الدرامي.

للنظر بعمق يف دوافعنا  الوقت  لنا  مثل ذلك الزمن يتيح 
العميقة  والقيم  حياتنا،  وأناط  واستثماراتنا،  اخلاصة، 

التي نحملها معنا.
وقت للتمعن
وقت للتأمل

ومع ذلك وبغرابة، نعلم يف كل ثانية أننا متورطون، نشهد 
هناك  نقاسيه.  أو  القصصي  اخليال  يحدث يف  ما  على 
التداعيات  تختفي  القصصي،  اخليال  زمن  يف  بالطبع، 
احلقيقية. ولكن هذا ال يعني أنه ال توجد أي اضطرابات.

)Tony Harrison( يف مسرحيته  هاريسون  توني  يلتقط 

أوكسيرينخوس«  أثر  »مقتفو  والسهلة  والعميقة  املذهلة 
عناصر عميقة وملتوية للعنصرية املؤسساتية، واالستعمار 
كيف  تفضح  التي  الفكرية  للجرأة  واإلساءة  البريطاني، 

تبقي االنقسامات الطبقية الناس فقراء روحياً وعقلياً.

اليوناني  املاضي  من  مسرحية  داخل  من  مسرحيته  إن 
تتصادى مع ثقافتنا بشدة يف اللحظة اآلنية للزمن. ولكن 
على  يعمال  أن  هي  والدراما  املسرح  وظيفة  إن  بالطبع، 
»العجل  يُذبح  الروح اإلنسانية فينا، وأن  اإلزعاج، وإيقاظ 
الذهبي ذو القوة العاقلة«، لهنيهة على األقل، ليعطي مجاالً 
إلنسانيتنا أن تثار، ومرة ثانية، مع ضمان أن يُلقى بنا يف 
اجلوهر الباطني لذواتنا العاطفية والفكرية. يف مكان كهذا، 
تقف القيم عينها التي تشكل جوهر حياتنا وهي ترجتف 
وتفتح لنا مجاالً لنمعن النظر يف أنفسنا ونعرف من نكون.

باملسرح  اخلاصة  الفنية  األشكال  لدينا  تتوفر  لم  وإذا 
والدراما؟

يدعي إدوارد بوند )Edward Bond( أننا من دون دراما 
لالنهيار  آيلة  حضارتنا  إن  أخرى،  بكلمات  »سنموت«. 
من دون الدراما، ألننا سنجبر على أن نضي حياتنا يف 
إن  عاطفياً.  ومشحونة  عميقة  مبادئ  أي  من  خال  عالم 
احلياة واألحداث تتآكلنا يف ذلك املفهوم الكوني املسمى 
بالـ»أنتروبيا«.6 إنه قانون الطبيعة الكوني الذي يتطلب من 

كل شيء أن يعود إلى وضعيته األصلية.

إذا  وبخاصة  املفهوم،  هذا  يف  الستكشافه  الكثير  هناك 
الرائع  اإلنساني  املجازي لوصف عرقنا  اعتمدناه مبعناه 
ملصطلحه  العظيم  املسرحي  الكاتب  هذا  يلمح  رمبا   ...
لـ»العقل كمكان«، حيث تستلقي  املوقع اخليالي  »املوقع«. 
إنسانيتنا عارية أمامنا، لتسمح لنا بتمعنها بعيداً عن قوتنا 
العاقلة، وننظر ملياً ملا يحدث بني الناس يف سياقات كونية 
وخيالية؟ قد يكون رمبا هذا املقام مثالياً لبريخت إلعطاء 
آراءهما  وبوند  بروك  لدى  أن  من  الرغم  على  »درسه« 

املختلفة حول املايسترو األملاني.

طريق اخلير يعلم أننا بحاجة إليه اآلن. ترحال، وحرب، 
وأعمال قتل انتقامية، وتعصبات دينية متأصلة، وبطالة، 
تواجه  التحديات  هذه  كل  إن  جداً.  طويلة  حياة  ودورة 
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اإلنسانية. ومن دون توفر وسائل ملواجهة واستيعاب وتهدئة 
مثل هذه األحداث، كما هو ممكن يف املسرح/الدراما، إلى 
معنا  املسافرين  البشر  برفقائنا  العميق  اهتمامنا  جانب 
يف هذه احلياة، كيف سيكون بإمكاننا أن نخترع سلوكات 
للتغلب على املشكالت؟ من دون هذه اإلمكانية، سنموت 

حتماً، وليس فقط موتاً مجازياً.

أثر التعليم القوي للمسرح/الدراما

احلياة  ودراما  الصورة  دراما  أحدثته  الذي  األثر  إن 
احلقيقية، مؤخراً، على نطاق عاملي واسع، والذي ارتبط 
بالطفل السوري ذي اخلمسة أعوام الذي ظهر وهو ملقى 
على شواطئ جزيرة يونانية، أشعل إنسانيتنا. فلم نستطع 
أن نرى يف مخيلتنا سوى »املوقع« وهو ماثل أمامنا. مشهد 
األب املنهار، واألم املثكلة باحلزن، وفظاعة مشهد الشرطي 
كلنا  وقد متلكتنا  الطفل.  برفق جثة  يحمل  وهو  اليوناني 
الذين شهدنا من بعيد كل ما يحصل  دموع األسى، نحن 
هناك، وضمن مسافة إطار لكل أولئك الذي يشاهدون عن 
قرب تلك املأساة احلية. ولكن هذه املرة، لألثر تداعيات 
وال  املسرح/الدراما،  خياالت  هناك  يكن  لم  حقيقية. 
إمكانية تعليق إرادي لعدم التصديق يف حالة الرغبة فيه.

الفظاعة،  تلك  كل  عاطفياً  ندرك  أن  تعلمنا  كيف  ولكن، 
ونسمح لها بأن تلمس أعمق درجات إنسانيتنا؟ سأجادل 
عليها،  لالشتغال  اخليال  أفعال  وجود  دون  أنه  بحماسة 
كانت ستخبرنا بشكل محايد،  العاقلة وحدها  فإن قوانا 
آخرون  كل حال سيقوم  وعلى  ليست مشكلتي،  »هذه  أن 
بحلها«. رفيق سفر كهذا سيكون بالنسبة لي كإنسان يف 

جهل عاطفي مرعب.

إنه يف مجال الفنون الدرامية نغذي ونحفز اخليال ونطور 
القدرة على التكهن بالتبعات عبر التجرؤ بجلب التحدي 
يف  املصورة  األحداث  إن  التحدي.  على  واجلرأة  إلينا، 
اآلنية  اللحظة  يف  تُبنى  للدراما/املسرح  الفنية  األشكال 
للزمن، حيث نتخيل أنفسنا يف سياقات اخليال القصصي 
األماكن  يف  اآلخرين  مع  سواء  االعتقاد،  ببناء  لنحظى 

العامة، أو يف خصوصية خياالتنا الدرامية.

عبر  احلياة  نشاهد  لكي  أساسية  الدراما/املسرح  إن 

عيون اآلخرين من خالل التخيل، وأخذنا أدواراً ألنفسنا 
مموضعني إيانا يف مكانهم، كما يقول بروك:

»... إخفاء الروح يف ملة من الوقائع واملفاهيم املبهمة«.
إنه أمر مستحيل.

الهوامش:

* متت ترجمة ونشر هذه املقالة خصيصاً ملجلة رؤى تربوية بإذن من 
لوك أبوت.

مرجع املقالة األصلي:
SOS! RESCUING HUMANITY THROUGH THE 
ART FORMS OF THEATRE AND DRAMA
Luke Abbott Ramallah January 2016

• عمل لوك أبوت منذ العام 2005 على تطبيق ناذج لعباءة اخلبير مع 
معلمني يف الصفوف املدرسية حول العالم، وقد اضطلع مؤخراً بوظيفة 
)فلسطني(،  القطان  احملسن  عبد  مؤسسة  لدى  والعمل  مستشار، 
إضافة إلى كونه مديراً ومعلماً يف املدرسة الصيفية : الدراما يف سياق 

تعلمي- جرش، األردن لطالب معلمني ضمن السنة الثالثة.
يشغل لوك منصب الرئيس الثاني للرابطة الوطنية لتدريس الدراما- 

بريطانيا )NATD(، عقب وفاة دوروثي هيثكوت العام 2011.
1 Conference of the Birds: John Heilpern P. 69 Faber& 

Faber1977.
2 willing suspension of disbelieve.
3 make believe.
يف  الرئيسة  األفكار  من  واحدة  هي  التغير(  )ضابط  األنتروبيا   4
الفيزياء الكالسيكية أدخلها يف العلم ر. كالوسيوس. ومن وجهة نظر 
الطاقة  قابلية  عن  تعبر  األنتروبيا  فإن  الكبيرة،  األشياء  يف  البحث 
للتحول: فكلما كبرت األنتروبيا يف نسق ما، قلت قابلية طاقته للتحول 

)املوسوعة الفلسفية ليودين وروزنتال(.

جانب من مشاركة املعلمني يف مساقات املدرسة الصيفية 
»الدراما يف سياق تعلمي« جرش األردن- 2017.
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الولوج إلى أي مهنة، يرتبط أمّيا ارتباط بالتسلح بالكفايات 
وبعيدا  بها.  املنوطة  باألدوار  وبالوعي  ملزاولتها،  األساس 
عن طرح السؤال هل التفتيش التربوي مهنة أم ال؟ ميكن 
أن نطرح سؤاالً آخر أكثر إحلاحاً ومشروعية: ما هي مهنة 
اإلشراف التربوي؟ وما هي كفاياتها األساسية؟ وما هي 

األدوار املنوطة بها؟

»عملية  يلي:  مبا  التربوي  اإلشراف  مهنة  تعريف  ميكن 
تفاعلية إنسانية اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى املدرس 
املهني إلى أعلى درجة ممكنة«. يتضح من خالل التعريف 
يف  املساهمة  هي  للمشرف  األساس  املهمة  أن  السابق، 
واملتواصل  احلثيث  بالسعي  وذلك  املدرس،  عمل  مهننة 
إلى الرفع من مستوى الكفايات املهنية لديه، إضافة إلى 
االجتماعي،  سياقها  يف  باملدرس  عالقته  أنسنة  ضرورة 
ومحاولة التخلص من سلبيات العالقة املهنية التراتبية، يف 
إطار التفاعل اإليجابي املثمر وبناء على التواصل املستمر.

وغني عن البيان أن هذا التعريف ينسجم مع التصورات 
والنماذج احلداثية ملهنة اإلشراف التربوي، التي تنأى به 
التصاقاً  أكثر  جعلته  التي  التقليدية  التصورات  كل  عن 
باملراقبة والتتبع أو التفقد.1 ومن أجل أن يصل املشرف 

توجيه عمل المشرف 
الرتبوي بتقنية تحليل 
الممارسات المهنية

عبد العزيز مطيع*

التربوي إلى حتقيق هذا الغرض، ال بد أن يتسلح مبجموعة 
من الكفايات املهنية األساس، وعلى رأسها:

القدرة على تشخيص األداءات املهنية للمدرسني. ¨
القدرة على قيادة الفريق التربوي. ¨
القدرة على ضبط احلاجات األساس للتكوين املستمر. ¨
القدرة على حتسني األداءات املهنية للمدرسني. ¨

الكفايات  أن  الفرنسي  النموذج  يعتبر  السياق،  هذا  ويف 
األساس  األبعاد  يف  تتمركز  للمشرف،  األساس  املهنية 

التالية:

بعد تقني: يرتبط بتحليل املمارسات املهنية للمدرسني. ¨
بعد قيادي: يرتبط بالقدرة على قيادة فريق تربوي. ¨
بيداغوجي  ¨ مشروع  بتسطير  يرتبط  تنظيمي:  بعد 

وتنفيذه وتقوميه.

اإلشراف  مهنة  وتطوير  جتديد  إلى  الدعوة  أفق  ويف 
توجيه  أهمية  لتوضيح  التالي،  املقال2  التربوي، نخصص 
املمارسات  حتليل  تقنية  بنموذج  التربوي  املشرف  عمل 
املهنية. وليس الغرض منه الدعوة إلى تبني هذه التقنية 
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التقني  الطابع  وإضفاء  التربوي،  املشرف  لعمل  كموجه 
لبلوغ مجموعة من  على مهامه، بقدر ما نعتبرها وسيلة 

املرامي، منها أساساً:

السعي إلى رفع جودة األداء املهني للمدرس. ¨
الدفع باملدرس إلى الوعي بالهوية املهنية التي حتكمه،  ¨

وخلق مسافة نقدية معها.
اعتبار التحليل اجلماعي للممارسات مدخاًل للممارسة  ¨

.)la pratique réflexive( »املتبصرة »املمارسة التأملية
خلق االنسجام الداخلي بني حاجات التكوين املستمر  ¨

والتأطير والبحث، بناء على عمليات حتليل املمارسات 
املهنية.

التفكير اجلماعي يف املداخل األجنع واألنسب لتعديل  ¨
املرتبطة  سواء  املهنية؛  املمارسات  ومعاجلة  وتصحيح 
بالتدريس، أو بنقل املعارف، أو باألبعاد العالئقية داخل 

العملية التعليمية التعلمية.
التربوي  ¨ لإلشراف  التقليدية  النماذج  عن  االبتعاد 

امللتصقة باملراقبة والتفقد.

التقنية يف عمل املشرف  تبيان أهمية هذه  إلى  وسنعمد 
التربوي، من خالل النقط التالية:

حتديد مفهوم حتليل املمارسات املهنية. ¨
لتحليل  ¨ احملايثة  والقضايا  املشكالت  أهم  حتديد 

املمارسات املهنية.
خالل  ¨ من  املهنية  املمارسات  حتليل  لتقنية  التأريخ 

البحث يف جذورها التاريخية.
املهنية  ¨ املمارسات  القائمة بني حتليل  العالقة  توضيح 

ومشكلة املعرفة.
رسم مالمح العدة اإلجرائية لتحليل املمارسات املهنية. ¨

إلى حلبة  املدرس  إدخال عمل  األساسي من  املقصد  إن 
قيام  وإمكانيات  شروط  خلق  هو  اجلماعي،  التفكير 
التفكير الذاتي لدى املدرس يف ممارساته، وجعلها محط 
الفاعلة والفعالة،  للعقل، وبالتالي املساهمة  نقد وإعمال 
إلى جتويد ممارساته  به  والدفع  املعلم،  إغناء جتربة  يف 

وأدائه املهني.

جانب من لقاء الباحث مالك الرمياوي مع معلمي نعلني ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- نعلني 2017.  
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مفهوم تحليل الممارسات المهنية:  .1

تشكل املمارسات املهنية للمدرس نسقاً متكاماًل ميكن من 
عدة،  جهات  أو  قطاعات  إلى  تقسيمه  املنهجية  الناحية 

منها:

ممارسات مهنية تعليمية داخل الفصل أو خارجه. ¨
)التكوينات،  ¨ نظامية  وضعيات  يف  مهنية  ممارسات 

االجتماعات ...(.
املؤسسة  ¨ داخل  باإلشعاع  مرتبطة  مهنية  ممارسات 

وخارجها.
ممارسات مهنية نقابية. ¨

وحتليل املمارسات املهنية ميكن أن ينصب على واحد من 
هذه القطاعات، ومجال الدراسة يف هذا املقال ينحصر 
الذي  والتعريف  التعليمية،3  املهنية  املمارسات  يف  أساساً 
إلى  تستند  تقنية  بأنها  املهنية،  املمارسات  لتحليل  نتبناه 

توجهني أساسيني ميكن اجلمع بينهما:

التوّجه األول يعتمد على مالحظة ووصف املمارسات  ¨
من قبل أشخاص خارجيني )املكّون، املنشط، ...(.

التوّجه الثاني يعتمد على مالحظة املمارسات وحكيها  ¨
وسردها من قبل املمارس نفسه.

التعليمية  املمارسات  جعل  يتم  معاً،  التوجهني  كال  ويف 
الصغرى  املهنية  اجلماعات  إطار  يف  للتحليل،  كموضوع 
بغرض املهننة، و/أو تطوير األداء، و/أو التكوين األساسي 
مهنية  بهوية  ارتباط  ويف  معينة،  مهنة  داخل  املستمر  أو 
معينة. إن مفهوم املمارسات املهنية يرتبط مبفاهيم كثيرة، 
لعل أهمها وأبرزها مفهومي املمارسة املتبصرة، واجلماعة 

املهنية الصغرى لتحليل املمارسات املهنية.

أ. املمارسة املتبصرة:
لطريقة  النقدية  بالنظرة  املتبصرة  املمارسة  ترتبط 
لألفعال  واجلماعي  الفردي  بالتحليل  والقيام  األداء، 
وترتبط  بعدية.  أو  قبلية  بطريقة  سواء  البيداغوجية؛ 
هذه النظرة النقدية بالوعي باالنسجام أو عدم االنسجام 
وهذه  واملمارسات.  املعتقدات  بني  واألفعال،  األفكار  بني 
الطريقة، ال ميكن القيام بها إال إذا كانت للممارس القدرة 

التطور؛ أي أن  على تقدمي ممارسته باعتبارها يف إطار 
املمارس يتصور ممارساته كشيء قابل للتعديل واملراجعة 
خالل التكوين األساسي أو املستمر، أو املمارسة الفعلية 
للمهنة. ويرتبط األمر بالقدرة على التفكير يف املمارسات 
بطريقة ذاتية، وأيضاً بالقدرة على جعلها محط مناقشة 
ومساءلة من طرف اآلخرين.4 واملوضوعات التي ميكن أن 

تنصب عليها املمارسة املتبصرة، تنقسم إلى:

موجهات  ¨ وهي:  األولى،  الدرجة  من  موضوعات 
التدريس، مكونات الوضعية التعليمية، الذات املهنية.

السياسة  ¨ وهي:  الثانية،  الدرجة  من  موضوعات 
التربوية، فلسفة التربية، املشكالت االجتماعية للتربية 

والتعليم.

وترتبط األطر الفلسفية للممارسة املتبصرة بأعمال جون 
ديوي )Dewey(، وله كتاب يف هذا الصدد حتت عنوان 
 sur le développement( التبصري  الفكر  تنمية  حول 
 )schon( وأيضاً أعمال شاون ،)de la pensée réflexive
 sur la( املمارسة املتبصرة الذائع الصيت حول  يف كتابه 

.)pratique réflexive

ب. اجلماعة املهنية الصغرى:
يقصد بها املهنيون الذين يشكلون جماعة بغرض حتليل 
بتنشيط من طرف  واختياري  ممارساتهم بشكل طوعي، 
تنشيط جماعات  به يف مجال  أو مكون، معترف  منشط 
حتليل املمارسات. وخللق جماعة حتليل املمارسات، ال بد 

من احترام مجموعة من املبادئ، وهي:

من  ¨ بطلب  املمارسات  حتليل  إلى  الدافع  يكون  أن 
املهنيني، لتفادي ظهور مقاومات سيكولوجية.

حتليل  ¨ جلسات  فيه  تعقد  الذي  املكان  يكون  أن 
ويوحي  الكالم  على  محفزاً  املهنية،  املمارسات 

بالطمأنينة والسكينة.
أال يتجاوز عدد أعضاء جماعة التحليل 12 عضواً على  ¨

أكبر تقدير.
أن يتم عقد جلسات حتليل املمارسات املهنية خارج مقر  ¨

العمل املهني، خللق مسافة معينة مع املعيش املهني.
أي  ¨ تربطه  وال  املؤسسة،  خارج  من  املنشط  يكون  أن 

عالقة تراتبية مهنية مع أعضاء جماعة التحليل.
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تعقد جلسات حتليل املمارسات مبعدل مرة أو مرتني  ¨
يف الشهر، مبدة زمنية تتراوح بني ساعتني إلى ثالث 

ساعات.
تتم  ¨ التي  والتحليالت  التبادالت  احترام سرية  ضرورة 

داخل جماعة حتليل املمارسات.
الرأي  ¨ احترام  لضمان  اجلماعة  داخل  تعاقد  خلق 

اآلخر، وحسن اإلنصات واملشاركة الفاعلة.

والتساؤل األساسي واجلوهري الذي ميكن أن نطرحه 
يف سياق هذا املقال، هو:

تنسجم . 1 التقنية جلعلها  مبادئ هذه  تطويع  هل ميكن 
مع مجال التعليم، ومع مهنة اإلشراف التربوي بشكل 
عقد  مكان  التاليني:  املبدأين  وباخلصوص  خاص، 
منشط  وعالقة  املمارسات،  حتليل  جلسات  لقاءات 
جلسات حتليل املمارسات مع أعضاء جماعة التحليل؟

املشرف . 2 بني  التربوي  التعاقد  يكون  أن  ميكن  هل 
التربوي ومجموع املعلمني، الذين يعبرون عن الرغبة 
يف انتمائهم بشكل طوعي جلماعة حتليل املمارسات 
مع  الّذكر  سابقي  املبدأين  لتكيف  آلية  املهنية، 
خصوصيات مجال التعليم، واحلفاظ يف الوقت نفسه 

على جوهر تقنية حتليل املمارسات املهنية؟

2. مشكالت وقضايا:

عرضاني،  بشكل  املهنية،  املمارسات  حتليل  تقنية  تطرح 
مجموعة من القضايا واملشكالت، ميكن إجمالها يف ثالث 

قضايا رئيسة، وهي:

الهوية املهنية للمدرس. ¨
الغيرية املهنية. ¨
مفهمة املمارسات التعليمية. ¨

وترتبط مشكلة الهوية املهنية بقدرة منشط جماعة حتليل 
املدرس،  جتربة  على  االنفتاح  على  املهنية  املمارسات 
وكذا  املهنية،  التي حتكم تشكل هويته  الدينامية  وحدس 
اقتداره على الوعي بهذه الدينامية. فالهوية املهنية جزء 
وتتقاطع  املهني،  مساره  ومن  املعلم  جتربة  من  أساسي 
فيها مجموعة من احملددات والشروط والعوامل النفسية 

حيث  من  املعلم متتد  إن جتربة  والثقافية.  واالجتماعية 
كجسم  التدريس  هيئة  إلى  االنتماء  حلظة  من  الزمن 
اجتماعي إلى اإلحالة على التقاعد. وترتبط بتاريخ املعلم 

املهني، وبتوجهاته األكادميية والعلمية وحتى السياسية.

وتعرف هذه التجربة مجموعة من املسارات الناجحة أو 
الفاشلة، وباإلشعاع الذي يخلقه املعلم يف محيطه املهني 
واملدرسي. وتسهم هذه التجربة، بشكل واع أو ال واع، يف 
وميكن  معينة،  دينامية  وفق  محددة  مهنية  هوية  تشكيل 
للمعلم يف  املهنية  الهوية  تعرفها  التي  الديناميات  إجمال 

خمس ديناميات،5 وهي:

مستمر  ¨ بشكل  املهنية  الهوية  تغيير  التحول:  دينامية 
كتعبير عن عدم الرضا واالستقرار.

دينامية االستقرار: االستقرار يف هوية مهنية ُمرضية  ¨
ومقنعة.

دينامية الركون: اخلضوع لهوية مهنية محبطة. ¨
دينامية احملافظة: احلفاظ على هوية مهنية مهددة. ¨
اآلخر  ¨ من  االعتراف  نزع  التشكيل:  إعادة  دينامية 

بالهوية املهنية املختارة.

إن عملية حتليل املمارسات املهنية داخل اجلماعات املهنية 
املعلم  لدى  تدريجي  لتشكيل وعي  آلية وسياق  الصغرى، 
وأخد  الهوية  هذه  يف  للتفكير  ومناسبة  املهنية،  بهويته 
مسافة معينة منها، بغرض تعديلها أو احلفاظ عليها أو 

حتويل مسارها وجتديد ديناميتها.

الذوات على  بقدرة  فترتبط  املهنية،  الغيرية  أما مشكلة 
الصغرى،  املهنية  اجلماعة  داخل  اإليجابي  التفاعل 
الفعل.  التجارب واملعارف ومعارف  لتبادل  وخلق إمكانية 
إلى  ينتمون  الذين  املمارسني  جماعة  أن  هو  واملفترض 
اجلماعة املهنية الصغرى، ال يعتبرون أنفسهم متنافسني 
بشكل  يوحدهم،  ذلك،  من  العكس  على  بل،  أعداء،  أو 
اجلماعة  ترسمها  التي  الغاية  هو  مشترك  َهمٌّ  قصدي، 
أكبر  اكتساب  أي  باملهننة؛  إما  واملرتبطة،  لنفسها  املهنية 
بالغيرية  وإما  فيها،  والتحكم  املهنية  الكفايات  من  قدر 
املهنية كمسألة وعي ترتبط بقدرة املمارس على مجاوزة 
التي حتكم  الرؤى  ذاته ووضع جتربته بني قوسني، وكذا 
مسألة  ليست  إنها  الغير.  على  واالنفتاح  بالعمل  عالقته 
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إلغاء للذات، أو تعظيم لآلخر بقدر ما هي مسألة تعزيز 
يف  ومعرفياً  وجدانياً  ومشاركته  لآلخر  اإلنصات  لقيم 
املوضوع الذي يعتبر قاسماً مشتركاً داخل اجلماعة املهنية 
واملشكالت.  واملعاناة  اآلالم  تقاسم  خالل  من  الصغرى 
االفتراضات  من  مجموعة  على  يتأسس  املفهوم  وهذا 

الضمنية، أهمها:

عملية  ¨ بفضل  التعديل  ممكنة  للمدرس  املهنية  الهوية 
املمارسة املتبصرة.

وتبادل  ¨ الذوات  لتفاعل  مجال  خللق  إمكانية  هناك 
املعارف ومعارف الفعل يف إطار البني ذاتية.

التي تهدف عملية  مفهمة املمارسات املهنية،  أما مشكلة 
بشكل  للممارسني  إكسابها  إلى  املهنية  املمارسات  حتليل 
غير مباشر، فترتبط بالشق املهاراتي لتحليل املمارسات 
املرجتلة  املمارسة  من  التدريجي  واالنتقال  املهنية، 
فيها،  واملفكر  واملعقلنة  املنظـمة  املمارسة  إلى  والعفوية 
تعريفها  أي  املمارسات،  مفهمة  على  القدرة  واكتساب 
ومدخل  أساسية  عملية  أغراضها  وإدراك  وحتديدها، 
أفعال  ممارسة  إلى  السبيل  فكيف  املهننة.  يف  أساسي 
مهنية )التخطيط، التدبير، التقومي( دون معرفة أو وعي 

مسبق مباهية هذه األفعال؟

املعرفة  بني  الزمنية  والهوة  املسافة  تقليص  عملية  إنها 
املمارسة.  والفعل على مستوى  )النظرية(،  بالفعل  اجليدة 
قدرة  هو  املستوى  هذا  إلى  الوصول  على  الدال  واملؤشر 
حتت  وإدراجها  وتصنيفها  املمارسات  تفّيؤ  على  املمارس 
إقدار  من خالل  ذلك مير  إلى  والسبيل  مقوالت محددة. 
املمارس على الوعي بخطاطة الفعل التي حتكم ممارساته. 
فاالنتقال من مستوى املمارس القليل اخلبرة إلى مستوى 
املمارس اخلبير، يتلخص يف القدرة على التفكير يف معرفة 
الذي  الفعل  ذاته معرفة حول  فاملمارس يحمل يف  الفعل، 
ميارسه، إال أن هذه املعرفة صعبة االستخراج أو الصياغة 
للمقاومة  تخضع  بساطة  بكل  ألنها  لها،  املنطوقة  اللغوية 
)مقاومة التحليل(. هناك صعوبة ملفهمة الدراية املتضمنة، 
والثاوية يف الفعل املهني، وانفالتها من التحليل، وصعوبة 
أو  بوعي  سواء  املكتوبة  أو  املنطوقة  اللغة  إلى  لتحويلها 
بدون وعي. واملخرج الوحيد املمكن هو »املفهمة«. ويف هذا 
الصدد، يعتبر جرار فرنو Gérard vergnaud(6 ( »يف عمق 
بدون  .. وال شيء ممكناً  املفهمة  الفعل جند  أو  املمارسة 
درايات  مفهمة  تتخذه  أن  ميكن  الذي  والوجه  املفهمة«. 

الفعل املهني، هو تصنيفها إلى مقوالت وناذج.

نظرياً،  إطاراً  تقدم  املهنية  املمارسات  حتليل  تقنية  إن 
بتحديد  وتهتم  الفعل،  معرفة  وتنظيم  لوصف  وإجرائياً 

جانب من لقاء مجموعة من شباب نعلني مع الفنان بشار خلف ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- نعلني، 2017.  
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املهني.  الهابتوس  وخطاطات  للفعل  املنظمة  اخلطاطات 
وضع  املجال،  هذا  يف  الكبرى  املنهجية  الصعوبات  ومن 
واحداً  واعتبارهما شيئاً  الذاتية،  املهني يف مقابل  الفعل 
دائم  بشكل  جند   .)indissociable( التفرقة  يقبل  ال 
بني  ومن  النظرية،  مقابل  يف  وضعها  يتم  املمارسة  أن 
الثنائية  هذه  املمارسات  بتحليل  املرتبطة  الصعوبات 

املضلّلة. وهذا التقسيم ينجم عنه:

االجتماعية  ¨ الصفات  من  مبجموعة  النظرية  ربط 
واملكتوبة  املفهومية  واللغة  اللغة  مبجال  املرتبطة 
عن  التمايز  الكونية،  الثبات،  صفاتها:  ومن  حتديدًا، 
اعتمادها،  إمكانية  االجتماعية،  والوضعيات  الذوات 

التراكم، النقل.
االجتماعية  ¨ الصفات  من  مبجموعة  املمارسة  ربط 

يف  الطارئ  وتغييره،  الواقع  حتويل  بأنشطة  املرتبطة 
للتمايز  القابلية  وعدم  واخلصوصية،  واملكان،  الزمان 
عن الذوات والوضعيات االجتماعية، وصعوبة توصيلها.

3. الت�أري�خ لتحليل الممارسات المهنية:

يف  وانتشارها  املمارسات،  حتليل  جماعات  ظهور  إن 
من  مبجموعة  ارتبط  امليادين،  من  كبيرة  مجموعة 
األحداث التاريخية والعوامل الثقافية على رأسها ازدهار 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية. وأبرز هذه األحداث ظهور 
سيجموند  مؤسسها  يد  على  النفسي  التحليل  مدرسة 
األعمال  بعد  فيما  ظهور  وكذا  األول،  املقام  يف  فرويد 
بلنت  ميشال  اإلجنليزي  النفس  لعالم  واملمّهدة  املؤّسسة 
)Michel balint( خالل ستينيات القرن املاضي. سيشكل 
التحليل النفسي األساس املمهد لظهور »جماعات حتليل 
املمارسات«، وهذا األساس يعزى إلى االعتبارات التالية:

¨  )paradigme( براديغم  على  النفسي  التحليل  اعتماد 
التحليل.

بروز مفهوم جماعة التحليل مع البدايات األولى مليالد  ¨
األربعاء«  اتخذ شكل »جماعة  الذي  النفسي،  التحليل 

مع سيجموند فرويد.

النفسي  التحليل  مدرسة  خالل  من  فرويد  أسهم  لقد 
ونقل  تعليم  أبستيمولوجية يف طريقة  قطيعة  إحداث  يف 

أن  اعتبر  إذ  النفسي،  التحليل  مبهنة  املرتبطة  املعرفة 
كباقي  اجلامعات  يف  تدريسه  ميكن  ال  النفسي  التحليل 
التخصصات على اعتبار أن الفرد ال بد أن يعيش بشكل 
فهم  قيام  إمكان  وشرط  النفسي.  التحليل  جتربة  ذاتي 
عميق ودقيق لنظرية التحليل النفسي، وإمكانية ممارسته 

كمهنة يستدعي شيئيني:

قيام عالقة محلل نفسي/شخص محلّْل. ¨
التحليل  ¨ إطار  يف  »موضوع«  العالقة  هذه  جعل 

الديداكتيكي لعمل احمللّل، وبخاصة بالنسبة للمحللني 
اجلدد واملبتدئني، وذلك لتحقيق غرضني:

لتشكيل جتربة معاشة وحية عند احمللل للسيرورات  «
النفسية الالواعية، وللطرق العملية للعالج النفسي.

يف  « املوظفة  عمله  بطرق  املعرفة  من  احمللل  متكني 
والتحويل  للتحويل  وإدراكه  باملريض،  عالقته  إطار 

املضاد، وإقداره على التحكم يف هذه العالقة.

لقد شكلت مدرسة التحليل النفسي، النواة األولى لظهور 
القول  ميكن  لدرجة  املهنية،  املمارسات  حتليل  جماعات 
التي  النقاشات  رحم  يف  ولد  النفسي  التحليل  إن  معها 
اتخذ مظهرين  التشكل  وهذا  دارت يف هذه اجلماعات. 

أساسيني:

مظهر احللقات العلمية التي كانت مجاالً للنقاش بني  ¨
املرض  حول  واملؤرخني  واألطباء  والفالسفة  األدباء 
النفسي، وهذه احللقات عرفت باسم »جماعة األربعاء« 

.»)groupe du mercredi(
على  ¨ االشتغال  فيها  يتم  التي  التحليل  جماعة  مظهر 

بغرض  به،  معترف  محلل  مبعية  املبتدئ  احمللل  عمل 
املعرفة بطرق اشتغاله  املهني، واإلقدار على  التدريب 

وإدراكه للعمليات الالواعية.

أعمال بالنت:
العامل  بدور  أعماله  بداية  يف  بالنت  ميشال  اهتم 
منظور  من  الزواج  مع مشكالت  التعاطي  االجتماعي يف 
القرن  منتصف  خالل  ماسة  كانت  فاحلاجة  نفسي، 
استقبال  لهم  ميكن  مختصني  نفسيني  حملللني  العشرين 
مشكالتهم  لدراسة  األزواج  من  صغرى  مجموعات 
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العالئقية الالواعية. ونظراً لوضع احمللل النفسي خالل 
نفسيني  محللني  توفر  وصعوبة  التاريخية،  الفترة  هذه 
 assistant( االجتماعي  العامل  ظهر  الكافية،  باألعداد 
لألزواج.  النفسي  التحليل  مبهمة  يقوم  الذي   )sociale
هؤالء العمال االجتماعيون سينتظمون يف إطار جماعات، 
هنا  من  املمارسات«.  حتليل  »جماعات  وسيشكلون 
البدايات األولى »جلماعات حتليل املمارسات« التي جاءت 
على شكل اجتماعات يف إطار جماعات صغرى يترأسها 
ليس  اإلنسانية،  بالعالقات  املعرفة  لتعميق  أكثر  أو  قائد 
عن طريق الدروس النظرية، ولكن باحلوار والنقاش حول 

حاالت واقعية عاينها أعضاء املجموعة.

ويف سنة 1957، سيظهر بلندن مليشال بالنت كتاب بعنوان: 
إلى  ترجمته  ستتم  الذي  واملرض،  مريضه  الطبيب، 
الفرنسية سنة 1960 من قبل املطابع اجلامعية الفرنسية 
 .)Le médecin,son malade et la maladie( حتت عنوان
عمله،  طريقة  إلى  بالنت  النفساني  احمللل  يعرض  وفيه 
التي ترتكز على التكوين على اإلنصات عن طريق العمل 
داخل مجموعة التحليل. إن سياق ظهور »جماعات بالنت« 
ارتبط مبمارسة العالج النفسي )psychothérapie( الذي 
يستند إلى استخدام التحليل النفسي. وإذا كان األمر، يف 
التحوالت  باملجال األسري، يف سياق  ارتبط  البداية، قد 
نهاية  سنوات  خالل  اإلجنليزي  املجتمع  يف  ظهرت  التي 
األزمات  من  الكثير  بظهور  اتسمت  والتي  اخلمسينيات، 
النفسية واالجتماعية الناجمة عن املجتمع الصناعي، من 
خالل التركيز على مشكالت الزواج، فقد حتول األمر يف 
طبيب/مريض،  العالقة  على  التركيز  إلى  ثانية  مرحلة 
الطبيب  جلعل  الالواعية  أبعادها  على  الضوء  وتسليط 
عميق  فهم  تكوين  على  وقدرته  العالقة  بهذه  وعي  على 
»جماعات  اجلماعات  هذه  ستشكل  العالقة.  هذه  لُكنْه 
البلدان  من  مجموعة  يف  وإشعاع  تأثير  مصدر  بالنت« 
األوربية، إذ ستظهر اجلمعية الفرنسية ملراكز االستشارة 
 L’Association Française des Centres de(7 :الزوجية

.)Consultation Conjugale -AFCCC

دخول حتليل املمارسات إلى املجال التعليمي:
واسع  تأثير  مصدر  تشكل  أن  بالنت  طريقة  استطاعت 
 ،1973 سنة  ويف  امليادين.  من  مجموعة  على  االنتشار 
بفضل  التعليمي  املجال  أرض  الطريقة  هذه  اقتحمت 

طريقة  أبدع  الذي   )jaquelévine( لفني  جاك  أعمال 
 ،)soutien au soutien( »جديدة حتت اسم »دعم الدعم
تهدف إلى حتليل ممارسات املعلمني. وقد عمل ابتداء من 
خالل  من  املجموعات  هذه  فيدرالية  رئاسة  على   1993
 Association des( الدعم«  دعم  مجموعات  »جمعية 
غالباً  األمر  ويتعلق   ،)groupes de soutien au soutien
مبجموعة تتكون من 10 إلى 12 معلماً ومعلمة، يدّرسون 
املادة نفسها، يجتمعون مع محلل نفساني خارج املؤسسة.

بشكل  املشترك  التفكير  على  الطريقة  هذه  وترتكز 
املشاكل  من  انطالقاً  اجلماعة،  أعضاء  بني  دميقراطي 
احلقيقية يف امليدان التعليمي، ويتمثل دور املنشط )احمللل 
النفساني( يف وضع جتربته لفهم طريقة اشتغال اجلهاز 
رهن  املضاد،  والتحويل  التحويل،  وميكانيزمات  النفسي 
املواجهة  للتعاطي مع املشكالت  املجموعة  إشارة أعضاء 

يف امليدان.

االنعتاق من قبضة التحليل النفسي:
إذا كانت طريقة جاك لوفني تستدعي ضرورة حضور محلل 
ممارسات  لتحليل  الدعم،  دعم  جلماعة  كمنشط  نفسي 
املعلمني، وتلح على ضرورة عقد هذه االجتماعات خارج 
املؤسسة، فإن أندري باريتي )André de Peretti( بحكم 
مكانته كمدير لشعبة سيكوسوسيولوجية التربية يف املعهد 
تقاليد  سيسن   ،)1976( البيداغوجي  للبحث  الوطني 
أن  على  التشديد  ضرورة  من  بالتخفيف  تقضي  جديدة 
نفسانياً،  محلاًل  املمارسات  حتليل  جماعة  منشط  يكون 
كما سمح بإمكانية عقد هذه االجتماعات داخل املؤسسات 
التعليمية. وشكل هذا التحول بداية القطيعة مع التقليد 
املمارسات  بجماعات حتليل  التحليل-نفسي، يف عالقته 
يف احلقل التعليمي، أو بعبارة اصح االنتقال، من جماعات 
حتليل املمارسات، بناء على البراديغم التحليل-نفسي إلى 

جماعات حتليل املمارسات بناء على براديغم التنشيط.

استمرار تأثير بالنت يف املجال التعليمي:
استمر تأثير مدرسة بالنت يف املجال التعليمي الفرنسي، 
إذ ستظهر سنة 1982 »جماعة حتليل املمارسات« على يد 
أستاذة علوم التربية بجامعة باريس 10 كلودين بلنشار لفيل 
)Claudine Blanchard Laville( يف إطار مركز لألبحاث 
 Centre de( حتت اسم مركز البحث يف التربية والتكوين
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إذ   .)Recherche Éducation et Formation -CREF
عملت يف البداية على تشكيل جماعات متجانسة تتكون من 
مدرسي مادة الرياضيات، والهدف املسطر لهذه اجلماعات 
هو فهم ما يقع يف السجل النفسي )للمعلم والّتلميذ(، عندما 
مهنية.  وضعية  إطار  يف  الرياضيات  بتدريس  املعلم  يقوم 
وعملت كلودين بلنشار لفيل، على البحث عن إمكانية إدراج 
التي  املمارسات،  جماعة حتليل  عمل  يف  العيادية  الكتابة 

كانت تعتمد أساساً على اخلطاب »جماعات القول«.

استلهمت  قد  لفيل،  بلنشار  كلودين  األستاذة  كانت  وإذا 
املجال  مع  تكييفها  على  عملت  فقد  بالنت،  طريقة 
واملعرفة  أطباء،  بالضرورة  ليسوا  فاملعلمون  التعليمي، 
ليست هي املرض. لقد خلقت أعمال هذه األستاذة تراكماً 
كمياً ونوعياً توج بخلق فريق متكامل بتنسيق مع األستاذ 
اتخذ شكل مركز   ،)Dominique Fable( فابل  دومينيك 
ألعمال  الناظم  واخليط  والتكوين.  التربية  يف  للبحث 
خالل  من  املعرفة  مع  العالقة  حول  تتمحور  املركز  هذا 
حتليل ممارسات املعلمني التعليمية داخل جماعات حتليل 

املركز  هذا  داخل  لالشتغال  العام  والتوجه  املمارسات. 
هو تطوير مجموعة من األبحاث حول التربية والتكوين، 

مرتبطة باملقاربة العيادية ذات التوجه التحليل-نفسي.

ظهور مجموعات البحث:
البحث«  »مجموعات  املاضي  القرن  نهاية  يف  ظهرت 
املمارسات  مجال حتليل  )groupes de recherche(، يف 
املهني يف العديد من البلدان. ومن أشهر هذه املجموعات 

على سبيل الذكر ال احلصر:
¨  Centre de Recherche en( مركز البحث التربوي بنانت

Education de nantes -CREN(، ويترأس هذا املركز 
مارغريت  نانت  بجامعة  التربية  علوم  أستاذة  الباحثة 
ألتيت )Marguerite Altet(. ويتبنى هذا املركز التحليل 

املتعدد للممارسات املهنية يف مجال التربية والتعليم.
¨  Centre de( مركز البحث يف التربية والتكوين واإلدماج

 Recherches en Education, Formation, Insertion
علوم  املتخصص يف  الدكتور  يترأسه  الذي   )-CREFI

.)Mrac Bru( التربية مارك برو

جانب من لقاءات األطفال مع املخرج املسرحي عيد عزيز ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- أريحا، 2017.  
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4. تحليل الممارسات المهنية ومشكلة 
المعرفة:

إن التعاطي مع حتليل املمارسات املهنية عموماً، واملمارسات 
سميك  بجدار  يصطدم  اخلصوص،  وجه  على  التعليمية 
 le statut du savoir( الفعل يرتبط بوضع »الدراية« يف 
 savoir( وبالقدرة على استخراج دراية الفعل ،)en action
الرئيسي  والسبب  املهني.  الفعل  يف  املختبئة   )d’action
يف ذلك هو صعوبة مفهمة الدراية املتضمنة، والثاوية يف 
التحليل، وصعوبة حتويلها  وانفالتها من  املهني،  الفعل 
إلى اللغة املنطوقة أو املكتوبة؛ سواء بوعي أو بدون وعي. 
الصدد  هذا  ويف  »املفهمة«،  هو  املمكن  الوحيد  واملخرج 
يعتبر جرار فرنوGérard vergnaud( 8( »يف عمق املمارسة 
أو الفعل جند املفهمة .. وال شيء ممكن بدون املفهمة«. 
والوجه الذي ميكن أن تتخذه مفهمة درايات الفعل املهني، 
املتضمنة،  واملفهمة  وناذج.  مقوالت  إلى  تصنيفها  هو 
قيمتها  تبدو  املهنية،  واملمارسات  األفعال  يف  واملختبئة 
بها  التصريح  من  نتمكن  عندما  أكبر  والنظرية  املعرفية 
ومبوجهاتها. وجرار فرنود )Gérard vergnaud(، يقول يف 
هذا الصدد: »املفهمة املتضمنة واحملايثة للفعل ال تكفي 
وحدها بشكل دائم، إنها تساهم يف التحول العميق عندما 
يتم التصريح بها، وإخضاعها للنقاش وتنظيمها يف نسق 
مفاهيمي متماسك من املفاهيم واملبادئ واملنطوقات؛ أي 
املهنية  املمارسات  وحتليل  نظريًا«.9  شكاًل  تأخذ  عندما 
من  وإخراجها  الفعل،  مبعارف  للتصريح  قيمة  يعطي 
كثيراً  يعول  ال  كما  والتجاهل،  والتكتم  العمومية  طابع 
يهدف  بل  للممارس،  الفردي  الطابع  ذات  التجربة  على 
يف العمق إلى جعل درايات الفعل محط تقاسم، ومشاركة 

داخل فريق العمل املتمثل يف اجلماعة املهنية الصغرى.

كل املمارسات التعليمية للمدرس ترتبط باملعرفة، ومبشكلة 
نقلها من املستوى النظري إلى مستوى الفعل. وعمل املعلم 
املتعددة  املعارف  من  كبيرة  مجموعة  بتوظيف  يرتبط 
معارف  ديداكتيكية،  معارف  املادة،  )معارف  بطبيعتها 
والتعاطي  التعامل  سياق  يف   )... ثقافية  معارف  القيم، 
تركيبي وحلظي،  بشكل  التعليمية،  املهنية  الوضعيات  مع 
وهو ما يضفي عليها طابع التعقد والتداخل. إضافة إلى 
إلى  التحويل  عملية  إلى  حاجة  يف  املعارف  هذه  كل  أن 
معارف الفعل. وميكن القول إن النواة الصلبة لعمل املعلم 

األخرى  املعارف  كل  أن  حني  يف  املادة،  مبعارف  ترتبط 
حتكم  وكلما  األصلية،  بالنواة  حتيط  التي  الهالة  مبثابة 
املعلم يف املعارف املرتبطة باملادة املدرسة، سهلت عملية 
استيعاب وتوظيف باقي املعارف من أجل مترير املعارف 
املرتبطة مبادة التخصص. ومن املعضالت التي يواجهها 
باعتبارها  تتراوح  التي  الديداكتيكي  النقل  معضلة  املعلم 
املستوى  متداخلة:  مستويات  ثالثة  بني  معرفية  مهمة 
األول يرتبط بتحكم املعلم يف الدرايات النظرية املرتبطة 
بالقدرة على  الثاني  املستوى  يرتبط  بتخصصه، يف حني 
حتويل هذه الدرايات النظرية إلى معارف مدرسية وقابلة 
للنقل، أما املستوى الثالث فيرتبط بوضع السيناريوهات 
التعليمية التعلمية املالئمة للبرامج واملناهج املدرسية لبناء 

هذه املعارف لدى التلميذ.

وحتليل املمارسات ميكن أن ينصب على املكّون الديداكتيكي، 
يف عملية حتليل املمارسات التعليمية، وهو يف هذه احلالة 
النقل  أو  التحويل  عملية  مفهمة  اهتمامه  نصب  يضع 
من مستوى املعرفة العاملة أو النظرية إلى مستوى املعرفة 
املدرسية. ليس كما يجب أن تكون، ولكن كما متت بالفعل 
عملية أجرأتها وحتويلها إلى ممارسة تعليمية يف ارتباط 

بسياق مهني محدد.

احتل مفهوم معرفة الفعل مكانة متميزة يف مجال حتليل 
يف  األساسي  االشتغال  ومدار  التعليمية،  املمارسات 
من  أساسي  كجزء  باملعرفة  عالقة  يف  التحليل  جلسات 
الضمنية،  الفعل  معارف  استخراج  هو:  املمارسة  الوعي 
واملرتبطة باملمارسة، والتصريح بها والعمل على مفهمتها. 
نظرياً،  إطاراً  تقدم  املهنية  املمارسات  حتليل  تقنية  إن 
بتحديد  وتهتم  الفعل،  معرفة  وتنظيم  لوصف  وإجرائياً 
املهني.  الهابتوس  وخطاطات  للفعل  املنظمة  اخلطاطات 
وضع  املجال،  هذا  يف  الكبرى  املنهجية  الصعوبات  ومن 
الفعل املهني يف مقابل الذاتية، واعتبارهما شيئاً واحداً ال 

.)indissociable( يقبل التفرقة

وإذا كان املعلم مطالباً يف املقام األول بتحريك وتوظيف 
من  املمارسة  مجال  يف  النظرية  املعارف  من  مجموعة 
الديداكتيكي،  بالنقل  يعرف  ما  أو  التحويل،  مهارة  خالل 
فإنه يف حالة االنتماء إلى جماعة مهنية صغرى لتحليل 
التفكير  مهارة  لديه  ستتشكل  التعليمية،  املمارسات 
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اخلطاطات  أو  اخلطاطة  الستخراج  الفعل  معرفة  يف 
جلسات  داخل  االشتغال  وقيمة  حتكمها.  التي  الضمنية 
 la( الوعي  يف  الزيادة  هي  التعليمية،  املمارسات  حتليل 
الداخلي  النظام(  )أو  بالتنظيم   )prise de conscience
وعالج  تصحيح  وإمكانية  الفعل،  خطاطة  يحكم  الذي 
املعنية مبوضوع  املهنة  كانت  املعرفة. وكيفما  العالقة مع 
بتحويل  املرتبطة  الفعل  درايات  فإن  املمارسات،  حتليل 

الواقع متثل معنيني أو مستويني أساسيني متمايزين:

االرتباط  ¨ وضع  الفعل  دراية  فيه  تتخذ  عام،  معنى 
باملمارسة.

التخصصية  ¨ النظرية  الدراية  يف  يتمثل  خاص،  معنى 
املرتبطة مبجال مهني محدد.

والدراية باملعنى األول؛ أي دراية الفعل املرتبطة باملمارسة، 
تنقسم بدورها إلى صنفني أو مقولتني أساسيتني: معرفة 
 savoir( واملعرفة حول الفعل ،)savoir d’action( 10 الفعل

.)sur l’action

وحتليل املمارسات املهنية يسعى إلى توظيف مجموعة من 
إلى  الطابع الضمني  الفعل من  التقنيات إلخراج معارف 
مجال التصريح الشفوي أو املكتوب، من خالل ما يعرف 
 ،)la mise en discours( اخلطاب  يف  الوضع  بعملية 
الولوج  املمارس على  إقدار  العملية هي  والغاية من هذه 
بأسسها،  واملعرفة  لديه،  الفعل  معارف  خطاطات  إلى 
ألن أي تعديل يف املمارسة يفترض ضمنياً االنطالق من 
العديد  منها  تنبثق  أن  ميكن  التي  املهمة،  النقطة  هذه 
باملمارسات  املرتبطة  الفعلية  املمارسة  التعديالت يف  من 

التعليمية.

عن  احلديث  يتم  ما  غالباً  املمارسات،  حتليل  مجال  يف 
معارف الفعل، وال يتم ربط معارف الفعل بصفة التصريح 
املمارسة  إطار  يف  الوعي  يتم  عندما  إال  التضمني،  أو 
املعرفة«،  مع  »العالقة  يف  مشكلة  هناك  بأن  املتبّصرة 
الفعل،  معارف  إلخراج  حتليلي  مبجهود  القيام  تقتضي 
من مجال التضمني إلى مجال التصريح. كما يتم الوعي 
أن هذا املجهود يتطلب االستناد إلى طرائق وتقنيات يف 
البينذاتي، والصراع السوسيومعريف داخل  التفاعل  إطار 
املهنية.  املمارسات  لتحليل  الصغرى  املهنية  اجلماعة 

معارف  ملفهومي  بالنسبة  املقترح  اإلجرائي  والتعريف 
الفعل الضمنية، ومعارف الفعل الصريحة، هو اآلتي:

الفعل  ¨ معارف  كل  هي  الضمنية:  الفعل  معارف 
املمارس  يوظفها  التي  واحلدوس  واملهارات  واملواقف 
للصورنة  تخضع  لم  والتي  املشكالت،  مع  التعامل  يف 
وفّعالة  ناجعة  املعارف  وهذه   ،)formalisation la(
أو  العالية املطلوبة  تتمتع باجلودة  وتؤدي دورها، وقد 
صعوبة  وتطرح  النقائص.  بعض  أحياناً  تشوبها  قد 
أو  بها  والتصريح  بعملية صورنتها،  للقيام  الفرد  لدى 

متريرها وتعليمها لآلخرين، وبشكل عام مفهمتها.
التي  ¨ الضمنية  املعارف  الصريحة: هي  الفعل  معارف 

متت عملية صورنتها، والوقوف على اجلوانب املسطرية 
الوصف  عملية  خالل  من  حتكمها  التي  واإلجرائية 
أو  ويسهل متريرها  شفوية،  أو  مكتوبة  بطريقة  سواء 
التدريب املهني عليها أو تغيير املمارسات ألنها وصلت 

إلى مستوى معني ومقبول من املفهمة.

مجال  يف  خصباً  موضوعاً  املعرفة  مع  العالقة  تشكل 
يحتل  الفعل  معرفة  ومفهوم  املهنية،  املمارسات  حتليل 
هذه  غمار  وخلوض  الصدد.  هذا  يف  متميزة  مكانة 
على  التوفر  من  بد  ال  باملخاطر،  احملفوفة  املغامرة 
األدوات النظرية واإلجرائية لوصف تنظيم معرفة الفعل، 
يسكن  الذي  املهني  والهابتوس  اخلطاطات  حتديد  وكذا 
النبثاق  السياق  يوفر  والتحليل  فيها.  ويختبئ  املمارسة 
جلسات  خالل  املعرفة  مع  بالعالقة  املرتبطة  التمثالث 
حتليل املمارسات املهنية، وهو ما يشكل البوابة األساسية 
باألسرارية  واحملاطة  املشوشة  الفعل  معرفة  من  للمرور 
واملمفهة  الواضحة  الفعل  إلى معرفة  والنسيان  والكتمان 
)conceptualiser( واملتحكم فيها. وكذا اخلروج من مجال 
مجال  إلى   )l’inéffable( واحلكي  الوصف  يقبل  ال  ما 

اخلطاب واللغة كفعل مؤسس للذات.11

إطار  يف  املعرفة،  على  االشتغال  يف  األساسي  األمر 
حتليل املمارسات املهنية هو االرتقاء باملعارف الثاوية يف 
مفهمتها  على  »والعمل  »املوضوع  إلى مستوى  املمارسات 
اجلماعة  ألعضاء  واملجال  الفرصة  وترك  لها،  والتنظير 
جتربة  مع   )réconciliation( املصاحلة  لعقد  املهنية 

العالقة مع املعرفة.
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 la( املعرفة«  مع  العالقة  نحو  بفهم«  األمر  يتعلق 
grammaire de la relation avec le savoir(، وبالغوص 
يف جزء أساسي من الوعي املمارسة أو المفكر املمارسة، 
وتوليد إمكانية أن تدب احلياة يف هذه العالقة من جديد 
بكل عنفوانها وحيويتها مبجرد حتقيق الوعي باخلطاطات 

التي حتكم الفعل ومعارفه.

الممارسات  لتحليل  اإلجرائية  العدة   .5
المهنية:

 ،)le dispositif )العتاد  اإلجرائية  بالعدة  املقصود 
األداة  مبثابة  وهي  املهنية  املمارسات  لتحليل  املستعملة 
خالل  من  وتوليفها  نحتها  يتم  التي  واإلجرائية  العملية 
النظري؛  اإلطار  وهي:  أساسية،  أبعاد  أربعة  حتديد 
املمارسات موضوع التحليل؛ الطرائق املعمول بها لتحليل 

املمارسات؛ الغاية من التحليل.

عمل  لتوجيه  والصالحية  باجلاهزية  العدة  هذه  وتتميز 
حتقيق  على  والقدرة  املمارسات  حتليل  جماعة  منشط 
املهني  األداء  تطوير  يف  واملتمثلة  منها،  املرجوة  النتائج 
للمدرسني، وتطوير ممارساتهم ومهننتها، وميكن إضافة 

عنصر القابلية للتكيف مع مختلف السياقات االجتماعية 
جون  من  املتكونة  البحث  جماعة  وبلورت  والثقافية. 
اغلي  بول   ،)Jean-François Marcel( مارسيل  فرنسوا 
 )Eliane Rothier- Bautzer( إليان غوتغي ،)Paul Orly(
وميشال سونتج )Michel Sonntag(، شبكة12 عامة لتحليل 
التحكم  ولوحة  العام،  النظري  اإلطار  مبثابة  املمارسات 

التي رسمت املالمح العامة لعدة حتليل املمارسات.

أ. اإلطار النظري:
املمارسات  لتحليل   )dispositif( )عتاد(  عدة  أي  تستند 
املهنية، إلى إطار نظري مرجعي مبثابة نوذج إرشادي. 
»مجموع  هو  كون  توماس  حسب  اإلرشادي  والنموذج 
املشتركة  والتقنيات  عليها  املتعارف  والقيم  االعتقادات 
بني أفراد جماعة معينة واالكتشافات العلمية التي حتظى 
نوعية  البحث  جلماعة  حتدد  والتي  أفرادها،  بإجماع 
املشاكل واحللول لفترة معينة«.13 ومن الضروري بالنسبة 
على  يعمل  أن  املهنية،  املمارسات  حتليل  جماعة  ملنشط 
 le( املرجعي  املفاهيمي  النظري  اإلطار  وتوضيح  حتديد 
الذي   )cadre théorique conceptuel de référence
يؤسس عليه عدته لتحليل املمارسات املهنية بشكل دقيق، 
على اعتبار أن هذا املكون بعد أساسي يف العدة اإلجرائية. 

جانب من لقاءات األطفال مع املخرج املسرحي عيد عزيز ضمن مشروع » الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- أريحا، 2017.  
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وميكن حتديد ستة أطر نظرية مرجعية أو ناذج إرشادية 
لتحليل املمارسات، وهي:

¨  le paradigme( البراديغم التاريخي –الثقايف
.)historico-culturel

¨  le paradigme( البراديغم التحليل -نفسي
.)psychanalytique

¨ .)le paradigme expérimental( البراديغم التجريبي
¨ .)le paradigme cognitiviste( البراديغم املعريف
¨ le paradigme socio-( البراديغم السوسيو-بنائي

.)constructiviste
¨ .)le paradigme systémique( البراديغم النسقي

وهذا التصنيف لألطر املرجعية النظرية التي حتكم حتليل 
املمارسات املهنية جنده يف أغلب التصنيفات املتداولة يف هذا 
إمكانية إضافة نظرية  إلينا نضع فرضية  وبالنسبة  املجال، 
التعقيد )la théorie de la complexité( لصاحبها الباحث 

.)Edgar Morin( السوسيولوجي الفرنسي إدغار موران

ب. املمارسات موضوع التحليل:
حتليل املمارسات املهنية ينصب على موضوع معني، وهذا 
املهنية،  أبعاد احلياة  من  بعداً  املوضوع ميكن أن يالمس 
التي ميكن تصنيفها إلى أربعة أبعاد أساسية، وهي: نشاط 
التواصالت  املهنية؛  الوضعيات  وفاعليتها؛  املهنية  الذات 

املرتبطة باملهنة؛ الفعل يف حد ذاته.

لتحليل  كموضوع  األبعاد،  هذه  يف  القول  تفصيل  وقبل 
املمارسات املهنية، ال بد من إثارة مشكلة موضعة املمارسات، 
أو شروط االرتقاء باملمارسات إلى مستوى املوضوع القابل 
املمارسات  موضعة  مسألة  تقتضي  والتحليل.  للدراسة 
املهنية العمل على فصلها عن الذات، واتخاذ مسافة منها، 
وإخضاعها للتحليل الفردي واجلماعي. واألمر فيه نوع من 
التحقيق،  الفصل صعبة  الصعوبة، على اعتبار أن عملية 

وتتعرض لكثير من املقاومات النفسية واالجتماعية.

املمارسات: ميكن  لتحليل  كموضوع  املهنية  الذات  نشاط 
املهنية، أن يركز اهتمامه على نشاط  لتحليل املمارسات 
الذات املهنية، من خالل ثالث زوايا رئيسة، وهي: حضور 
املمارس  متثل  املهنية،  التجربة  املمارسة،  يف  الذاتية 

لوضعيته املهنية.

بأنها:  املهنية  الوضعية  تعريف  املهنية: ميكن  الوضعيات 
»الوضعية املرتبطة بعمل املعلم التي تكون مجاالً لتحريك 
ميكن  املهنية  والوضعية  وتوظيفها«.  املهنية  املمارسات 

حتليلها من خالل األبعاد التالية:

الوضعية املهنية كتعاقدات: كمجال للتعاقد من خالل  ¨
قواعد العمل وتدبير العالقات.

الوضعية املهنية كإرساء لطريقة تفكير معينة: وتشمل  ¨
املعرفية  والسيرورات  والتواصل  والتعاون  العمل  طرق 

املتحكمة بالعمل.
بالثوابت  ¨ املعرفة  للمفهمة:  كمجال  املهنية  الوضعية 

وبنينتها  املفاهيم  صورنة  الفعل،  لتشكيل  اإلجرائية 
بعدها  يف  والتداولي،  األبستيمولوجي،  بعدها  يف 

البيداغوجي والتكويني.

التواصل  أشكال  تعتبر  باملهنة:  املرتبطة  التواصالت 
املختلفة يف املمارسات، موضوع اهتمام مركزي يف حتليل 
التفاعالت  مختلف  لتحليل  خصباً  ومجاالً  املمارسات، 
املتعلق  التحليل  ومجال  العمل.  األشخاص يف مجال  بني 
غير  التواصالت  حول:  ينصب  أن  ميكن  بالتواصل 
التفاعالت  حتليل  خالل  من  اخلطاب:  حتليل  اللفظية؛ 

اللغوية؛ التفاعالت والتبادالت اللغوية.

لتحليل  كموضوع  الفعل  يشكل  ذاته:  حد  يف  الفعل 
يتعلق  جهة،  من  فهو،  مزدوجة.  خصوصية  املمارسات 
بالفاعلني داخل الوضعيات التعليمية التعلمية، ومن جهة 
أخرى، أن دراسته وحتليله تتمان من خالل التركيز على 
سلوكات  اللفظية،  التفاعالت  التالية:  الثالثة  املوجهات 

الفاعلني، املوجهات البيداغوجية.

لدراسة  ¨ نوذج  فالندرس  شبكة  اللفظية:  التفاعالت 
على  الشبكة  هذه  وتعتمد  للمعلم،  اللفظية  السلوكات 

حتديد أنواع السلوك اللفظي.
موجهاتها  ¨ يف  البحث  خالل  من  الفاعلني:  سلوكات 

وأسسها والتفاعالت التي حتكمها.
املدخالت  ¨ بدراسة  األمر  يتعلق  البيداغوجية:  املوجهات 

إلى  تقسيمها  وميكن  البيداغوجي،  بالفعل  املرتبطة 
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مستويني: دراسة الوثائق التربوية كآثار دالة عن املمارسة 
الدراسية  احلصص  تقسيم  مثال(؛  التالميذ  )إنتاجات 

إلى مقاطع تعليمية ذات مدة زمنية محددة وحتليلها.

ت. طرائق حتليل املمارسات املهنية:
يف  الطرائق،  من  مجموعة  إلى  اإلجرائية  العدة  تستند 
وميكن  املختار.  النظري  اإلطار  مع  وتساوق  انسجام 
للعدة  األداتي  العملي  الوجه  مبثابة  الطرائق،  اعتبار 
إجراء  أدوات  من  امللموس  املادي  واجلانب  اإلجرائية 
التحليل. والتصنيف الغالب على الطرائق املستخدمة يف 
مرتبطة مبالحظة  طرائق  هو:  املهنية  املمارسات  حتليل 
املمارسات املهنية؛ طرائق مرتبطة باخلطاب الشفوي أو 

املكتوب حول املمارسات.

وسنقدم ألهم الطرائق املندرجة حتت كل صنف، مع إعطاء 
األولوية للطرائق املوظفة لتحليل املمارسات التعليمية.

مالحظة املمارسات املهنية: يهتم محلل املمارسات املهنية، 
للممارسات.  املباشرة  العينية  باملالحظة  الصدد  يف هذا 
الذي  اخلارجي14  املالحظ  اعتبار  على  العادة  وجرت 
عنصر  مبثابة  التعليمية،  املمارسات  ملالحظة  يتدخل 
والعفوي.  التلقائي  طابعها  املمارسات  ويفقد  مشوش 
للتساؤل  مجاال  تبقى  املوضوعية  املالحظة  وشروط 
واالستفهام. ومالحظة املمارسات ميكن أن تستهدف أحد 

اجلوانب التالية:

توظيف  يتم  الفاعلني:  سلوكات  حول  متمركزة  مالحظة 
رصد  منها  والهدف  التعليمي،  املجال  يف  الطريقة  هذه 
وكذا  التعلمية،  التعليمية  الوضعيات  داخل  التفاعالت 
 .(le profile - التعرف على سحنة املعلم )جانبية املعلم
املمارسات  مالحظة  مجال  يف  توظيفها  يتم  وعندما 
 )1 أساسيني:  مكونني  على  تنصب  أن  ميكن  التعليمية، 
من  البيداغوجية  الوضعيات  داخل  التفاعالت  مالحظة 
التدبير  مالحظة   )2 املالحظة.  شبكة  توظيف  خالل 
 Marc البيداغوجي للحصص الدراسية: اقترح مارك برو
Bru( 15)  نوذجاً متكاماًل، ملالحظة التدبير البيداغوجي 

للحصص الدراسية من خالل العملية التعليمية التعلمية 
كعملية تفاعلية، ومييز يف هذا الصدد بني ثالثة متغيرات 
للمحتوى  العامة  البنية  متغيرات  هي:  للفعل،  أساسية 

النظري  اإلطار  متغيرات  السيرورات؛  متغيرات  املعلم؛ 
من  متكن  أنها  املتغيرات  هذه  وقيمة  اإلجرائية.  والعدة 
حتديد سحنة أو جانبية املعلم أثناء الفعل، وكذا دراسة 
هذا  يف  برو  مارك  ويستند  التعليمية.  املمارسات  تنوع 
مالحظة  مستويني:  على  باملالحظة  القيام  على  الصدد 
باملقاربة  يسمى  ما  وهو  مختلفة  أوقات  نفسه يف  املعلم 

الطولية؛ مالحظة مدرسني عدة واملقارنة بينهم.

مالحظة متمركزة حول دينامية الفعل: تتخذ هذه املالحظة 
طابعاً وصفياً، وحتليل املعطيات املستقاة منها يهتم بكيفية 
قبلي. ويف مجال  نظري  بإطار  التقيد  دون  الفعل  إجراء 
حتليل املمارسات التعليمية يتم توظيف هذه الطريقة على 
مالحظة  الديداكتيكية؛  املقتضيات  مالحظة  مستويني: 

طريقة التدريس.

املقتضيات  ملالحظة  املوظفة  الطرق  أشهر  ومن 
الديداكتيكية جند طريقة التعليم املصغر، بالكاميرا وعن 
طريقة التسجيل الصوتي. ويتم االستناد إلى هذه الطرق 
أو  املوجود  التمفصل  وذلك ملالحظة  التحليل،  عملية  يف 
املفقود بني املعطيات التي مت تصويرها بالفيديو من خالل 
التعليم املصغر، أو من خالل املعلومات التي أدلى بها املعلم 

خالل املقابلة الصوتية املسجلة.

مالحظة متمركزة حول الوضعية: ترتبط هذه املالحظة 
الوضعية  بني  للقسمة  قابل  غير  التمفصل  بافتراض 
والفعل )املمارسة(. ومن أشهر الطرق املوظفة للمالحظة 
مفهمة  دراسة  طريقة  جند  الوضعية،  حول  املتمركزة 
يف  الطريقة  هذه  وجند  الفاعلني،  قبل  من  الوضعية 
شبكة  إلى  املالحظة  هذه  وتستند  املهنية.16  الديداكتيك 
للتحليل من أجل جتميع املعطيات لفهم الثوابت واملتغيرات 

التي حتكم الوضعية.

اخلطاب حول املمارسات: يهتم ميدان حتليل املمارسات 
املهنية بإنتاج اخلطاب حول املمارسات، ومن أبرز مهامه 
حول  املكتوب  أو  الشفوي  للحكي  إمكانية  خلق  ووظائفه 
التي  والنفسية  العلمية  الشروط  كل  وتوفير  املمارسات. 
ميكن أن تساعد املمارسني على احلكي عن ممارساتهم. 
ويتم يف هذا املضمار استعمال الطرق االعتيادية املنتشرة 
بكثرة مثل االستمارة واملقابلة. غير أن هناك طرقاً أخرى 
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املمارسة،  أو  الفعل  إلى  التوجه  على  وقدرة  تطوراً  أكثر 
بشكل مباشر والعمل على تفادي سطحية التحليل. ومن 
هذه الطرق ميكن أن نذكر: مقابلة الشرح،17 وطريقة جرد 

بنية األنشطة وهيكلتها.

ث. الغاية من حتليل املمارسات املهنية:
املهنية،  املمارسات  لتحليل  تقنية  عدة  وإرساء  بلورة  إن 
العدة  هذه  فمستعمل  محددة.  بغاية  وثيق  بشكل  ترتبط 
يريد  مهنية،  وقائع  مع  مباشرة  عالقة  يف  نفسه  يجد 
حتليلها من أجل فهم منطق التفكير املتضمن يف املمارسة. 
لكن السؤال األول َواألساسي الذي ال بد أن جنيب عليه 

هو كاآلتي: ملاذا حتليل املمارسات املهنية؟

بأن  التذكير  من  بد  ال  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  قبل 
حتليل املمارسات املهنية يحيل على وظيفتني أساسيتني، 
النظرية، وهو  الوظيفة اإلجرائية والوظيفة  تتمثالن يف 
 )Marguerite Altet( الطرح الذي أيدته مارغريت ألتيت
هاتني  يؤدي  املهنية  املمارسات  حتليل  أن  تعتبر  التي 

الوظيفتني:

إيجاد  إطار  يف  الغاية  هذه  تندرج  املعارف:  إنتاج  غاية 
املعقولية يف املمارسات املهنية، وعندما تطغى هذه الغاية 
باألسس  باالهتمام  املهنية  املمارسات  حتليل  عدة  تتسم 
األبيستيمولوجية لبناء املعارف. كما يصبح املجال متاحاً 
للبحث يف طبيعة املعارف هل هي معارف نظرية أم معارف 

عملية، معارف عامة أم مهنية.

األداء:  وتطوير   )professionnalisation( املهننة  غاية 
لتحليل  بعدة  األمر  يتعلق  عندما  الغاية  هذه  حتضر 
التكوين  وينصب  بالتكوين.  خاصة  املهنية  املمارسات 
أفعالهم  يف  التحكم  على  املمارسني  إقدار  على  أساساً 
املهنية، والقدرة على حتليل الوضعيات املهنية انطالقاً من 
املمارس  ومساءلة  قبلي.  بشكل  محددة  للتحليل  شبكات 
لطرق عمله ومتكينه من التحكم يف األفعال، والسلوكات 

املهنية ويف تشكيل هويته املهنية.

يمكن   ،)Margot Phaneuf)18 بانوف  ماركو  وحسب 
تحليل  جماعات  إطار  في  محورين19  عبر  المهننة  تطوير 

الممارسات المهنية:

محور الكفايات: املعارف النظرية؛ القدرات التنظيمية  ¨
والعالئقية والتقنية؛ األخالق املهنية.

محور الصورة: مواقف احترام الذات واآلخر؛ التواصل؛  ¨
القيادة.

حتليل  من  الغاية  تكون  عندما  املمارسات:  تطوير  غاية 
عدة  متيل  املمارسات،  تطوير  هي  املهنية  املمارسات 
املهنية  االختالالت  رصد  إلى  املهنية  املمارسات  حتليل 
والبحث عن جتويد املمارسات )البحث عن اجلودة(. كما 
 les indicateurs de( اإلجناز  ملؤشرات  تصور  يتم وضع 
داخل  فيها  ومرغوب  مقبولة  تعتبر  التي   )performance
هذه  مثل  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال  املهنية.  اجلماعة 
الُعدد، تستعمل أيضاً عندما يتعلق األمر باالفتحاص أو 

التدخل لفض املنازعات أو تدبير الصراعات.

6. رهان تجديد وتطوي�ر مهنة اإلشراف 
الرتبوي:

إن اختيار تقنية حتليل املمارسات املهنية كنموذج إرشادي 
ميكن  عدة  دواع  من  نابع  التربوي  املشرف  لعمل  موجه 

إجمالها أساساً يف النقط التالية:

غياب التكوين املستمر لهيئة التفتيش التربوي. ¨
ملهنة  ¨ املهنية  للكفايات  رسمي  مرجعي  إطار  غياب 

املفتش التربوي.20
مهنة  ¨ ممارسة  وكيفيات  لطرق  واضح  تصور  غياب 

مستجدات  مع  ينسجم  بشكل  التربوي،  التفتيش 
الساحة التعليمية.

إلى  ¨ باحلاجة  املرتبطة  التربوي  املفتش  عمل  طبيعة 
التنظيم، والعمل وفق مشروع بيداغوجي واضح املعالم.

وأهمية  بقيمة،  التسليم  إلى  تدفعنا  املبررات  هذه  إن 
هذه التقنية يف عالقتها بعمل املفتش. هذا العمل الذي 
يرتكز أساساً على ثالثة مهام أساسية ومحورية، وهي: 
عمل  شأن  ومن  والبحث،  التكوين  واملراقبة،  التأطير 
املفتش بهذه الطريقة أن يخلق متفصاًل بني هذه املهام 
الثالث. فهذه التقنية متكن املفتش التربوي -من وجهة 
اجلماعات  تنشيط  وأساليب  بطرق  العمل  من  نظرنا- 
أشخاص،   10 عددها  يتعدى  ال  التي  الصغرى  املهنية 
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يجعله  التقنية  بهذه  امليداني  املفتش  عمل  أن  بحيث 
امليدانية  الزيارات  من  املستقاة  املعطيات  كل  يستثمر 
داخل  ونظر  وتأمل  حتليل  محط  ويجعلها  لألقسام، 
اجلماعات املهنية الصغرى. كما أن هذه املعطيات هي 
التي ستشكل النواة الصلبة للتكوين والبحث. فمتى ما 
لتكوين يف جانب  التربوي، حاجة ماسة  للمشرف  تبني 
من جوانب املهنة )التعامل مع املنهاج، طريقة بناء الدرس 
الفلسفي، طريقة التنشيط، طريقة التقومي ...( انطالقاً 
من حتليل املمارسات املهنية، يعمل على برمجتها داخل 
مشروع أو خطة التكوينات املصاحبة، التي تتم عادة على 
شكل لقاءات تربوية أو ندوات أو محاضرات أو عروض 
التكوين املستمر، أو من خالل أشغال املجالس  أيام  أو 

التعليمية والفرق التربوية.

كما أن هذه التقنية، متكن من وضع تصور للسيناريو املأمول 
واملتمثل يف تعزيز العمل اجلماعي وتبادل وتقاسم اخلبرات 
داخل اجلماعات املهنية الصغرى. وهو ما يسهم يف بلورة 
نوذج حداثي قائم على املشاركة التبادلية والتفاعلية بني 
التربوي، وتعزيز  العاملني يف األقسام واملشرف  األساتذة 

مبدأ التعاون املرتكز على الذكاء اجلماعي.

إبداعياً  يضاف إلى ذلك، أن هذه التقنية تتضمن جانباً 
يساعد املفتش التربوي على تصحيح كثير من املمارسات 
املهنية، وبلورة ممارسة مهنية نابعة من املساءلة املستمرة 
ألدوات العمل، حتقق الهدف العميق من العالقة التعاقدية 
بني املفتش التربوي واألستاذ، واملرتكزة أساساً على جتويد 
املمارسة  داخل  كفئاً  املعلم  جعل  أو  املهنية،  املمارسات 

»التدريس«.

جتربة  باألحرى  أو  فكرية،  مغامرة  أي  يف  الدخول  إن 
الداخلي  برهانها  الوعي  يقتضي  ونوعية،  جديدة 
بلوغه  إلى  نسعى  الذي  األساسي  والرهان  واحملايث. 
 le fil( الناظم  للخيط  إجرائي  تصور  وضع  يف  يتجلى 
هذا  ومهمة  التربوي.  املشرف  لعمل   )conducteur
اخليط الناظم هي أنه سيجمع بشكل تركيبي بني مهام 
التأطير واملراقبة والتكوين والبحث، بحيث ال تبقى مهام 
يكمل  متكاملة  وحدة  يجعلها  ولكن  ومعزولة.  مشتتة 
بعضها بعضاً، يف إطار حلقة متكاملة ومتداخلة العناصر 

تستهدف الرفع من جودة التدريس.

ومن شأن القبض )le saisir( على هذا اخليط، أن يسهل 
العمل امليداني، وتسهيل عمليات البرمجة لألنشطة على 
مدار السنة الدراسية، والبحث عن أجنع الطرق الستغالل 

املعطيات املتوافرة ملساعدة املعلمني يف عملهم امليداني.

إجرائية  عدة  شكل  سيتخذ  الناظم،  اخليط  هذا  ولعل 
قابلة لالستثمار والتداول من طرف املفتشني التربويني؛ 
املستويات  كافة  وعلى  جماعي،  أو  فردي  بشكل  سواء 
نواة  ستشكل  كما  والوطنية.  واجلهوية  منها  احمللية 
الذاتي  التحليل  ملمارسة  للمدرسني  بالنسبة  أساسية 
على املمارسات املهنية. مع ترك هامش لإلبداع واخللق 
السياقات  مختلف  مع  انسجاماً  والتطوير  والتجديد 

االجتماعية والثقافية.

إطار  يف  بعمله  يقوم  املفتش  أن  على  العادة  جرت  لقد 
جلسات  اعتبار  وميكن  مفتش(،  )معلم–  الثنائية  العالقة 
املناقشة التي تعقب املالحظة العينية واملباشرة للدروس 
للمدرس،  املهنية  املمارسات  لتحليل  جلسات  مبثابة 
موضوعها هو عملية التدريس وطريقة بناء الدرس وطرق 
تقوميه والتفاعل داخل الفصل. إال أن حتليل املمارسات 
هده  يخرج  الصغرى،  املهنية  اجلماعات  داخل  املهنية 
التحليل  مجال  إلى  ليدخلها  الثنائي  بعدها  من  العالقة 
استثمار  إمكانية  مع  اجلماعي.  للذكاء  تعزيزاً  اجلماعي 
املهنية  املمارسات  حتليل  يف  التربويني  املشرفني  نتائج 
بشكل جماعي وتكوين قاعدة وبيانات للتكوينات والبحوث 
التربوية، بحيث يتم استغالل هذه النتائج يف رسم خارطة 
مع  ينسجم  الذي  بالشكل  لألساتذة  املستمرة  التكوينات 
حاجياتهم داخل األقسام. مع إمكانية نقل هذا البراديغم 
املجال.  إلى آخر، وتكييفه مع هذا  من مجال تخصصي 
والفرضية التي ندافع عنها هي أن تبني املشرف التربوي 
مهنته  لتجويد  أساسية  دعامة  املهنية  املمارسات  لتحليل 
وجعلها قادرة على لعب دور ريادي لتطوير أداء املعلمني، 
هذا  اعتبار  ميكن  وبالتالي  تعليمهم،  جودة  من  والرفع 
التوجه مبثابة مدخل إلصالح مختلف املنظومات التربوية، 
ويف  البشري،  العنصر  على  االهتمام  تركيز  خالل  من 

مقدمته املعلم وممارساته املهنية.

مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي
تيزنيت- املغرب
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يف سنة 1969 نشر األديب املصري جنيب محفوظ مجموعًة 
وضّمها  الواحد،  الفصل  ذات  واملسرحّيات  القصص  من 
ة. ولقد كتب محفوظ نصوص  يف كتاب سّماه حتت املَظلَّ
املجموعة يف الفترة الواقعة بني تشرين األول وكانون األول 
ل على غالف املجموعة،  سنة 1967. هذا التَّأريخ، املسجَّ
تَلَت حرب اخلامس من حزيران،  التي  الفترة  إلى  يُشير 
تتعلّق  املجموعة  نصوص  أن  على  الّتأكيد  إلى  ويهدف 

بشكٍل ُمباشر بقضايا خلّفتها يف األساس تلك احلرب.

يجمع  الذي  اإلطار  هو  املُختلفة،  بأشكاله  االغتراب،  إّن 
ة. إّنها شخصّيات  داخلَه شخصّيات مجموعة حتت املَظَلّ
حائرة وَقِلَقة، لذلك هي يف بحث دائم عن احلقيقة. كما 
أنها شخصّيات مهزومة، تدفعها الهزمية يف كّل مّرة إلى 

رّد فعل ُمختلف.

واالغتراب ظاهرةٌ قدميٌة، بل إن ابن عربي )ت 638هـ/ 
»أّول  أن  إلى  يُشيُر  املّكّية،  الفتوحات  كتاب  1240م(، يف 
ُغربٍة اغتربناها وجوداً حّسّياً عن وطننا، غربتنا عن وطن 
القبضة عند اإلشهاد بالّربوبّية هلل علينا، ثّم َعَمْرنا بُطوَن 
األّمهات، فكانت األرحاُم وطنَنا، فاغتربنا عنها بالوالدة«.1 

»تحت المَظلَّة«
وقضيَّة اإلنسان الُمغترِب

خالد صفدي*

وقد أشغل موضوع االغتراب العديد من علماء االجتماع 
الذين حاولوا حتديد معناه وتصنيف أنواعه،2 كما أن مفهوم 
االغتراب أخذ طريقه إلى األعمال األدبّية املُعاصرة، مبا 
بركات يف  حليم  يقول  العربّية؛  األدبّية  األعمال  ذلك  يف 

مقاله عن »االغتراب والّثورة يف احلياة العربّية«:

»االغتراب موضوع محوري يف اآلداب وغيرها من 
وتُعلن   )...( العصر احلديث  التعبيرّية يف  الفنون 
املقهور،  اجليل  أعمال  صارخ  بشكل  ذلك  عن 
القِلق،  واجليل  الّثائر،  واجليل  الغاضب،  واجليل 
واجليل الّراِفض، واجليل احمُلتَج، )...(، وقد بدأ 
هذا املوضوع يكتسُب أهمّيًة عند الُكّتاب الّشّبان يف 
املُجتمعات املُتنامية تأّثراً بالُكّتاب الغربيني أحياناً، 
من  يُستثنى  وال  أخرى،  أحيان  يف  عفوّياً  وتعبيراً 

ذلك الُكّتاب العرب...«.3

 1967 حزيران  حرب  أن  بركات  يرى  نفسه،  الّسياق  يف 
لدى  باالغتراب  الشعور  زيادة  يف  مهّماً  عاماًل  لت  شكَّ
اإلنسان العربي الذي أحس »أن حياته ال تقوم على أسس 
د حّتى جذوره، بل  ل وُمَهدَّ متينة، وأّنه عاجز ومهزوم ومعطَّ
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أحّس أّنه مفصول عن جذوره«.4

لقد تطّرق األدباء العرب بعد حرب حزيران إلى موضوع 
االغتراب يف أعمالهم األدبّية، وبضمنها األعمال املسرحّية، 
ليصبح هذا املوضوع واحداً من اجّتاهات املسرح يف تلك 
املرحلة.5 ومن اجلدير بالّذكر أن حملفوظ أعماالً عديدة، 
االجّتاه،  هذا  ضمن  تُدَرج  املظّلة،  حتت  مجموعة  ومنها 
ألنها تعكس ِسمات اإلنسان املُغترب، الذي يّتصف بكونه 
ثورّياً متمّرداً.6 وتقتبس املصادر آراء محفوظ نفسه حول 

بطِله الّثوري، وبالّتالي املغتِرب، حيث يقول:

فيها  الّتفاؤل  كان  القصص يف عهود  كّل  ُكتبت  »لقد 
ونهايات  بالواقع،  والّرضا  الّتخدير  من  نوعاً  يُعتبر 
قصصي احلزينة ليس كل ما فيها هو احلزن. إن فيها 

حّثاً على الّثورة على أوضاع املُجتمع وتغيير نُظمه«.7

الكّتاب  على  حزيران  حرب  تأثير  إلى  اد  الّنقَّ أشار  لقد 
العرب الذين حاولوا من خالل أعمالهم األدبّية طرح أسئلة 
تدور حول حقيقة ما حدث. هذه األعمال حاولت البحث 
عن أسباب ما حدث، من جهة، ومناقشة وضع اإلنسان 

العربي يف ظل النتائج، من جهة أخرى.8 كما أن البعض 
حاول تقييم نظام احُلكم يف تلك الفترة، فظهرت تّيارات 
إضافة  حدث.9  ما  يُفّسر  تبريراً  تقّدم  وتّيارات  تنتقد 
الّنفسي  الّتمّزق  حاولت وصف  أعمال  ذلك، ظهرت  إلى 
أعقاب  العربي يف  اإلنسان  منه  الذي عانى  واالجتماعي 
احلرب، وكانت أعمال جنيب محفوظ، ومن بينها مجموعة 
حتت املظّلة، من ضمن هذه األعمال. لقد اعتقد محفوظ 
وحُتاول  عيوبه  وتنتقد  الواقع  تُعالج  أن  أعماله  على  أن 
إصالحها،10 وقد شّكل اإلنسان املُغترب موضوعاً مركزّياً 
ُمختلفة.11  دراسات  تتبعته  الذي  األمر  األعمال،  تلك  يف 
على هذا األساس، سوف نتطّرق إلى املسرحّيات اخلمس، 
ذات الفصل الواحد، التي تضّمها مجموعة حتت املظّلة، 
يستوحيها  التي  األجواء  ظل  يف  أبطالها  سلوك  لرصد 

املؤّلف من واقع املُجتمع يف أعقاب حرب حزيران.

»ُيميُت وُيحيي«. 1

للبطل  يُقّدم محفوظ صورة  اللوحة املسرحّية،12  يف هذه 
املهزوم الذي ضّل الطريق ولم تَُعد الرؤية أماَمه واضحة. 
مّستها  التي  كرامته  استرداَد  يُريُد  »الفتى«،  البطل،  هذا 

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.
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الهزمية. والكاتب يعرض هذا الفتى يف مواقف حوارّية مع 
يُشّكلون  الذين  »الفتاة«، و»الّطبيب«، و»العمالق«؛  كلٍّ من 
وبالّتالي،  »اللوحة املسرحّية«،  تتأّلف منها  التي  العناصر 

اللوحة االجتماعّية التي تشّكلت بعد احلرب.

د املؤّلف اسَم »الفتى«، ليجعله رمزاً للجيل الّشاب  ال يُحدِّ
ُسخرية  وأزعجته  بنفسه  ثقته  الهزمية  زعزعت  الذي 
الّساخرة  العدو[  ]يعني  قهقهته  »إّن  يقول:  هكذا  العدو، 
احلوار  يدور  وعندها  تُراباً«،13  صدري  يف  الهواء  حُتيل 

التالي بينه وبني الفتاة:

»الفتاة: خير ما تفعل أن تصمَّ أذنيك.
الفتى: ولكني ُخلقُت بأُذنني.

الفتاة: لتسمع بهما ُمناجاتي الّدافئة.
 ... هّمتي،  أجهضت  ُمناجاة  من  لها  يا  الفتاة: 

الوداع..
الفتاة: لن تستغنَي عني أبداً.

ل حّتى يطيب كلُّ شيء«  الفتى: َفلْتكوني األمل املُؤجَّ
)ص 113-112(.

ُمحاوالت  فإّن  لذلك،  الفتى جتاهَل هزميته،  يستطيع  ال 
تبوء  الّدافئة«  »ُمناجاتها  إلى  باالستماع  لشغله  الفتاة 
بالفشل، ألن كّل ما يُريده هو »أن يطيَب كلُّ شيء«، ليشفى 
من مرضه املُزمن، الذي تتكّشف أعراضه من خالل حواره 
مع الطبيب املُعالج )ص 114-119(، وهي أعراض الّشعور 
مُيّثل اجليل  الفتى  يعني أن هذا  الذي  باالغتراب، األمر 
هذا  ُحزيران.  حرب  خلّفته  الذي  الواقع  ِظل  يف  الّشاب 

املرض يوصف بأّنه »وباء«، هكذا نقرأ:

»الّطبيب: إّنه الوباء.
الفتى: هل يوجد وباء؟

الّطبيب: كأّنك تعيش يف ُقمقم
الفتى: ُقمقم من الغم

)...(
أعمى فيهّدد كبار  انتشاراً  الوباء ينتشر  الّطبيب: 

رجال الّدولة« )ص 114(.

إن استخدام عبارة »الوباء« يُعيُد إلى األذهان ذلك الوباء 
الكاتب الدرامي اإلغريقي سوفوكليس  الذي حتّدث عنه 

)496 - 406 ق. م( يف مسرحّيته امللك أوديب، وهو وباءٌ 
ر املدينة ويُثَأر مللكها من قاتله.  ال ينحسر إال بعَد أن تَُطهَّ
والوباء يف مسرحّية محفوظ ناجم عن الهزمية، وما ينبغي 
يف هذه احلالة هو الّثأر وإزالة آثار الهزمية. أما املرض، 

فينعكس من خالل أعراض مختلفة:

القلق وعدم حتديد الهدف، هكذا نقرأ: »الطبيب: هل . 1
الفتى:  عادًة؟/  القِلق  الّنحو  هذا  على  كالمك  يجري 
تقريباً/ )...(/ الّطبيب: إّنه أّول َعَرض« )ص 115(. إن 
عنصر القلق يُغلّف املسرحّية من بدايتها حّتى نهايتها. 
فالفتاة »تُصغي إلى األصوات بقلق ُمتزايد« )ص106(، 
أمام  بالقلق  املُفعم  الّسؤال  »لّذة  عن  يتحّدث  والفتى 
احتماالت احلياة واملوت« )ص 109(. هذا القلق يؤّدي 
الهدف،  حتديد  وعدم  الّرؤية  بانعدام  الّشعور  إلى 
وال  وتُداور،  حُتاوُر  »إّنك  للفتى:  الطبيب  يقول  هكذا 

تقصد إلى هدفك رأساً« )ص 119(.14

بحسب . 2 املهزوم،  اإلنسان  إن  واخلضوع:  االستسالم 
يف  واغترابه  ُمغتَِرب،  إنسان  هو  هذه،  الّنظر  وجهة 
للُقوى  وخضوعه  استسالمه  إلى  يُؤدِّي  احلالة  هذه 
التي تُسيطر عليه. فعندما يقول الفتى للّطبيب، بشكٍل 
العرض  هو  »هذا  يُجيبه:  أمرك«،  حتت  »أنا  عفوّي: 

الّثاني من أعراض املرض« )ص 116(.15

يف . 3 الستنطاقه  الّتاريخ،  نحو  املاضي،  نحو  الّتوّجه 
ُمحاولة لالنعزال عن احلاضر، فنقرأ: »الفتى: إّني من 
أصل عريق كان أّول من أحرز يف ميدان العلم نصراً/ 
الّطبيب: اإلشارة نحو الّظالم مقرونة باملُباهاة. َعَرض 

ثالث من أعراض الوباء« )ص 116(.

راحة« التي تُسّبب . 4 وعندما يتحّدث الّطبيب عن »الصَّ
الّدوار للفتى )ص 117(، ثم عن »الّصمت« الذي يلتزمه 
ذلك »الفتى« )ص 117(، وعن ُمحاولة الفتى »إخفاء 
تختفي  ال  الوباء  أعراض  أن  من  الّرغم  على  وجهه« 
)ص 117(، وعن سؤال الفتى: »ماذا مُيكن أن أفعل؟«، 
الوباء«  أعراض  »أخطر  الّطبيب  يعتبره  ما  وهو 
)ص117(، وعن »الهذيان اللفظي« الذي يعكس حالة 
عدم الوضوح التي يعيشها الفتى )ص 118(، فإن كل 

ذلك يأتي ليُبنيِّ صفات اإلنسان املُغترب.
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إن احلوار بني الطبيب والفتى يُسِفُر عن اثني عشر َعَرضاً 
من أعراض املرض، وكلّها مُيكن إدراجها ضمن أعراض 
الكاتب  يوّظفه  رمٌز  احلالة  هذه  والّطبيب يف  االغتراب. 
اجتماعّياً  املرض  يكون  وعندما  فكرته.  تقدمي  أجل  من 
كما توحي اللوحة املسرحّية، مُيكن اعتبار »الّطبيب« رمزاً 
إال  املرض.  ذلك  أعراض  يُحلِّل  الذي  العربي16  ف  للُمثَقَّ
ف، الذي مُيّثله الطبيب، قد يجد صعوبة يف  أن هذا املُثَقَّ
مواجهة الّسلطة، فيلتزم احلذر، هكذا يدور احلوار الّتالي 

بني الّطبيب والفتى:

»الفتى: سّيدي الّطبيب، ألم تُعالج يف حياتك رُجاًل 
من أصحاب الّنفوذ؟

الّطبيب: َحَصَل.
الفتى: وهل صاَرحتُه مبا تُصارحني به اآلن؟

الّطبيب: كاّل.
فَت معه؟ الفتى: وكيَف تَصرَّ

الّطبيب: جتّنبُت ذكَر أّي عرض يسيءُ إليه.
الفتى: ولكّنك عّرضَت حياتَه للخطر.

الّطبيب: هذا على أّي حال خير من تعريض حياتي 
للخطر!« )ص 118(.

إّن الّصدمة التي تلّقاها الفتى املهزوم ناجمة عن عدم تقديره 
لقّوة العدو، وعن وهمه بقّوته هو، وعليه، فإّن العمالق الذي 
طوياًل )ص  ويُجري معه حواراً  يواجهه يف مرحلة الحقة، 
لم  الذي  للفتى ضعفه  تعكُس  مرآة  إال  هو  ما   ،)130-119
من  ليَُمّكنه  ُمساعدته  الفتى  على  يعرُض  إّنه  إليه.  ينتبه 
الّتغلّب على عدّوه، ومع ذلك، فإّن الفتى يُصّر على أن يثأَر 
لنفسه بنفسه؛ هكذا يُرّدُد قوله: »أنا الذي تلّقيُت الّضربَة، 
العمالق  فإّن  باملُقابل،   .)121 )ص  رّدها«  علّي  الذي  وأنا 
يُِصرُّ على تقدمي املُساعدة، ألّنه يرى ذلك ُجزءاً من وظيفته:

»العمالق: إّنه ]يعني تقدمي املُساعدة[ يدُخُل ضمَن 
اختصاص وظيفتي. عليَّ أن أنقذك ولو من نفسك 
من  العنيد  املوقف  هذا  تقَف  أن  عجيب   )...(

ُمساعدٍة تهبُط عليَك من الّسماء ... .
عليَّ  الذي  وأنا  الّضربَة  يُت  تلقَّ الذي  أنا  الفتى: 

رّدها.
العمالق: لن تستطيع ذلك وحَدك ...« )ص 120-

.)121

وقبل ذلك نقرأ قول العمالق للفتى: »إّنك تُبالغ يف تقدير 
قّوتك« )ص 120(، األمر الذي يسعى الكاتب من خالله 
العربي،  الّشباب  مُيثُِّل  الذي  الفتى،  أن  الّتأكيد على  إلى 
ر بقّوته، وملّا حلّت الهزمية ُصِدَم وتعّمق لديه ُشعور  قد ُغرِّ
الُغربة. إن توظيف محفوظ لشخصّية العمالق يهدف إلى 
الّتأكيد على أن األوهام وحدها ال تكفي لقهر العدو، وعلى 
هذا  على  املاضي.  أخطاء  ُمراجعة  إلى  حاجة  هناك  أن 
اجليل الّشاب، كي يتمّكن من قهر عدّوه، أن يسعى ليكون 
قّوة عمالقة تستطيع مواجهة األحداث، وذلك عن طريق 

االستعداد وعدم االستناد إلى األوهام.17

يف  املغترب  اإلنسان  ِسمات  تبدو  الّشكل،  هذا  على 
»مُييت وُيحيي«. هو إنسان صدمته الهزمية، وهو ُمِصرٌّ 
يف الوقت نفسه على استرداد كرامته، وهو إنسان ينشد 
احلقيقة، هكذا يقول: »ولكني أُريُد احلقيقة« )ص 113(، 
وهو يف الّنهاية يختار الّتمّرد ليُغّير الواقع.18 وياُلزم ذلك 
بالّتحّرك  هؤالء  يبدأ  حيث  القبور،  من  املوتى  انبعاث 
الذي  األمر  »املصطبة«19 )ص134-133(،  من  منطلقني 
يهّب  أن  له  آن  راقداً  كان  الذي  الّشعب  أن  يعني  قد 

السترداد كرامته.

 »التَِّرَكة«. 2

تدور أحداث هذه اللوحة املسرحّية حول فتاة وفًتى يُديران 
تركته.  يتلّقيا  كي  الفتى  والد  من  بدعوٍة  يأتيان  خّمارة، 
على  يظهر  ال  الذي  »الولّي«،  الوالد،  يُقابالن  ال  إنهما 
يُسلُِّمهما  الذي  ُغالَمه  يُقابالن  بل  الّنهاية،  حّتى  املسرح 
مفاتيح خزانة قدمية حتتوي على الّتركة وعلى مجموعة 
من الكتب، ويُخبرهما بوصّية الّرجل التي توِجُب استيعاب 
ال  أنهما  إال  بالّتركة.  الّتصّرف  قبل  الكتب  هذه  يف  ما 
ذان هذه الوصّية ويأخذان ُرزم األوراق املالّية وحَدها  ينفِّ
على  تدوس  سيرها  يف  »الفتاة  إن  بل  الُكتَُب،  ُمتَجاهلنَْي 
يُعيد  باكياً بصمت، بعد أن  الغالم  الُكتُب«. يذهب  بعض 
األثناء  تلك  يف  باحترام«.  و«يحملها  اخلزانة  إلى  الُكتُب 
»ُمخِبٌر  بأّنه  نفسه  يُعّرف  ضخمة،  قامة  ذو  رجٌل  يدخُل 
من  الفتى،  مع  جدال  بعد  ويتمّكن،  الّشرطة«،  قّوات  من 
االستيالء على النقود كلّها، ثمَّ يذهب. ويف الّنهاية يّتضح 
القيام مبشروع على أرض  ينوي  الّرجل مهندس  أن هذا 
املنزل القدمي، وذلك حني يعود ليُساِوم الفتى على شراء 
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البيت، فيكتشف الفتى اللعبة.

م محفوظ هنا، كما يف »مُييت وُيحيي«، صورة إضافّية  يُقدِّ
هذا  الّشاب.  للجيل  رمزاً  يُشّكل  الذي  املُغترب،  للفتى 
أراد  جيٌل  إّنه  القدمي.  بيته  عن  يغترب  اجليل،  »الفتى«، 
وعندما   .)137 )ص  وجاع  فتشّرَد  املاضي،  عن  االبتعاد 
يدعوه األب، الذي مُيثُِّل مرحلًة ُمعّينة أو قيمًة ُمعّينة، نقرأ 

هذا احلوار بني الفتاة والفتى:

»الفتى: ِلَم دعاني يا ترى؟
الفتاة: هو أبوك مهما يكن من أمر.

الفتى: ظننُت أن املاضي لن يعود.
الفتاة: احلاضُر ميضي واملاضي يعود، وال ينبغي 

لرُجل مذنب أن يَيَأس...« )ص 136(.

من  األحداث  يتجاهَل  أن  حاوَل،  مهما  للفتى،  مُيكن  ال 
على  ينطوي  احلديث  أن  كما  داخلَه.  تعيش  ألنها  حوله؛ 
يجعله  الفتى  اغتراب  إن  الفتى.  ارتكبه  ذنب  إلى  إشارة 
أن  يُحاول  حيث  اخلمارة،  يف  الواقع،  عن  بعيداً  يعيش 

ينسى واقعه وآالمه:

أحراراً  لنعيَش  أيضاً  اخلّمارة  ولنَِبع   ... »الفتاة: 
كأبناء الّذوات.

ليلّياً  ملًهى  أُنِشئ  سوف  طائشة،  أفكاٌر  الفتى: 
يُضاهي األوبرج« )ص 143(.

إّنه  الفتى.  اغتراب  إليه  ينتهي  الذي  امللجأ  اخلّمارة هي 
يبحث عن الّطمأنينة، فهل يجدها يف تلك اخلّمارة؟ هكذا 

يتساَءل:

ُملتقى  هي  خّمارٍة  إلى  َمْأنينة  الطُّ سبيل  »وما 
اخلّمارات  من  عشرات  بني  واقعة  للُمغامرين، 
املُنافسة، يف حيٍّ مكتظ باألعداء، ووراء ذلك ُكلِّه 

إحساٌس ثابت باملُطاردة« )ص 152(.

إّن الواقع، كما يبدو، ُمظِلٌم، والفتاة ترى أن »الظالم يتمادى 
باالقتراب« )ص 155(، وقبل ذلك تؤّكد أنها تكره الظالَم 
ليحتوي  الّنور  ينخفض  وعندما   ،)154 )ص  واألغالل 
احُلجرة تُعِلُن خوَفها وتسأل الفتى: »أال حتفظ تالوًة ندفُع 

الفتى  فإّن  إزاَء ذلك،   .)155 بعيداً؟« )ص  الّشياطني  بها 
 ... الظالم  »فليأِت  فيقول:  امللجأ،  هي  اخلّمارةَ  أن  يرى 
 ... اخلّمارة  يف  الّنشاط  يبدأ  اليوم  من  الوقت  هذا  يف 
ال يوجد هنا سبب حقيقّي يبّرر اخلوف ... فلنَُغنِّ أغنية 
»الفتى«  اغتراَب  وألّن   .)155 )ص  بالّظالم«  لنهزأ  بذيئًة 
قاده إلى اخلّمارة، فإّنه لم يُعد قادراً على القيام باملَهام 
لها. ولعّل  املُلقاة على عاتقه، التي قد تكون الّتركة رمزاً 
وصّية األب بعدم الّتصّرف بالّتركة إال بعد قراءة »الكتب« 
احملفوظة يف خزانة »البيت القدمي« )ص 142(، تعني أن 
على اجليل الّشاب، الذي مُيّثله الفتى، أن يستوعَب دروس 
لذلك،  األوان  آن  ألنه  الِعبَر،20  منها  ويستخلص  الّتاريخ 
آن  األب[:  ]يعني  »قال  األب:  كالم  ُمقتبساً  الُغالم  يقول 
الّتركة«  يرَث  يصلح ألن  لعلّه  الّضال21  ابني  أدعَو  أن  لي 
)ص 141(. واألب يعلم أن ابنه »سيجيء غارقاً يف الّضالل 
صاحباً معه قرينة الّسوء«، إال أن لديه أماًل يف أن يثوَب 

ابنُه إلى ُرشده )ص 141(.

أّما الفتى، فهو ُمستغرٌق يف اغترابه ُمقتنٌع بأّنه »لم يكن ثّمة 
فردوس يف املاضي، ولن يكون ثّمة فردوس يف املستقبل، 
وعلينا أن نتقّبل احلياةَ كما هي« )ص 154(، وذلك وجٌه 
آخر من وجوه االغتراب، يتمّثل بالّرضوخ والقبول باألمر 
»مُييت  يف  املُغترب  اإلنسان  كان  فإذا  وعليه،  الواقع.22 
وُيحيي« ينتهي إلى الّتمّرد والّثورة، فإّنه يف »الّتركة« مييل 

إلى االستسالم والّرضوخ.

نتيجة كل ذلك هي أن يأتي »الّرجل«، الذي ال يذكر املؤّلف 
البداية  يف  يظهر  الّرجل  هذا  الّتركة.  فيسلب  اسمه، 
ات الّشرطة« )ص 144(، ثم يعود  على أّنه »ُمخِبٌر من ُقوَّ
دور  ليؤّدي  جديدة«  وهيئة  جديد  ملبس  »يف  الّنهاية  يف 
املهندس الذي يرغب يف شراء البيت القدمي ليقيم مكانه 
مصنعاً لألجهزة اإللكترونية )ص 158-161(. والفتى، إزاء 
أحد،  ينصبه  لم  »َفٌخ  قائاًل:  تصّرفه  بسوء  يعترف  ذلك، 

ولكنا وقعنا بسوء تصّرفنا« )ص 154(.

إن حتديد هوّية »الّرجل« يحتمل أكثر من تأويل. فقد يكون 
رمزاً للّسلطة التي أخذت على عاتقها جميع املسؤولّيات 
و«كّبلته  »الّتركة«  ـِ  ب الّتصّرف  حق  الّشعب  متنح  ولم 
باحلبال«، وبخاّصة يف البداية، حني يظهر بصفة »ُمخبر 
من قّوات الّشرطة« )147-148(، كما أنه قد يكون رمزاً 
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للقوى التي سنحت لها ُفرصة االستيالء على موارد الّدولة 
»الّرُجل«  يعود  حني  وذلك  أرضها،  على  املشاريع  وإقامة 
برفقة سكرتير وضابط شرطة )ص 158(، وبصفته »أكبر 

ُمقاول يف اجلمهورّية« )ص 160(.

وتبقى شخصّية األب الذي كان، أثناء ذلك كلّه، يدعو من 
خالل وصّيته إلى العناية بالّتركة. هذه الّشخصّية تّتصف 
احلوار  نقرأ  هكذا  طّيبة،  سمعة  ذات  وبكونها  بالعدل، 

الّتالي بني الفتاة والفتى:

كرائحة  طّيبة  سمعة  ذو  أباك  أّن  احلق  »الفتاة: 
الورد.

الفتى: أجل.
بالّثناء  ولهج  إال  بيته  عن  أحداً  سألنا  ما  الفتاة: 

عليه.
الفتى: أناس هذه األحياء طّيبون!

وينّوهون   ،)...( خوارقه  يؤّكدون  ولكنهم  الفتاة: 
َمْأنينة التي يزرعها يف القلب« )ص 138(. بالطُّ

ولكّنه، من ناحيٍة ثانية، ُمحاٌط باألشرار:

»الفتى: ولكن ثّمة خطراً أفظع )...(.
الفتاة: ماذا تعني؟

الفتى: أعني من يقومون بخدمته.
الفتاة: من يخدم أولياء اهلل؟

الفتى: الّشياطني!
الفتاة: هل تعني ما تقول؟

الفتى: أعني شياطني األرض« )139(.

أضف إلى ذلك وصفه بولّي من أولياء اهلل، كما ورد يف 
بداية املسرحّية )ص 136-139(، وهو ما يشكل دلياًل على 
استقامته. كل ذلك من شأنه أن يَُذكِّر بشخصّية احلاكم 
العادل واملستقيم، احمُلاط بحاشية فاسدة، تلك احلاشية 
التي  املسرحّية  األعمال  تكّرر ظهورها يف عدد من  التي 
تلت حرب حزيران.23 وعليه، فإّن املُؤّلف يرى أن القضّية 
كلَّها بحاجة إلى إعادة نَظر من أجل الوصول إلى احلقيقة 

)ص 163(.

جانب من افتتاح معرض »اليد الثالثة« ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية، برنامج البحث والتطوير التربوي، قلقيلية 2017.
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»الّنجاة«. 3

إذا كان االغتراب يف »الّتركة« يقود صاحبه إلى اخلّمارة 
ينعكس من خالل  »الّنجاة«  فإنه يف  الواقع،  لينشغل عن 
ُمطاردة.  بأّنها  الّدائم  وإحساسها  بالقلق  »املرأة«  شعور 
الّذنب  وما هو  املرأة،  قّصة هذه  ما هي  نعلم  أن  وبدون 
الذي اقترفته، فإننا نعرف أن هذا الّشعور باملُطاردة هو 

األمر األهم بالّنسبة لها.

يف هذه املسرحّية يُقّدم لنا محفوظ، بأسلوب قريب من 
لتحتمي  رجل  بيت  إلى  تلجأ  هاربًة  امرأًة  العبث،  مسرح 
به. وهي تُصّرح بأّنها ُمطاردة، وبأن الّشرطة تبحث عنها. 
أن  إال  حقيقتها،  واكتشاف  عليها  الّتعرف  الّرجل  يُحاول 
ُمحاوالته تبوء بالفشل. وأثناء ذلك، يدخل صديق الّرجل 
أن  وبعد  العمارة.  يُحاصرون  الّشرطة  رجال  أن  ليُخبره 
تدخل الّشكوك إلى عقل الّرجل الذي يظن أنهم يبحثون 
املرأة  تنتحر  أن  وبعد  بيته،  يُخفيه هو يف  عن شيٍء مما 
العتقادها بأن رجال الّشرطة ياُلحقونها هي، يّتضح أّن 
هؤالء الّرجال يبحثون عن شيء آخر ال عالقة للمرأة به؛ 

إنهم ياُلحقون شيئاً يجري يف »الّشارع العام«.

سوف  نهايتها،  من  املسرحّية  مع  بالّتعامل  ابتدأنا  وإذا 
ملا  انعكاس  تسودها هي  التي  الفوضى  أن حالة  نالحظ 
يجري يف »الّشارع العام«، وذلك ألن ما تاُلحقه الّشرطة 
الّرجل  بيَت  الّضابُط  يدخل  فعندما  لذلك،  فيه.  يجري 
يسأل: »أين احلجرة املُطلّة على الطريق العمومي؟« )ص 
العام،  الّشارع  باجّتاه  الّنار  إطالق  يبدأ  ثَمَّ  ومن   .)189
األمر الذي يصفه الّرجل بأّنه »معركة بكّل معنى الكلمة« 
)ص 190(. وإذا تذكرنا داللة الّشرطة يف هذه اللوحات 
ُسلطة  تعني  فالّشرطة  واضحاً.  الّرمُز  يُصبح  املسرحّية، 
مُيّثله يف هذه احلالة  الذي  الّشعب  تاُلحق  الّدولة، وهي 
»الّشارع العام« بكل ما يجري فيه. كّل ذلك يجري والّرجل 
قابع يف بيته وال يُدرك شيئاً مما يدور يف اخلارج، هكذا 
يقع  مما  أفهم حرفاً  كنت  إن  اللعنة  »عليَّ  قائاًل:  يُصرح 
حولي« )ص 189(. ويف موضع سابق يُشير الّصديق إلى 
هذه احلقيقة عن الّرُجل فيُخاطبه قائاًل: »إّنك تعرف عن 
فيتنام أكثر مما تعرف عن شّقة ُمجاورة يف عمارة حديثة« 
وإلى  العارمة،  الفوضى  إلى  يُشير  ذلك  وكّل  173(؛  )ص 
األجواء. مع ذلك، فإن كل ما  يُغلّف  الذي  الوضوح  عدم 

يعرفه الّرجل هو أننا »يف زمن اخلوف من الّشرطة« )ص 
.)175

البطل  مُتّثل  لها،  اسماً  املؤّلف  يُحّدد  ال  التي  املرأة،  إن 
الذي  القلق  حالة  خالل  من  ينعكس  واغترابها  املُغترب. 
تعيشه وشعورها الّدائم بأّنها ُمطاردة. إّن خوفها ناجٌم عن 
عدم فهمها ملا يدور حولها من أحداث، ولكّنها تعلم أنها 
جزء من الفوضى العامة. لذلك، عندما يرغب الّرجل يف 

معرفة حقيقتها يدور بينهما احلوار الّتالي:

»الّرجل: كّل هذا وأنا ال أعرف من أنت وال أُدرك 
شيئاً مما يقع حولي

تعرف  أن  حسبك  للّتفاصيل،  أهمّية  ال  املرأة: 
أعداء  وحتتنا  وفوقنا  حولنا  وأّن  ُمطاردون،  أننا 

مون!« )ص 183(. ُمَصمِّ

يحدث  ما  عبثّية  عن  تُعّبر  البداية،  منذ  واملرأة، 
األسف،  »أُكّرر  للّرجل:  فتقول  له،  فهمها  وعدم 
الواقع أنني ال أدري ماذا أقول )...( سلوكي يتطلُّب 

تفسيراً ولكني ال أدري ماذا أقول« )ص 168(.

شرب  الّرجل  على  املرأة  تقترح  الفوضى  هذه  غمرة  يف 
اخلمر، وهذا أمٌر له أهّميته يف سياق املسرحّية. ذلك أن 
اخلمرة مُتّثل أحد احللول التي يلجأ إليها اإلنسان املغترب 
سعياً إلى نسيان واقعه، وهو أمٌر ورد يف »الّتركة« أيضاً. 
وبواسطة اخلمرة يتم الّتماثل بني الّرجل واملرأة لينطلقا 
ُمقلقة،  هواجس  من  داخلهما  يدور  عّما  احلديث  يف 

وُمتشابهة، األمر الذي تعّبر عنه املرأة بقولها:

»أنا أعتبر نفسي منتهيًة، وأعترف لك بكّل أمانة 
أن جانباً مني راٍض كل الّرضا، ويُخّيل لي أّنك

مُتاثلني إلى حدٍّ كبير« )ص 183(.

أما الفوضى نفسها، فتنعكس من خالل حوارهما، بعد أن 
تُؤّثر فيهما اخلمرة:

»املرأة: صّحة لقائنا دون تعارف سابق ... صّحة 
صّحة   ... عميق!  تعارف  بعد  القريب  افتراقنا 
صّحة   ... لها  حصر  ال  التي  الهالك  أسباب 
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األحالم التي تقود إلى الهالك ... 
الّرجل: صّحة الّشرطة عدّوة األحالم

املرأة: صّحة أّول من اخترع حروف الهجاء
الّرجل: صّحة أول رجل اخترع آلة للزينة
املرأة: صّحة أول من كتب رسالة غرامّية

الّرجل: صّحة احللقة املفقودة« )ص 185-184(.

وعن  الهالك،  إلى  تقود  أحالم  عن  يدور  احلديث  إن 
الّسلطة،  مُتّثل  ُشرطة،  وعن  مفقودة،  وحلقة  فوضى 
حتول دون حتقيق األحالم. يف هذه األثناء، تتغّنى املرأة 
بحروف الهجاء، التي ال تسعفها يف فهم ما يدور حولها 
من أحداث. ويف النهاية، يدور احلديث عن حلقة مفقودة 
ترمز إلى عدم الوضوح وإلى احلاجة للبحث عن معنى ما 

يحدث.

يف نهاية األمر، تختار املرأة االنتحار، وهو أحد احللول التي 
يلجأ إليها اإلنسان املغترب.24 وهي ترى يف ذلك انتصاراً 
على الفوضى التي حُتيط بها وعلى شعور االغتراب الذي 
يَُغلّف نفسّيتها؛ إّن االنتحار هو احلل الوحيد الذي وجدته 

املرأة لبلوغ »الّنجاة«.

ويّتسم  الفوضى  تسوده  واقعاً  تعكس  »الّنجاة«  مسرحّية 
يجعل  الذي  األمر  تفسير،  إلى  يحتاج  واقٌع  إّنه  بالعبث؛ 
اندماج الفرد فيه صعباً. يف »مُييت وُيحيي« أصّر البطل 
املُغترب على الّثورة، ويف »الّتركة« وجد يف اخلّمارة مالذاً 
قّرر  فقد  »الّنجاة«،  يف  أّما  واقعه،  عن  يشغله  ُمالئماً 
الّتخلّص من واقعه عن طريق االنتحار، هكذا تقول املرأة: 

»سيجدونني جّثًة هامدة منتصرة« )ص 186(.

 »مشروع للمناقشة«. 4

املُطالبة باالشتراك يف صنع القرار هي ما يشغل محفوظ 
يف مسرحّية »مشروع للُمناقشة«. فاملؤّلف، وهو الشخصّية 
التي ترمز يف املسرحّية إلى الّسلطة، يرى أنه هو املسؤول 
األّول واألخير عن بناء املسرحّية وحتديد نهايتها، وعلى 
املمّثلني، الذين سيرمزون فيما بعد إلى الّشعب، أن يتقّبلوا 
ما يراه املؤّلف، بدون مناقشة، بينما هم ال يوافقونه على 
ذلك ويرون أنهم شركاؤه يف تأليفها، وبخاّصة أن النهاية 
مرحلة  يف  الواقع  فرضها  التي  ورمّبا  هو،  يراها  التي 

معّينة، ال تالئم توّقعاتهم وآمالهم. أّما ملّخص »مشروع« 
من  كلٍّ  بني  الّتالي  الّطويل  احلوار  فيعكسه  املسرحّية، 

املؤّلف واملُخرج واملُمّثل والّناقد:

»املُخرج: أستاذنا العزيز، حّدثنا عن قّصتك
املؤّلف: إّنها ُمجّرد مشروع وخطوط عاّمة.

املُخرج: ليكن )...(
املؤّلف: يلتقيان يف غابة

الّناقد: غابة؟
املؤّلف: يلتقيان يف غابة

الّناقد: ولَم غابة
املؤّلف: )ُمحتّداً( أنا حر

)...(
جّواً  له  تَُهيَِّئ  أن  الغابة  من  أراد  رمّبا  املُخرج: 

موحشاً حافاًل بأخطار اإلنسان واحليوان
الّناقد: املدينة أحفل بكّل ذلك من أّي غابة

غابة  يلتقيان يف  بقدمه(  األرض  )ضارباً  املؤّلف: 
)...( يف الغابة أخطار ال حصر لها فهما يبحثان 

عن مأوى يحميهما
)...(

املُخرج: لم حُتّدثنا عن النهاية
املؤّلف: يجدان مأوى على درجة من األمان )...( 

يحّصنانه ضد أهوال ال حصر لها وال عد.
املُمّثلة: أكمل .. إني منتظرة ..

املؤّلف: ميضيان أوقات الّراحة يف عناق حار )...( 
يسقطان  احلار  العناق  حلظات  من  حلظة  ويف 

ُجّثتني هامدتني« )ص 199-198(.

املؤّلف،  يُقّدمه  الذي  املسرحّية  كان هذا هو مشروع  إذا 
وهذه هي النهاية التي يراها لها، والتي يفرضها الواقع، 
لن جُتدي، هكذا  تغييرها  الّرغبة يف  أن  يؤّكد على  فإّنه 
الّنهاية: »رمّبا  يقول املؤّلف للُمخرج الذي لم يرَض بهذه 
أختاُرها،  التي  النهاية  إلى  الوصول  كيفّية  يف  ُحّراً  تكون 
ولكن ال حرّية لك يف تغييرها« )ص 200(. ورمّبا تكون 
النهاية املقصودة يف هذا الّسياق هي الهزمية التي أعقبت 
ُكتبت  كلّها  املجموعة  أن  وبخاّصة   ،1967 حزيران  حرب 
يف أعقاب تلك احلرب. أضف إلى ذلك أن الهزمية حلّت 
بعد بناء الّدولة املصرّية، يف أعقاب ثورة قضت على نظام 
ملكي سابق. هذه الّدولة، كانت مبثابة املأوى الذي يوّفر 
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النهاية/الهزمية،  حلّت  ما  إذا  حّتى  الّطمأنينة،  للّشعب 
أن  يستطيع  وال  يفهمه  ال  واقع  على  الّشعب  هذا  أفاق 

يستوعبه؛ هكذا، مثاًل، يقول املمّثل:

صارعُت  خالدة،  أدواراً  لعبُت  قدمي،  ممّثل  »إني 
القدر، صارعُت األبطال، صارعُت املُجتمع، اليوم 
يُراُد مّني أن ألعَب دوَر الهارب، وأن أموت مستهلكاً 
الدراما  من  نوٍع  أي  باهلل  خّبرني  حار.  عناق  يف 

تكون، تراجيديا؟ ملهاة؟« )ص 200(.

يؤّكد  كما  الّشعب،  إلى  يرمز  احلالة  هذه  يف  املُمّثل  إن 
أنا اجلمهور،  هو نفسه يف أكثر من موضع: »أنا البطل، 
وإني أرفض األدوار الهابطة« )ص 200(. وهذه النهاية/

الذي  الشعور باالغتراب، األمر  إلى  املُمّثل  الهزمية تقود 
رؤيتهم  خالل  من  املسرحّية  شخصّيات  لدى  ينعكس 
غير الواضحة، وعدم فهمهم ملُجمل األحداث التي تدور 
حولهم، هكذا يقول الّناقد: »النوع املسرحي غير واضح« 
)ص 200(، وهكذا، أيضاً، يُعّبر املمّثل، يف موضٍع آخر، 

عن املعنى نفسه عندما يُخاطب املمّثلة قائاًل:

مبأوى!  نلوذ  وأن  غابة  يف  نلتقي  أن  »تصّوري 
ستكون  احلقيقي،  احلب  أو  للُمناجاة  مجال  ال 
أعصابنا متوّترة طوال الوقت )...( احلّب ال ينمو 
يف هذا اجلو، مجّرد عناق عصبّي، يروح عن نفسه 
الوقت  طيلة  ستكونني  جّثتني،  نقع  ثم  بالشهوة، 
ُمضطربة  األطراف،  ُمرتعشة  فزع،  يف  ُمحّدقة 
جّثة  ثم  ثائرة  لبؤة  ُمجّرد  الوجه،  دميمة  األمعاء، 

هامدة« )ص 201(.

هذا الشعور بالقلق وعدم الوضوح يقود املُمّثل إلى الّتساؤل 
عن األمل وعن البطوالت السابقة:

»أين اآللهة؟ أين البطولة؟ أين احُلب؟ أين األمل؟ 
لم تبَق إال غابة مليئة بالوحوش، وآدمّيان هاربان 
والّتوّجس  اخلوف  إال  يبَق  لم  بكهف.  الئذان 

والهستيريا واملوت، أي دور هذا؟« )ص 204(.

آخر من وجوه  إلى وجه  الّنهاية  يقود يف  كل ذلك سوف 
االغتراب، وهو العزلة. هكذا يقول املُمّثل: »إذا جتّهمني 

زماني فعلّي أن أعتزل« )ص 202(25. وعلى املعنى نفسه 
ينطوي قول املمّثلة يف مرحلة الحقة: »كثيراً ما يدفع احلب 
اخلائب إلى املساكن اخللوّية« )ص 213(. أما املؤّلف، الذي 
يرمز إلى احلاكم، فإنه يُحاول تفسير موقف أفراد الّشعب 
من مشروعه قائاًل: »إنهم يكرهون مشروعي اجلديد ألنه 
يعكس بصدق خبايا نفوسهم« )ص 216(. كما يرى أنهم 
أناس ما زالوا متعلّقني مبعتقدات قدمية، هكذا يُخاطبهم، 
ورمّبا على هذا األساس كان يُعاملهم: »ما زلتم حتّنون إلى 
القدر واألبطال اخلرافيني وأسطورة املُجتمع، ولكن القدر 

لم يعد إال موضة بالية...« )ص 200(.

من  يُطالب  التي  اخلاّصة  رؤيته  للّشعب  فإن  ذلك،  إزاء 
يف  يرى  الّشعب  إّن  القرار.  صنع  يف  باملُشاركة  خاللها 
نفسه شريكاً للحاكم/املؤّلف يف صنع هذا القرار، وعليه 
تقع املسؤولّية نفسها يف احلفاظ على اإلجنازات؛ هكذا 
يقول املُمّثل: »علينا يقع عبء احمُلافظة على القّمة« )ص 
دور  هو  حّقاً  يهّمني  »ما  يقول:  آخر  موضع  ويف   ،)192
جاً« )ص 194(، ومن  البطولة، أريُد أن أكون بطاًل ال ُمهرِّ
الّشعب،  أهمّية مشاركته، أي مشاركة  إلى  ثَّم فهو يشير 
نفسه:  ُمخاطباً  فيقول  القرار،  املسرحّية/صنع  كتابة  يف 
»... لسنا مخلوقات ولكننا شركاء )...( املسرحّية ال حتيا 
وحدها، يلزمها ُمخرٌج ومُمّثلون ونُّقاد وُجمهور، ما قيمة 
الّنصر بغير هؤالء؟« )ص 203(. ويتكرر املعنى نفسه يف 
موضع آخر، حني تؤّكد املُمّثلة على أهمّية دور املجموعة 

يف صنع القرار، فنقرأ:

»املؤّلف: ولكّنه ]يعني املسرح[ مبعنى ما مسرحي، 
إّنه جزء من نفسي ال يتجّزأ.

املُمّثلة: ونحُن عناصره التي ال يقوم إال بها.
املؤّلف: عمٌل واحد وهدف واحد.

املُمّثلة: باحلّق نطقت« )ص 209(.

املهّمة نفسها.  ليؤّدي  الّناقد  دور  يأتي  إلى ذلك،  إضافة 
الذي  ف  للُمثَقَّ رمزاً  تكون  أن  مُيكن  الّناقد  وشخصّية 
الوضوح  »يلزمني  يقول:  هكذا  الرؤية،  بوضوح  يُطالب 
194(. وهو  العمل وتقدميه« )ص  نقد  نُني من  مُيكِّ الذي 
الّسعي  هو  الهدف  يكون  واضحة  نظرّية  ببناء  يُطالب 
البناء  يسع  وال  بناء،  »املسرحّية  فيقول:  حتقيقها،  نحو 
أن يضرب يف األساس ضربة واحدة ما لم تكن الّصورة 
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الّناقد/ أن  كما  )ص193(.  ما!«  بشكل  متبلورة  الّنهائّية 
املثّقف ال ينسى أن يُطالب مبا طالب به املُمّثل/اجلمهور، 
القرار،  املُشاركة يف صنع  أهمّية  على  يؤّكد  فإّنه  لذلك، 
هكذا يُخاطب املؤّلف قائاًل: »ال مُيكن أن تترك خليالك 
العنان ما ُدمت ُمرتبطاً مبسرح ما وجمهور ما وإمكانّيات 
فّنّية محدودة« )ص 195(، ثّم يقول: »الّتأليف جماعّي وإن 
اجلماعة  أهمّية  إلى  يشير  كما   ،)195 )ص  فردّياً«  بدا 
يف تعزيز املؤّلف/احلاكم، فيُخاطبه قائاًل: »لوالنا ما ُكنَت 
مؤلِّفاً على اإلطالق« )ص 196(. ويف موضع آخر يقول له: 
»سامحك اهلل، وقلمي الذي كّرسته لإلشادة بعبقرّيتك؟« 
املُثّقف  يؤّديه  الذي  الّدور  إلى  بذلك  ُمشيراً   ،)205 )ص 

جتاه احلاكم.

ويؤّكد  باملُؤّلف/احلاكم  يُشيد  الّشعب  فإن  كلّه،  إزاء ذلك 
على ماضيه العريق وعلى بطوالته وتضحياته التي أّداها 
سابقاً. فالّناقد، مثاًل، يسأله: »هل نسيت تاريخك القدمي؟ 
.. هل نسيَت روائعك؟« )ص 202(. كما أن املُمّثلة تُعّبر 
الذي  األمر  موضع،26  من  أكثر  يف  باملؤّلف  إعجابها  عن 
يعكس رغبة اجلمهور يف بقائه وعدم اعتزاله، هكذا تقول 
أمر«  من  يكن  مهما  تهجرنا  أال  إذن  »ِعدني  املُمّثلة:  له 
)ص 115(. إن استقامة املؤّلف/احلاكم ليست موضع شك 
له هو  نقدهم  بأن  يوحي  الذي  األمر  للّشعب،27  بالّنسبة 

نقٌد بّناء.

الّرغبة  الّشعب  يوّلد لدى  إن االغتراب، يف هذه احلالة، 
الّستار »عند حلظة  يُسِدَل  أن  يُريد  الّنصر. فاملُخرج  يف 
املمّثل/الّشعب  أن  كما   ،)200 الّنصر« )ص  من حلظات 
يريد وعداً من املؤّلف/احلاكم بأن يجعل الّنص املسرحي 
يتضّمن صراعاً يسعى نحو حتقيق الّنصر، هكذا يُخاطبه: 
)ص  كان«  نوٍع  أي  من  بطولّي  بصراع  األقل  على  »عدنا 
الّنص  بانتظار  تنتهي  املسرحّية  فإن  لذلك،   ،)209
اجلديد: »متى جنتمع لنقرأ الّنص اجلديد؟« )ص 222(، 

هكذا تسأل املُمثِّلة.

 »المهّمة«. 5

أيضاً، وهي  »املهّمة«  ُمغترباً يف مسرحّية  البطل  يزال  ال 
املظّلة«،  »حتت  مجموعة  يف  األخيرة  املسرحّية  اللوحة 
والقيام  العبر  باستخالص  هنا  ُمطالٌب  ذلك،  مع  لكّنه، 

باملهّمة املُلقاة على عاتقه. وألّنه ال يؤّدي مهمته كما ينبغي، 
يتعّرض للعقاب.

تتحّدث مسرحّية املهّمة عن شاب ينتظر موعداً غرامّياً يف 
بقعٍة صحراوّية خالية. إال أنه أثناء انتظاره لفتاته يُقابل 
احلوار  من خالل  ويتضح  ُعمره،  من  رجاًل يف اخلمسني 
الذي  األمر  الّصباح،  منذ  ياُلحقه  أّنه  بينهما  يدور  الذي 
هذه  سبب  عن  يستفسَر  أن  فيُحاول  اإلزعاج،  له  يُسّبب 
املاُلحقة. يُجيبه الّرجل بأّنه يبحث عن إنسان يتعّرف إليه، 
ويدعوه إلى إحدى احلانات، فيرفض الّشاب ذلك. يتضح 
أن الّشاب يُعاني من ألٍم يف ُركبته، وعندما يُعاوده  الحقاً 
هذا األلم يطلب هو من الّرُجل أن يبقى معه، إال أن الّرُجَل 
الّظالم  يهبط  وعندما  يذهب.  أن  قّرر  ألّنه  ذلك  يرفض 
يدُخل املسرَح رُجالن وهما يحمالن مشعلني، ثّم يتبعهما 
حقيقة  عن  يستفسر  وعندما  سوداء.  أرديٍة  يف  رجالن 
أفسد  ألّنه  ملُعاقبته،  حضروا  أنهم  يّتضح  الّرجال  هؤالء 

وقته ولم يُقم مبهّمته، ولذلك، فهم يحكمون عليه باملوت.

إّن شعور االغتراب لدى البطل ينعكس من خالل شعوره 
اإلزعاج،  له  يُسّبب  الذي  األمر  واملُطاردة،  بالقلق  الّدائم 
َق أن شخصاً ما يتبعك أمٌر ُمزعٌج  هكذا يقول: »أن تَُصدِّ
 ...« منه:  يتخلّص  أن  يوّد  أمٌر  وهو   ،)229 )ص  حّقاً« 
 .)227 لي« )ص  اّتباعك  الّتخلّص من فكرة  أوّد  معذرة، 
فهو يتبعه يف كّل مكان، لذلك يُخاطبه قائاًل: »... يف كل 
مكان رأيتُك قادماً يف أثري، حّتى يف هذه املنطقة الّنائية 

اخلالية!« )ص 228(.

دائم  بشكل  يُرافقه  الّشاب،  لدى  باملُطاردة  الّشعور  هذا 
شعوٌر بالقلق، فهو »يتمّشى غير خاٍل من القلق. يختلس 
يتضاعف  ساعته،  يف  ينظر  الّنظرات،  الّرُجل  ظهر  إلى 
له:  تقول  الفتاة  حتضر  وعندما   .)230 )ص   »... قلقه 

»وجدتُك قلقاً لدى حضوري« )ص 233(.

القلق، والّشعور باملُطاردة، هما نتيجة لوجود الّرجل الذي 
يتعّقب الّشاب يف كل مكان؛ فمن هو هذا الّرجل؟ اإلجابة 
عن هذا الّسؤال، جندها يف أقوال الّرجل نفسه: »أنا رجٌل 
 )...( أسير  طّيبة  بنوايا   )...( الّطرائف  مشاهدة  يُحّب 
ملاذا يصر الناس على الوهم واحلماقة؟ لَم ال يقفون على 
أرض الواقع؟، كيف ال يُفّرقون بني العدّو والّصديق؟« )ص 
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237(، ثّم يتابع متحّدثاً عن الناس: »يخلقون املتاعَب من 
ال شيء ثم يلقون بها يف وجهي، أهيم على وجهي باحثاً 

عن أشياء ثمينة فال ألقى إال الّصد« )ص 238(. 

ويف حوار بني الّرجل والّشاب، نقرأ ما يلي:

»الّرُجل: انُظر إلى جزاء من يسعى إلى ُحب الّناس!
الّشاب: أتسخر مّني؟

سّيئ  رجٌل  أني  بيد  أقول،  فيما  الّرجل: صّدقني 
احلظ.

املُرهق  يومي  ثمرة  علّي  ضّيعت  لقد  الّشاب: 
الّطويل بال حياء.

الّرجل: أنا؟
الّشاب: دون غيرك.

الّرجل: كلّما سعيُت إلى إنسان بقلب مفتوح ُرميت 
بهذه التهمة« )ص 239(.

وراء  الّسير  من  ألَق  »لم  الّرجل:  يقول  آخر  موضع  ويف 
الّناس إال الّصد واالّتهام واللعنة! ... أال ترى كم أنهكني 

الّسير؟« )ص 245-244(.

للناس،  إيصالها  يوّد  رسالة  الّرجل  لدى  أن  الواضح  من 
إّني أهيم   « الّشاب وحده، فهو يقول:  وهو ال يخص بها 
يُصادفني«  من  أول  فأتبع  الّصبح  مطلع  من  وجهي  على 
)ص 239(. وعندما سأله الّشاب عن الهدف من ُمطاردته 
 .)240 )ص  للّتعارف«  حلظًة  »أتصّيد  قائاًل:  أجاب  له، 
كل  إلى  رسالته  إيصال  إلى  يسعى  الّرُجل  أن  يعني  هذا 
الّشاب جزءاً من هذا الكل، وبالّتالي،  يُقابله، فيكون  من 

رمزاً له.

على الرغم من ذلك، فإن الّرجل ال ينجح يف حتقيق هدفه، 
التي  الرسالة  الّناس؛  إلى  رسالته  إيصال  من  يتمّكن  وال 
يسعى من خاللها إلى إعادة الّناس إلى الواقع، ألنهم »ال 
يقفون على أرض الواقع« )ص 237(. إّنه لم يلَق إال الّصد.

قد يكون الّرجل رمزاً لصوت الّتاريخ الذي يترّدد يف ضمير 
الّشاب، وبخاّصة أّنه ياُلزمه يف كل مكان يّتجه إليه. إّنه 
الّصوت الذي يُحاول إعادته إلى أرض الواقع وتنبيهه إلى 
الّدور الذي يجب عليه تأديته على ضوء الّتاريخ وأحداث 
الواقع، وبخاّصة أنه مدّرس تاريخ، كما يُصّرح هو للّرُجلني 
اللذين سيُحاكمانه فيما بعد.28 أما الّتاريخ الذي يقصده 

جانب من افتتاح معرض »اليد الثالثة« ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية، برنامج البحث والتطوير التربوي، قلقيلية 2017.
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املؤّلف، فيشير إليه من خالل احلوار التالي، الذي يدور 
بني الّرجل الّثاني والّشاب:

»الرجل 2: حّدثنا عن دروسك، ماذا فعل اإلنسان 
القدمي؟

بنى  الّتقومي،  صنع  الّزراعة،  اكتشف  الّشاب: 
األهرام، هزم وانهزم

الّرجل1: ألم يُذّكرك شيءٌ من ذلك مبهّمتك؟ 
الّشاب: كنُت ُمستغرقاً طوال الوقت.

الّرجل1: ألم تخطر بذاكرتك ولو كالهمس؟
الّشاب: اللعنة على ذاكرة ال تُسعف صاحبها مبا 

يجب أن تتذّكره.
الّرجل1: كّذاب.

الرجل 2: اعترف بأّنك جتّنبت ذكر ما يجّر عليك 
املتاعب ...« )ص 251(.

إن اإلنسان القدمي، الذي اكتشف الّزراعة وصنع الّتقومي 
وبنى األهرام، هو اإلنسان املصري. أما هزميته، فهي التي 
اختيار  فإن  وعليه،   .1967 حزيران  حرب  بعد  به  حلّت 
مهنة »ُمدّرس الّتاريخ« لتكون مهنة الّشاب يأتي ليُؤّكد على 
من  األهرامات،  أجنز  الذي  العريق  ملاضيه  الّشاب  وعي 
جهة، ولواقعه الذي ينطوي على الهزمية من جهة أخرى. 
هذا الوعي يؤّدي إلى وجود فجوة بني املاضي واحلاضر، 
ويخلق ُشعوراً باالغتراب لدى الّشاب الذي يرمز إلى جيٍل 
بأكمله، ُمطالَب بالقيام باملهّمة. وعلى الرغم من أن املؤّلف 
ال يُحّدد ما هي هذه املهّمة، فإنه يوحي إلى أن على اجليل 

الّشاب أن ينفض عنه الهزمية التي حلّت به.

لغربته  منه، يستسلم  ما هو مطلوب  الّشاب، بخالف  إن 
الّصحراء  إلى  يلجأ  إّنه  الواقع.  من  الهروب  ويُحاول 
اخلالية ليضرب موعداً مع محبوبته، وليتمّكن من نسيان 
الفتاة  وجود  أن  ذلك  الّنائية؛  املنطقة  تلك  يف  شيء  كّل 
يساهم يف أداء هذه الغاية وعناقها يُساعده على نسيان 

الواقع، كما يؤّكد هو:

تدعو  ُمريبة  قّصة  ذو  ُجل[  الرَّ ]يعني  إّنه  »الفتاة: 
لالنزعاج.

الّشاب: بوسعنا أن ننساه متاماً ونعبث بنواياه.
الفتاة: نواياه؟!

الّشاب: أعني إن كانت ثّمة نوايا يضمرها حّقاً.
الفتاة: ولكن كيف؟

الّشاب: )وهو يجذبها نحو صدره( هكذا...« )ص 
.)232

مُيكن  حيث  احلانة،  إلى  اللجوء  أن  ذلك  إلى  يُضاف 
االستعانة باخَلمر لنسيان الواقع، يُعتبر أحد أنواع سلوك 
بني  الّتالي  احلوار  يعكسه  األمر  هذا  املُغترب.  اإلنسان 

الّشاب والّرجل:

»الّشاب: ال بد من فكرة تقودك يف يوم ُعطلتك.
مدى  على  للّتخطيط  طول خضوعي  من  الّرجل: 

األسبوع، فإني أحتّرر يوم العطلة من أي قيد.
ثّم  الوقت،  بعض  هنا  فسأبقى  أنا  أما  الّشاب: 

أذهب إلى حانة »األحمر واألبيض«.
)...(

يف  بيننا  العالقة  توّثقت  رمّبا  يدري،  من  الّرجل: 
»األحمر واألبيض« )ص 230(.

من أجل ذلك، وألن الّشاب لم يقم بأداء املهّمة املُلقاة على 
الّرجالن  به  يقوم  ما  هذا  العقاب.  استحّق  فإنه  عاتقه، 
اللذان يدخالن املسرح يف الّنهاية ويحكمان عليه باملوت، 

بعد أن يدور بينهم احلوار الّتالي:

تستحّقه،  ألّنك  عدل  الّتأديب  هذا   :1 »الّرجل 
فكيف مُيكن أن تُعامل بالّرحمة يف الوقت نفسه؟!

)...(
د الوقَت بغير حساب؟ الّرجل 2: ألم تُبدِّ

)...(
الّرُجل 1: لقد بّددَت وقتنا ُسًدى، ألهذا أرسلناك؟

)...(
الّرُجل 2: أم تُريد أن تتنّصل من املهّمة التي ُكلّفَت 

بها؟
الّشاب: املهّمة؟

الّرُجل 2: املهّمة التي ُكلّفَت بها!
الّشاب: أّي مهمة؟

)...(
-248 1: وإال فلماذا أرسلناك؟ ...« )ص  الّرُجل 

.)250
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ويف موضع آخر يُحاسبه الّرجالن على عدم أدائه ملهّمته، 
فنقرأ احلوار الّتالي:

»الّرُجل 1: ماذا فعلَت بيومك الّطويل؟ ِلَم قصْدَت 
ميدان القلعة؟

الّشاب: كنُت أسيُر على غير هدى.
الّرُجل 1: تسيُر على غير هدى وأنت لم تُرَسل إلى 

هناك إال ملهّمة؟
الّشاب: كان اليوم عطلة.

يُذّكرك  شيئاً  القلعة  لك  تُقل  ألم   :2 الّرُجل 
مبهّمتك؟« )ص 251(

من  يُريدان  والّرجالن  العريق.  املاضي  مُتّثل  القلعة  إّن 
الّشاب أن يستخلص العبر من ذلك املاضي، بعد أن يُقارنه 
مع احلاضر، ليصل إلى الّنتيجة التي تتعلّق مَبهّمته. هذا 
يعني أن املؤّلف يرفض استسالم الّشاب الغترابه. ومبا أن 
هذا الّشاب مُيّثل جياًل بأكمله، لذلك، يرى محفوظ أن على 

هذا اجليل الّسعي لتغيير الواقع عن طريق أداء »املهّمة«.

ِسمات الُمغتِرب. 6

قلق  خالل  من  االغتراب  ينعكس  وُيحيي«  »مُييت  يف 
عن  ناجٌت  اغتراب  إّنه  الواقع.  لألمر  واستسالمه  البطل 
الهّزة العنيفة التي تلّقاها الفتى من عدّوه، فتوّجب عليه 
تقييم قّوته من جديد، وبالّتالي، فإن الهزمية التي وّلدت 
لدى البطل الّشعور باالغتراب، هي نفسها التي أّدت إلى 
إصراره على استرداد كرامته، فنراه يهّب السترداد هذه 

الكرامة يف الّنهاية.

أّما يف »الّتركة«، ومع أن االغتراب ناجم عن الّسبب نفسه؛ 
أي الّشعور بالهزمية، فإن األعراض تبدو ُمختلفة؛ ذلك أن 
االغتراب هنا ينعكس من خالل شخصّية حاولت جتاهل 
األحداث، إال أن تلك األحداث كانت تعيش داخلَها. يختار 
شكل  على  اغترابه  فيبدو  اخلّمارة،  إلى  اللجوء  البطل 

استسالم لألمر الواقع.

وإذا كان االغتراب يف »مُييت وُيحيي« ينتهي بيقظة تقود 
يف  فإّنه  باالستسالم،  ينتهي  »الّتركة«  ويف  الّثورة،  إلى 
ينتهي  »مشروع للُمناقشة«  باالنتحار ويف  ينتهي  »الّنجاة« 

ينتهي  ة«  »املهمَّ ويف  القرار،  صنع  باملُشاركة يف  باملُطالبة 
مُبطالبة اجليل الّشاب بالقيام باملهّمة.

هذه اللوحات املسرحّية تهدف إلى تقدمي صورة لإلنسان 
املُغترب بأشكالها املُختلفة: هو إنسان حائٌر، ُمطارٌد، قِلٌق 
وال يفهم األحداث التي تدور حوله. كما اّنه إنسان ممّزق، 
ومع ذلك، هو ينشد احلقيقة. إنه إنسان مهزوم، وهزميته 
هي الّسبب الّرئيسي لُغربته. هو إنسان ال يستطيع ُمالَءمة 
نفسه مع الواقع، لذلك، فهو إّما يتمّرد عليه، وإّما ينسحب 
منه إلى عالم خاص، كاخلّمارة يف »الّتركة«، أو املوت يف 
»الّنجاة«. إن ردود فعله املُختلفة تعكس يف كّل مّرة شكاًل 
ُمختلفاً من أشكال االغتراب. أَِضف إلى ذلك أن املؤّلف 
رمزاً  يجعلها  الذي  األمر  شخصّياته،  أسماء  يُحّدُد  ال 

لقطاعات ُمختلفة يف املُجتمع الذي يتحّدث عنه.

املظّلة«  »حتت  مجموعة  شخصّيات  بني  يؤّلف  ما  إن 
الذي  األمر  الهزمية،  وّلدتها  شخصّيات  كونها  هو 
يجعل املجموعة نوذجاً لألعمال األدبّية التي عاجلت 
حالة اإلنسان العربي يف أعقاب حرب ُحزيران 1967، 
ق الذي  ويجعل من شخصّياتها نوذجاً لإلنسان املَُمزَّ
أجل  من  والعمل  بالّنهوض  املُطالَب  احلرب،  خلّفته 

تغيير واقعه.

كاتب من الّناصرة

ِب
تر

ُمغ
 ال

ن
سا

إلن
ة ا

ضيَّ
وق

 »
ة

َظلَّ
م

 ال
ت

تح
«

جانب من فعاليات اليوم الثالث من افتتاح استوديو العلوم، رام اهلل 
.2017
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بركات، االغتراب والّثورة يف احلياة العربّية، مرجع سابق، ص 35.

16 انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 195، حيُث يرى ذلك.
17 هناك من يرى أن شخصّية العمالق ترمز إلى الّدول التي تدّخلت باستمرار يف الّنزاع العربي اإلسرائيلي. انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 196؛ 
حاً رأي األخير، الذي يرى أن العمالق يرمز إلى االحّتاد  وهو يُشير إلى تفسير كل من محمود أمني العالم، وشكري عّياد لداللة شخصّية العمالق، ُمرجِّ



رؤى تربوية - العددان 9456-55
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والوظائف العاّمة، والعمل الّنافع، وحّتى الوظائف العائلّية ال توحي إلى الّشخص املعني إال بالالمباالة والّنفور، فهو يأبى اخلروج من داخل أسوار ذاته، يف 
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جانب من افتتاح معرض »اليد الثالثة« ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية، برنامج البحث والتطوير التربوي، قلقيلية 2017.
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على  حاماًل  صباحاً،  مدرسته  إلى  الطالب  يتجه  بينما 
بقدمه احلصى  يركل  آخرها،  املمتلئة عن  ظهره حقيبته 
التي تعترض طريق سيره، ينتقم من كل حصوة على حدة، 
يغالي يف ركلها مستمتعاً بقذفها بعيداً لتفتيتها وإضعافها، 

ورمبا أراد املزيد من الوقت، كي ينتقم أكثر.

نحو  على  سيره  خالل  كتفيه  يحرك  الذي  الطالب  هذا 
مترينهما  من  كنوع  للخلف،  وأخرى  لألمام  تارة  متواٍز؛ 
املدرسية  كتبه  ثقل  من  يعاني  ال  إنه  حملهما،  وتخفيف 
أحماالً  يعاني  يكون  قد  بل  القرطاسية فحسب،  وأدوات 
كانت  سواء  جهة؛  من  أكثر  كاهله  على  راكمتها  إضافية 
نيابة عنه  تقرر  التي  املادية  األوضاع  أو  واألسرة،  البيت 
قميصه  من  منزعج  لعله  أو  بها،  له  املسموح  احتياجاته 
لكن  املكواه،  عليه  تسير  ألن  ماسة  بحاجة  كان  الذي 
الليل،  من  متأخرة  ساعة  حتى  مقطوعة  كانت  الكهرباء 
وخرج من منزله بينما تعالت صيحات والديه على القميص 
نفسه غير املكوي، ومياه احلنفية املقطوعة، إضافة إلى 
متطلبات البيت التي ال تنتهي. وقد تكون املدرسة هي من 
تزيد حمله بواجباتها ومتطلباتها ونظامها الروتيني، الذي 

يجعل منها فرضاً يومياً ثقياًل ال مناص منه.

طالب ومعلمون ..
ُقْطر لدائرة
تحتدم باألذى

شيرين الُعكة

من  أول  هم  االبتدائية  املرحلة  من  املدارس  طلبة  كان 
توجهت لسؤالهم. فانفعاالتهم التلقائية وكلماتهم البسيطة 
تلخص احلال، دون تخطيط مسبق كان اللقاء مع مجموعة 
يف  يتفاوتون  واإلناث،  الذكور  من  طالب   7 من  مكونة 
األول  من الصف  املجموعة طالباً  األعمار، حيث ضمت 

وحتى السادس.

عند سؤالهم عن شعورهم جتاه املدرسة ومدى رغبتهم يف 
أن يفيقوا صباحاً ليذهبوا مجدداً إلى مقاعدهم، اندفعت 
تتدفق  األجوبة  بدأت  وقعت،  قد  مفاجأة  وكأن  أجوبتهم 
اعتادوا على أخذ اإلذن  أنهم  انتظام، وكنت أعتقد  بغير 
أوالً كي يجيبوا، ليس فرضاً مني، ولكن بحكم العادة التي 

يسير عليها كل من املعلم والطالب داخل الفصل.

رمبا لم يعتد الطالب أن يسأله أحد عن شعوره جتاه األشياء 
الفرصة،  بهذه  يحظون  ال  عادة،  األطفال،  يؤديها.  التي 
أولوياتهم  حتديد  على  األقدر  أنهم  يعتقدون  الكبار  ألن 

واهتماماتهم، وحتى الدرجات التي يجب أن يحصدوها.

كانت  الفصل  داخل  املدرسني  وعصبية  بالعصا  الضرب 
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مؤخراً،  أخبرتني،  فقد  حقاً،  فوجئت  األولى،  إجاباتهم 
داخل  بالضرب  العقاب  أسلوب  نتبع  »ال  املعلمات  إحدى 
املدرسة؛ هذا ممنوع«، رمبا ُمنع يف مدرستها، ولم حتَظ 

بقية املدارس بهذا القرار.

آالء  قالت  الضرب،  أداة  يَصفوا  أن  الطالب  استطاع 
»مخيفة« وعبرت مالمح وجهها مسبقاً عن هذا الشعور، 
أضافت فرح »حادة«، عاد صوت آالء »سوداء«، قال حسن 
»موجعة«، بصوت مرتفع أضاف الصغير أنس وكأنه تذكر 
جميعاً  صاحوا  عريضة«،  وأحياناً  »رفيعة  مهماً  شيئاً 
كانت  التي  لفرح  بالسؤال  خصيصاً  توجهت  »نكرهها«، 
جتلس يف منتصفهم، أعلم أنها األولى على فصلها، فلماذا 

تخافني من العصا؟

فدرجاتي  ذلك  إلى  بحاجة  لست  املعلمة،  تضربني  »ال 
كاملة وواجباتي مكتوبة دائماً«، بينما عللت كرهها للعصا 
»أشعر باإلهانة عندما تُهان زميالتي، وأخاف كلما دخلت 

بها املعلمة باب الفصل«.

أن  يعتقدون  املعلمون  يزال  ال  أيضاً،  كثيرة  الواجبات 
رافق  وإن  الواجبات حتى  النسخ أساس احلفظ، فتزداد 
املراحل  مختلف  من  الطلبة  يقدم  امتحانات،  فترة  ذلك 
امتحانات  ومنتظم،  دوري  بشكل  االمتحانات  الدراسية 
شهرية، وأخرى نصف فصلية، ونهاية الفصل، عالوة على 

االمتحانات القصيرة الفجائية.

وأذكر جيداً حني كنت طالبة، حالة الرعب التي ترافق فترة 
االمتحانات، والضغط بفعل الواجبات واحلصص اليومية 
الدوام،  نهاية  يف  مرهقاً  نفسه  الطالب  فيجد  الكثيرة، 
يسابق الوقت ليعود إلى بيته ومتزيق نفسه بني الدراسة 
لالمتحان وحل الواجبات الكثيرة، ورغبته العارمة يف أن 
تطال يده لعبته ملشاركة أقرانه اللعب أو مشاهدة أفالم 

الكرتون.

وقد استغربت منال عوض إحدى األمهات ممن حتدثت 
إليهن، جّراء تصرف طفلها ذي الصف األول، حيث أخبرها 
على غير العادة، بأنه اليوم خاٍل من الواجبات املدرسية، 
وحني تفحصت حقيبته قرأت مالحظة كتبها معلمه »غداً 
امتحان رياضيات«، تفاجأت األم وحني سألت طفلها الذي 

يتميز مبستواه يف املدرسة، كانت إجابته »لقد تعبت، أريد 
أن ألعب«، وتعقد األم بينها وبني طفلها مقارنة، تقول فيها 
»إذا كنت أنا قد مللت من كثرة واجباته وامتحاناته، كيف 

سيكون احلال بالنسبة له؟«.

الذي ميازحهم ويعاملهم كأصدقاء،  املعلم  يحب الطالب 
يحبون أيضاً من يكافاهم إذا جنحوا، وليس تأنيبهم فقط 
وقت اإلخفاق، فيبدو حسن عبد الرزاق )8 أعوام( متأثراً 
مبعلمته هبة عياد وينتظر حصتها، ألن معلمتهم تعطيهم 
الهدايا تشجيعاً لهم، وهو بنفسه قام مؤخراً بتقدمي هدية 

لها، تعبيراً عن حبه.

من املرحلة اإلعدادية حتدثت إلى نور محمد )12 عاماً(، إنها 
تبدو أكثر وعياً، حيث يستفزها متييز املعلمة بني الطالبات، 
واالستعانة بالطالبة نفسها يف كثير من األوقات ألداء بعض 
منها  لطيفة  محاولة  يف  وخارجة،  الفصل  داخل  املهمات 
لتقليد معلمتها، تفتعل نور النبرة نفسها قائلة »أنقذيني يا 
دينا  بـزميلتي  تستعني  دائماً  إنها  دينا«،  يا  أسعفيني  دينا، 

مفضلًة إياها علينا، وهي األولى على أي حال.

إلعداد  املتميزين  بالطالب  االستعانة  إلى  املعلمون  مييل 
األنشطة واملشاركة فيها؛ سواء داخل املدرسة أو خارجها، 
وهذا يؤثر على بقية زمالئهم، ويضاعف شعورهم بتفاوت 

املستوى، ما يُحرج بعضهم، ويسبب لهم النقمة.

يتم  كيف  طالبة،  كنت  حني  املاضي  انبعاثات  من  وأذكر 
االستيالء على حصتي الرسم والرياضة، كي يعوض معلّم 
مادة أخرى تأخره يف املنهاج، لقد سألت وعرفت أن هذه 

العادة ما زالت جارية.

وتفتقر املدارس للمساحات اخلضراء الترفيهية، ما يجعل 
سوء  كذلك  سيان،  وخارجه  الفصل  داخل  الوقت  قضاء 
املرافق الصحية يف املدرسة، وما يرافقه من افتقاد بعض 
املدارس للتطوير واإلصالح، واكتظاظ الطالب يف الفصل 
الواحد حيث يقارب عددهم 55 طالباً، يجعلها بيئة غير 

مريحة.

وال حتظى معظم املدارس يف قطاع غزة بفرص الترميم 
التي كان آخرها  املتكررة  املستمر ملرافقها، ألن احلروب 
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هذه  التعليمية،  املؤسسات  بعض  طالت   ،2014 العام 
أعداد  أخرى الستيعاب  بناء مدارس  الكوارث جتعل من 

الطلبة، أولوية على ترميم القدمي منها.

وفق  قّيمت  )اليونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمم  »منظمة 
أن هنالك   ،)2014( بعد »صراع«  أعّدته  نتائج استطالع 
الذين  األطفال  سلوك  على  طرأ   100% بنسبة  تغييراً 
الذي  النفسي  للقلق  نتيجة  وذلك  االستطالع،  شملهم 
التغييرات  أن  االستطالع  وأوضح  احلرب،  خالل  عانوه 
األكثر شيوعاً متثلت يف التبول الالإرادي، والصراخ، وبكاء 
بني  وبخاصة  عدواني،  سلوك  إظهار  أيضاً  عادي،  غير 

الذكور، عالوة على تأثر الصحة العقلية«.

العام  أيلول/سبتمبر  يف  أعلنت  قد  )اليونيسف(  »وكانت 
طفل   )373,000( وراءه  خلف  قد  الصراع  أن   ،2014
بناًء  مباشر،  ونفسي  اجتماعي  لتدخل  بحاجة  فلسطيني 
على أعداد األطفال املتأثرين بانتهاكات جسيمة كإصابة 
اجلوية  الغارات  من  واملعاناة  مقتله،  أو  األقرباء  أحد 

والقصف املدفعي، والنزوح«.

عام دراسي طوي�ل ومنهاج أطول

اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي  م.(  )ج.  اإلجنليزية  معلم 
الغريب،  وسلوكهم  املتفاوتة،  طالبه  نفسية  أن  يالحظ 
قام  التي  احلاالت  وبحسبه  البيت.  إلى  األول  مرجعه 
كتعدد  منها،  يعانون  اجتماعية  مشاكل  وجد  بتتبعها، 
تردي  إلى  إضافة  الوالدين،  انفصال  أو  األب،  زوجات 
املدرسي  الزي  على  يظهر  الذي  االقتصادي،  الوضع 
وعدم متكنهم من توفير متطلبات املدرسة، وتدني مستوى 
إلى طول  ولفت  واحلرج،  بالسوء  يشعره  أيضاً،  الطالب، 

العام الدراسي، ما يجعله مماًل.

املساندة«؛  »برنامج  يسمى  الوزارة  أعدته  برنامج  هنالك 
فصل  يف  املتدني  التحصيل  ذوي  الطالب  فيه  يجمعون 
مستقل، يتلقون علومهم من كتاب أعده املعلمون، دروسه 
تنفيذ  يجد صعوبة يف  لكنه  الفهم،  سهلة ملساعدتهم يف 
البرنامج، لضيق الوقت املخصص له، وهو كمعلم مطالب 
فصل  لكل  الطويل  الدراسي  املقرر  بإنهاء  األول  باملقام 

خالل العام.

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني- غزة 2017.
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الطالب  مشاكل  أن  يرى  سالم  جميل  التربوي  املرشد 
العلمي  وحتصيلهم  أدائهم  على  تنعكس  التي  النفسية 
واألوضاع  البيت  إلى  األول  باملقام  تعود  املدرسة،  داخل 
نفسه،  للطالب  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية 
وبحسبه فإن ذلك ال يعني عدم وجود تدخل من املدرسة 

حلل هذه املشاكل.

»إذا ما الحظ املدرسون مشكلة لدى طالبهم، يحولونهم إلّي 
ملعاجلتها«، وأضاف »نستطيع التدخل حملاولة حتسني املستوى 
أو  املدرسة،  داخل  زمالئه  مع  الطالب  تفاعل  أو  األكادميي 
توفير األدوات املدرسية للمحتاجني«، لكنه أعرب عن أسفه 
إزاء وجود حاالت يصعب التدخل فيها، يكون مرجعها البيت 

ورفض تدخل املدرسة من قبل أهل الطالب نفسه.

ويصف سالم رفض األهل »بالتعنت واألنانية«، فبحسبه، 
يف  االجتماعية  للخالفات  األبناء  جتنيب  يتم  أن  األصل 
العائلة كي يعيشوا حياة دراسية طبيعية، أضف إلى ذلك 
وجود مرشد تربوي واحد ملدرسة يزيد عدد طالبها على 
1200، ما يعكس قصوراً واضحاً يف تقدمي خدمات الدعم 
تعتمد  املدارس  بقيت  وإذا  للطالب،  واملعنوي  النفسي 
مرشداً تربوياً واحداً، مؤكداً أن هذا املرشد بحاجة ملرشد 
آخر يعاجله من كمية املشاكل والقضايا التي تطرح عليه، 

ويتدخل بإمكانياته املتواضعة حللها.

يف احلقيقة، الظروف السيئة التي تطال الغزيني تصلح أن 
تكون شماعة نعلق عليها سوء أداء الطالب داخل املدرسة 
وجنوحهم إلى العنف، ولسنا ملومني على ذلك، فاألوضاع 
املتردية أضخم وأصعب من أن يخفيها األهل على األبناء 
وهذا  أسرهم،  إعالة  يف  ويشاركون  بل  التأثر،  لتجنيبهم 
لديهم يف  التربوي سالم؛  املرشد  إليه  أشار  ما  بالضبط 
العاملني وبأجور متدنية  املدرسة عدد كبير من الطالب 
الدراسي حيث ال  جداً، وهذا يضاعف تراجع مستواهم 
وقت حلل الواجبات والتحضير لالمتحانات، ورمبا كانت 

األولوية بالنسبة لهم جلب املال.

الجميع في دائرة األذى

واملقربني جداً؛ طفل  مني  املقربني  ألحد  مثاالً  سأعطي 
وقت  بني  والعالج  للسفر  ماسة  بحاجة  األول  الصف  يف 

وآخر، يأخذ العذر من معلمه فقد تصادف موعد سفره 
املدير  التفاهم مع  املعلم  النهائية، استطاع  امتحاناته  مع 

وتأجيل امتحاناته حلني عودته ساملاً.

سيتوجه الطفل يف اليوم التالي من قطاع غزة إلى القدس، 
مودعاً إخوته الذين سيذهبون إلى املدرسة بدونه، غاب أليام 

وعاد دون عالج، فطريقة العالج التي قدمت له ال تناسبه.

يجدر اإلشارة إلى أن مستشفى »ايخلوف« يف تل أبيب الذي 
إليه، هو من ميتلك عالجه األمثل، لكنه لم  اعتاد السفر 
يسمح باستقباله هذه املرة، وذلك ألن السلطة الفلسطينية 

مديونة له مقابل خدمات طبية مببالغ مالية طائلة.

األذى  مالمسة  ونستطيع  حنني،  بخفي  الطفل  رجع 
والداه،  دائرته؛  يف  من  جميع  له  تعرض  الذي  النفسي 
إخوته، معلمه، زمالؤه يف الفصل، فقد أخبره »يف أول يوم 
ُسجلت فيه غياباً، خرجت دعواتنا من سماء الفصل إلى 

السماء العليا حيث اهلل هناك يستجيب لي ولزمالئك«.

يعيشه  ما  يعيش  نفسه  املعلم  أليس  بعيداً،  نذهب  ملاذا 
تنطلي على جميع سكان قطاع غزة؟  طالبه من ظروف 
أال  نفسها؟  الضغوط  يحملون  آخرين  لطالب  أباً  أليس 
مثاًل،  بالكهرباء  ينعم  بيت  للراحة يف  املعلم نفسه  يحتاج 
أن يتابع التلفاز كنوع من كسر الروتني بدالً من حتضير 
اخلافتة  اإلضاءة  على  االمتحانات  وتصحيح  الدروس 

»اللدات« البديلة للتيار الكهربائي املنقطع؟

لعلها الرواتب تشكل الهم األعظم للجميع، الرواتب متدنية 
يلجأ  لذلك  حتديداً،  احلكومة  مدرسو  يعانيه  ما  وهذا 
الكثيرون منهم إلعطاء الدروس اخلصوصية بعد الدوام، 
جلني املال وسد احتياجات أسرهم، ويجدر بنا أال نغفل 
دور هذا املجهود املضاعف يف إجهاد املعلمني، ما ينعكس 
أدائهم داخل املدرسة، فيجعلهم متعصبني، يلجؤون  على 
الطلبة  بني  ومييزون  الطالب،  يخشاها  التي  العصا  إلى 

رمبا دون قصد منهم.

مبادرات ملونة

»نادي الطالب املرشد«: أن يصبح الطالب مرشداً أو يقوم 
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أدوات  أن ميتلك  املدرسة،  زمالئه يف  بني  املرشد  مبهام 
احلوار الفّعال حلل املشكالت القائمة، وذلك للتخفيف من 
القيم املجتمعية، حتى يتمكن  الطلبة، وتعزيز  العنف بني 

الطالب من قيادة حياتهم املدرسية بأنفسهم.

هذه الفقرة الناعمة قد يبدو دخولها إلى املقال على هذا 
النحو املفاجئ غريباً بالنسبة للقارئ، وغير مفهوم، حسناً 
إنها مبادرة »الطالب املرشد« التي نفذتها جمعية مبادرات 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالشراكة  التغيير-فلسطني 

العالي، للعام الدراسي احلالي 2017.

رئيس مجلس إدارة اجلمعية محمد كامل أبو فول قال »وقع 
اختيارنا على املدارس، وبخاصة الصفني العاشر واحلادي 
عشر، ألن املدرسة بيئة ميكنك أن تغير فيها شيئاً وتعزز 
القيم اإليجابية«، وهذا هو نهجهم يف اجلمعية، وبحسب 
أبو فول مت التفاهم مع 15 مدرسة ذكور وإناث، للعمل مع 

املرشدين ألنهم األقرب نفسياً إلى الطالب.

فترة  خالل  مرات   5  -  4 بطالبه  مرشد  كل  سيلتقي 
املشروع، يتحدث معهم عن قضايا وأفكار من اختيارهم، 
يستمع إلى آرائهم ويعززها، وكانت املواضيع التي اختارها 
الطالب أغلبها اجتماعية ونفسية، كالتهرب من املدرسة، 
وعمالة األطفال، والتدخني، والعنف بني زمالئهم، وكيف 
ميكنهم إدراك مشاكلهم قبل تفاقمها ووصولها لالشتباك 

باأليدي.

حديثاً، مت االنتهاء من تنفيذ املبادرة، ويرى أبو فول نتائج 
إيجابية حتى اآلن، فبعض املعلمني أبدوا رغبتهم يف متابعة 
اللقاءات مع طلبة جدد وممارسة احلوار معهم، ولوحظ 
أن  إلى  وأشار  أنفسهم،  الطلبة  قبل  من  اجليد  التفاعل 
»الطلبة  موضحاً  مستقباًل،  مشوارها  ستكمل  املبادرة 
أنفسهم الذين مت تدريبهم على مهارات احلوار والتفكير، 
سيتم العمل على تدريبهم حول استراتيجيات التخطيط 
يف  زمالئهم  بقية  ليقودوا  املهارات  من  مزيد  وامتالك 
الطالب  ويصبح  تعلموه«،  ما  لهم  ينقلون  أخرى،  لقاءات 

مرشداً!«.

التي  الباهتة  األلوان  وسط  أخضر  نوذج  املبادرة  هذا 
جميل  آخر  بنموذج  مقالتي  أختتم  أن  وأحب  نعيشها، 

يف  مرة  من  أكثر  مشاركتها  الحظت  ملعلمة  الوجود؛ 
والتطوير  البحث  مركز  نظمها  وفعاليات  مهرجانات 
أنها  غزة،  يف  القطان  احملسن  عبد  التربوي/مؤسسة 
تصنع شيئاً مختلفاً مع طالباتها، وهذا ما دفعني للتعرف 
عليها ومحادثتها، إنها ميسرة أبو شعيب )29 عاماً(، دائماً 
أو  التجارب  بنوعية  سواء  طالبتها،  مع  مشاركتها  تتميز 
يقدمونه هدية  الذي  والنشيد  األلوان  املستخدمة.  املواد 
فوق اجلهد املبذول، عللت ذلك قائلة »أحاول قدر اإلمكان 
التخفيف من اجلمود الذي يصاحب املنهاج، أو األنشطة 
خارج املدرسة وداخلها، أريد جذب الطالب لقضاء أوقات 

ممتعه«.

»خلينا نشارك«، »بدنا نشوف وجنرب«، »أنا حاسة حالي 
جنمة«، »اليوم عيد«، كيف ميكن أن تستمع لهذه الكلمات 
جتربة  فيها  تعد  مرة  كل  يف  وتتجاهلها؟  طالباتها  من 
أمامهن، أو تأخذهن للمشاركة يف فعالية خارج املدرسة، 
تدفع  لذا  الكثير،  وغيرها  االنطباعات  هذه  منهن  تتلقى 
من وقتها وجهدها ومالها اخلاص أيضاً، لتوفر لهن البيئة 

التي كانت تفتقدها وهي طالبة، على حد قولها.

ويحقق  صحيحاً  تراه  ما  تنفيذ  على  شعيب  أبو  تُصر 
يقوم  املدرسة،  يف  فريقاً  كونت  لذا  لطالباتها،  السعادة 
باستخدام  العلوم،  ملادة  العلمية  التجارب  إجراء  على 
األدوات البسيطة واملهملة يف بيوتهن، كاأللوان والبالونات 

والصلصال وغيرها.

واالستمتاع  االنضمام  يف  الطالبات  من  املزيد  وترغب 
للفصل  العلوم  كتاب  أحضرت  من  ومنهن  العمل،  بهذا 
املاضي، وطبقت جتاربه! ومع ذلك اعتذرت بعضهن عن 
التأثير  من  خوفاً  الناشئ،  النادي  هذا  أنشطة  استكمال 
الكثير«،  دراسة وحفظ  »علينا  الدراسي،  على مستواهن 
هكذا يعللن انسحابهن، وتعلق أبو شعيب بأسف »ما زال 
بعض املعلمني يعتبرون التلقني واحلفظ طريقة مجدية يف 

التعليم«.

صحافية من غزة
ومتطوعة لدى برنامج البحث والتطوير التربوي
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الكثير من الطالب والطالبات يتضجرون من الرياضيات، 
إنها  يقولون:  قلياًل،  نقف عندها  أن  بد  ال  وهذه حقيقة 
مادة جافة، مجردة، صعبة الفهم، وما هذه الرموز؟ وماذا 

نستفيد منها؟

وهي  العلوم،  أم  هي  الرياضيات  أن  فيه  شك  ال  مما 
والثقة  التميز  ولغة  واالختصار،  الدقة  ولغة  العصر،  لغة 

بالنفس، ولغة النجاح والرقي.

املادة، فإنه يخفق فيها  الذي ال يحب  إن الشخص  يقال 
حتى وإن كانت هذه املادة سهلة، ويقال، أيضاً، أن الطالب 
الذي ال يحب املعلم فإنه -غالباً- ما يخفق يف مادته، رمبا 
يف هذا الرأي من الصواب ما يجعلنا نتأمل قلياًل يف معناه، 
وبخاصة أن هذا القول يصدر من الطلبة أنفسهم -محور 
من  كثيراً  يقربنا  -بدون شك-  وهذا  التعليمية-  العملية 
أسباب املشكلة، ويقربنا، أيضاً، من عالجها، ولكن كيف؟

الرياضيات فن، وهذا الفن كما الفنون األخرى له ركائزه، 
يف  األساسية  املهارات  ميلك  ال  الذي  والفنان  ومهاراته، 
معلم  إذاً،  له.   مكان  وال  فاشل،  بدون شك،  فنه،  مجال 
فناناً،  يكون  أن  بد  ال  ناجحاً،  يكون  وحتى  الرياضيات 

كيف نحّبب 
الرياضيات للطلبة؟

محمد يوسف سليمان

ميتلك املهارات األساسية لعرض هذا الفن والتألق به يف 
فضاء الصف وخياالت الطالب.

فالرياضيات من العلوم املهمة التي ال ميكن ألي فرد أن 
يستغني عنها، مهما كانت ثقافته أو عمره، وهي مقياس 
التقدم واحلضارات عند األمم، ونستذكر هنا املصريني 
القدماء كيف كانوا يخططون لشق القنوات لتجنب فيضان 
النيل، وكيف متيزت حضارة الفراعنة باألهرامات التي، 
مهمة  -الرياضيات-  وهي  العجائب،  من  تعتبر  ولليوم، 
البسطة  وبائع  والطبيب  واملهندس  والتاجر  للطالب 
واخلياط  والبلّيط  والكهربائي  والعامل  والقاضي  واألم 
الضرب  مع  بسالسة  يتعامل  األمي  فالتاجر  وغيرهم، 
والقسمة، ورمبا يكون مثقفاً رياضياً يف هذا املجال أكثر 
كسور  يف  أعداداً  يضرب  جنده  جامعي،  طالب  أي  من 
الذي  واخلياط  بطالقة،  واألحجام  الكتل  ويقدر  ذهنياً، 
املختلفة،  القياس  ووحدات  القياس  أدوات  يستخدم 
ويستخدم تطابق األشكال ويحسن توزيع األبعاد، وكذلك 
البالط الذي يحسب املساحات والكميات ويجيد القياس، 
ويبني أشكاالً منتظمة معقدة، ويعرف بثقة األشكال التي 
تصلح للتبليط، وتلك التي ال تصلح، يف حني يحتاج املعلم 
لتطبيق قاعدة وفق معطيات محددة ملعرفة ذلك يف وقت 
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أكثر، واألم التي جتيد عمل كعكة وتستخدم مواد بنسب 
مختلفة، أو القاضي الذي يستخدم الرياضيات يف توزيع 
يتعامل  الذي  والكهربائي  سهلة،  ليست  بنسب  امليراث 
لوحة مميزة  والقياسات يف رسم  مع األطوال واألشكال 
ورائعة لتوزيع املفاتيح واألضواء بشكل متناسق، وال ننسى 
البّناء الذي يستخدم مهاراته الرياضية يف بناء منزل من 
طبقات عدة، يعجز أي معلم رياضيات حتى بالرسم من 
الصفوف  املدرسة يف  ترك  الذي  البّناء  )وأقصد  تقليده 

األولى(.

لطالبنا،  ونحببها  قدماً  بالرياضيات  ننهض  وحتى 
وتقدميها يف سياقات ومدلوالت مختلفة ال بد من:

اإلملام باألساسيات العامة يف الرياضيات؛ أي تثقيف . 1
الضرب  كجدول  واملدرسة  البيت  يف  بها  الطالب 

وحسابات البيع والشراء والكسور وغيرها.

العلمي . 2 التفكير  طرق  استخدام  على  الطلبة  تعويد 
علمية،  بطرق  مشكالتهم  وحل  أفكارهم،  وتنظيم 
اإليجابية  السلوكية  اجلوانب  تعزز  الرياضيات  ألن 
التي  الكالمية  املسائل  على  هنا  وأركز  حياتنا،  يف 
ولألسف كثير من طلبتنا األعزاء يتعاملون فقط مع 
املطلوب  معرفة  أو  فهمها  عن  بعيداً  املسألة  أرقام 
منها، ولذلك من الضروري أن نعّود الطلبة على قراءة 
عن  والتعبير  مشكلة(  متثل  )التي  الكالمية  املسألة 
املسألة )املشكلة( بلغته اخلاصة، وإذا توصل الطالب 
إلى معرفة املطلوب من املسألة، فإنه -بدون شك- 
املشكلة،  ويحل  للحل،  الالزمة  العملية  سيستخدم 

وهذا يعطيه شعوراً بالنصر، ويعزز ثقته بنفسه.

كثير من الطلبة يكره الرياضيات بسبب فكرة مسبقة . 3
من اآلخرين عن صعوبة املادة، أو ألن معلم الرياضيات 
ومن خالل جتربتي  بقسوة، من هنا  الطالب  يعامل 
أؤكد  )20 عاماً(،  الرياضيات  املتواضعة يف تدريس 
وطلبته  الرياضيات  معلم  بني  الثقة  بناء  أن  للجميع 
احلواجز  ويزيل  القائمة،  الفجوة  من  كثيراً  يختصر 
بينهم، لذلك على معلم الرياضيات أن يبادر إلى بناء 
جسور الثقة واحملبة مع طلبته ليعلمهم العدل واحلرية 

واملساواة من خالل هذه الرياضيات الساحرة.

للوسيلة التعليمية دور كبير وجذاب يف تقريب الفكرة . 4
للطالب، وبالفعل احلصة التي أستخدم فيها الوسيلة 
املناسبة املتقنة الصنع، يتذكرها الطلبة فترة أطول، 

وتترك أثراً يف نفوس الطلبة.

طلبتهم . 5 اصطحاب  على  الرياضيات  معلمي  أشجع 
يف رحالت علمية مثل متحف الرياضيات يف جامعة 
القدس، الذي يُقنع الطلبة بدون أدنى شك يف حب 
الرياضيات، وكذلك إعطاء حصة الرياضيات يف جو 
دون  للطالب، ويف سياق مختلف متاماً  مألوف  غير 
عن  وبعيداً  مساءلة،  أو  المتحان  عرضة  يكون  أن 
ُسلطة املعلم، يف امللعب مثاًل حيث املستطيل والدائرة 
مختبر  ويف  واملساحة،  واحمليط  الدائرة،  ونصف 
العلوم لتوضيح مفاهيم اللتر وامليللتر ووحدات الكتلة 
يف  أصدقاءه  يشارك  حيث  امليدان  ويف  واملساحة، 
جمع البيانات من املصنع، أو البيت، أو املؤسسة، ويف 
البستان من خالل استخدام السياق القصصي، ألن 
دمج املوضوعات الرياضية يف نصوص قصصية يوفر 
املدرسة  على سطح  أو  املعاني،  وبناء  للتعبير  فضاًء 
الشعاع من  أو مفهوم  الثالث،  البعد  لتوضيح مفهوم 

خالل استخدام مرآة وغير ذلك.

طلبتهم . 6 مع  وبالتعاون  الرياضيات،  معلمي  أشجع 
أو  للرياضيات  منتديات  إقامة  على  املدرسة  يف 
وجذبهم  الطلبة  تشويق  إلى  تهدف  رياضيات  أندية 
أو  الرياضيات، من خالل عمل مسابقات  أكثر ملادة 
هذه  وتكون  الرياضيات،  تخص  أو مجالت  معارض 
بناء  يتم  خاللها  ومن  األهداف،  واضحة  املنتديات 
املفاهيم الرياضية يف مناخ نّدي بني الطلبة أنفسهم، 
عن جو  كثيراً  العمل اجلماعي مختلف  ويف جو من 
احلصة الصفية دون أي حواجز.  وهنا ملدير املدرسة 
دور كبير ومهم يف تثمني إجنازات الطلبة، واإلشادة 
مادياً  أعمالهم  وتعزيز  املدرسية،  اإلذاعة  عبر  بها 

ومعنوياً.

وجهة . 7 -من  الرياضيات  يف  الفاشلني  الطلبة  معظم 
رياضيات  يف  ينخرطون  جندهم  معلميهم-  نظر 
أو  الصرافة  أعمال  خالل  من  الصف  خارج  زخمه 
البيع والشراء أو استخدام أدوات القياس، جند هذا 
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الطالب خارج الصف يقيس جيداً، ويقدر املسافات، 
إحصائيات،  ويعمل  عينات  ويأخذ  الزمن،  ويحسب 
خالل  ومن  الصحف،  يف  إحصائية  بيانات  ويحلل 
التلفاز يفسر منحنى درجات احلرارة بشكل ممتاز، 
والنظم  القوانني  ضحية  الطالب  جند  املدرسة  ويف 
كذلك ضحية  وهو  سياقها،  عن  الرياضيات  وفصل 
حشد املصطلحات واملفاهيم املجردة التي تفتقر إلى 
احليوية واحلياة حني نحاسبه على عدم استعمالها.

يف . 8 احلاسوب  استخدام  من  الرياضيات  ملعلم  بد  ال 
عرض بعض املواضيع حسب إمكانات املدرسة مثل 
التي باعتقادي جتذب الطالب  برامج -البوربوينت- 
عند  واجلهد  الوقت  يوفر  ما  املوضوع،  نحو  أكثر 
يستغرق  واحلجوم  املساحات  موضوع  مثاًل  املعلم، 
متوازي  أو  -متقنة-  أسطوانة  رسم  يف  وقتاً  املعلم 
احلاسوب  طريق  عن  حني  يف  وغيره،  مستطيالت 

أكثر  شرائح  بوساطة  املوضوع  هذا  تقدمي  يستطيع 
جاذبية، وهنا أكرر لو أن املعلم استخدم هذا األسلوب 
مرة واحدة أو مرتني خالل العام الدراسي، سيلمس 

بالتأكيد استجابة الطلبة ورغبتهم يف التعلم.

ورسالة  الرياضيات،  بعالم  للتمتع  اجلميع  أدعو  وأخيراً، 
بكم،  يثقون  كيف  طالبكم  علموا  الرياضيات:  ملعلمي 
ويندمجون يف حب وتقبل دروسكم، حلقوا بهم يف فضاء 
احملبة، وبثوا فيهم من أرواحكم، أجعلوهم على ثقة ويقني، 
باحلياة  دروسكم  اربطوا  جداً،  مهمة  الرياضيات  بأن 
فإن  واأللفة،  احلب  من  بحار  معهم يف  غوصوا  العملية، 

أخلصتم ستحصدون حتماً ما تزرعون.

منتدى معلمي دورا
مدرسة ذكور ابن سينا األساسية

أطفال من مدرسة الفرندر - رام اهلل خالل زيارتهم الستديو العلوم ضمن جولة زيارات تنظم مع املدارس الفلسطينية 2017.
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 صورة 1

طقوس شعائرّية .. دهون الْبان .. أبخرة وعطور .. جمهور محتشد .. مالبس موّشاة ومقّصبة .. عزف على أدوات موسيقّية 
.. جمهور ينهمُك كّل من أفراده بأمر ما، أو بأفعال مشتركة تقوم بها مجموعات ... ابتسامات وأحياناً ضحك ... أحياناً 

تقاذف للمساحيق واملياه امللّونة ... وأحيانا لعب بأدوات ... ورمّبا والئم مشتركة ... رقصات وطقوس جماعّية.

رؤية في الّرؤية:
أيام العلوم .. هل هي 

احتفالّية الفعل .. بالفعل؟

عال بدوي
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صورة 2

أدائّية  .. عروض  الّشخصيات  لبعض  كلمات   .. الوطني  السالم   .. املنّصة  .. جمهوٌر محّدد يجلس مقابل  للعرض  منّصة 
ملجموعات من الطلبة على إيقاع بعض األغاني املتداولة .. أزياء ملّونة .. طالب أو اثنان يلقيان بعض القصائد .. عرض 
الّدبكة .. طالب املدرسة -إذا كانوا حضوراً- يتحلّقون غالباً يف الطوابق العلوية للمبنى املدرسي، يطلّون برؤوسهم على ساحة 

احلفل وعيونهم ترقب املشهد .. واملعلمون/املعلّمات مستنفرون حلفظ النظام واالنضباط بني املتفّرجني.

يف  املهرجانات  مالمح  بعض  تعِرض  األولى  الّصورة 
»وفاء  كمهرجان  الوسطى  والعصور  القدمية  العصور 
أو  الهند،  يف  »هولي«  مهرجان  أو  الفراعنة  لدى  النيل« 
العصور  مّر  وعلى   .)Antwerp( »أنتويرب«  مهرجانات 
سواء  املجتمع؛  عادة  به  يحتفل  حدثاً  املهرجان  كان 
الغذاء  إلى  أصولها  يف  تعوُد  فولكلورّية  أو  دينّية  ألمور 
والزراعة، السّيما مواسم احلصاد. وغالباً ما عملت هذه 
املهرجانات على حتقيق أغراض جماعية محّددة، السيما 
االحتفال  يوّفر  حيث  الشكر،  أو  باالحتفال  يتعلق  فيما 
االجتماعية  أو  الدينية  املجموعات  إلى  باالنتماء  شعوراً 
كما  اجلماعات.  متاسك  يف  يسهم  ما  اجلغرافية،  أو 
احمللية. للمجتمعات  الترفيه  وسائل  توّفر  قد   أنها 

الصورة  تكّون  ما  غالباً  عناصر  تشتمل  الثانية  الّصورة 
أوساطنا  يف  »مهرجان«  كلمة  تستدعيها  التي  السائدة 

الشعبّية  املهرجانات  عن  التعليمية، وقد ال تختلف كثيراً 
والوطنّية إال يف املوضوع الذي تتناوله، وعلى الرغم من أّن 
كلمة مهرجان يعّدها الكثيرون كلمة متداولة يف مدارسنا، 
وعلى الرغم من ارتباطها غالبا بأوائل الطلبة يف التحصيل 
الدراسي، أو بإجنازات املدرسة من األنشطة التي قامت 
بها خالل عام، أو مبناسبات محّددة كيوم الصّحة العاملي، 

أو اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، فإّن الصورة هي ذاتها.

اجلمهور  انخراط  حيث  من  الّصورتني  بني  أقارن  حني 
ومشاركته يف الفعل، ميكنني بسهولة ترجيح كّفة املهرجان 
فاجلمهور  القدمية،  العصور  يف  أّي  األولى؛  الّصورة  يف 
لم يكن يكتِف بفعل الُفرجة إن جاز لنا أن نعتبر الّفرجة 
املهرجان وطقوسه  فعالّيات  ينخرط يف  كان  وإّنا  فعاًل، 
والذي  إليه،  ينتمي  الذي  املجتمع  أفراد  مع  مشاركًة 
شيء  هناك  كان  »وإذا  الطقوس،  هذه  ميارس  أو  يحتفل 
إذن  فهو  االحتفالية،  اخلبرات  كل  إلى  ينتمي  واحد 
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بأّي  تسمح  ال  اخلبرات  هذه  أّن  يف  يتمّثل  بالتأكيد 
انفصال بني شخص وآخر، فاالحتفال هو خبرة اجلماعة 
شخص«. كل  أجل  من  مقصودًا  يكون  واالحتفال   ... 

موضوع  على  انبنت  قد  القدمية  فاملهرجانات   .. إذن 
محّدد، أو قصد محّدد، وفعل أو أفعال مشتركة تتمحور 
حول هذا املوضوع، يتواصل من خاللها أفراد مجتمع ما 
باملهرجان.  احتفالهم  عبر  محّددة  زمنّية  فترة  ويف  معاً، 
وأجُد من اجلدير، هنا، إعادة طرح تساؤل هانز جادامير 
إّننا  بقولنا  بالضبط  نعنيه  الذي  »ما  السياق  هذا  يف 
تفّوقت  فّناً  جادامير  يعتبره  والذي  مبهرجان؟«،  نحتفل 
فيه علينا الثقافات املبكرة والشعوب البدائّية، باعتبار أّن 
الطبيعة احلقيقّية لهذا الفّن، تكمن يف »خبرة اجلماعة« 

التي يصعب تعريفها بألفاظ دقيقة.

بالّنظر إلى موضوع العلوم، فإّن األمر يبدو معكوساً من 
حيث انخراط اجلمهور، حيث هيمنت لفترة زمنّية طويلة 
كبار  العلماء  نخبة  املجتمع؛  عن  املنفصلة  النخبة  صورة 
الّسن املنعزلني عن الناس يف مختبراتهم، الذين يُنظر إليهم 
باعتبارهم من ميلك املعرفة، واملخّولني وحدهم بنقلها إلى 
الناس، وحتديد أّي املعارف التي ميكن نقلها إليهم كذلك. 
مهرجان  بعد جناح  وبخاّصة  األخيرة،  الّسنوات  يف  لكن 
 Edinburgh International Science( إدنبرة الدولي للعلوم
العلوم«، إليه مصطلح »مهرجان  الذي ينسب   ،)Festival 
العلمي،  التواصل  إلى  العالم ينظر، بشكٍل مختلف،  بدأ   
العلمي  التواصل  تطّور  فقد  اجلمهور،  تعلّم  وإلى 
متوّقعاً. أمراً  اآلن  وليصبح  الصورة،  هذه   ليكسر 
من  ودميقراطية،  مفتوحة  عملية  العلوم  تعلّم  إّن   
أساساً  تقاد  ولكنها  العلماء،  بواسطة  تشّكل  أن  املمكن 
قّرش  سمر  الباحثة  تؤّكده  ما  وهو  اجلمهور،  بواسطة 
بناء  العلوم  يف  الرسمي  غير  التعليم  يحاول  »كذلك 
العلوم  مصادر  بني  ما  علمّي  وتواصل  اتصال  جسور 
العام«. واملجتمع  التربوي  املجتمع  مع  العلمّي   واملجتمع 

ورمّبا لهذا حني حتّدثت املعلمة غدير علّيان عن جتربتها 
يف االنخراط يف مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2016 
املهرجان  وصفت  التربوي،  والتطوير  البحث  برنامج  مع 
فّنياً  علمّياً  عماًل  املهرجان  ذلك  أعتبر  »إنني  بقولها 

جميع  تضافرت  لقد  متكاماًل،  اجتماعياً  أدبّياً  وإبداعّياً 
اجلهود على الصعيد احمللّي والصعيد اإلداري إلنتاج عمل 

أكثر من رائع«.

كما أصبحت لغة التواصل العلمي مترعة بكلمات مثل )يخلق 
،)... برحلة  ويقوم  ويشارك  ويستكشف  ويجّرب   ويبتكر 
 وجميعها من أفعال التفكير الذي يتطلّب التواصل؛ سواء 
التواصل مع األشياء من أجل معرفتها، أو مع األشخاص 
فريري، باولو  ذلك  على  ويؤّكد  املعروف،  الشيء   لفهم 

 حني وصف التفكير بأّنه »ليس فعاًل أو شيئاً منفصاًل، 
التواصل. ولهذا السبب ليس  التفكير فعل من أفعال  بل 
هناك تفكير صحيح دون فهم، وهذا الفهم من وجهة نظر 
بشكل  يتعلّق،  بل  نقله،  يتّم  شيئاً  ليس  الّصحيح  التفكير 
أساسّي، بعملّية املشاركة التعاونية«، من هنا ميكننا اعتبار 
أّن عاماًل من عوامل جناح املهرجان الرئيسّية يعتمد على 
أشكال  إلى  الوْعظي  الشكل  من  االتصال  حتويل  مدى 
أفعال  يف  اجلمهور  انخراط  على  تعمل  التي  النشاط 

تعاونّية مشتركة.

املعلمات/ من  مجموعة  كتابات  يلي  فيما  سأستخدم 
العلوم،  مهرجان  يف  جتربتهم  وصف  يف  والطالبات  ين 
باعتبارها متّثل لغة الفكر التي استخدموها يف احلديث 
عن واقع هذه التجربة، واملستويات التي يجّربون عبرها 
وبداية  يكتنفه،  الذي  للعالم  ورؤيتهم  الواقع  هذا  إدراك 
واقعهما  انطباعات طالبتني عن  اللمحة من  لنتأّمل هذه 

التعليمي.

التعّلم الذي نريد: هل يصّدق الطالب ما يتعّلمونه؟
»الناس ملا تعمل اإلشي بإيدها بتصدقوا، لكن ملا 
العلوم،  كتاب  زي  بتصدقوش،  بإيدها  تعملوا  ما 
وما  استوعبناهاش،  ما  نقرأها  كنا  ملا  التجارب 
ُكّناش مصدقينها ... حتى ملا أكتبها باالمتحان ما 
بكون مصدقاها ... إذا أنا جربتها بإيدي بأستنتج 
جتارب  بنعمل  مرة  أول  كانت   ... وبصدقها 
باملهرجان، وال مرة عملنا باملدرسة جتربة بإيدينا 

احنا«. 
)حال مشتهى، 11 سنة(

عّما  تتحّدث  وهي  حال  للطالبة  السابقة  العبارة  هّزتني 
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تعتقده بشأن ما هو صادق أو حقيقي من كّم املعلومات 
وصف  معرض  يف  وذلك  املدرسة،  يف  لها  تتعّرض  التي 
ال   ،2016 العلوم  أيام  مهرجان  يف  املشاركة  يف  جتربتها 
التعبيرات  وتلك  صوتها  يف  احُلرقة  تلك  اعتبار  ميكنني 
بشأن  تعتقده  وما  ومشاعرها  أفكارها  بها  وصفت  التي 
العالم أمراً بسيطاً، وإن كان عفوياً، لقد حتدثت ببساطة 
والعلماء  الفالسفة  يحاول  ما  يضاهي  رمّبا  عمق  وبكّل 
ومن  البحتة.  األكادميية  بلغتهم  وصياغته  استكشافه 
بأّنه  تشعر  وما  الّصدق  عن  به  حتّدثت  ما  أّن  املدهش 
ما مبصطلح  بشكل  يرتبط  حقيقي،  غير  أو  حقيقي  هو 
الكلمة وهي  احلقيقة«،  بعد  »ما  أو   )Post - Truth( 

 )Oxford Dictionaries( أكسفورد  قاموس  أعلن  التي   
بأنها الكلمة العاملية للعام 2016، وترتبط هذه الكلمة أو 
املوضوعّية  احلقائق  فيها  تصبح  التي  بالظروف  التعبير 
أقل تأثيراً يف تشكيل الرأي العام من تلك املتعلقة باملشاعر 
واملعتقدات الشخصّية. وهنا دعوةٌ إلى التساؤل عّما يدفع 
يف تشكيل الرأي العام يف مجتمعنا بخصوص التعليم؟ هل 
الطلبة  املعلومات واإلحصاءات عن نسب جناح  تلك  هي 
والناس  الطلبة  مشاعر  هي  هل  حتصيلهم؟  ومعّدالت 

نحو املقّررات الدراسية وطبيعة النظام التعليمي وطبيعة 
العبء امللقى على كاهل األهل يف العمل مع أبنائهم على 
حفظ هذا الكّم من املعلومات املتضّمنة بني أوراق الكتب 
واملالزم الدراسّية؟ هل هي مالحظات املجتمع على سلوك 
بعد  معلومات  من  به  يحتفظون  وما  حياتهم،  يف  الطلبة 

انتهاء العام الدراسي؟

أّننا  االّدعاء  الّسياق، ميكنني  الرغم اختالف  إذن، وعلى 
توّجهاتنا  يف  النظر  إعادة  إلى  بحاجة  ومحلّياً،  عاملياً 
لها  وتقييمنا  معتقداتنا  يف  انبنائها  وكيفّية  املعرفة  نحو 
الطالبة حال ومشاعرها  إّن نظرة  اشتباكاتنا معها.  عبر 
يف  مرتفعة  درجات  التي حترز  -وهي  العلوم  كتاب  نحو 
االختبارات التحصيلية يف العلوم- وكذلك توّجه زميالتها 
نحو املعلومات العلمّية ونحو ما يّتفق العالم على أّنه حقائق، 
الّدراسية  املقّررات  هذه  أّن  كما  التوّقف.  يستحّق  أجده 
املزدحمة باملعلومات واحلقائق واملفاهيم تستوجُب إعادة 
النظر فيها ويف املقاربات واالستراتيجيات التي ينتهجها 
املعلّمون والنظام التربوي يف التعامل معها، ألّن الطالب ال 

يصّدقون ما نعتقد بأّننا نعلّمهم إياه.

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.

ل؟
فع

بال
 ..

ل 
فع

 ال
ّية

فال
حت

ي ا
ه

ل 
ه

 ..
م 

لو
لع

م ا
أيا

ة: 
ؤي

لّر
ي ا

 ف
ية

رؤ



107 رؤى تربوية - العددان 56-55

أنا  بس  )بتهّكم(   !... جراثيم  فيه  بيحكوا  »هم 
جد  عن  أشوفها  لو  وباحتّمس   ... باشوفهاش 
عاملجهر ... ومش بس اجلراثيم كل إشي ... كتير 

أشياء بنقدرش نشوفها وال جنّربها«.
)ليان العرايشي(

كبيرة،  بدّقة  أيضاً،  يحدث،  ما  تصف  ليان  الطالبة 
أي  )بيحكوا(  وغيرهم  العلوم  معلّمي  من  فاآلخرون 
حقيقي  أّنه  يعتقدون  عّما  معلومات  ويسردون  يتحدثون 
يف العلوم، أو ما يجدون أنفسهم مطالبون باعتباره كذلك، 
لكّنها تستدرك ذلك بأّنها ال تراه، مثل أمور أخرى كثيرة 
تُسرد على مسامعها، وال تراها وال تتمّكن من جتريبها، 
لذا فإّنها ال تستطيع فهمها، وال تستطيع تصديقها. إّنها 
أوعية،  والكلمات  مقروءة،  أو  مسموعة  كلمات  محض 
ميكن لها أن تفيض باملعاني بال انتهاء، كما ميكن لها أن 
تصبح مستوَعبات أو مخازن ملا يتم حتديده لها من معنى، 
الصحيحة  الطريقة  »فعل  فريري  باولو  يعّرف  هذا  ويف 
يف التفكير ليس هو )نقل(، أو )إيداع(، أو )عرض( ، أو 
)منح( شيء آلخر، كما لو كان املتلّقي مجّرد وعاء سلبي 
الذي  املربي  وإّن   .... الفهم  وسهولة  واملفاهيم  للحقائق 
يفّكر بطريقة صحيحة يتحّدى املتعلّم الذي يتواصل معه 
 لكي يصل إلى فهم ما مّت التواصل معه فهماً خاصاً به«؛

 أّي أّن املعرفة ال متنح من قبل طرف لطرف آخر، وإنا 
ينتج  الذي  هو  واملتعلّم  وعامله،  الفرد  بني  تشاركياً  تنبني 
عّما  بها  التعبير  يحاول  التي  الكلمات  ويسكبه يف  املعنى 

اكتشفه وبناه من معان ومن فهم.

املهرجان: فضاٌء للّنظر يف إمكانّيات الفعل
»بدأت أنظر ... هنا وهناك ... ويجول بخاطري: 
العروض  وأهلنا  لطالبنا  نقدم  أن  نستطيع  هل 
لديهم  املألوف  تخرج عن  أن  التي ميكن  املناسبة 
عام  مكان  يف  تكون  حيث  وجتاربه،  العلوم  عن 
أن  كان  مهما  إنسان  أي  ويستطيع  الناس،  يؤّمه 
يرى التجارب ويشارك ويستفسر ويسأل ما يريده 

ويصل إلى ما يريده؟«.
)فاطمة يونس(

مبا  الفضاء  يف  نظرةٌ  النظر،  عبر  البداية  كانت  إذن 
هذه  حتّدي  يف  ونظرةٌ  واحملّددات،  احلدود  من  فيه 

توشُك  الذي  عاملها  نحو  متأّملة  ذاٍت  من  نظرةٌ  احلدود، 
االستطاعة  عن  والسؤال  نحوه،  ما  بفعل  القيام  على 
احلدود  يف  أواًل،  معاً:  اجّتاهني  يف  يبحُث  سؤاالً  أراه 
والتي  منها،  والتحّرر  حتّديها  على  العمل  يعتزم  التي 
تتمّثل يف املألوف عن العلوم، والقيام بفعل يف العلوم يف 
العلمي.  النشاط  يف  اجلمهور  مشاركة  ويف  عام،  مكان 
وثانيًا، يف فرص التغلّب على هذه احلدود، أو »األوضاع 
،» »أعمال حتدٍّ بـ  بينتو  فييرا  يسّميه  ما  عبر   التي حتّد« 
قبولها  من  بدالً  نفي هذه احملّددات  بالعمل على  وذلك   
إلى  وقيوداً  حدوداً  املرء  يراه  ما  وحتويل  سلبي،  بشكل 
بوابات للحرّية واخللق، وهو ما اّتخذه سؤال املعلّمة فاطمة 
موضوعاً له، وكذلك مبا كانت صاحبة السؤال على وشك 

املساهمة يف خلقه من وضعّية جديدة يف تعلّم العلوم.

النظر  إلى  فاطمة-  املعلمة  عّبرت  -كما  بحاجة  نحن 
ألنفسنا  ورؤيتنا  تفكيرنا  أيضاً، يف  والنظر،  فيما حولنا، 
ولعاملنا، ألّن ما يخلق الفرص أو املعيقات، وما يبّث األمل 
أو اليأس، ليس األشياء أو األوضاع، »بل إّن ما يخلق ذلك 
-جواً من اليأس- هو الطريقة التي يجري بها استيعاب 
الناس«، تاريخّية معّينة من قبل   تلك األوضاع يف حلظة 
 وهو ما تؤّكده، أيضاً، املعلّمة سعاد اجلوجو يف تأّمالتها 

بقولها:

يحاولون  متشائمون  يحصل،  ما  حقيقة  »وهذه 
يفّكرون  متفائلون  ومواظبون  العزائم،  تثبيط 
والتغلب  أهدافهم،  إلى  الوصول  وكيفية  باحللول 

على العراقيل التي تبرز أمامهم«.

ومن أجل النظر يف عاملنا، ال ميكننا فعل ذلك دون فعل، 
فالّنظر يف جوهره فعل فيه تدّبر وتفكير وقياس وتقدير، 
وكّل ذلك يتطلّب عالقة تفاعل مع العالم، وهو ما يطلق 
الّذات  التفاعل بني  »ذلك  أّي  عليه ديوي اسم »اخلبرة«؛ 
)الكائن احلّي( والعالم )البيئة الطبيعية(، »وحيث« العقل 
أينما يوجد يُحدث التغّيرات بطريقٍة موّجهة يف اجتاه واحد 
محّدد من الغامض واملجهول واملضّبب واملشكوك فيه إلى 
الواضح واملعلوم واملؤّكد واملستقّر ... فهو املالءمة املستمّرة 
اخلبرة«. يف  والعالم  للذات  املستمرة  املالءمة   وإعادة 

 وعلى الرغم من أّن العقل قد يساعد الناس يف مواجهة 
عليه  مقبلون  هم  فيما  والاليقني  بالغموض  شعورهم 
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فهي جتربتهم  والطالب،  املعلّمني  من جتارب، ويف حالة 
يف  طرائقهم  تدّبر  على  والعمل  املهرجان،  يف  اجلديدة 
اخلبرة التي يخوضونها، رمّبا يجدر بنا أن نطرح السؤال: 
طرح  ميكننا  أو  االجّتاه؟  بهذا  للعمل  للعقل  احملّرك  ما 
السؤال بصورة أخرى: ملاذا الّنظر يف العالم ويف أنفسنا؟

اجلوجو  سعاد  املعلّمة  فيه  فّكرت  ما  هنا  يسعفني  قد 
يف  استوقفها  عّما  مالحظاتها  يف  بتدوينه  واهتّمت 

املهرجان:

بني  رأيتها  التواصل  صور  من  أخرى  »صورة 
مهّمتها  سلّمت  نشاط  وقائدة  أخرى  متطّوعة 
بينما املتطّوعة تساعدها يف استذكار  لها  لزميلة 
بعض الدروس استعداداً الختبار كانت ستقدمه يف 
اليوم نفسه بعد انتهاء فعاليات املهرجان، وعودتها 
التحضير  عن  يثِنها  لم  اختبار  املدرسة،  إلى 
وإبداع.  واندفاع  حيوّية  بكل  به  والقيام  للنشاط 
فلم يتسّرب اإلحباط إليها أو تثنها العراقيل عن 
املشاركة يف شيء أحّست أّنه يعني لها الكثير ... 

و يحّقق ذاتها«.

فعاليات  يف  املشاركة  من  الطالبة  موقف  املعلّمة  َفّسرت 
لها  تعني  مشاركتها  بأّن  لشعورها  راجٌع  بأّنه  املهرجان 
التفسير  هذا  أّن  وأعتقد  ذاتها،  حتّقق  بحيث  الكثير، 
جتربة  يف  نفسها  املعلّمة  مشاركة  تفسير  باألساس  هو 
والعناء.  املشّقة  من  الكثير  فيها  تكّبدت  التي  املهرجان 
إّنه حتقيق الّذات والّشعور بوجودها، وهو إرادة الكينونة 
»أّي  للقيام بفعٍل يف عامله، وملّا كانت  التي تدفع اإلنسان 
محاولة لزيادة جانب الكينونة يف وجودنا تعني زيادة نفاذ 
 بصيرتنا يف حقيقة أنفسنا وغيرنا، ويف العالم من حولنا«،

 أرى أن املعلّمة جتّرب زيادة العمل على إمعان النظر يف 
عاملها، وجتّرب زيادة نفاذ بصيرتها عبره، لهذا استوقفها 

فعل الطالبة وجعلها تفّكر وتفّسر وتكتب.

ورمّبا قد سعت الطالبة، فعال، إلى احلصول على درجة 
يسعى  كما  املهرجان،  بعد  املتوّقع  االمتحان  يف  جّيدة 
الكثيرون إلى امتالك الّدرجات والّشهادات، ولكن األخيرة 
حتقيق  إلى  سعينا  سبيل  يف  متلّكها  ميكن  أشياء  هي 
التملّك  »يتعلّق  حيث  بكينونة  ليست  ولكّنها  كينونتنا، 

تتعلّق  بينما  وصفها،  وميكن  ثابتة  واألشياء  باألشياء، 
 الكينونة بالتجربة، والتجربة -مبدئياً- ال ميكن وصفها«؛
ميكننا  ال  عنها  وكتبنا  حتّدثنا  مهما  التجربة  أّن  أي   
الكينونة  أّن  كما  كاملة،  إحاطة  بوصفها  اإلحاطة 
وفاعاًل، وإيجابّياً  نشيطاً  اإلنسان  يكون  أن   تتطلّب 
 والنشاط املقصود هنا هو ما يسّميه إريك فروم بـ«النشاط 
املثمر«، وليس املقصود باملثمر ما يحرزه النشاط من نتاج، 
الذي  الفرد  داخل  يثمر يف  أي مبا  بنوعّيته،  مثمٌر  وإّنا 
وعالقات  وروابط  وأفكار  مشاعر  من  بالّنشاط  يقوم 
وتوّجهات، وقد حتّدثت املعلّمة يف مالحظتها السابقة عن 
نشاطني انشغلت بهما الطالبة -قائدة النشاط- يف اليوم 

نفسه:

يف  بقيادته  انشغلت  الذي  النّشاط  هو  األّول:  النشاط 
مبذاكرته  انشغلت  ما  هو  الثاني:  والنشاط  املهرجان. 
لالختبار. ومن أجل اعتبار أّي نشاط نشاطاً مثمراً، فإّن 
املشاركني  يف  النشاط  أحدثه  فيما  النظر  يتطلّب  ذلك 
بالتأكيد مدى  النشاط، وال يتضّمن  نتاج هذا  فيه، ال يف 
يتضّمن  كما ال  النشاط،  الظاهر يف  امليكانيكي  االنشغال 
نتاجاً محّدداً، ألّنه يحدث أن يكون النشاط مثمراً دون أن 
يتطلّب إنتاجاً حالياً لشيء ميكن مشاهدته. وقد يساعد، 
بشكٍل ما، اعتباُر وصف املعلّمة ملا الحظته بشأن احليوّية 
واالندفاع واإلبداع التي وسمت نشاط الطالبة يف املهرجان، 
بأّنها مؤّشرات حلالة النشاط الداخلي املثمر الذي أعتقد 
ال  الطالبة،  من  داخلّي  بدافع  كان  والذي  يحدث،  أّنه 
بعوامل خارجّية مفروضة عليها كعامل االختبار والدرجات 
التحصيلية، كما أّن هناك نشاطاً آخر يحدث داخل املعلّمة 
التي تالحظ الطالبة وتشاركها النشاط وتشعر بالدهشة 
وتتأمل جّيداً ما يحدث وتكتب عنه. وبالنظر يف االختبار 
الطالبة وطالبات أخريات  املباشرون فيه هم  فاملشاركون 
واملعلّمة، وهناك مشاركون غير مباشرين كاألهل، والعتباره 
حدثت  قد  تغّيرات  هناك  تكون  أن  ينبغي  مثمراً  نشاطاً 

للمشاركني فيه يف تفاعالتهم عبره.

لالختبارات،  الرئيسية  واألدوار  األغراض  من  أّنه  كما 
معلومات  من  املتعلّم  بذهن  ما  استخراج  على  العمل 
عن  اإلجابة  وقت  واستدعاؤها  جّيداً  تذّكرها  عليه 
يف  التفكير  عليه  رمّبا  األحوال  أحسن  ويف  االختبار، 
قائمة  معرفة  باعتباره  إليه  ينظر  مما  يستقيها  إجابات 
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دّفتي  بني  منها  جزء  حصر  أو  حصرها  ميكن  بذاتها 
بأّنه  اإلنساني  الوجود  إلى  ينظر  ديوي  أّن  ومبا  كتاب. 
أيضاً،  إنا  املعرفة،  من  فقط  فرد  كّل  وجود  يتكّون  »ال 
من الفعل«، حيث إّن »املوقف املعريف يحّدد معاني ليست 
بيئته احمليطة. عوضاً عن ذلك:  املتعلّم، وال يف  يف ذهن 
فقط  توجد   ،)Transaction( عبور  ظاهرة  املعاني  تكون 
 يف املواقف التي تُستحدث عند تفاعل الفرد مع العالم«.

التي  واملعاني  اخلبرة  استكشاف  هنا  سأجّرب  لذا، 
قد  املهرجان  يف  املشاركون  واملعلمون  الطالب  يكون  قد 
خبروها أو استحدثوها، وذلك عبر تناول رؤية مجموعٍة 
منهم لتجربتهم يف املشاركة يف مهرجان أيام العلوم 2016، 
من خالل ما قاموا بتدوينه من انطباعاتهم عن املهرجان 
للفعل  ديوي  رؤية جون  وذلك يف ضوء  عنه،  احلديث  أو 

واملعرفة والتعلّم القائم على اخلبرة.

الطالبة هناء زقوت تصف جتربتها يف املهرجان

زقزق زقزق .... لم أخطئ هذا ما أردت كتابته ... رمبا لم أرد أن أستيقظ يومها ألني لم أمن باكراً ليلة املهرجان، فتلك 
األفكار التي تتعلق بغٍد لم تفارقني، ذلك الطفل اّلشقي الفضولي الذي يعيش بداخلي ال يريد النوم قبل تخّيل كيف 

سيكون غداً ِعلماً و )حديقة( معاً.

هو ذلك اليوم املختلف، سأجّرب أمراً لم أجّربه من قبل، خرجت للمدرسة متحّمسة ... نحن اآلن يف الطريق للمتنزه، أو 
ملعرض العلوم سّموه كما تشاؤون، فذلك مكان واحد اليوم.

أفكار تدور وتتأرجح يف ذهني عندما كنت أجّهز عّينات ملكّونات الشامبو الذي سنصنعه.

يا ترى هل سينجح من أّول مرة أم ... ؟

بدأت اللحظات تتوالى وبدأ اجلمهور بالقدوم.

هو شعور مختلف بالنسبة للِعلم يتجّدد وأنت تقوم بخلط )اإليتا( مع ) اللوراميد(.

تتذكر أن العلم جميل مذهل ومثير، ليس باملمّل كما تظّنون.. كتب ومجالت أبيض وأسود، بل هو ذلك الشيء الذي 
تستطيع مشاركته مع أّي فرد يف املجتمع؛ متعلّما كان أم ال، يف الشارع يف املتنزه أو يف املدرسة، فهو ذلك الفضول الذي 

يغمر كل بشري يعيش على هذا الكوكب، هو الطريق لنا لفهم ما حولنا، رؤية اجلمال بعينه.

قمنا بالتجربة 7 مرات أنا وزميلتي واجلمهور طبعاً، رمبا وقفنا كثيراً واتسخنا كثيراً، لكن األمر يستحق العناء عندما ترى 
اجلمهور سعيداً مبشاركتك يف صنع الشامبو، وتعّبئ أنت لهم مما شاركوا يف صنعه، جتيب عن استفساراتهم، جتعلهم 

يخلطون هذا ويصّبون هذا ويشّمون ذاك.

لقد كان األمر جمياًل......

قبل اخلوض يف جتربة الطالبة هناء زّقوت التي شاركت 
يف مهرجان أيام العلوم واألفالم العلمية 2016، وباألخّص 
اجلندي  ساحة  يف  أقيمت  التي  الفعالية  يف  مشاركتها 

املجهول يف مدينة غزة، أتبّنى بعضاً من تساؤالت ديوي:1

الّرتابة  « مع  التعلم  عملية  يربط  من  الطالب  من  كم 
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وامللل؟
كم عدد الطالب الذين ُجّمدت أفكارهم وعقولهم، وكم  «

التي  الطريقة  للتعلّم بسبب  الزخم  الذين فقدوا  عدد 
خبروا بها هذا التعلّم؟

كم من الطالب الذين اكتسبوا مهاراتهم عبر التدريب  «
على  قدرتهم  أصبحت  بحيث  األتوماتيكي  والنحت 
احلكم والتصرف بذكاء يف املواقف اجلديدة محدودة؟

غريباً  « املدرسة  يف  تعلّموه  ما  وجدوا  الذين  عدد  كم 
عما وجدوه خارجها، مما تتطلّبه مواقف احلياة لعدم 

منحهم السيطرة على هذا األخير؟

لم يطرح ديوي تساؤالته السابقة ليشير إلى أّن الطالب حني 
يتعلّمون بالشكل التقليدي ليس لديهم جتارب أو خبرات، 
بل على النقيض ليبنّي أن لديهم خبرات وجتارب، ولكّنها 

وتطّوره،  تعلّمهم  تقّدم  باجتاه  تدفع  التي  ليست اخلبرات 
حيث مشكلة اخلبرة األساسّية هي كيفية اختيارها بحيث 
حتيا وتثمر وتستمّر بشكل إبداعّي يف اخلبرات الالحقة 
لإلنسان. كما يؤّكد ديوي على أّنه ليس كافياً أن نصّر على 
أهمّية اخلبرة، وال حتى على النشاط يف التجربة، وإّنا كل 

شيء يعتمد على جودة اخلبرة التي امتلكناها.

وسأعرض هنا مقابلة سريعة ألفكار الطالبة هناء مع أفكار 
جون ديوي، ثّم سأتناول بعدها أفكاره بشيء من التفصيل 
عبر تناول مقتطفات من كتابات معلّمني ومعلّمات وطالب 

آخرين.

فكيف كانت جودة اخلبرة التي امتلكتها هناء؟ وكيف ميكن 
أن تُفهم جودة اخلبرة؟

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.
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أفكار جون ديويأفكار الطالبة هناء
أفكار تدور وتتأرجح يف ذهني عندما كنت أجّهز عّينات  «

ملكّونات الشامبو الذي سنصنعه. يا ترى هل سينجح من 
أّول مرة أم ... ؟

الفاعل  وموقف  املتفّرج،  موقف  موقفني:2  بني  التمييز 
على ضمان  والعمل  واالهتمام  القلق  يبدي  الذي  املشتِرك 

العواقب اجلّيدة.
 لم أمن باكراً ليلة املهرجان، فتلك األفكار التي تتعلق بغٍد  «

لم تفارقني ... هو ذلك اليوم املختلف سأجّرب أمراً لم 
أجّربه من قبل.

ذلك اّلطفل اّلشقي الفضولي الذي يعيش بداخلي ال يريد  «
النوم قبل تخّيل كيف سيكون غداً ِعلماً و)حديقة( معاً.

الطريق  « يف  اآلن  نحن   ... متحّمسة  للمدرسة  خرجت 
فذلك  تشاؤون،  كما  سّموه  العلوم،  ملعرض  أو  للمتنزه، 

مكان واحد اليوم.

فكرة » الولع« أو االهتمام )Interest( يف التربية:3 «

أّي خبرة  الولع ما لألشياء من قوة محّركة يف  حيث ميّثل 
أم  بالعقل  مدركة  األشياء  تلك  أكانت  سواء  غرض،  ذات 

متصّورة باخليال.

ذلك اّلطفل اّلشقي الفضولي الذي يعيش بداخلي ... فهو 
ذلك الفضول الذي يغمر كل بشري يعيش على هذا الكوكب، 

هو الطريق لنا لفهم ما حولنا..
يا ترى هل سينجح من أّول مرة أم ...؟ «

تثير  حني  مختلف  بشكل  تعمل  اخلبرة4  يف  االستمرارية 
التجربة الفضول، وتعّزز املبادرة، وتؤّسس لرغبات وغايات 
مكثفة بفاعلية، بحيث حتمل صاحبها للتقّدم يف املستقبل.

العلم ... بل هو ذلك الشيء الذي تستطيع مشاركته مع أّي 
فرد يف املجتمع متعلّما كان أم ال؛ يف الشارع، يف املتنزه أو 
يف املدرسة، فهو ذلك الفضول الذي يغمر كل بشري يعيش 

على هذا الكوكب، 
قمنا بالتجربة 7 مرات أنا وزميلتي واجلمهور طبعاً.

يستحق  األمر  لكن  كثيراً،  واتسخنا  كثيراً  وقفنا  رمبا 
صنع  يف  مبشاركتك  سعيداً  اجلمهور  ترى  عندما  العناء 
جتيب  صنعه،  يف  شاركوا  مما  لهم  أنت  وتعّبئ  الشامبو، 
هذا،  ويصّبون  هذا،  يخلطون  جتعلهم  استفساراتهم،  عن 

ويشّمون ذاك.

اخلبرة اإلنسانية يف جوهرها خبرة تفاعلّية اجتماعية؛ أّي 
تتضّمن االتصال والتواصل.

ليست الدميقراطّية شكاًل من أشكال احلكومة، وإّنا هي 
أسلوب للحياة املجتمعة واخلبرة املشتركة املتبادلة. ازدياد 
يصل  بحيث  واحدة،  مصلحة  يف  املشتركني  األفراد  عدد 
مفيدة  غيره  أعمال  معتبراً  غيره،  بأعمال  منهم  كل  عمل 
ومسّددة الجتاه عمله، معناها حتطيم احلواجز التي فّرقت 

بني الناس، وإدراكهم مغزى أعمالهم كاماًل.5

كتب  تظّنون،  كما  باملمّل  ليس  ومثير،  مذهل  جميل  العلم 
ومجالت، أبيض وأسود، بل هو ذلك الشيء الذي تستطيع 

مشاركته مع أّي فرد يف املجتمع.
هو الطريق لنا لفهم ما حولنا، رؤية اجلمال بعينه.

كل خبرة هي قوة محّركة، ميكن قياس قيمتها فقط فيما  «
تتحّرك نحوه وعبره ... 

العدّو اللدود للجمالي هو الرتيب واملبتذل .. بل إّن اخلبرة  «
الذهنية حتمل طابعاً جمالياً حتى يستحيل أحياناً التمييز 

بينهما.

موقف املتفّرج وموقف الفاِعل/املشارك
إذا كان ديوي قد مّيز بني موقفني للمتعلّم، فإّن التعلّم ال 
يقتصر على الطالب، بل إّن املعلّم والطالب كل منهما ميكن 
أن يكون يف أحد املوقفني، موقف املتفّرج »قليل املباالة مبا 

يحدث وسواء عنده هذه النتيجة أو تلك، أّما الثاني فهو 
نراه  ولهذا   ... نظره  فرٌق يف  ولنتيجته  يقع  مرتبط مبا 
تتّخذه  الذي  االجتاه  للتأثير يف  استطاعته  يعمل جهد 
احلوادث احلاضرة«،6 ولنتأمل ما كتبته املعلّمة سماح غامن 
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عن جتربتها التعليمّية:

وال  األسئلة،  من  العديد  أطرح  ُكنت  الّصف  يف 
أتلّقى إال القليل من اإلجابات، وأضطّر غالباً إلى 
بعض  المباالة  من  غاضبة  وأنا  اإلجابات  سرد 
الطالبات ... ذات مرة، قلت لطالبة: أال تستطيعني 
أن تسجلي املالحظة؟! وكان رّد الطالبة: اتركي لنا 

املجال لنعمل ... أليس من حقنا التجريب؟!

مع  سماح  املعلمة  لهما  تعّرضت  مختلفتان  خبرتان 
العلوم  تعليم  بتجربتها يف  تتعلّق  األولى  طالباتها، اخلبرة 
بالنمط السائد يف مؤّسساتنا التعليمية، ويف هذا الّسياق 

كتبت تصف نفسها:

»أنا معلمة العلوم حبيسة ُجدران الفصل - كراريس 
التقومي وكتاب العلوم .. وُجّل ما تطرحه الطالبات 
ونشاط  املادة  وقوانني  للمفاهيم  مجّردة  أسئلة 

بالكتاب غير مفهوم«.

اجتهدت سماح يف طرح األسئلة املتعلّقة مبحتوى الكتاب 
كما  عنها  اإلجابة  الطالبات  على  ينبغي  التي  املدرسي 
تعتقد، ورمّبا استنكرت على الطالبات ما يصفه فريري7 
بأّنه ما لم يعْد له مغزى، وكانت تواّجه بالمباالة الطالبات، 

وفقدان االهتمام من ِقبلهن.

بدأت  حني  املعلّمة  امتلكتها  فقد  الثانية،  اخلبرة  أّما 
حيث  2016؛  العلوم  أيام  ملهرجان  التحضير  يف  جتربتها 
وكّم  املشاركة،  يف  الراغبات  الطالبات  عدد  أدهشها 
األفكار التي يأتني بها حتى لم يعْد وقتها كافياً ملتابعة كل 
ما قْمن به من محاوالت لتطوير جتارب وأنشطة علمية 
للمشاركة بها عبر املهرجان، وأصبحت االستراحة فرصة 
لتجريب  املدرسي  العلوم  مختبر  يف  لالزدحام  الطالبات 

أفكارهّن. تقول سماح:

املواد  خطورة  من  عليكن  أخاف  أخبرهّن:  »كنت 
شاركت  عندما  ولكن   ... األحماض،  انسكاب  أو 
يف إحياء أيام العلوم ... تغّيرت نظرتي، واتسعت 
أن  عليه  والطالب  املشرف،  امليّسر  فأنا  مداركي، 

يكون قائداً ملن حوله من الطالب واحلضور«.

إثر  سماح  املعلّمة  تفكير  أربط  أن  سبق،  فيما  ميكنني، 
جتربتها يف املشاركة يف املهرجان وإشراك الطالبات معها، 

بتصّور باولو فريري8 للتفكير الصحيح للمعلّم:

ينفصل عن  أن  »ليس هناك تفكير صحيح ميكن 
صياغة  إعادة  على  قادرة  حّية  مّتسقة  ممارسٍة 
احملتوى والنظام املعريف، بدالً من مجّرد استنكار 
ما لم يعْد له مغزى. إّنه ملن العبث أن يتخّيل املعلّم 
الوقت نفسه  تفكير صحيح، ويف  أّنه منخرط يف 

يتعامل مع الطاّلب بطريقة متعالية«.

االستمرارّية كمعيار للخربة

من  فوجئت  التي  املتميزة  الطالبة  تلك  أنسى  »ال 
كتابتها يف نهاية ورقة االختبار: أشركيني يف أيام 

العلوم الفصل الثاني«.
)إميان فنانة(

انتهاء  بعد  العبارة  هذه  لكتابة  الطالبة  يدفع  الذي  ما 
مهرجان أيام العلوم؟ ما الذي يجعلها تبادر لهذا الفعل؟ 
رمّبا  أو  التجربة،  استمرارية  ترغب يف  يجعلها  الذي  ما 
الظروف التي خاضت بها تلك التجربة يف املهرجان؟ ما 

الذي جعلها تضع رسالتها يف إطار ورقة االختبار؟

بهما  ميّر  اخلبرات  من  نوعني  بني  أيضاً،  ديوي،9  يفّرق 
 ،)Educative Experience( التعليمية  اخلبرة  املتعلّم: 
 ،)Mis –Educative Experience( واخلبرة غير التعليمية
وذلك عبر أساسني أو معيارين للخبرة. املعيار األول هو 
من االستمرارية  نوعاً  أّن هناك  االستمرارية، حيث يرى 
اخلبرة  توجد  فال  خبرة،  أو  جتربة  أّي  يف  التواصل  أو 
مبعزل عن غيرها من اخلبرات، وأّن كل جتربة تؤّثر إيجاياً 
جودة  تقرير  يف  تساعد  التي  االجتاهات  على  سلباً  أو 
تعلّم  الذي  بالطفل  ذلك  على  وميّثل  الالحقة،  اخلبرات 
الكالم، بأّنه قد اكتسب إمكانيات ورغبات جديدة، ولكّنه 
يف الوقت نفسه، قد عمل على توسيع الشروط اخلارجية 
يتواجد  الذي  االستمرارية  عامل  أّن  كما  الالحق،  للتعلّم 
بشكل ما يف أي خبرة، يتحّدد، أيضاً، بجودة هذه اخلبرة، 
مستمر.  أثر  هو  الطفل  مع  املفرط  التساهل  أثر  مثاًل 
إلى  يسعى  الطفل  هذا  يجعل  لتوّجه  يؤّسس  ألنه  ملاذا؟ 
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نوعية من الظروف التي متكّنه من القيام بأفعال جتعله 
ال  وجتعله  احلالي،  بالفعل  يقوم  بينما  يشعر،  كما  يشعر 
يستطيع التصّرف بكفاءة يف الظروف التي تتطلب مثابرة 

أو مجهوداً يف التغلّب على العقبات.

من ناحية أخرى، إذا عملت خبرةٌ ما على إثارة الفضول، 
مكثفة  وغايات  لرغبات  وأّسست  املبادرة،  وتعزيز 
بفاعلية، بحيث حتمل صاحبها للتقّدم يف املستقبل، فإّن 
قوة  اخلبرة  تصبح  مختلف.  بشكل  تعمل  االستمرارية 
محّركة ميكن قياس قيمتها على أساس: ما حتّرك نحوه، 

وما تتحّرك من خالله.

إذن، من املهّم التفكير يف حالة الطالبة السابقة يف التوّجه 
الذي بدأ يتأسس لديها، ودفعها إلى أن تبادر إلى كتابة 
تكرار  يف  رغبة  عن  االختبار  ورقة  يف  ملعلّمتها  رسالٍة 
املشاركة باملهرجان، أي مشاعر تلك التي شعرت بها بينما 
متّر يف جتربة املهرجان وترغب يف الشعور بها مجّددا؟ 
وأي معايير وشروط ارتبطت بتلك التجربة جعلتها ترغب 

فيها مجّدداً؟ هل هي ما عّبرت عنه معلّمتها بقولها:

»... يجد الطالب يف املهرجان متعة وتلبية حلاجاته 
ورغباته عندما ميسك باألدوات وينّفذ نشاط، أو 
يفّسر ظاهرة علمية، أو يربطها بالواقع واحلياة، 
ويزيل عن العلوم جمودها، فيجعلها ممتعة محببًة 

إلى نفسه«.

وهل هي ما جعل طالبة أخرى يف مدرسة مختلفة تطالب 
معلّمتها بتنفيذ مهرجان للعلوم على مدار الفصلني:

»قالت الطالبة هبة ... يا ليت يكون لنا مهرجان 
مدار  على  املنهجية  التجارب  بجميع  ألنفسنا 
مبادة  الطالبات  وشغف  حب  ازداد   ... الفصلني 
العلوم، حيث أصبحت بعض الطالبات تقوم بإعداد 

التجارب مسبقاً وتنفيذها يف الفصل«.
)ميرفت حمد(

التفاعل كمعيار للخربة

التعليمية  غايتها  عبر  اخلبرة  لترجمة  الثاني  األساس 

وقوتها احملّركة كما يراها ديوي هو »التفاعل«، حيث يعطي 
املوضوعّية  الظروف  من  لكل  متساوياً  ثقاًل  املبدأ  هذا 
والداخلية ألّي خبرة، فمشكلة التعليم التقليدي، من وجهة 
والشروط  الظروف  تركيزه على  نظر ديوي، ال تكمن يف 
اخلارجية التي تساهم يف التحّكم باخلبرات، بقدر ما هي 
أّي  أيضاً، حتّدد  بدورها،  التي  الداخلّية  للعوامل  إهماله 

خبرة سيمتلكها املتعلّم.10

واملشاريع  واملقترحات  األفكار  ظهرت  »فجأة! 
وكأّنها كانت يف سبات عميق. لقاءات ومحاضرات 
وندوات وأفكار تطرح، وآراء تناقش، وورش تعقد، 
 .. وينتقد  يفّند  وذاك  يقبل،  ال  وهذا  يقبل  وهذا 

تفاعالت .. تفاعالت..  تفاعالت .. !«.
)املعلم أحمد أبو طاحون(

بكلمة واحدة هي  املعلّم أحمد وصف ما حدث معه  بدأ 
كلّه يبدو وكأّنا كان يف حالة من  »فجأة«، جاعاًل األمر 
السكون االجتماعي والكمون الفكري الذي بدأ بالتخلخل 
لوصف  »تفاعالت«  كلمة  اختار  كما  واحدة،  ومّرة  فجأة 
جتربته، ولم يكتف بإطالقها مرة واحدة، بل قام بتكرارها، 
هذه  له  تعنيه  ما  أهمّية  ما  على  التأكيد  يحاول  وكأّنا 
الرغم  وعلى  زمالئه،  وبني  بينه  حتدث  التي  التفاعالت 
من أّنه يصف نوعاً من االختالف يف اآلراء واملناظير بني 
املعلمني، فإّن ذلك لم يكن إال أمراً دافعاً ملشاعره باجتاه 

إيجابّي نحو اخلبرة التي ميّر بها.

ولكن أّي تفاعل ميكنه أن يغني اخلبرة اإلنسانية؟

التفاعل يف النظرة الديوّية ال يكون إال بامتزاج عنصرين 
»منفعل«  والثاني   )Active( »فاعل«  أحدهما  معاً، 
والتجربة،  احملاولة  هو  »الفاعل«  عنصر   Passive(.11(

بينما »املنفعل« هو معاناة الشيء.

وبالرجوع إلى املعنى اللغوي لكلمة معاناة، جند أّن: املعاناة: 
وُمعاناةُ  الِسياسة،  ُحسن  واملقاناةُ:  واملعاناة  املقاساة، 
َمه، وَعنَّاه  شَّ الشيِء: ُمالبََسته وُمباَشَرته، وتَعنَّى الَعناء: جَتَ
عليه.12  يقومون  أَي  لَُهم  ما  يُعانُون  والَقْوُم   ، وأَْعناه  هو 
ومما سبق جند أّن املعاناة تتضّمن حتّماًل ملسؤولية فعٍل 
ما مع املشّقة، ومع ما يتطلّبه من سياسة األمور وإدارتها؛ 



رؤى تربوية - العددان 11456-55

أي إّن املعاناة تفترض حدوث فعٍل ما مع األشياء مباشرة، 
األشياء  تفاعلنا مع هذه  أثٌر مباشر من  فهناك  وبالتالي 
يقع علينا ونلتقيه عبر الفعل، وحني نلتقيه فإّننا نعانيه؛ 
بالشعور  الفعل  هذا  ارتبط  فإن  به،  ونتأّثر  نشعر  أي 
وتغّيراً،  حتّوالً  فينا  االمتزاج  هذا  وأحدث  معاً  وامتزجا 
بفعل  نقوم  فإّننا  والعمل،  والشعور  التفكير  يف  حتوالً 
مع ما نعانيه، وهكذا يكون فعٌل جديد وأثٌر  آخر جتاوباً 
اخلبرة  بناء  على  تعمل  وتراكمات  جديدة  ومعاناة  جديد 
الشخصية وتطويرها، و»من ثّم فالرابطة التي تصل بني 
هاتني الناحيتني من اخلبرة هي التي نقيس بها ثمرتها 
مع  جتربتنا  فيها  ترتبط  التي  الكيفية  أّي  قيمتها«؛13  أو 
بكوننا فاعلني  بها ومعها،  بانفعالنا  التي جنّربها  األشياء 
ومنفعلني، ومتّتعنا بهذا االنفعال أو مقاساتنا منه، ولكنهما 
ليسا أّي مقاساة أو متّتع يحدثان بالصدفة، أو كأمر عابر 
ال يدفعنا للتأّمل فيه، ولهذا كانت املعاناة يف اللغة تعني 
مالبسة الشيء،14 أّي عدم ترك الشيء »عاريا من املعنى«، 
املنتج  »التحّول  التحّول احلادث  إلباسه املعنى عبر  وإّنا 
»اخلبرة يف أساسها فاعلة  أّن  وبناء عليه، جند  للمعنى«، 

مبا  تقاس  وقيمتها  إدراكّية،  أساسها  يف  وليست  منفعلة 
تؤّدي إليه من إدراك العالقات أو اللواحق، وتنطوي على 
اإلدراك بقدر ما تتجّمع بعضها فوق بعض أو تتعاظم أو 
بقدر ما فيها من املعنى«.15 ومن هنا قد نتمكن من فهم 

ملاذا:

التي  االستراحة  وقت  يف  تعمل  الطالبات  »كانت 
من املفترض أن تكون وقتاً للعب وتناول الطعام ... 
ولكن حّبها للموضوع كان دافعاً لها للعمل ... وكان 
املدرسة  يف  النشاط  سننفذ  متى  املتكّرر  سؤالها 
أمام اجلمهور؟ كّن دوماً يبحثن عني يف كل مكان 
... نريد منك أن تشاهدي نتيجة نشاطي أنا، قد 
جنحت وبحثت عن تفسير لهذه النتيجة، لن أشعر 

بالتعب رغم استمرارية العمل«.
)رحاب أبو القمبز(

التي حتّدثت  زّقوت  الطالبة هناء  اقتبست من  أن  وسبق 
اجلمهور،  مع  متتالية  مرات  سبع  التجربة  أعادت  كيف 

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.

ل؟
فع

بال
 ..

ل 
فع

 ال
ّية

فال
حت

ي ا
ه

ل 
ه

 ..
م 

لو
لع

م ا
أيا

ة: 
ؤي

لّر
ي ا

 ف
ية

رؤ



115 رؤى تربوية - العددان 56-55

ونالحظ يف ما دّونته هناء تلك املعاناة التي وصفتها بأّنها 
تستحّق، وبأن ما نتج عنها كان أمراً جمياًل، وكأّنا تدّلل 
على جمالية اخلبرة أو أّن اخلبرة الّذهنية هي بطبيعتها 

خبرة جمالية، فهي:

الكبير  اجلهد  من  الّرغم  على  للمعلم  »بالنسبة 
املبذول، فإنها جتّسد العلوم يف أجمل صورها من 
حدة  وتكسر  علمية  وعروض  وجتارب  مشاركات 
الروتينية وتلبسه نوعاً من التجديد، وتلبي اآلمال 

والتطلّعات والطموح«.
)املعلمة آيات الكرد(

الذين  واملعلّمني  املعلّمات  من  وغيرها  آيات  زالت  وما 
العام  هذا  يشاركون  السابقة  املهرجان  جتربة  خبروا 
بنشاط وفاعلّية إيجابية يف التحضير للمهرجان اجلديد.

وثمرتها،  اخلبرة  قيمة هذه  قياس  أجل  من  ويف مسعانا 
أجُد أّنه من املهّم أن نطرح سؤاالً باجّتاهني:

ما الذي ميكن أّن تكون هذه الرابطة/الروابط اخلبراتّية 
قد دفعت إليه أو نحوه؟ وما الذي اندفعت فيه أو عبره؟ 
للمعلّمني  فرصة  شّكل  املهرجان  بأّن  االّدعاء  ميكنني 
والطالب ليقوموا باكتشاف بعٍض من فعل اخلبرة يف عملّية 
واستقصائه،  يقومون مبالحظته وجتريبه  ما  التعلّم عبر 

وتطوير هذه اخلبرة أيضاً. لنتأمل االقتباسات التالية:

إشي  حالنا  هيك  شعرنا  املهرجان  من  رّوحنا  »ملا 
 ... إشي عظيم  عملنا  وكأنه هيك  رّوحنا  عظيم، 
مثل  أنا  حالي  شعرت   ... مبعركة  انتصرنا  كأّنه 

دكتورة«.
)مجموعة من طالبات من مدرسة غزة االبتدائية 
املشتركة »ج«(

لم تكتف الطالبات مبا قلنه، ولم يكتفني بتجربة املهرجان، 
وكذلك لم تكتِف معلّمتهن -ميسرة أبو شعيب- بل تابعن 
العمل بعد انتهاء املهرجان، واشترك معهّن بعض األهالي 
يف توسيع فكرة النشاط الذي قّدمنه يف املهرجان -انصهار 
األنشطة  من  ويطّورن عدداً  بعدها معاً  ليلتقني  األلوان- 

املتمحورة حول صهر الشموع وتشكيلها.

بشهادة  وذلك  رائعة،  جتربة  كانت  لقد  »بصدق 
أولياء أمور الطلبة، وكانت سعادة الطالب غامرة 
بعض  أن  حيث  خاضوها،  التي  التجربة  بهذه 
الطالب تكّون لديهم حبٌّ ملادة العلوم بعد أن كانت 
هذه املادة صعبة لديهم وال يحّبون حتى ذكر اسمها 
ملادة  املجّرد  العالم  من  نقلتهم  التجربة  هذه   ...
العلوم إلى العالم احملسوس والبسيط، وكأنها جزء 
ال يتجزأ من حياتهم اليومية ... ومن شّدة تفاعل 
أولياء األمور والطلبة، فقد قام بعضهم بالطلب من 
املدرسني عرض الفيديوهات على مواقع التواصل 

االجتماعي حتى تعّم الفائدة للجميع«.
)آيات الكرد(

بتأّمل  أيضاً،  اخلبرة،  عبره  تندفع  ما  مالحظة  وميكننا 
التي  والطريقة  لنفسها،  اجلوجو  سعاد  املعلّمة  سؤال 

سلكتها باحثة عن إجابة سؤالها:

بها  سيمّر  التي  التعلّمات  هي  ما  السؤال:  »كان 
نبحث  الطالبات  مع  وانطلقنا   ... املشاركون 
وندُرس وجنّرب ونقصي جتارب أو نعدل عليها أو 

نصوغها بصياغة مشّوقة وبدأنا ...«.

كّل  وأّن  بذاتها،  قائمة  معرفة  وجود  املعلّمة  تفترض  لم 
ما عليها هو إرشاد الطالبات إليها أو تلقينهم املعلومات 
وإّنا  بشأنها،  تعتقده  ما  أو  املعرفة،  هذه  من  املستقاة 
تتفاعل  بحيث  الطالبات،  مع  مبرونة  تتعاطى  أن  جّربت 
معهّن عبر صورة من صور احلياة االجتماعية التي تكون 
فيها داخل اإلطار، وإن كانت قد بدأت من خارجه، عبر 
سؤالها الذي لم تفترض له شكاًل محّدداً ووحيداً لإلجابة 
تقل  لم  لهذا  التقليدي،  التعليم  عرف  يف  سائد  هو  كما 
املعلمة »انطلقت الطالبات معي« بل هي واملعلّمات انطلقن 
مع الطالبات عبر أفعال مشتركة، من البحث والتجريب 
يف  ملعلّمتهن  شريكات  فيها  الطالبات  كانت  والتطوير، 

الفعل.

توجيه  إلى  تهدف  اجتماعية  وظيفة  التربية  كانت  فإذا 
حياة  يف  بإشراكهم  السليم  النمّو  من  ومتكينهم  النشء 
املجتمع الذي ينتمون إليه، فإّنها، كأّي عملّية اجتماعية، 
ميكن أن تتحّدد قيمتها عبر أمرين: مدى اشتراك أفراد 
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احلرّية  مبلغ  الثاني:  واألمر  مصاحلها،  يف  اجلماعة 
غيرها  مع  العمل  اجلماعة  بهما  تتبادل  اللذين  والكمال 
من اجلماعات.16 ولهذا، حني قّررت املعلّمة فاطمة يونس 
الطالب  سيفعل  ماذا  تقّرر  لم  املهرجان،  يف  املشاركة 
وإنا  أو جتارب،  أنشطة  من  سيؤّدون  ماذا  باألحرى  أو 

أشركتهم يف العملية معها خطوة بخطوة:

»بداية عرضت فكرة املهرجان أمام الطالب وقمت 
بشرح عن مفهوم علم املواد واملواضيع التي ميكن 
تناولها، وأفكار ميكن تطبيقها، ثم طلبت منهم أن 
أصبح   ... املواد  علم  حول  جديدة  بأفكار  يأتوا 
جتارب  من  سينفّذون  عما  وتساؤل  شغف  لديهم 
علمية، وفوجئت بعدد من الطالبات حتّضر بعض 
ننّفذ  متى  وتتساءل  األدوات،  ومعها  التجارب 
علشان  كثيرة  جتارب  أعمل  بّدي  أنا  التجارب؟ 
فاجأني   ... أشياء جديدة  على  يتعرفوا  زميالتي 
كل  معرفة  على  وإصرارهّن  الطالبات  اندماج 

صغيرة وكبيرة للتجارب«.
)فاطمة يونس(

»فوجئت« ... هذه الكلمة تتكّرر كثيراً كلّما أخذ املعلّمون 
يعّبرون عن انطباعاتهم عن املهرجان، ودوماً كان السبب 
من  املشاركني  أو  الطالب  سلوك  وهو  للمفاجأة،  ذاته، 
أّنهم  الرغم من  املعلّمون على  يتوقّعه  لم  الذي  اجلمهور، 
ال ينكرون ما لدى الطالب من قدرات، حني يكون سلوكهم 
أو جتربة،  نشاطاً  أو حتضيرهم  جديدة،  بأفكار  اإلتيان 
وتوفير أدواتها، أو تساؤالتهم حولها، وإصرارهم على فهم 
تفاصيلها. وللجمهور أيضاً ردود فعلهم من الدهشة ويف 

شعور املعلّمني والطالب بها:

»كما كانت هناك مجموعة طالبات أخريات قمن 
بإنتاج معجون أسنان آخر من مواد غير كيميائية، 
ولقد كان احلكم للجمهور من األمهات واآلخرين 
الذين فرحوا ودهشوا من إمكانية احلصول على 
اليومية، مستخدمني  منتج مفيد ومهم يف حياتنا 
مثل  بيت،  كل  يف  موجودة  طبيعية  مكونات 
وزيت  املطحون،  والسكر  الصوديوم،  ببيكربونات 

جوز هند«.
)غدير عليان(

اجلمهور  أخذ  بالعرض  الطالبات  بدأت  عندما 
العجينة؟  املتفرج يتساءل ملاذا تقومون بعمل هذه 
ماذا نستفيد منها؟ هل أستطيع صنعها يف البيت 
ألوالدنا؟ ... األمهات »يا اهلل يا بناتي أنتم عّرفتوني 

كيف أعمل حاجة مفيدة ألوالدي وما تضرهم«.
)فاطمة يونس(

مما سبق ميكننا أن نرى أهمّية الّدور الذي تلعبه اخلبرة 
العلوم  تعلّم  يف  السّيما  والتغيير،  التعلّم  يف  اإلنسانية 
ويصبح  معلّمني،  طالبا  الطالب  يصبح  حني  وتعليمها، 
شريكا  املجتمع  يصبح  وحني  طالباً،  معلّمني  املعلّمون 
نشط  تفاعِل  عملّية  عبر  معاً  يتعلّم  فالكّل  العملّية،  يف 
واستمرارّية من تواصل اخلبرات وتراكمها. ميكننا اعتبار 
جتربة املعلّمني واملعلّمات والطالب واألهالي فرصًة للبناء 

عليها وتطويرها وتوسعتها.

مقتطفات من كتابات معّلمني

املعلمة عال وادي - بنات غزة اإلعدادية »ب«
لقد أتيحت لنا الفرصة مرة أخرى للمشاركة يف فعاليات 
السطور،  بني  ما  ونقرأ  العلوم  فلسفة  لنفهم  العلوم  أيام 
وال نكتفي بالعناوين الرئيسية، التجربة جديدة وعامة ... 

املشاركون من كل فئات املجتمع.

»أريد أن أعيد صياغة العلوم وبلورة املفهوم من وجهة نظر 
الناس والعامة«، هذا ما دار بخاطري أثناء عرض جتاربنا 
البسيطة بإمكاناتنا احملدودة يف ساحة اجلندي املجهول. 
أهذا  ساّرة،  بالفعل  أخباراً  واملارة  الزوار  عيون  يف  أرى 
عيون  أمتلك  أن  أحببت  املبهم،  املرتل  املعقد  العلوم  هو 
الباحثني وأفهم كل ما يدور بني الطالب والتجارب وأسئلة 
واليقني  احلق  بني  بالسير  قدماي  فاستمرت  الزائرين، 
ل  ألرصد تأمالتي من املشاركني واملتفاعلني، وقد كان جُّ
ما أدهشهم صناعة الصابون بكافة أنواعه، وبساطة املبدأ 
العلمي الذي تقوم عليه. لقد اعتبرت هذا النشاط لربات 
البيوت، حيث أنهن أبدين الكثير من االهتمام، سألن عن 
التفاصيل، وقالت إحدى السيدات »ممتاز أصنع صابوني 

بإيدي على األقل أصبح على يقني مبدى جودته«.

لم  غريبة  عبارات  باستخدام  الطالبات  إحدى  قامت 
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معجوني  »جّرب  للمنتج:  للترويج  قبل  من  بها  أسمع 
األصيل وسيبك من التفاصيل«. مثل هذه الصناعات التي 
فوائد  وأهمها  البيوت  ربات  عند  كبيراً  استحساناً  القت 
الصابون النابلسي وإمكانية إضافة مواد طبيعية من زيوت 
للمواد  وما  والشعر  بالبشرة  للعناية  نباتية  ومستخلصات 
فبمشاهدة  حياتنا،  نواحي  بأبسط  وطيدة  عالقة  من 
معجون  يعلمن صناعة  البيوت  ربات  من  كبيرة  مجموعة 
الشعر  بلسم  وكذلك  بسيطة،  طبيعية  مواد  من  األسنان 
ومزيل العرق ومعّقم لألرضيات وبطريقة العرض الرائعة 
بطريقة  التساؤالت  أثاروا  املشاركني،  األطفال  قبل  من 

مسلية ومنطقية.

العبوات أمام  املواد عن تلك  فهناك من بدأ يقرأ أسماء 
أفكارهم  واستمطرت  الضحكات  توالت  ثم  الطالبة، 
وجرى  املواد،  وتسألهم عن طبيعة هذه  بطريقة عجيبة، 
حوار ومناقشة أثارت فضول كل من مر بجوارها، حيث 
اجلميع  وأبدى  الطاولة،  حول  الزّوار  من  العديد  جتمع 
بعض  تنفيذ  يف  الطالبة  مع  وتشاركوا  اإلعجاب  نظرات 

التجارب مثل صناعة البوظة.

حيث  األطفال،  حفاضات  بودرة  عرض  يف  واستمتعت 
الفارغة  الكؤوس  بألعاب خفة يف حتريك  »مرمي«  قامت 
ثم  الكؤوس،  تلك  إلى  املاء  أضافت  ثم  املشاهدين،  أمام 
اآلخر،  تلو  واحداً  الكؤوس،  بتقليب  رائعة  بطريقة  تقوم 

التعجب والذهول جتتاح وجوه اجلمهور،  فبدت عالمات 
وتعالت التساؤالت أين ذهب املاء، فقام أحدهم بالنظر ملياً 
داخل الكأس، وأخذ يقول الكؤوس مثقوبة، فبدأت بطرح 
السؤال تلو السؤال، وكأنها تلقي تعويذة على املشاهدين، 
ما  تفسير  من  أحدهم  متكن  حتى  أكثر  احليرة  وتزداد 
يف  املستخدمة  املواد  طبيعة  شرح  يف  واستمرت  حدث، 

صناعة احلفاضات.

على الرغم من البساطة يف العروض، فإن العبقرية جتلّت 
ومسلية،  ممتعة  بطريقة  املواد  واستخدام  اجلذب  يف 
وحتى  األنشطة،  يف  األطفال  انخراط  مدى  وعكست 
جتربة  بالذكر  وأخص  األنشطة،  تلك  يف  الزوار  جمهور 
احلبر السري، فبالعيدان اخلشبية املغموسة يف ماء النشا، 
كتبت الكلمات، وبني الورود املجففة اختبأت بلورات اليود 
الصلبة لتحدث ظاهرة التسامي، وتكشف األوراق عن تلك 
املعاني، فسمعت أحدهم يقول »يف عفريت مخبأ بني الورود 
املجففة«. لعلي ما زلت أذكر املوقف وكأنه حدث اليوم من 
شدة الدهشة التي اعتلت وجه أحد أولياء األمور ويناهز 
األربعني من عمره، ويعمل محاسباً يف أحد البنوك، حيث 
قال: ال ال ... كيف حدث ذلك ... بدأ يفتش بني أوراق 
الورد املجففة ويقول: »هل فيه عفريت مختبئ هنا؟«، ثم 
سأل الطالبة: »كيف حدثت هذه الظاهرة؟«، فقالت له مثل 
ما إنت مستعجل تعرف كيف؟ هذا اليود الصلب مستعجل 
الطالبة  وبني  بينه  دار  ما  فأعجبني  بخار«.  إلى  يتحول 

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.
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من حوار حول طبيعة املادة وكيفية حتولها من صورة إلى 
أخرى، فقد أصبحت على قناعة تامة بأن تعلم الناس من 
مع  التفاعل  أمكنهم  إذا  أفضل  بشكل  للعلوم  األعمار  كل 
التجارب والكتشاف النتائج بشكل صحيح، وكذلك يحتاج 
بواقع حياتهم  العلوم وربطه  العامة ملعرفة أهمية تدريس 
الظواهر  لبعض  التوقعات  وبناء  منه،  االستفادة  وإمكانية 
التي يتخبط بها يومياً، ليواجه مشكالتها وآثارها السلبية، 
وكيف يستفيد من جوانبها اإليجابية، ومع تكرار مثل تلك 
التجارب سيترتب عليها إتقان صناعة األسئلة اجلوهرية 
حول الظواهر املختلفة، وبالتالي يطورون قدراتهم العقلية 

على التحليل والتفكير املنطقي بأسلوب املنهج العلمي.

أما بالنسبة لنا نحن املعلمني، يجب معرفة سبب تدريسنا 
مكتظة  عقوالً  نريد  ال  واضحة،  أهدافنا  ولتكن  للعلوم، 
نريد  وال  )الكم(،  العلمية  والقوانني  واملفاهيم  باحلقائق 
لطالبنا تبني عمليات التخمني والتوقع بال أساس علمي، 
استراتيجيات  بناء  آلية  حول  الطالب  مفهوم  ليتسع  بل 

تفكير منظمة توصل الطالب ملا هو األهم من بني املهم.

إن أكثر ما أثار فضولي وإعجابي، قدرة بعض الطالبات 
بقوة.  رأيهن  وإبداء  التجارب  أداة  تقييم  على  املشاركات 
للتأكد من فشل  الطالبات  تقييم من قبل  جرت عمليات 

التجربة أو جناحها.

النشاط  بإجناح  حقيقي  اهتمام  الطالب  عند  تولد  لقد 
والدقة أثناء تنفيذه، بل جلأ البعض لتسجيل مالحظات 
الطالبة  قامت  لقد  اجلوال.  أجهزة  على  األمور  أولياء 
حنني إسليم بتسجيل احلوارات التي دارت بني الطالبات 
املشاركات واملشاركني من كل الفئات، وتدون بعينيها ردات 
وعندما  التعبيرات،  تلك  يف  زميالتها  وتناقش  فعلهم، 
سألتها عن سبب ذلك، أخبرتني أنها أرادت تكوين صورة 
وتقارن  األنشطة،  يف  والسلبيات  اإليجابيات  عن  شاملة 

عملها مع عمل زميالتها.

املعلمة سعاد اجلوجو - بنات غزة اإلعدادية
بدا املكان يف البداية كلوحة فارغة، ثم ما لبث أن امتأل 
باأللوان واحلركة لتخرج لنا لوحة معبرة مبدعة خالقة، 
والتفاعل  واملعرفة  املتعة  عناصر  كل  فيها  تشابكت 

والتواصل.

من  األلوان  من  بباقة  اللوحة  مألت  وجزيئات  عناصر 
الكهربي،  والتحليل  املغناطيسية،  كالطينة  علمية  جتارب 
األلوان  انصهار  أنشطة  يف  والعلوم  الفنون  اندماج  إلى 
كمروحة  مبدعة  ناذج  إلى  الرائعة،  الفنية  واألشكال 
الفقاعات واملكنسة الكهربية وصوالً إلى الغموض واإلثارة 
العملية  والنقارش  املاء،  حتت  ونار  السري،  احلبر  مع 
كزجاج السكر، والهج فش، وصناعة البوظة يف 10 دقائق، 
والكتابة على املالبس، والتوقيع بالكلوروفيل، ونهايًة بذروة 
سنام املهرجان وجتارب التصنيع التي حتول فيها كل طالب 
إلى صاحب مصنع للمنظفات، فمن الشامبو والبلسم، إلى 
سائل اجللي، ومنظف األرضيات إلى الصابون النابلسي.

من  كثيراً  أن  التصنيع  جتارب  بعض  عرضنا  أثناء  أذكر 
الزوار أخذ بتدوين املالحظات، وآخرين يصورون الطريقة، 
وآخرين يناقشون ويحاورون ويأخذون عينات ... قد يكون 
التجربة  ملتعة  أو  املعرفة  أو حلب  اقتصادي،  بدافع  ذلك 
يستفيد  شيئاً  يصنع  أن  لفكرة  أو  ذاتها،  بحد  واملشاركة 
من  غيرها  أو  التطبيق،  صعب  يعتبره  كان  شيء  منه، 

األسباب التي جتعلنا ندرك أهمية هذه النشاطات.

أثناء عرضنا ألنشطة التصنيع قالت إحدى الزائرات: »كم 
هي سهلة هذه الوصفات وغير مكلفة وحتل مشكلة، ويا 
حبذا لو عرضت بشكل موسع، فالناس يف قطاع غزة أحوج 
ما تكون ملثل هذا يف ظل الظروف الصعبة، وإغالق املعابر، 
الفقر والبطالة واحلصار«. سرحت فيما قالته،  وانتشار 
وقلت يف نفسي فعاًل ما قالته هو لب علم املواد، وتوظيف 
املواد وتطويعها، وفكرت إن دل ذلك على شيء فإنه يدل 
على أهمية مثل هذه النشاطات للمجتمع، وقدرتها على 

خدمتهم من خالل ربطها بحياتهم وحاجاتهم.

وكم تسهم هذه املهرجانات والنشاطات يف تطوير تفكير 
املشكالت،  وحل  البحث،  على  قدراتهم  وتنمية  الناس، 

كنقص املواد وكيفية إيجاد بدائل لها.

يف زاوية أخرى، رأيت زحاماً من أطفال وكبار، تلمح يف 
عيونهم التشويق والفرح واللهفة واالندهاش. نشاط احلبر 
السري، هذه الكتابة التي تظهر فجأة من العدم، تسابق 
السري،  باحلبر  والرسم  للكتابة  الكبار  وحتى  الصغار 

وتساءلوا عن كيفية إظهار كتاباتهم.
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أحد الزوار -وكان مشرفاً للعلوم- نفذ النشاط، وكشف لنا 
كيف أغبط ودهش من فكرة النشاط وطريقة عرضه املثيرة 
محاورته  على  الطالبة  بقدرة  سعيداً  كان  وكيف  املشوقة، 
النشاط، وهذا  العلمي وراء  وحتديه يف الكشف عن السر 
يدعونا إلى التأمل عن سر وفن التعليم الناجح، فنحن عندما 
مشوقة،  بطريقة  مخرج  محير  مثير  ملوقف  املتعلم  نعّرض 
فإننا نثير تساؤله وتفكيره ونحفز عقله على استخدام ما 
يعرف من معلومات من أجل الوصول للحل أو للتعلم اجلديد 
الذي يستخدمه يف حياته، فهنا نكون قد وصلنا إلى أحد 
أهم األهداف من التعليم، وهو أن نعلم اآلخر كيف يتعلم، 

ويواجه الواقع الذي يعيشه بكل مشكالته وعقباته.

أسعدتني فكرة أن يتعلم الكبير من الصغير، وأغبطني ما 
رايته من تواصل خالق فعال بني املشاركني واملنخرطني 

يف األنشطة.

الطالبة روان، كانت تقود نشاط مزيل العرق، وإذ بها تأتي 
-يغبطها  سلس  بتدرج  حتاور  فبذات  النشاط،  وراء  مبا 
الصغار  مبخاطبة  قامت  املدرسني-  من  الكثير  عليه 
والكبار، كل على قدره، أفادت واستفادت، علمت وتعلمت، 
وشاركوا  وتقبلوها،  ومالحظاتهم  اآلخرين  آراء  تقبلت 
النشاط عملياً، ووضعوا ملساتهم  بكل سالسة يف تطبيق 
وانطباعاتهم. استوقفني يف ذلك لقاء األجيال وتواصلهم، 
ويف اعتقادي هكذا يجب أن يكون التعلم؛ عملية متبادلة، 
تلقي  واحدة  جهة  من  وليست  ومتعلم،  معلم  بني  تفاعل 
دون أي تفاعل، فاملتعلمون ال يتعلمون من خالل اإلنصات 
وكتابة املذكرات، وإنا من خالل التحدث وربط اخلبرات 
السابقة وتطبيقها يف حياتهم. وكما أن تناول الطعام دون 
حاجة يؤذي الصحة، فالتعلم دون رغبة أو شغف يفسد 
الذاكرة، ويف النهاية لن نتعلم شيئاً، فـ«التعليم ليس ملء 
علينا  إذن،  ييتس(.  بتلر  )ويليام  إيقاد شعلة«  ولكنه  دلو، 
كمعلمني دائماً إيجاد بصيص النور، ال ملء وحشو العقول 

مبعلومات فارغة من مضمونها وتطبيقها احلقيقي.

والتعلم  األجيال  ين  التواصل  صور  من  صورة  رأيت 
وهي  فيها  أفكر  وجعلت  كثيراً،  استوقفتني  اإليجابي، 
املشاركني  انتقال  ينظمون  كانوا  الذين  -من  متطوعاً  أن 
يف  طالبة  أجهدت  كم  الحظ  الفعاليات-  بني  والزائرين 
أن  إليها  فطلب  الشمس،  أشعة  حتت  النشاطات  نهاية 

ترتاح، تقمص طريقتها يف عرض النشاط، وقام به مثلها 
كم  رأى  أن  لوال  ليحدث  يكن  لم  رأيي  يف  وهذا  متاماً، 
ومشوقة،  وسلسة  فعالة  النشاط  عرض  يف  طريقتها  أن 

وتقبلها اآلخرون بطريقة جميلة ورائعة.

املعّلم جهاد أبو حليمة - مدرسة ذكور الرمال اإلعدادية
فكرة أيام العلوم جذبتني بشكل جعلني أمتيز يف أدائي ملادة 
لدي  وبني طالبي أصبحت  داخل مدرستي  العلوم، حتى 
كنت  بشكل عملي.  العلوم  تعليم  أتوقعها يف  لم  تصورات 
أتصور أنها جتربة، لكن يف الوقت الذي بدأ الطالب معي 
بالتجريب والتحدي ملعيقات التجربة واألدوات، واجلميع 
منهم يبحث عن جتارب بدأ التحدي، وهناك العديد منهم 
من أتي لي بتجارب ومواد من البيئة استخدمها يف تنفيذ 
جتربته، وبدأ يجرب أمامي. وقفت أتأمل يف أداء الطالب 
كيف له القدرة على مسك شغله النار بيده دون أن يحترق، 
وكيف له أن يتعامل مع كل األدوات بسهولة، ومع كل املواد 
وكأنها أطعمه يطهيها، بدأت أكتب ما قام به طالبي من 
أنشطه داخل املدرسة وخارجها، لدرجة أن أوقات فراغي 

بدأت ال يكفي لهؤالء الطالب.

واآلخر  أنا عملت هكذا،  أستاذ  يا  انظر  لي  يقول  أحدهم 
يقول لي غداً سوف أبتكر وأصمم طائرة، وثالث يقول لي أنا 
سعيد جداً، وكان يتأخر عن دوامه يف املدرسة ونسي البيت.

إنني أجهز اآلن أليام العلوم 2017 بصورة بدأت لي أوضح، 
وأفكار أكثر نضجاً، وأجرب مع طالبي كل يوم حتى أنني 
أصبحت أستفيد من كل شيء يف البيت يف الشارع، يرمى 

على األرض، بطريقه جعلتنا نحب احلياة.

أصبح منهج العلوم مادة، والسؤال اآلن كيف لي أن أجسد 
أنني  والصراحة  الطالب.  بحياة  وأربطها  العلوم  معاني 
سعيد جداً بتلك األيام التي أقضيها وقضيتها مع طالبي 
وطالبي  أنا  أصبحنا  وكيف  العلوم،  أليام  التجهيز  فترة 
يوم  نعتبره  وطالبي  أنا  يوم  كل  العلوم.  مادة  تعلم  نحب 

علوم، ونبدأ نتعلم ما الذي ميكن جتريبه وعمله.

املعّلمة رحاب أبو القمبز - مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية 
»ج«

يرتسمان  والتوتر  اخلوف  رأيت  املكان،  إلى  وصلنا  حني 
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النشاط،  مكان  عن  يبحثن  أخذن  طالباتي،  وجوه  على 
ومبجرد وضع األدوات، بدأت تتوافد اجلماهير، فانخرطت 
شاهدتهن  والقلق،  اخلوف  مالمح  واختفت  الطالبات، 
يف  الرائع  بأسلوبهّن  حولهّن  من  يجذبن  أمامي،  معلمات 
التفاعل مع النشاط، فمثاًل كانت زينب القرم ودانا الكاشف 
تقومان بنشاط الطينة املغناطيسية، وكانتا يف قمة الروعة 
يجعالنهم  األشخاص،  من  حولهما  من  مع  التفاعل  يف 
ملاذا  الصغار  ويستغرب  الطينة،  صنع  بأيديهم  يجربون 

بعضهم  زينب: هل هذا سحر؟  تركز  للمغناطيس.  جتذب 
من  مساعدة  يتلقون  اآلخر  والبعض  اإلجابة،  يستطيع 
الطالبات بأن معظم املشاهدين  معلماتهم. ولكن تفاجأت 
ال يعلمون شيئاً، ويستغربون من مفهوم السائل الالنيوتونى. 
نشاط الطالء الكهربى قامت به داليا شاهني ورانية صباح، 
ويف كل مرة يطلون بها املسمار يسألون عن السبب، فتتحاور 

معهم الطالبة داليا ليصلوا معاً إلى اإلجابة.
برنامج البحث والتطوير التربوي - غزة
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التمي�يز في إرباك الحواس

قرص شمس أصفر يبزغ لتوه من بني سحب السماء، وميد 
أشعته إلى كل ذرة يف ذلك املكان، همهمة كائنات بشرية، 
أجنحة فراشاٍت عمالقة تهم بالطيران لترتقي سلم زهوٍر 
عديدة األلوان. كل ذلك حفز »العاملات الصغيرات«، كما 
الناعمة  أكفهن  ومددن  أنفسهن،  على  الطالبات  أطلقت 
وفتحن  الوثيرة،  األلوان  مخمل  حتسس  بغية  الغضة، 
برائحة  املمزوج  األخاذ  العلوم  عالم  جمال  نحو  عيونهن 
الشغف، لم يقفن يف ذلك اليوم أمام الطاوالت باستقامة، 
شرنقاتها،  من  لتوها  تخرج  صغيراٍت،  كفراشاٍت  إنا 
وتكور أجنحتها على ورد طازٍج عسلها، لتمتص أول رشفة 

من جتريب احلياة بنفسها.

وموهبة  العميقة،  الرشفة  تلك  من  احلواس  إرباك  إنه 
والقلوي  قزح،  قوس  بألوان  امللون  احلمض  بني  التفاعل 
لبيكربونات  القصدير  بصواني  املمتد  الناصع  األبيض 
الصوديوم، واملنتظر موعد تالمس السائل احلمضي امللون 
املوجود بتلك املاصات كعصا سحرية تلون ذراته البيضاء، 
من أجل والدة جديدة ملركب جديد مزهر مليء بفقاعات 
ملونة، ونتوءات داخل املركب األبيض، التي تعشقها العني 

تجربتي األولى
مع أيام العلوم 2016
ضجيج األلوان .. وإلهام التجارب

ميسرة أبو شعيب

لدى  مألوفاً  يكن  لم  الذي  األمر  الصواني،  تلك  بوسط 
الطالبات، ما زاد يف ذلك اإلرباك لديهن.

»جتريب األلوان والتفاعالت الكيميائية«
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أواًل. كيفية التخطيط للنشاط
يف خطوة سابقة، كنت أقرأ عبر املوقع اإللكتروني ملؤسسة 
مجلة  تطرحها  التي  املوضوعات  القطان،  احملسن  عبد 
رؤى تربوية، وكنت قد قرأت عن النقاريش العلمية التي 
تنفذ من قبل الطالب وأولياء أمورهم، وكان هناك عرض 
العلوم  أيام  عن  وقرأت  باملجلة،  العلوم  لتجارب  مفصل 
بفلسطني، جذبني املوضوع كثيراً. أعجبتني الفكرة وقمت 
بتجميع أفكار عدة لهذا املشروع من املقاالت التي قرأتها 
واطلعت عليها حول العلوم والتعليم، والتي متحورت حول 
جعل الطالب ينفذون التجارب، وقمت بعرضها على مدير 
نقاريش  أنشطة  فيه  ننفذ  مركزي  شيء  لفعل  منطقتنا 
علمية وجتارب يقودها األطفال، حيث أرسلت له مخططاً 
وأفكاراً حول هذه املواضيع على أمل تنفيذها مع معلمات 
علوم ذوات خبرة، ومساعدتي يف هذا املجال، وبذلك نغير 
يف اجتاهات الطالب للعلوم. فيما بعد، كانت هناك بعض 
املدارس يف مناطق مختلفة قد نفذت فعاليات أيام العلوم، 
حيث دعاني مدير املنطقة إلحدى تلك الفعاليات، وزرت 

مدرسة واحدة وأعجبتني الفكرة.

عمدت فيما بعد إلى تطبيق بعض من تلك األفكار على 
ومع  الفصل  داخل  البسيطة  املنهجية  التجارب  من  جزء 
طالبي. وجدت أنه أمر مثير لالهتمام ورائع على الرغم 
البداية.  يف  السيما  فصلي،  طالب  على  صعوبته  من 
أرفض  ولم  للبحث،  وتوجيههم  معهم  استمرت محاوالتي 
من  ناجتة  تقدميها  الطالب  حاول  منهجية  غير  جتارب 
أناقشها معهم؛ لتقدمي معرفة  البحث اإللكتروني، فكنت 
بعض  لفهم  معرفة  وإعطائهم  الطالب،  مع حياة  تتقاطع 
مرحلة  طالب  أنهم  السيما  البسيطة؛  العلمية  الظواهر 
الطالب  اجتاهات  من  بعضاً  تغيير  حاولت  ابتدائية. 
الفصل  أيام  آخر  يف  فعلها  وكيفية  العلوم  جتارب  نحو 
الدراسي الثاني، بهذا الفعل نقلت الفكرة نفسها، وهي أن 
يتفاعل الطالب مع املواد بنفسه، ويصمم ويخطط بنفسه 
للتجارب، وال يهم إن أخطأ أو أصاب، املهم جتربة التعلم 
واالستكشاف من خالل التجريب. ودعمت ذلك بالواجبات 

املنزلية ومبساعدة الوالدين.

الصيفية  اإلجازة  وجاءت  سريعاً  الدراسية  السنة  انتهت 
واجلمال  واالستكشاف  التفتح  بشرارات  املليئة  الرائعة 
املمتد الذي يسري حتى اآلن بعروقي وأنا أغرس أناملي 

تخوم  إلى  بعد  يصلن  لم  بأنهن  الحقاً  الطالبات  تتفاجأ 
مع  أكثر  والتفاعل  التجارب،  مكونات  مع  والتعامل  اللذة 
التجريب  أن  وليجدن  أكثر،  عنها  ليتحرين  املواد،  تلك 
األبدي  العلوم  عالم  من  والنهم  النهل  بداية  هو  والبحث 
الذي يجذبهن نحو تذوق املزيد من حالوة جتريب الرشف 
مرات ومرات، ومينحهن اجلرأة للتحرر من قيود وقوانني 
ذلك  منهجية  خارج  العالم  الكتشاف  الفراشات،  أسراب 
التي تقودهن حتث تأثير الوصول  السرب، حيث اجلرأة 
وكيفية حتويل  الفهم،  أوجهها  أحد  يف  التي  املعرفة  إلى 

األشياء املجردة إلى محسوسة وقريبة منهن.

الت�أمل فعٌل صغري .. لكن أثره عظيم

أن  املعرفة  إلى  يقودنا  وتأمله  جاٍر  نهر  على  الوقوف  إن 
احلياة جارية ال تتوقف، وما نحن إال مطلّون على ضفٍة 
الزمن  مضمار  يف  الومضة  بعمر  يُحسب  محدد  لزمن 
الالمتناهي. لذلك، تأمل الفعل ال يقل أهميًة عن الفعل 
نفسه بل يطوره، والسيما أن التأمل هو فعٌل صغير، لكن 
من  اخلروج  إنه  نتوقع،  أو  نعتقد  مما  وأكبر  كبير،  أثره 

دائرة الفعل.

فعل  يف  التأمل  موضوع  عدة يف  جوانب  عن  سأحتدث 
البحث  برنامج  ينفذه  الذي   2016 العلوم  أيام  نشاط 
التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان كل  والتطوير 
ما  اجلوانب  هذه  من  عدة.  أطراف  مع  بالشراكة  عام، 

يلي:

كيفية التخطيط للنشاط 

تنفيذ النشاط ومراقبة ما حدث فيه

تسجيل ما متت مالحظته من
الطالبات واملعلمة )تأمالت(

تطوير هذا الفعل واالستفادة القصوى منه
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داخل لوحة املفاتيح وأكتب لكم هذه التجربة مع طالبات 
إلى  الوصول  بشغف  يدق  بداخلي  نبض  وكل  جديدات، 

مناطق رائعة مع تلك الطالبات.

مقر  يف  متواجدة  كنت  حينما  الصيف،  يف  البداية  كانت 
احملسن  عبد  التربوي/مؤسسة  والتطوير  البحث  برنامج 
قاعة  يدخلون  معلمني  مجموعة  إلى  ونظرت  القطان، 
يجلسون  ووجدتهم  لتونا،  منها  خرجنا  التي  التدريب 
مهم  شيء  مبناقشة  تُهم  كعائلة  مستديرة  طاولة  على 
للغاية. أحببت ذلك الدفء، وودت لو أتسلل لتلك العائلة 
وأستمع  أنضم  أن  طلبت  املهم.  احلدث  ذلك  وأشاطرهم 
لهم، فتفاجأت بأنهم يتحدثون عن أيام العلوم والتحضير 
لها، استمعت لهم باهتمام وشغف وحب. وكمعلمة مرحلة 
أساسية تدرس مادة العلوم أيضاً، ولدي دراية مسبقة عن 
املوضوع، حاولت فهم طبيعة تنفيذ الفعالية والعمل داخلها. 
وأثناء املناقشة التي دارت بني معلمي العلوم تعرفت أكثر 
التي  النشرة  قراءة  عبر  وذلك  العلوم،  أيام  موضوع  على 

وزعت أثناء احللقة، حيث كانت عن »علم املواد«.

ضجيج األلوان .. إلهام التجارب
ُطلب منا تقدمي جتارب للمهرجان، فقدمت جتربة تناولت 
اللون  التجربة  تلك  من  جذبني  الالفا،  مصباح  فكرة 
األلوان هي  أن  لي  التجربة. فتفتح  املوضوع مع مكونات 
علم  وهو  املهرجان،  موضوع  مع  تتقاطع  ومواد  مكونات 
املواد. بعدها، لم أكتِف بتلك التجربة، صرت أبحث عن 
ندمج  وتنفيذ جتارب علوم  األلوان، وكيف ميكن تصميم 

فيها األلوان مع مكونات التجربة؛ أي تقدمي جتارب علوم 
فيها دمج لأللوان، والبحث عن مناطق عميقة تتقاطع مع 

مهارات احلياة للطالبات والتأثير يف ذلك اجلانب.

قررت تكوين فريق عمل من مجموعة طالبات باملدرسة، 
وكيفية  العلوم،  مادة  عن  معهن  وحتاورت  بهن  واجتمعت 
الدراسي،  املنهاج  يف  املوجودة  التجارب  وتنفيذ  تصميم 
املدرسي،  املنهاج  من  جتربة  خطوات  بوصف  وقمن 
سألتهن: هل تردن إمساك املواد واألدوات الالزمة لفعل 

هذه التجربة بأنفسكن؟

قالت إحداهن: أمتنى ذلك يا مس!

أود إضافة مالحظة أن املدرسة التي نحن فيها مشتركة 
وتعاني  نهائياً،  مختبر  فيها  يوجد  وال  مدارس،   3 بني 
معلمات املدرسة من ضيق احلصة الدراسية ذات الثالثني 

دقيقة فقط!

نحن  حياتنا  يف  لنا  مهمة  األلوان  هل  الطالبات  سألت 
كبشر؟ حتدثن عن أهمية األلوان وروعتها، وكيفية دمجها 
مبعظم أفعالهن داخل املدرسة، بدءاً من تلوين الكراسات 
اخلاصة بهن للتعلم، وحبهن لأللوان، وتذوق األشياء امللونة 

يكون له سحر وروعة أكبر.

السبورة  على  كتبت  احلياة،  هي  األلوان  إحداهن:  قالت 
كلمة احلياة، ثم سألت: كيف نربط األلوان يف حياتنا؟

كيف ت�تقاطع األلوان في حياتنا بشكل كبري؟

تدخل يف طعام اإلنسان

احلياة

زخارف ومتعة

رموز وداللة وتعبيرعن حاالت تخص اإلنسانأدوات للرسم والتلوين

مكونات طبيعية خلقها اهلل لإلنسان صنع صبغات ومواد ومساحيق جتميل
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وحاولت  كبير،  بشكل  الطالبات  إجابات  إلى  استمعت 
التركيز على أنها مكونات موجودة يف الطبيعة، والسيما أن 
الطالبات يستخدمنها بشكل واسع يف حياتهن الدراسية 
كأدوات يف الكتابة والتدوين، ويف حصص الرسم أو وسيلة 

للتعبير.

اإلنترنت عن جتارب  أكثر عبر  للبحث  الطالبات  حفزت 
خاصة بعلم املواد، وبوجه آخر البحث عن أهمية األلوان 
ودمجها باملواد، وتقاطعها مع مادة العلوم، وكيفية االستفادة 
فهم حقائق علمية.  وتسهيل  بالتجارب،  األلوان  دمج  من 
الطالبات  ضحكات  تعالت  احلديدي،  الكرفان  ذلك  يف 
التجارب  ويردن عرض  التجارب،  من  بعضاً  بأنهن جلنب 
املوجود  للورق  ونظرت  للطالبات  استمعت  وجتريبها. 
لكن وقت االستراحة  رائعة،  التجارب  كانت  أيديهن،  بني 
وكانت  الطالبات،  جتارب  وقرأت  األوراق  جمعت  ضيق. 
عن تفاعل اخلل والقلوي »تغير لون ورقة عباد الشمس«، 
اخلشب  عن  وجتربة  األلوان،  بركان  عن  أخرى  وجتربة 
واحلديد واملاء »ظاهرة الطفو«، وجتربة أخرى عن صنع 

البالستيك من احلليب.

رجعت إلى البيت وحاولت تطوير تلك التجارب وعرضها 
التجارب  تلك  وجتعل  الطالبات  تفاجئ  مغايرة  بطريقة 
ممتعة أكثر. بحثت عبر اإلنترنت وسألت معلمات العلوم 
اإلجابات  آخذ  لم  التجارب،  لبعض  العلمي  التفسير  عن 
الكافية، فبحثت أكثر عن األساس العلمي لتلك التجارب.

معلمتني  مع  املركز  يف  التجارب  بتنفيذ  البداية  يف  قمنا 
مثل  جتارب  أيضاً،  العلوم  تدرسان  املدرسة  يف  أخريني 
املتحركة«،  الكهربائية  »واألنقليس  كرافت«  »الفراشة 
أسنان  »ومعجون  الشمع«،  »وانصهار  األلوان«،  »وصواني 

الفيل«، »ومصباح الالفا«، »وانفجار سباركلي«.

وتتعرف  تتعلم  أن  باملركز  التجارب  تنفيذ  عند  حاولت 
الطالبات على:

األساس العلمي للتجارب: معرفة ماهية التجارب وطبيعة 
علمية،  بطريقة  املواد  على  احلاصلة  واألمور  التفاعالت 
إضافة إلى دمج التربية الفنية باملواد والتغيرات احلاصلة 
عليهن  األسئلة  طرح  بواسطة  ذلك  ومت  املواد.  على 

لتوضيح  باملدرسة  املوجودتني  العلوم  معلمتي  ومساعدة 
وحترر  الفيل،  أسنان  معجون  كتجربة  العلمية،  األسس 
ذرتي األكسجني من بيروكسيد الهيدروجني بفعل اخلميرة 

أو اليود.

املستطاع  قدر  إشراكهن  وتنفيذها:  التجارب  أداء  كيفية 
يف أداء التجارب وكيفية تقدمي التجارب للزائرين والتدرب 
على احلوار واملناقشة، وكذلك إرسال املعلومات بطريقة 
يفهمها األشخاص وكيفية احملاورة العلمية للزائرين، إلى 
إشراك  وكيفية  األسئلة  طرح  مهارات  من  بعض  جانب 
األشياء  وفعل  املواد  وإمساك  التجارب  بتجربة  الزائرين 

بأنفسهم.

بعد تنفيذ التجارب جلسنا بحلقة دائرية وقمنا باملناقشة 
واحلوار فيما بني الطالبات ومعلمات العلوم عن التجارب، 
وما هي األسس العلمية، وهل ميكن أن ندمج األلوان مع 
التجارب.  بفعل  املساعدة  أثناء  العلوم، ووصف شعورهن 
التجارب  لفعل  استعدادهن  عن  الطالبات  عبرت  وقد 
داخل  التجارب  تنفيذ  يف  الطالبات  وشاركت  بأنفسهن. 
وقد  العلوم،  أيام  يف  املدرسة  شاركت  حيث  املدرسة، 
الصفوف،  جلميع  كاماًل  يوماً  املدرسة  مديرة  خصصت 
التربوي/مؤسسة  والتطوير  البحث  برنامج  مع  بالتنسيق 
مع  عدة  بتجارب  فيه  شاركنا  القطان،  احملسن  عبد 
ونشاطات  العلوم،  معلمات  من  أخرى  وجتارب  طالباتي، 
ومعطر  املنزلية،  املنظفات  كصناعة  األمور  أولياء  مع 
األرضيات، واجلل العطري، ومزيل العرق، وصناعة طينة 
تفاعل  عن  الناجتة  الهيليوم  بالونات  وجتارب  األشغال، 
التي  البنات  غزل  صنع  وآلة  الطعام،  كربونة  مع  اخلل 

اجتهدت بصنعها يف البيت.

ثانيًا. تنفيذ النشاط ومراقبة ما حدث فيه
لم تعد ساحة اجلندي املجهول مجهولة باجلنود املوجودين 
داخلها ذلك اليوم، كانت أشبه بعالم كبير بكائنات معطاءة 
دون قيود أو شروط. كان ذلك العالم مقسوماً إلى قسمني 
معلومات  يعطي  األول  متجانس؛  متخالط  عالم  داخل 
برائحة  األرحام، ممزوجة  من  اخلروج  قيد  طازجة  حية 
األدرينالني املتدفق يف األيدي املتلطخة بعشٍق للمكونات، 
وفهم  وبسالسة  ملل،  دون  الثرثارة  األفواه  وبشرايني 
للتجارب، ويف نهايات األطراف العصبية لعرق البصر لتلك 

ب
ار

تج
 ال

م
ها

وإل
 ..

ن 
وا

ألل
ج ا

جي
ض

 ..
 2

01
6 

م
لو

لع
م ا

أيا
ع 

 م
ى

ول
األ

ي 
ربت

تج



125 رؤى تربوية - العددان 56-55

العيون املتوقدة بفخر، واملتدفقة باحلب واالمتنان للعالم 
باحلضور  واملشارك  للمعلومات،  املستقبل  وهو  الثاني 

بدافع االستكشاف والشغف.

وصف ذلك اليوم عظيم، بشكٍل يجعلني أقف حتية إجالل 
الشرنقة  تلك  من  وخروجهن  الناضجات  لفتياتي  وإكبار 
الصغيرة املخبأة يف مكاٍن مظلم، وحتليقهن بأجنحة نسور 
إلى أقصى حدود  لتحلق  والنشاط  باملثابرة  مليئة  مفردة 

السماء وأبعد.

احلديث يطول كثيراً عن ذلك اليوم، فحتى طفلي الذي بني 
أحشائي شاطرني ذلك الفرح حّد الرفسات الالمتناهية 
من استنشاقه هواٍء ملئ بفرح الطالبات والزائرين، وشعوره 
منظر  جمال  صدق  من  قلبي  دقات  وعظم  مبشاعري 
طالباتي وهن داخل فعل تلك التجارب، ومدى االستفادة 
من النشاط، ومدى اكتسابهم خبرات هائلة ال أنتهي عن 
ذكرها هنا من معرفٍة )منهجية وحياتية( كمعرفة مكونات 
التجارب وإمساك األدوات والتحدث أمام الزوار بحرية، 
)تعلم  املهرجان  داخل  لزميالتهن  جديدة  آفاق  وتفتح 

يّف  املتوقد  الشغف  يسعني  لن  قلت  إن  أبالغ  ال  مجاور(. 
لآلن من ذلك اليوم ونتاجات ما بعد ذلك اليوم.

ال شيء مستحياًل )وصف التجارب(

التجربة األولى: صواني األلوان
تعتمد الفكرة على دمج ألوان طعام عدة باخلل موضوعة 
بأكواب منفردة أوالً، ثم وضع صودا اخلبز على ارتفاع 3 
سنتيمترات بصواني قصدير، ثم أخذ اخلل امللون بقطارات 
ووضعها فوق صودا الطعام القلوي على شكل نقط ليتفاعل 

اخلل مع صودا اخلبز القلوي ولتتمازج األلوان.

صودا  أن  سببه  وذلك  يتفاعالن،  واخلل  الصودا  إن 
اخلبز هو قاعدية، واخلل هو حمضي، وخلط األحماض 
تصنع  وبالتالي،  هذه.  الفعل  ردة  مثل  يسبب  والقواعد 
التفاعالت نتوءات ملونة داخل صودا اخلبز )بيكربونات 
آخر  وبجانب  رائع،  فني  وينتج عمل  البودرة،  الصوديوم( 
عند خلط األلوان املذابة باخلل معاً داخل الصواني إلنتاج 

ألوان جديدة.

مشاهد من جتربة صواني األلوان

التجربة الثانية: تجربة انصهار ألوان الشمع
لوحات  أعلى  البعض  بعضها  بجانب  شمع  ألوان  رص  يتم 
بيضاء أو ملونة من الورق املقوى، وثبيتها مبادة السليكون. 
نُعرض  ثم  رسومات صامتة سوداء،  اللوحات  أسفل  ويكون 
على ألوان الشمع املتراصة حرارة من جهاز مجفف الشعر 
من األعلى، فينصهر الشمع كشكل مطر على تلك األشكال، 
السليكون،  فرد  داخل  الشمع  ألوان  يتم وضع بعض من  أو 

فنية  لوحات  لصنع  ينصهر  الشمع  وجعل  الفرد،  وتشغيل 
منقطة ألشكال متراصة، حيث اعتمدت التجربة على انصهار 
املواد الصلبة كألوان الشمع باحلرارة، حيث املسافات البينية 
للجزيئات الصلبة تتباعد بفعل تعريض حرارة لها، ما يجعلها 
تتحول من احلالة الصلبة إلى احلالة السائلة. وهي ظاهرة 
متدد املواد، وعندما تفقد هذه اجلزيئات حرارتها، تعود إلى 

حالتها الصلبة فيما يعرف بالتقلص.
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مشاهد من جتربة انصهار ألوان الشمع

التجربة الثالثة: طالء األظافر والفلني
الكثافة،  عن  عالقات  الستكشاف  التجربة  هذه  تهدف 
املواد  بعض  مكونات  واستكشاف  السطحي،  والتوتر 
طالء  مركبات  تأثير  واستكشاف  والسيراميك،  كالفلني 

األظافر على الفلني والرخام.

يف البداية يتم ملء أحواض بالستيكية باملاء الدافئ، ثم 
يتم وضع قطرات متنوعة من طالء األظافر داخل أحواض 
املاء، توسيع القطرات بأعواد النكاش لتوسيع جيوب طالء 
من  رأسي  بشكل  الرخام  أكواب  غمس  يتم  ثم  األظافر. 
خارجها مع فعل حركة دائرية باألكواب، وإخراجها فوراً 
من احلوض وتركها حتى جتف. بأحواض أخرى نكرر فعل 
وضع الطالء مع املاء، ثم نغمس اجلزء اخلارجي للفلني 

ونتركه ليجف.

من  نوعني  على  التجربة  هذه  من  الطالبات  حصلت 
املواد  السطحي،  التوتر  )الكثافة،  عن  األول  املعرفة؛ 
كالفلني  املواد  تكوينات  عن  والثاني  االلتصاق(،  املذيبة، 
والسيراميك وطالء األظافر وبعض من املعلومات الفنية 

كالتزيني، وإنتاج قطع فنية مميزة.

املاء، تطفو  عند وضع قطرات الطالء األخف كثافة من 
إلى أعلى وتتماسك على السطح وتصنع غشاء متماسكاً 
بفعل ظاهرة التوتر السطحي للسطح السائل الذي يلتصق 
مادة  الفلني  أن  كما  الفلني.  أقداح  بعد على سطح  فيما 
تستخرج من حلاء شجر بلوط الفلني، وهي ماّدة إسفنجية 
خفيفة الوزن، وهي ال متتص املاء بسهولة، وميكن ضغطها 
إلى حالتها األولى بعد أن  أنها تعود  إلى حد كبير، غير 
الفلني  مثل  صلبة  مواد  تعريض  وعند  الضغط.  يزول 
من  مصنوعة  هي  التي  األظافر  كطالء  ملونة؛  مواد  مع 
أو  البوتيل  أسيتات  )مثل  مبسيل  املذاب  النيتروسيليلوز 
أسيتات اإليثيل(، وذلك يكون إما بتصفيتها وإما بتلوينها 

مبختلف األصباغ.

التي  النيتروسليلوز  األساسّية: سالسل  املكونات  تتضمن 
اللون واخلصائص بشكل  ليكتسب الشريط  تبعيدها  يتم 
كاٍف، إضافة إلى أن التلوين قد يكون، أيضاً، بسبب وجود 
وكروم  األخضر،  الكروم  أكسيد  مثل  الكيميائية  املواد 
وأمونيوم  احلديديك،  والفيروسيانيد  الهيدروكسيد، 
وثاني  الستانيك،  وأكسيد  احلديديك،  الفيروسيانيد 
األحمر،  والكارمن  احلديد،  وأكسيد  التيتانيوم،  أكسيد 
تلوين  مادة  وهي   )ultramarines( األلترامارينز  ومادة 
أو  مذيبة  مواد  مكوناتها  تتداخل يف  أنه  زرقاء، والسيما 
وتعمل  )الفلني(،  البوليمرات  مع  تتفاعل  فإنها  أحماض، 
على إذابتها، وترك نتوءات داخل الفلني، ما ينتج ألواحاً 

فنية رائعة.

أما مادة البورسالن الصيني، فهي مادة مقاومة ملثل هذه 
املواد بحكم تركيب جزيئاتها.

مشاهد من جتربة طالء األظافر والفيلني
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وافقت على اخلروج مع طالباتي، وسألت ماذا تردن من 
الطالبات:  إحدى  قالت  التأمل؟  يف  تساعدنا  نشاطات 
نريد شموعاً تساعدنا على التأمل، قطبت حاجبي، وقلت 

شموع؟! أجبتها باملوافقة بإمياءٍة من رأسي.

رجعت إلى املنزل، وظلت كلمة شموع عالقة برأسي. بحثت 
عن الشمع يف التأمل، وملاذا ربطت تلك الطالبة الشمع مع 
كلمة تأمل؟ حتدثت مع صديق لي عن املوضوع، وأخبرني 
الستذكار  الشمع  تستخدم  اليوجا  متارين  من  بعضاً  أنه 
أحداث مريحة لإلنسان، وأن بعض األشخاص يستخدمون 
الشمع للتركيز، فأدرجت نشاطاً تأملياً باستخدام الشمع 
ضمن األنشطة التي سأفعلها مع الطالبات يف ذلك اليوم. 
واسعة،  حديقة  إلى  الطالبات  أيام  عدة  بعد  اصطحبت 
صاحب  مع  نسقت  وقد  األثاث،  من  فارغة  قاعة  وفيها 

املكان الستقبالي مع الطالبات.

الطالبات يف فعل التأمل حول جتارب العلوم

دائرة )الفعل/التأمل(
طلبت من الطالبات اجللوس بحلقة دائرية رسمتها على 
النشاط،  تنفيذ  أي  الفعل(  دائرة  هذه  )وقلت  األرض 
لنتأمل ونراقب ما كان داخل ذلك النشاط يف يوم تنفيذكن 
للتجارب، يف ساحة اجلندي املجهول. راجعنا اخلطة من 
أعجبتهن  وهل  التجارب  تصميم  عن  وحتدثنا  البداية 
التجارب احملورة مني، وكيف يف املرات القادمة ستحاول 
لتصبح  التجارب  ويطورن  بأنفسهن  يبحثن  أن  الطالبات 
للتجارب،  الطالبات  أداء  عن  تطرقُت  ثم  متعة،  أكثر 
ذلك  يف  املوجودة  واإليجابيات  السلبيات  عن  وحديثهن 
اليوم، رسمت دائرة كبيرة على لوحة بيضاء ألصقتها على 
اجلدار وكتبت: ما أحببت من النشاط، فكتبت الطالبات 

الطالبات  من  مالحظته  تمت  ما  تسجيل  ثالثًا. 
والمعلمة »ت�أمالت«

الطالبات، حيث  كتابات  انتظار  أيام عدة على  بعد ُمضي 
طلبت منهن وصف ما فعلنه بذلك اليوم كتابًة، وكان الهدف 
وصف ملا أضافت الطالبات لديهن من خبرات ومعلومات 
ومهارات، وصلتني رقوق الطالبات، وكانت عبارة عن أوراق 
محفوفة بزينة مدججة، ومغلفة بحٍب للفعل الذي أجنزته 
الطالبات، فيه نوع من الوصف التطبيقي ملا فعلته الطالبات 
إضافة إلى آرائهن الشخصية حول الزائرين واملكان، وما 

شعرن به وهن يقمن باحملاورة مع الزائرين واحلضور.

تأمل فعل الكتابة .. معايشة ال عيشًا
حينما تأملت كتابات طالباتي وقرأت ما كتنب، كنت أالحق 
فعل  انخراطهن يف  كان  مدى  أي  وإلى  الطالبات،  تفكير 
التجارب، وما مدى اخلبرات والنتاجات التي تزودت بها 
الطالبات من ذلك الفعل. من ناحية أخرى، كنت أبحث عن 
كيفية وصف الطالبات للفعل، وهل المس فعل التجارب 
شيئاً من حيواتهن. كنت أحاول حتسس وصول الطالبات 
عبر الكتابة عن الفعل داخل املهرجان أو املدرسة لتعايش 
تلك التجارب فيما بعد داخل محيطهن كطالبات يف طور 
التعلم واالستكشاف )معايشة ال عيشاً فقط( كنظرة بحاٍر 
إلى املاء، وليس إلى السمكة. ووجدت بعضاً من كتابات 
الطالبات تلبي رغباتي أنا كمعلمة، فأردت اجللوس معهن 
مع  أخرى  مناطق  وفحص  بروية  واالستماع  أكثر  بتعمٍق 
عبر  اليوم  ذلك  من  احلاصل  التعلم  وتعميق  الطالبات، 
جتارب  عن  املوسع  والبحث  االستكشاف  بذرة  غرس 
العلوم. باجتاه آخر، كان هناك سؤال كبير وجوهري يف 
داخلي؛ وهو أننا ملاذا نكتب؟ ملاذا كنت سأكتفي بكتابات 
طالبات عن ذلك اليوم؟ لذلك قررت اجللوس مرة أخرى 

مع الطالبات والتأمل يف تطوير التجارب.

رابعًا. تطوي�ر هذا الفعل واالستفادة القصوى 
منه

من  عودتي  بعد  املدرسة  داخل  الطالبات  مع  جلست 
السابقة،  الطالبات  كتابات  حول  وتشاورنا  اإلجازة، 
خارج  مفتوح  مكان  إلى  نخرج  أن  الطالبات  فاقترحت 
أسوار املدرسة، والسيما املكوث داخل املدرسة محدود من 
الساعة السادسة والنصف إلى الساعة العاشرة صباحاً 
الوقت.  هذا  بعد  أخرى  مدرسة  تواجد  بسبب  فقط، 
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نقاط ميكن  إلى  بالطالبات  الوصول  الطالبات، فحاولت 
الكتابة عنها بطريقة أخرى يف املرات القادمة.

يهم  وال  يحترق،  كشمعة  اإلنسان  ترى  العرايشي  ليان 
الضوء  َتهب  أن  املهم  جسدها،  انتهاء  الشمعة  تلك 

والدفء لآلخرين
أرض  على  رمال،  فيها  كؤوس  داخل  مثبتة  متناثرة،  شموع 
غرفة واسعة باتساع أحالم الطالبات وحبهن للمعرفة، دخلت 
الطالبات تلك الغرفة التي ُجهزت مسبقاً، فأخذت كل طالبة 
مكانها باجللوس أمام الشمعة، وطلبت منهن إغماض أعينهن 
من أجل تأمل كيف من املمكن تطوير التجارب، وجعل العمل 
موسع وأكثر فائدة لديهن، ويخدم الطالبات يف مادة العلوم 

ويساعد على تنمية املهارات احلياتية عند الطالبات.

بعد انتهاء التمرين، وصفت الطالبات ما شعرن به وهن 
يحلقن بأحالمهن، فقالت الطالبة حال مشتهى أحلم بوجود 
مختبر علوم باملدرسة اجلديدة، وكيف سيكون لها أثر يف 
نقل كيفية جتريب جتارب العلوم داخل املنهاج للطالبات 
األخريات دون خوف مع مراعاة قواعد السالمة، وكيف 
ستنقل التجارب مبسطة لزميالت أخريات داخل الفصل 

من ذوات االحتياجات التعليمية اخلاصة.

الطالبات أثناء فعل التأمل

الشمعة  احتراق  عند  العرايشي  ليان  الطالبة  وحتدثت 
واستنزافها، يزداد لهب الشمعة بازدياد ذوبان اجلزء العلوي 
من الشمعة ناحية الفتيل املتوسط للشمعة، وتراقص ذلك 
وأكملت  تتنفسه،  كانت  اللهب بشدة وبشدة مع كل نفس 
قائلًة: إن اإلنسان كتلك الشمعة أحياناً قد يحترق لينير 

لآلخرين طريقهم، وال يهم إن انتهى جسد الشمعة.

على الورق ما أحبنب من النشاط واستمعنا لهن، ثم طلبت 
العلوم  أيام  عن  كتاباتهن  من  بعض  لقراءة  اإلذن  منهن 
الطالبات  كتابات  من  بعضاً  )سأحلق  صديقاتهن  أمام 
الطالبات بصورة  كتابات  التقرير(، ثم حتدثنا حول  آخر 
مفصلة أكثر، وحتدثن عن بعض الزوار املزعجني، وبعض 
معلمي العلوم املتواجدين مع طالبهم حيث قاموا بالشرح 
للطالبات لكي يتحدثن.  عن التجارب، ولم يتركوا مجاالً 
حتدثت، أيضاً، الطالبات عن ُحب الناس لتجاربهن، وأن 
أو  املنصهر  الشمع  ألوان  لوحات  من  بعضاً  أخذ  البعض 
واملغموسة  الفراشات  كأشكال  املقصوصة  الفلني  قطع 
عن  كذلك  الطالبات  حتدثت  كتذكار.  األظافر  بطالء 
إتقانهن للمعلومات التي حاولن إيضاحها للزائرين، وأنهن 
كن فخورات بأنفسهن أمام الزائرين، والسيما زميالتهن 
اليوم،  ذلك  يف  الطالبات  زارت  التي  املدرسة  وناظرة 
القطارات  بإمساك  املشاركة  حاول  البعض  بأن  وأعجنب 
البيضاء، واندهاشهم من  البيكربونات  ووضع اخلل على 
لألطفال  بحرية  سمحن  أخريات  وطالبات  الفقاعات، 
مع  ذلك،  عن  راضيات  وكن  التجريب،  متعة  بتجريب 

االهتمام مبعايير السالمة حني استخدم األطفال املواد.

تلك  يف  وأفكارهن  آرائهن  حول  مالحظاتي  أسجل  كنت 
كانت  فيما  اإلدراك  مالحظة  من  كجزء  أيضاً  اللحظة 
ستفيدني  املالحظات  تلك  أن  وأعتقد  الطالبات،  تفعل 
بأن  النشاط  ذلك  يف  الطالبات  من  أردت  ُمقبلة.  ملراٍت 
تثمن اللحظات اجلميلة بالكتابة عنها ألنفسهن ولذواتهن، 
كالتي  خيبة  فيها  مواقف  عن  أيضاً،  الكتابة،  ومحاولة 
بنوٍع  فيها  شعرت  وقد  املهرجان،  يف  الطالبات  صادفت 
من الهزمية كشرح املعلم عن الطالبات، وإمساكه بأدوات 
وعدم ترك املجال واحلرية للطالبات املشاركات بالتعبير 
عن التجارب، أو استهزاء بعض من الزوار مبالبس إحدى 
مع  التعامل  منهن  أردت  األلوان.  من  املتسخة  الطالبات 
مع  بعد  فيما  والتعامل  عنها  الكتابة  عبر  املواقف  هذه 
اخليبات  هذه  السترضاء  منهن  كمحاولة  اخليبات،  تلك 
وحتويلها لشيء جميل أو نقطة انطالق لتقويتهن للتعامل 

مع مواقف مشابهة قادمة.

حينما قرأت كتابات بعض الطالبات، كانت أشبه بكتابات 
الكتب املدرسية، املوضوعة داخل إطارات مثاًل )فوائد - 
نقاط - تعميمات - خطوات عمل( لم أتلمس فيها بصمة 
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شدتني كلمتها األخيرة ... حتى وهي غارقة ببقايا ذوبانها 
الفتيلة مبنتصف دموعها،  تبقى  ومنسكبة كشخص منتٍه 

تأخذ من ذلك السائل املنصهر وترجوه ليكمل معها.

تلك  ما عظمة  الطالبة،  تلك  من  الوصف  ذلك  روعة  ما 
العقول، ما أجمل اإلنسان املوجود بداخلها، حينما قالت 
يوفر  أن  اجلامعة،  يف  ُمحاضر  وهو  والدي،  من  أريد 
من  يستلف  وأن  القادمة،  للتجارب  الالزمة  املواد  جميع 
مختبر اجلامعة األدوات كامليكروسكوب، وحتويل التجارب 
أحياناً  املعلمة  تعجز  التي  تلك  محسوسة،  إلى  املجردة 

بتنفيذها لعدم توفر مختبر.

وأضافت الطالبة يارا نّصار أنه يجب ربط جتارب العلوم 
باملتعة، وتنظيم مسابقات قائمة على العلوم كما الحظتها 
يف بعض املواقع اإللكترونية، وأن الطالبات يحتجن لتعلم 
عبر املتعة والتجريب، وتعلم بعض الظواهر الطبيعية وقت 
حدوثها، كعدم اختالط الشمع املنصهر مع الرمل املوضوع 

داخل الكأس أثناء النشاط، أي تقصد تعلماً حلظياً، وأنها 
تود معرفة تعلم الظواهر فور حدوثها.

موضوعة  شمعة  ومسكنا  الوقوف،  الطالبات  من  طلبُت 
عدم  سبب  عن  الطالبات  بسؤال  وقمت  الكأس،  داخل 
بسبب  أنه  فقلن  الرمال،  مع  املنصهر  الشمع  اختالط 
للمخلوط  وتطرقنا  والرمل،  الشمع  تكوينات  اختالف 
منهن  طلبت  كما  املتجانس،  وغير  واملتجانس  واملركب 
شمعة،  به  املشتعل  الكأس  داخل  الرمل  إلى  ماء  إضافة 
الشمع  بدأ  عندما  أنه  حيث  جميلة،  متعة  هنا  وحدثت 
املستنزف من الشمعة بالنزول على جانبي جسد الشمعة، 
بالتجمد مبجرد ملس سطح املاء، وتشكيل طبقة متراصة 
تعالت  الشمعة،  تلك  ومع جسد  السطح  على  ومتماسكة 
ضحكات الطالبات من جمال الصدفة، فأضاف لتعلمهن 
خالل  من  وذلك  الكثافات،  عن  وتعلمن  الطفو،  ظاهرة 
استغاللي للحظة، وسؤال الطالبات عن سبب تشكل تلك 

املتعة التي أحببنها.

مشاركة الطالبات يف جتربة الرمل والشمع

الشمعة،  لهب  مالمسة  خليل  نغم  الطالبة  طلبت  حينما 
القوة  الفعل  بهذا  تستمد  أنها  حديثها  من  أوحت  كأنا 
من اللهب، لتفكر بشكل إيجابي، وجتعل من نقاط ضعفها 
السابقة )كره العلوم( لهذه املادة نقطة انطالق للتعلم من 
موارد أخرى غير كتاب العلوم أو املعلمة كما قالت، وأنها 

لن تبقى متلقية للمعلومات فقط.

إن اجلرأة تقودنا إلى الوصول إلى املعرفة التي يف أحد 

جرأة،  للعلوم  بكرهها  الطالبة  فاعتراف  الفهم،  أوجهها 
للتجارب  العلوم  أيام  أثناء  نغم  الطالبة  جتريب  وتأثير 
جعل لديها جرأة إضافية لتتغلب على هذا الكره، وحتويله 
إلى نقطة قوة، من خالل إضافة متعة لتعلمها وهو عبر 
االستكشاف والبحث عبر محركات البحث، أو من خالل 
التجريب اآلمن لتجارب وجدتها على صفحات اإلنترنت.

كما  للعلوم  مختبراً  الطالبات  تخيلت  األخير  النشاط  يف 
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يحببنه أن يكون، ورسمنه وأوضحن فيه أدوات يحتجنها 
سمته  كما  العظيم  وملشروعهن  القادمة  ألعمالهن 
للعلوم داخل املدرسة، وعند  الطالبات؛ وهو تكوين نادي 

االنتهاء احتفظت الطالبات بالرسمة لتقدميها للناظرة.

الطالبات يخططن لتصميم مختبر علوم يف مدرستهن

بعد عودة الطالبات للبيت، هاتفني ولي أمر الطالبتني يارا 
وميرا نصار شاكراً على النشاط املقدم للطالبات، وحتدث 
عن استعداده للمساهمة بتوفير أدوات للمختبر اجلديد، 

فآمن بفكرة أن يالمس الطالب للمواد ويجرب.

ت ثالثة أيام على ذلك النشاط، بعدها أتت الطالبات  مرَّ
فعلتها  التي  التجارب  مجال  ضمن  جديدة  بتجارب 
الطالبات داخل أيام العلوم. جلست مع الطالبات وسألتهن 
عن تلك التجارب، فكانت جتربة الطالبة ليان العرايشي 
)التنر(،  مادة تسمى  بإضافة  الفلني  عن صنع صمغ من 
أي  اخلشب؛  وطالء  الشقوق،  سّد  يف  املادة  تلك  وفائدة 
أصبحت الطالبات يف حالة بحث عن جتارب تفيدهن يف 
حياتهن العملية، وطورن التجارب التي فعلنها سابقاً ولم 

يكتفني بتنفيذها أمام الزوار.

املتأرجحة  )الشمعة  الشمع  أيضاً جتارب عن  كان هناك 
- الشمعة التي تطفو - شمعة ال تنطفئ - الطباعة على 
التربوي  والتطوير  البحث  برنامج  احتضن  وقد  الشمع( 
هؤالء الطالبات وقدمن فيه بعضاً من تلك التجارب، يف 

نهاية ورشة تأملية مع الطالبات داخل مقر البرنامج.

أيام العلوم هي فرصة لتجريب الطالب بأنفسهم ونقل 
املعارف للطالب اآلخرين، إضافة إلى املتعة مع التعلم، 

ككل  التجربة  هذه  من  الطالبات  حققته  الذي  فالتعلم 
صقلت  حياتية  مهارات  تعلمن  فالطالبات  ممتعاً،  كان 
العميق  التعلم  إلى  إضافة  شخصياتهن،  جوانب  بعض 
الذي يترك أثراً على املدى الطويل، والسيما احملسوس 
وامللموس، أي جتربة غنية أثرت بالطالبات اللواتي متنني 
أن تعود تلك األيام، حيث قامت الطالبات بتصوير فيديو 
وللقائمني  للمركز،  رسالتها  طالبة  كل  خالله  من  بثت 
وفرصة  مساحة  الطالب  إعطاء  بضرورة  التعليم  على 
ليصنعوا  الطالب  ترك  إلى  التوجه  للتجريب، وضرورة 

تعلمهم وحدهم.

يتمكن  حيث  باأللوان،  العلوم  ربط  اجلميل  من  أن  كما 
جتاربهم  خالل  من  واالستكشاف  التعلم  من  الطالب 
بالثروة املوجودة  ولوحاتهم وتعلمهم املتواصل، وستتفاجأ 
أو  زخرفة  من مجرد  أكثر  فاللون  الطالب.  داخل هؤالء 
زينة أو متعة للعني، فنحن نستعني باأللوان لوصف حاالت 
ومشاعر نر بها. من الرائع، أيضاً، أن تغير نظرة الطالب 
الرتابة  عن  بعيداً  آخر  نهج  أو  باللون  دمجه  عبر  للعلوم 
األشياء  تعليمهم  نحو  وننطلق  الطالب  لنجذب  والتقليد 
أنني  كما  واهتمامهم.  وحبهم  متعتهم  مواضع  خالل  من 
عن  تعبر  الطبيعة  بأن  املعلمني  لزمالئي  ومضة  أومض 
مرعب،  بركاني  النفجاٍر  النظر  فعند  باأللوان،  نفسها 
نرى فيه لوحة إلهية رائعة ... لنوجه طالبنا عند تدريس 
تلك الظواهر كيف تتجلى األلوان فيها كاألحمر واألصفر 
راحة  إلى  لننظر  البراكني،  نار  عن  الناجت  والبرتقالي 
الطبيعة بلونها األخضر املميز، أو تكوينات شقوق بعض 

الصخور، أو ألواٍن لبعض البكتيريا املتكونة.

لنستغل إبداع األلوان يف مادة العلوم؛ سواء من الطبيعة، 
أو من افتعال اإلنسان.

يف النهاية، أورد هنا اقتباسات من كتابات الطالبات:

إعادته.  أمتنى  كلها،  حياتي  أيام  أجمل  من  اليوم  »ذلك 
نفذت جتربة غريبة جداً وممتعة، وهي صواني األلوان، 

أعطت يف النهاية شكاًل غريباً لكن الطريقة ممتعة«.
)فاطمة الدرميلي(

أناس  مع  صداقات  كونت  اليوم،  ذلك  حدث  ما  »جميل 
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املعرفة  معهن  وتبادلت  تشاركت  جديدات.  وطالبات 
واملعلومات، جميلة اللمة واجلمعة لألهالي واملعلمني أيضاً 

داخل ذلك املكان«.
)حال مشتهى(

»طالء األظافر واستخدامه إلعادة إنتاج لوحات فنية جميلة 
تتفاعل مع املواد البالستيكية أو البوليمرات كان الطالقة 
لتجميل أشياء كثيرة من حولة ... وحتويل الكاسات غير 
كذلك  وامليداليات،  باأللوان  نابضة  أشياء  إلى  امللونة 
ظاهرة  منه  وتعلمت  أحببته  الذي  األظافر  طالء  نشاط 

التوتر السطحي وااللتصاق وتفاعل املذيبة على األجسام 
املتنوعة«.

)ليان العرايشي(

لي سعادة  الفن ممتع، جلب  العلوم ودمجه مع  »استهواء 
جميع  لآلن  مبخيلتي  زالت  ما   .. اليوم  ذلك  توصف  ال 
والزوار،  األهالي  من  االستفسارات  وجميع  الضحكات 
لكي  الفرصة  لي  أتاحت  التي  كثيراً  مبعلمتي  أفتخر 

أشارك يف املهرجان«.
)يارا نصار(

مدرسة غزة االبتدائية املشتركة )ج(

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.
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في الثقافة السينمائية

عشرات  العبارة  هذه  أردد  سوف  أنني  أعرف  أكن  لم 
الغريبة  باألشياء  كاملهووسني  الواحد،  اليوم  يف  املرات 
واأللفاظ املميزة والكلمات املتقاطعة.  لم أكن أعرف أنني 
سوف أرجع يف شريط ذكريات حياتي كلما سمعت هذه 
ماذا  عن  تتساءلون  قد  وقت،  وأي  مكان  أي  يف  العبارة 
أحتدث؟ قد تقولون هذا يهذي! أو رمبا تستعجلون لقراءة 
السطور األخيرة ملعرفة قصة هذه العبارة، لكن ال داعي 
للعجلة متهلوا، رويداً .. رويداً، جهزوا كاميراتكم وأجهزة 

التسجيل خاصتكم لتعرفوا سر هذه العبارة.

رغبتي  عن  لسؤالي  اتصاالً  تلقيت  عندما  كانت  البداية 
مؤسسة  مع  التعليم  يف  السينما  ورشة  يف  املشاركة  يف 
والتطوير  البحث  برنامج  ضمن  القطان،  احملسن  عبد 
التربوي، حينها -وال أخفي عليكم- ترددت وقلت يجب أن 
أفكر قلياًل يف األمر، مع أن لدي معرفة أولية بسيطة يف 
املوضوع، وأنا من محبي التعلم يف أي مجال تربوي جديد، 
التفكير  إلى  قادني  التعليم  يف  السينما  مصطلح  لكن 
للمشاركة  احلقيقية  الرغبة  لدي  هل  األمر،  يف  مجدداً 
 .. التعليم  يف  سينما  خيالي،  يف  وسرحت  البرنامج؟  يف 
التفكير يف  بدأت  وتعليم.   سينما  موضوعني  يعني  هذا 
سنصبح  هل  سينما،  تعني  ماذا  حدة،  على  موضوع  كل 

»1 .. 2 .. 3 أكشن«

مؤنس عبد الغفور قطامي

ممثلني أم مصورين أم مخرجني؟ حسناً، ما عالقة هذا 
سنستخدم  أم  املنهجية  الدروس  سنمثل  هل  بالتعليم؟ 
السينما يف املنهاج؟ هل سيكون سهاًل أم صعباً؟ وغيرها 
التجربة  محبي  من  وألني  لكن  امللحة،  التساؤالت  من 
أنا معكم، وسأكون  نعم،  واملغامرة، قلت:  والعلم  واملعرفة 

ملتزماً بالبرنامج.

من هنا، ستكونون معي خطوة خطوة، حدد اللقاء األول، 
فذهبت وأنا أحمل يف عقلي الكثير من التساؤالت، وبعض 
يف  رويداً.   رويداً  تتبدد  بدأت  بعد  فيما  التي  الرهبة، 
السينما  وتاريخ  السينما  عن  احلديث  كان  األول،  اللقاء 
لبعض  السينمائية  املشاهد  من  كم  وحتليل  بالعموم، 
إلى اخلاص، حتى أصبحت  العام  األفالم، واالنتقال من 
هذه األفالم هي املدخل للغوص يف أعماق السينما، وهنا 
اجلديدة،  السينمائية  املصطلحات  تألف  آذاننا  بدأت 
 = مشهد  مشهد+  اخلارجية،  املوضوعية  اللقطة  مثل: 
معنى، املونتاج، السيناريو، إيقاع املشهد، وغيرها الكثير، 
حتى تبدد اخلوف وساد القلق؛ واآلن، ماذا بعد؟ إلى أين 
سنصل بكل هذا؟ ونحن لم نتحرك من مكاننا يف القاعة.

لكن، ومع تتابع اللقاءات، جتولنا يف ذاكرتنا الفيلمية، وبدأنا 
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املصور،  عني  الكاميرا،  بعني  يعرض  فيلم  كل  إلى  ننظر 
عني املخرج، عني الكاتب، عني املنتج، حتى أصبح لدينا 
الكثير من العيون، وجاء الوقت لنطور أقالمنا يف الكتابة، 
السيناريو،  وعناصر  السيناريو،  موضوع  إلى  فاجّتهنا 
وكتابة السيناريو، وعرض سيناريوهات من مواقف حياتية 
مختلفة، وحتويل بعض الرسومات إلى سيناريو، التي من 
املمكن أن حتول إلى فيلم على أرض الواقع، أو رمبا مشهد 
من فيلم.  اآلن ميكن التنبؤ بأن الصورة بدأت تتضح عن 
هذا البرنامج، لكن نحتاج إلى ضبط عدسات الرؤيا لدينا 
لتتضح أكثر، لذلك تعمقنا أكثر وأكثر يف كتابة السيناريو، 
ومناقشة ما نكتب، وتصحيح أخطائنا، وتطوير إيجابياتنا 
يف هذا املجال، مع إبقاء إحدى عيوننا مفتوحة على شتى 
عليها يف  الضوء  وتسليط  السينمائية، وحتليلها،  األفالم 
والفردي،  اجلماعي  بالعمل  املميزة  لقاءاتنا  من  لقاء  كل 
ذاتنا  لبناء  والتفصيلي،  التطويري  والتعاوني،  التشاركي 
السينمائية عبر اللقاءات وما بعدها، ألن العمل والتفكير 
قدما  السعي  يف  ساعدنا  ما  الوقت،  طوال  مستمران 
مجال  يف  وبخاصة  الفترة،  هذه  خالل  عميقاً  والغوص 
تطوير قدراتنا على بناء الشخصيات التمثيلية يف مشهد 

مشاهد  يحمل  كامل  سيناريو  أو  سيناريو،  ضمن  منفرد 
عدة مع إبراز اجلوانب الفنية املختلفة باستمرار، والتعرف 
من خالل ذلك على بيئة التصوير وأدوات التصوير التي 
تستخدم يف أرض الواقع، ودراستها بتأنٍّ وترّو، ألنها ما 
سيساعدنا على إيجاد ذواتنا يف عمل واقعي حي، وهو ما 
سأخبركم به اآلن، وهو ما انتظرمتوه عن سر العبارة 3 .. 

2 .. 1 .. أكشن.

واجلد،  التركيز  إلى  التي حتتاج  واملتعبة  املمتعة  املرحلة 
مرحلة تصوير السيناريوهات التي متت كتابتها ومعاجلتها 
وتطويرها لتصبح صاحلة كمادة فيلمية مميزة.  اآلن نحن 
يف أرض الواقع نحمل معلوماتنا، معرفتنا، مصطلحاتنا، 
وأدواتنا التصويرية والتسجيلية املختلفة، إلجناب املولود 

الفيلمي اجلديد من الواقع.

واحلماس،  بالنعاس  نشعر  الباكر،  الصباح  يف  جتّمعنا 
الواقعية  واللوجستية،  املعنوية  استعداداتنا  عن  نتحدث 
واخليالية، أخذ كل منا دوره كما قسمت يف لقاءات سابقة، 
كل شخص له مسؤوليته، يف هذا الوقت يجب أن تعرفوا 

جانب من لقاءات املعلمني ضمن برنامج الثقافة السينمائية الذي ينفذه برنامج البحث والتطوير التربوي بالشراكة مع مبادرة مدرستي 2017. 
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شيئاً، السينما ليست عماًل فردياً، هي سلسلة من األفراد 
واألعمال، كل شخص يف مجاله، كل شخص يقوم بعمله 
املوكل إليه، لذلك بدأنا نسمع أصواتاً مختلفة يف املكان 
من أشخاص مختلفني، وهذا كان له وقع مميز يدل على 
الكثير من الرغبة واحلب للعمل، )وين الترايبود، مسؤول 
يستعدون  املمثلون  املكان،  نظم  التصوير، مساعد مخرج 
الثاني  املخرج  مساعد  العمل،  يتابع  املخرج  أماكنهم،  يف 
يتابع النص، 1..2..3، أكشن، والتي تعني إشارة البدء يف 
التمثيل، وأن الكاميرا يف وضع التصوير، والتسجيل يعمل، 
واملمثل يجب أن يبدأ العرض، فيما الكل صامت )وهذه 

اإلشارة كانت مهمتي(.

استمر العمل ساعات طويلة وأياماً عدة بني اجلد واملزح، 
جتربة  كانت  واملتعة.   التعب  بني  والواقع،  التمثيل  بني 
عماًل  كونها  من صعوبة،  الرغم مما حتمله  على  ممتعة 
جماعياً يحتاج إلى التفاهم والتعاون الكبيرين، واالحترام، 

والتقبل، وااللتزام، والعمل اجلاد.

أن ترى الفيلم طفاًل يكبر أمام عينيك، ومن صنع يديك 
خطوة بخطوة، مرحلة مبرحلة، كان أمراً يشعرك بالبهجة، 
فترى البسمة يف نهاية كل يوم على وجه الفريق املشارك يف 

العمل، يحدوهم األمل باإلجناز يف نهاية مرحلة التصوير.  
وحمل هذا الطفل الصغير إلى مهد املونتاج، فكان لزاماً 
علينا جميعاً االستعداد جيداً لهذه املرحلة التي يتم فيها 
اللقطات  بترتيب  نقوم  حيث  النور،  ليرى  الفيلم  تأهيل 
يصنع  »الفيلم  كتابته،  الذي متت  األصلي  السيناريو  وفق 
على طاولة املونتاج«، املونتاج هو اللمسات الفنية األخيرة 
طابعها  حتمل  مرحلة  كل  أن  أيضاً،  شك،  وبال  للفيلم، 
املميز، وحتمل تساؤالتها وأجوبتها؛ سواء أكانت تتبع لها 

أم تُكمل مراحل سابقة يف برنامج السينما يف التعليم.

اخلاصة  تساؤالتكم  لديكم  أصبحت  قد  أنه  أتخيل 
لكم  اتضحت  تكون  أيضاً  وهكذا  املختلفة،  وانطباعاتكم 
الرؤيا جيداً، وعرفتم سر العبارة الغامضة، لكن بالنسبة 
لنا لم ننتِه بعد اآلن، حيث سنبدأ إنتاج أفالمنا اخلاصة 
مع طالبنا يف املدارس التي نعمل بها، فيلم الطالب منهم 
نحن  بها  مررنا  التي  مراحله  كل  يف  يشاركون  وإليهم، 
التصوير،  يف  واملساعدة  والتمثيل،  السيناريو،  كتابة  من 
والطالب،  الطالب  بني  مشتركا  فيلماً  ليكون  واإلخراج، 

والطالب واملعلم.

مدرسة روجيب األساسية للبنني- نابلس

جانب من لقاءات املعلمني ضمن برنامج الثقافة السينمائية الذي ينفذه برنامج البحث والتطوير التربوي بالشراكة مع مبادرة مدرستي 2017. 
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لؤي خليل - نابلس

معلمات ومعلمون في فضاءات الفعل

نابلس، جانب من النشاط. قرمان-  محمد  مدرسة  يف  السادس  الصف  طالب 
يناقشون رمزية املفتاح يف حياتهم، ضمن حصة اللغة العربية.

دراما ُتفكِّك رمزية المفتاح

محمد  مدرسة  يف  العربية  للغة  معلم  خليل  رشاد  لؤي 
مع  الدراما  باستخدام  نشاطاً  أجرى  نابلس.  يف  قرمان 
حول  العربية  اللغة  السادس خالل حصة  الصف  طالب 
رمزية املفتاح. وعن النشاط يقول: رسم الطالب املفتاح 
وأشاروا إليه بكلماتهم املفتاحية، وكانت من جوف قسوة 
والعبارات  الكلمات  لتنطلق  واستمرارها،  أجدادهم  حياة 
حول معنى ورمزية املفتاح بالنسبة لهم، وكان مما عبر عنه 
والسبب يف  السجن،  إلى  يرمز  املفتاح  أن  األطفال  أحد 
ذلك أنه لو امتلك املفتاح الستطاع فك قيد عمه األسير 
يف سجون االحتالل. وهكذا تطورت رمزية املفتاح لديهم 

باستخدام الدراما.
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احلرية  مدرسة  يف  تدرِّس  البرغوثي،  كوثر  املعلمة 
األساسية املختلطة - رام اهلل.

لتصميم  الثالث  الصف  طالبات  مع  نشاطاً  أجرت 
كتيب تعريفي للمدن ومواقعها على اخلريطة باللغتني 
دور  الطالبات  عاشت  حيث  واإلجنليزية،  العربية 

اخلبراء أثناء اإلعداد والرسم والتوضيح.

الطالبات خالل مشاركتهن يف إعداد الكتيب التعريفي للمدن. جانب من النشاط.

طالب الصف الثالث يف مدرسة روجيب األساسية للبنني خالل حصة 
دراما حول قصة الفأرة الذكية مع معلم اللغة العربية مؤنس قطامي.

»الفأرة الذكية« وتغري األدوار من خالل الدراما

إعداد كتيب باللغتني العرب�ية واإلنجليزية عن المدن

مؤنس قطامي - نابلس 

كوثر البرغوثي - رام اهلل

مدرسة  يف  العربية  للغة  مدرساً  قطامي  مؤنس  يعمل 
وأجرى  نابلس،  محافظة  يف  للبنني  األساسية  روجيب 
لطالب  الذكية  الفأرة  درس  من  مستوحى  دراما  نشاط 
الصف الثالث. يقول قطامي: »فكر طالب الصف الثالث 
بطرق أخرى وجديدة حلل مشكلة الفأرة، فعندما وجدت 
األفعى  حتاور  أن  قررت  بيتها،  يف  غافية  األفعى  الفأرة 
ملاذا  منها  تفهم  أن  حتاول  الفأرة  وبدأت  منه.  للخروج 
جاءت إلى بيتها، فرمبا لديها أسباب أخرى غير التهامها.  
ومن خالل حوار الطالب يف لعب أدوار األفعى والفأرة، 
اكتشفوا أن األفعى ليس لديها أصدقاء، وتريد من الفأرة 
أن تصبح صديقتها، إضافة إلى أسباب أخرى توصل لها 
الطالب من خالل حوارهم يف لعب األدوار. بدأ الطالب 
يفكرون باحلل من داخل الدور، ومت تبديل األدوار بينهم 
أيضاً إليجاد حلول وحوارات جديدة بني األفعى والفأرة.
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حول  حصة  ضمن  حاسوب،  جهاز  الكرسي  يتخيل  األطفال  أحد 
توظيف الغرض الستخدامه كشيء غير متعارف عليه.

نادية هندي - نابلس جولة على جناحي الدراما في أسواق القدس

)غرفة  خاصة  تربية  معلمة  هندي  موسى  نادية  تعمل 
للذكور يف  األساسية  الشكعة  بسام  املصادر( يف مدرسة 
مدينة نابلس. تقول: قمنا باستخدام درس اللغة العربية 
للصف الرابع )جولة يف أسواق القدس(، واقتنصنا حلظه 
دخولنا إلى سوق العطارين لنستكشف معاً ماذا يوجد يف 
السوق، وملاذا سمي بهذا االسم، وكيف نحافظ على بقاء 
هذا السوق. لقد مت توظيف الدراما يف التعليم الستكشاف 
العظيم،  وسورها  وكنائسها،  ومساجدها،  القدس  مدينة 
احلفيد،  دور:  يف  املعلم  خالل  من  وأسواقها،  وأبوابها، 

والطالب يف دور: اجلد.

كأداة وشيء  باستخدامه  الغرض  لتوظيف  يف نشاط آخر 
آخر غير الذي اعتدنا أن نستخدمه فيه، مت عرض كرسي 
أمام الطالب، وسئلوا ما هو هذا الشيء؟ فقالوا كرسي. 
الكرسي،  غير  آخر  شيء  أنه  يتخيلوا  أن  منهم  طلبت  ثم 
فأبدعوا باستخدامه كأداة من تخيالتهم: حصان، سيارة، 
سلم، طاولة، مكتب، سرير، حاجز. وتخيل محمد الدريني 

الطالب يف الصف الرابع أنه حاسوب.

طالب يف دور اجلد، ومعلمتهم نادية هندي يف دور احلفيد أثناء جتولهم التخيلي يف أسواق القدس من خالل الدراما.
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مشير القاضي - نابلس حصة لغة عرب�ية من خالل الدراما

يعمل املعلم مشير القاضي مدرساً للغة العربية يف مدرسة 
دراما خالل حصة  نشاط  وأجرى  نابلس،  جنوبي  تلفيت 
الرابع  الصف  طالب  مع  الدراما  تركزت  العربية.  اللغة 

األساسي حول قيمة األرض وأهميتها.

طالب الصف الرابع يف مدرسة تلفيت  خالل حصة دراما حول 
طالب الصف الرابع يف مدرسة تلفيت خالل احلصة.قيمة األرض ومدلوالتها مع معلم اللغة العربية مشير القاضي.

زينة وياسمني درامنة - روضة جماال النموذجية - رام اهلل -  السر الصغري وبركة األسئلة الزرقاء

نفذت املعلمتان زينة وياسمني درامنة من روضة جماال النموذجية، مجموعة من األنشطة التفاعلية على قصة السر الصغير 
للكاتبة والرسامة يارا بامية، وقصة بركة األسئلة الزرقاء ملايا أبو احليات ورسوم حسان مناصرة، حيث مت تنفيذ النشاط مع 

20 طفاًل وطفلة من صفي التمهيدي والبستان.

أطفال روضة جماال يف نشاط حول قصة »بركة األسئلة الزرقاء«.السر الصغير من تأليف ورسوم يارا بامية.
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ليندا العودة، فاطمة البدحة، آمنة صبري، أماني رشيد - روضة براعم دير عمار قصص أطفال وأنشطة فنية

مجموعة من معلمات روضة براعم دير عمار )ليندا العودة، فاطمة البدحة، آمنة صبري، أماني رشيد( يتشاركن التفكير 
والعمل يف تطبيق مجموعة من قصص أدب األطفال »بولقش«، و»السر الصغير« من تأليف ورسوم يارا بامية، وقصة »طفلة 
مع  أوالً  القصص  قراءة  على  االنشطة  ركزت  حيث  بامية،  يارا  ورسوم  الكردي  وسيم  ترجمة:  إدواردز،  لريتشارد  الغابة« 

األطفال، ومن ثم مناقشتها وتنفيذ نشاط فني.

جانب من النشاط. أطفال روضة براعم دير عمار خالل مشاركتهم يف نشاط حول 
قصة »طفلة الغابة«.

نورما بشارية ونادين عنفوص - روضة عابود -  قصص تصنع الفرح

نفذت املعلمتان نورما بشارية ونادين عنفوص من روضة 
عابود املختلطة سلسة من األنشطة التفاعلية حول قصة 
بولقش من تأليف ورسوم يارا بامية، وذلك مع 30 طفلة 
وطفاًل من الصف التمهيدي، حيث بدأت املعلمات بقراءة 
القصة التي قادت إلى الكثير من األنشطة االستكشافية، 

عبر الرسم، والعد، والرقص.

أطفال الروضة عابود يستكشفون قصة بولقش.جانب من النشاط.
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نفذت املعلمة جنود اخلواجا من روضة علماء الغد يف كفر عقب، مجموعة من الفعاليات واألنشطة حول قصة السر الصغير 
ليارا بامية مع عدد من أطفال صف البراعم يف روضة علماء.

جنود اخلواجا- روضة علماء الغد - كفر عقب - قصة السر الصغري

أطفال الروضة خالل النشاط.

أطفال الروضة خالل النشاط.

مجموعة من أطفال روضة علماء الغد يف كفر عقب يدمجون األلوان 
ويصنعون كتاباً مستوحى من قصة السر الصغير مع املعلمة جنود.

مجموعة من أطفال روضة ربيع املستقبل، يشاركون يف نشاط حول قصة 
»السر الصغير«.

جناح سرور- روضة ربيع املستقبل- نعلني ورحلة البحث عن والفرح والتعلم

نعلني،  بلدة  يف  املستقبل  ربيع  روضة  من  سرور  جناح  املعلمة  نفذت 
مجموعة من الفعاليات واألنشطة حول قصة السر الصغير ليارا بامية 

مع عدد من أطفال الصف التمهيدي يف روضة ربيع املستقبل.
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أطفال الروضة خالل مشاركتهم يف نشاط حول قصة 
»طفلة الغابة«.

أطفال روضة املنار النموذجية يف نعلني خالل مشاركتهم يف نشاط حول قصة »طفلة الغابة« مع املعلمات إسالم الرفاتي، براءة سرور، فردوس 
اخلواجا ومجموعة من األمهات.

جانب من النشاط.

يف روضة املنار النموذجية، تشاركت مجموعة من معلمات الروضة )إسالم الرفاتي، براءة سرور، فردوس اخلواجا( مع عدد 
من أمهات البلدة يف تنفيذ جتربة تعليمية على قصة طفلة الغابة، يخططن معاً ويكتنب معاً ويختبرن معاً.  بدأت التجربة 
القصة؛  احليوانات يف  باستكشاف  األطفال  أخذ  ثم  الكردي،  وسيم  ترجمة:  إدواردز،  لريتشارد  الغابة  بقراءة قصة طفلة 

أصواتها، أشكالها، ألوانها.

إسالم الرفاتي، براءة سرور، فردوس اخلواجا- روضة املنار النموذجية/ نعلنيقصة طفلة الغابة
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أسماء نزال ودولت جودة- روضة الياسمني/كفر نعمة -  قصة قبل النوم

روضة  من  جودة  ودولت  نزال  أسماء  املعلمتان  نفذت 
الياسمني يف كفر نعمة، مجموعة من الفعاليات واألنشطة 
على قصة قبل النوم، تأليف مايا أبو احليات ورسوم لبنى 
طه، حيث قرأت املعلمة القصة لألطفال، ثم أخذ األطفال 
ثم  ومن  القصة،  يف  املوجودة  والرسومات  الصور  بتأمل 

قاموا بتجسيد شخصيات القصة عبر فن الكوالج.

أطفال روضة الياسمني يشاركون يف نشاط حول قصة قبل النوم مع املعلمتني أسماء نزال ودولت جودة.

جانب من النشاط.
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مالك الرمياوي

بروفايل المعلمة وخيال األطفال: 
انفتاح الهوية على عالم األلوان

اخليال إمكانية، »واإلمكانية فرصة مشحونة بالضرورة مثل اخلبز متامًا«.
جوديت بتلر

قصة  ودالة،  محددة  هوية  الصورة،  من  جلانب  ومكثف 
مكثفة يف نصف وجه، أو نصف الوجه الذي يعكس الفارق 

يف القصة ويف احلياة.

البروفايل يف عالم اإلعالم1 هو تقدمي موضوع أو جتربة 
منها  جانب  من  تلتقط  شخصية  شخصية،  خالل  من 
تقدم يف صلتها  محددة،  زاوية  من  تخترق  فيها،  للتعمق 
مبكان محدد، وتفهم يف ضوء عالقتها بحدث طارئ ذي 
إجناز  وحاالت  مختلفة  قصصاً  يتضمن  إنساني  محتوى 
فارقة، تقدم تفاصيل مفتاحية وشعوراً بالصدمة الشعورية 

وبعضاً من التفاؤل.

املهني، فهو مفهوم  التكون  البروفايل من وجهة نظر  أما 
جهة،  من  املهني  والنضج  التكون  مفاهيم  مع  يتقاطع 
والقطيعة املعرفية والقرار الذاتي من جهة ثانية، فعملية 
التكون املهني مبينة على قرار ذاتي بالنمو، العملية التي 
تفضي إلى نضج مهني وتؤدي إلى إعادة تشكيل البروفايل 

املهني.2

والبروفايل املهني هو عبارة عن عملية تطور ونضج مهني 
فحسب،  واملمارسات  الكفايات  تشكيل  بإعادة  ترتبط  ال 
ما  والدور،  واملهنة  الذات  مفاهيم  صياغة  بإعادة  بل 

مقدمة

التعليم يف الروضة فرصة، فسحة، إمكانية، حلظة فاصلة، 
خطرة مثل شفرة حادة، ضرورية مثل اخلبز.  هنا يحدث 
تعلم األطفال وتتكّون املربية، كحالة خاصة من حاالت قلق 
الهوية، هوية تتكون على حافة السياسة والتنشئة، هويات 
املجتمع  من  صغير  ركن  يف  التعليم،  ميدان  يف  تتحقق 
تلحظ،  تكاد  ال  صغيرة  أمكنة  أطفال،  روضة  يسمى 
ينخرط فيها أناس عاديون جداً، مربيات عرضة ألقسى 
مقاييس  يف  لهم  وزن  ال  صغار  وأطفال  التهميش،  أنواع 
الفعل االجتماعي، أو معايير الهم السياسي، لكنها أمكنة 
الهوية،  ديناميت  من  وأحزمة  الكبرى،  األسئلة  لصناعة 
مكان  تشكيلها،  وإعادة  الهويات  لتشكيل  انشقاقي  مكان 
لة  مشكَّ بروفايالت  الروضة،  ملربيات  بروفايالت  لبناء 

بخياالت األطفال وألوانهم.

البروفايل؟ إن ما تكتبه املربيات يف شهاداتهن القصصية 
هو نوع من البروفايل، البروفايل يف املستوى اللغوي يعني 
لنصف  صورة  مقطعياً،  ملتقطة  صورة  جانبياً،  رسماً 
الوجه أو جلانب منه، وهو، أيضاً، حملة من احلياة، مقطع 
ملف  أنه  يعني  ما  ملف شخصي مختصر،  منها،  جانبي 
مشحون بكثافته، ومأخوذ بشكل جانبي، تعريف مختصر 
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يعني إعادة تشكيل البروفايل الشخصي واملهني يف ضوء 
الرسمية عبر  العامة واملقاربة  إجراء قطيعة مع الصورة 
من  انفجاري( إلجناز مجموعة  اختراقية )حتويل  عملية 
الشخصية،  والقناعات  املهنية،  التوجهات  يف  التحوالت 

والرؤى الثقافية.

خربة التجربة ومجاز الوالدة

التجربة، ومبا  املربيات  »والدة من جديد«،3 هكذا تصف 
أنها والدة، فهي امتداد يف القادم، »لذلك، ال أريد الرجوع 
إلى املاضي«.4  املربية التي ال تريد العودة إلى املاضي، 
»تبحث  التي  وهي  الذاكرة،  من ضعف  خوفاً  أكان  سواء 
ألنها جتاوزته  أم  أو شعرها،6  يدها،5  وهو يف  القلم  عن 
ولم تعد حتتاجه، حيث وجدت كل ما فقدت »اآلن أصبح 
منها  أنني عشت  أحسب  ال  عاماً،  وثالثني  أربعة  عمري 
سوى األعوام األربعة األخيرة، ألنني عشت فيها طفولتي 
وشبابي، وصنعت فيها شخصيتي املستقلة، فتركت ظلي 
وبحثت عن نفسي يف رحم احلياة، ألجد رقية صبح من 

جديد، رقية التي تستعيد ما فقدت«.7

أربع  هويتها  عمر  سنة،  والثالثني  األربع  ذات  املعلمة 
سنوات فقط، هي سنوات الوعي والفاعلية، كيف حققت 
املعلمة هذا العمر؟ وما سره؟ هي ترى املشروع الذي حقق 
ذلك »لم تغير هذه الدورة التدريبية يف طريقتي يف التعليم 
التعامل  الالمبالية اجتاه  بل غيرت يف شخصيتي  فقط، 
أطفالي  من  أتقبل  أكن  فلم  أسرتي،  ومع  اآلخرين،  مع 
قالب  صنع  أو  الطعام  طاولة  إعداد  يف  لي  مساعدتهم 
األن،  أما  وراقبوا،  فقط،  اجلسوا  لهم  أقول  كنت  حلوى، 
فأنا أقبل مشاركتهم لي حتى لو أفسدوا القالب »ودمروا 
أيديهم  إذا صنعته  أطيب  يكون  احللوى  فمذاق  املطبخ«، 
أستغرب من طفلتي عندما  فلم  كان محترقاً«،  لو  »حتى 
قالت لي إنه أطيب قالب حلوى تذوقته على الرغم من أنه 

كان محترقاً«.8

املعلمة التي تقول إن الدورة قد غيرتها، رأت فعل الدورة 
إلى  التدريبية  الدورة  انتقل من  الذي  الفعل  ولكنه  فيها، 
وحبراً  كالماً  كان  فما  نفسها،  للمربية  الدموية  الدورة 
وأنشطة، أصبح منظوراً ورؤية وطريقة يف العمل والتفكير 
معاً، فاملعلمة التي حتمل عبء تعليم أطفالها يف الروضة، 

وعبء إطعام أطفالها يف البيت، أدركت أن العبء احلقيقي 
للوجود،  حاجتهم  تلبية  هو  بل  أفواههم،  إطعام  ليس 
يف  وشرعت  ذلك  أدركت  العالم،  يف  لالنخراط  حاجتهم 
حتقيقه، ومتكنت من رصد أثره وتوثيقه؛ أي أنها ال تفعله 

فقط، بل تعرف داللته وترى ما يجري خلفه.

عن  كتعبير  ومتارسه  تغير،  كفعل  فعلها  ترصد  فاملربية 
تصور وتوجه جديد امتلكته وشرعت يف تنفيذه، تنفيذ ما 
اكتشفت أنه دورها يف العالم، دورها كمربية وأم، دورها 
بعد أن حققت والدتها وجتاوزت المباالتها، فأخذت على 
عاتقها منح اآلخرين ما حققته لنفسها، فأعطت ألطفالها 
الشراكة؛  إلى  املشاركة  من  بها  وانتقلت  املشاركة،  حقق 
يف  انخراط  العالم،  يف  االنخراط  من  متكنهم  شراكة 
صناعة الكعكة، الكعكة التي ستكون اللذيذة حتى لو كانت 
محترقة، كأن املربية تقول لن نتحقق كبشر إال إذا أخذنا 
حصتنا من العالم، حينها سيكون العالم لنا حتى لو احترق 
أن  يجب  أننا  أو  منه،  كان محترقاً يف جزء  أو  منه  جزء 

نطبخ أنفسنا وذواتنا بأيدينا حتى لو حرقنا جزءاً منها.

هذه هي جتربة املربية التي حرقت سفن املاضي قبل أن 
حترق الكعكة، وأبحرت كمغامر يرصد والدته، ويعيد ترتيب 
دورة دمه وصورة وجهه، فهي التي ولدت منسية، ونسيت 
الكثير من قدراتها بني شهري أيلول وتشرين األول، حيث 
»ُولدُت يف أيلول، أما شهر ميالدي الذي سجل يف شهادة 
امليالد فهو تشرين الثاني، ملاذا؟ ألن أبي كان منشغاًل ببناء 
بيت جديد ألسرتي، سميت باالسم الذي سيرافقني طيلة 
عروس  من  عمي  تزويج  تريد  كانت  جدتي  ألن  حياتي، 
اسمها رقية.  سمتني رقية لكي تردد االسم على مسمعه، 
فقدت شهر ميالد ثمناً لبيت العائلة، وأخذت اسمي كي 

أكون وسيطًة بني عمي وفتاة أحالم جدتي«.9

إن املربية تعيد بناء ذاتها وبيتها وتستعيد اسمها.  كأنها 
تقول، عندما انشغل أبي ببناء البيت، أجل تسجيل ميالدي، 
بقيت شهرين دون اسم، ودون شهادة ميالد، شهرين دون 
وجود رسمي، لم أكن فيهما سوى وسيط روحي بني عمي 
واملرأة التي اختارتها جدتي كي تكون زوجة له، فأطلقت 

اسمها علّي، جدتي أرادت زرع االسم يف البيت.

ال  ميالد  وبتاريخ  لي،  ليس  باسم  حياتي  بدأت  لذلك، 
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يقود وجودي، طفلة  القدر  يعكس ميالدي، واستمر هذا 
بدون لُعب، طالبة بدون مشاركة، خريجة بدون تخصص 
داخله  يف  هوية.  شخص صامت  بدون  مربية  يناسبها، 
طفولتي،  يف  خسرته  ما  العالم،  يحاور  أن  يود  شخص 
استعدته مع طالبي، ما فقدته يف ثالثني سنة، استعدته 
وفعلي  صوتي  نفسي،  استعدت  لقد  سنوات،  ثالث  يف 
وفاعليتي، لقد أصبحت ألعب مع طالبي ومع أوالدي يف 
البيت، ولذلك صار لي اسم وميالد وتاريخ.  وصرنا معاً 
ننحت مستقبلنا، ونترك بصمة يف كل صفحة من صفحات 

احلاضر، صفحات تُكتب يف املستقبل الذي نرنو إليه.10

فاملربية التي بقيت بال تسجيل رسمي وبال شهادة ميالد، 
وأعطيت اسماً لتكون وسيطاً بني عمها ومن يراد لها أن 
حتى  والتأجيل  الغياب  بني  تعيش  بقيت  خطيبته،  تكون 
أن  ورفضت  ذاتها،  بناء  يف  فانشغلت  قدرها،  أدركت 
تبقى وسيطا بني املنهاج واألطفال، بني األطفال والعالم، 
واختبرت  اجلاهز  جتاوزت  ولذاتها،  لألطفال  انحازت 

الذي  والكعك  حتتاج،  الذي  اخلبز  فأنتجت  املمكنات، 
التجاوز،  حترقه مع أطفالها كان القربان، قربان للحظة 

جتاوز حالة الوسيط إلى حالة الفاعل املنخرط.

من هنا انبثقت أهمية هذه الكتابة، كتابة تتدفق من أمكنة 
املجتمع الصغيرة، من حالة حتمل الكثير من بؤس العالم، 
يرى منهن  فيها أطفال ومربيات، مربيات  يتواجد  أمكنة 
يخفني  املربيات  يجعل  وجه  نصف  وجه،  نصف  املجتمع 
هذا النصف عبر عدم االعتراف باملهنة، أو عدم قبولها، 
أمكنة  فإنها  األمكنة،  هذه  صغر  من  الرغم  على  ولكن 
وشكل  القادم  الزمن  القادم،  توليد  من  نوع  فيها  يحدث 
املجتمع القادم، يف هذه األمكنة يتعلم األطفال، وتكتشف 
العمل  صيرورة  ضمن  هوياتهن،  ويكوِّن  ذواتهن  املربيات 

املهني، وعبر مرايا األطفال وعلى حدود خياالتهم.

فاعلية  يف  كتابة  ولكنها  الهوية،  حقل  يف  كتابة  هي  إذن 
اخليال ودوره الهوياتي والسياسي.  إن ما يكتب هنا هو 

ورشة ملربيات الطفولة املبكرة بإشراف الباحث مالك الرمياوي والفنان عبد اهلل قواريق حول كتابة سيرة املربيات الذاتية عبر الرسم.
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قراءة يف كيفية تشكل هويات املربيات يف حقل التعليم ما 
وخياالت  املربية  أسئلة  تشابك  من خالل  املدرسي،  قبل 

األطفال.

بروفايل باألسود واألبيض

كتابة  من  مستعارة  مقولة  إلى  القراءة  هذه  وتستند 
قصة  على  مبنية  مقولة  األطفال،  فعل  ومن  املربيات 
طفل يرسم بالقلم األسود فقط، ويرى الرسمة باأللوان، 
»طفل لون رسمته كلها باللون األسود، حتى الورود كانت 
بتعزرني  »أمي  السبب أجابني:  سوداء، حني سألته عن 
إذا خلصت ألواني أو ضيعتهم، لم يرد أن يستهلك ألوانه 
...، لّونها باللون ذاته، إال أنه رآها ملونة بكل األلوان يف 

مخيلته«.11

إنها رسمة الطفل، السوداء، سوداء بسبب القلة أو املنع أو 
التحذير أو اإلكراه، لكن الطفل ميلك الكثير من خطوط 
االنفالت، انفلت من قبضة القوة وقدم درساً للمربية، القوة 
قد تفرض عليك أن ال تستعمل األلوان ولكنها ال تستطيع 
منعك من أن تتخيلها.  إن فعل الطفل ورسمته مجاز يكثف 
هوية املربية، املربية التي ال متلك مقداراً كافياً من األلوان 
لكي ترسم هويتها كما حتب أن تكون، ولكنها تستطيع أن 
املربية  امتلكت  االنفالت  من  تتخيلها، ضمن هذا اخلط 
جتربتها وذاتها واستعارت خيال أطفالها، فرسمت هويتها 
ورأتها باأللوان التي حتب أن تراها.  فما تبحث فيه هذه 
القراءة هو شكل وسيرورة الهويات التي تكونت يف الروضة 
من امتزاج جتربة املربية ومعاناتها وفاعليتها مع خيال 

الطفل ومنظوره.

خلق  عبر  هويتهن،  إنتاج  إعادة  يف  املربيات  شروع  إن 
نظر  وجهة  من  بروفايل  واملهنة،  للوجه  جانبي  بروفايل 
األطفال وعبر ثراء منظورهم، هو نوع من خلق الثغرة، 
خارج  قفزة  للقفزة،  وبناء  الرسمي،  اجلدار  يف  ثغرة 
اجلدار، »ذات مرة، رأيت دجاجة تسقط أمامي من شاحنة 
نزلت  وكأنها  الطريق  وقطعت  الدجاج،  بأقفاص  محملة 
بها.  عندها قلت: أدركت مصيرها  يف احملطة اخلاصة 
وعرفت أنها ستنتهي يف ِقدٍر يغلي، أو يف ِمقالة تتقلب، 
وينضج حلمها.   جلدها  يذوب  حتى  فرن  أو ستشوى يف 

صاحت بأعلى صوتها: ال، ال«.12

قبل  من  يُرى  عندما  لكن  كثيراً،  يتكرر  قد  املشهد  هذا 
مربية منخرطة يف إعادة تكوين نفسها، ومستلهمة خليال 
على  يكون حدثاً  بل  رؤية،  يكون مجرد  فإنه ال  أطفالها، 
مستوى االستبصار وخلق البصيرة؛ بصيرة مربية تتبصر 
لكي  تكتب  فاملربية  ووجودها،  مهنتها  خريطة  قراءة  يف 
تشاركنا الدرس، ليس درس الدجاجة الهاربة من القفص، 
بل درس املربية التي ترى يف فعل الدجاجة قفزة الكائن 
هذه  من  كبيراً  شيئاً  املربية  تعلمت  لقد  قدره،  خارج 
مجال  يف  تفعله  ملا  مجازاً  تراه  ما  كتبت  لقد  الدجاجة، 
عملها وهويتها، لقد فرت باجتاه مصير جديد، لقد فرت 
إنها حلظة؛ حلظة قصيرة لكن  إلى املسلخ،  الطريق  من 
بها  يقوم  التي  اخلالدة  القفزة  تلك  األبدية،  سر  فيها 
اإلنسان مرة واحدة يف حياته، لكنها املرة التي حتدد كل 
شيء، املّرة التي تساوي مصيراً، فإما أن تبقى يف قفص 
ينقلك إلى النهاية، وإما تقفز قفزة يف املجهول، لكنها على 

األقل قفزة باجتاه املصير اجلديد.

بروفيالت وهويات في الروضة

ثمة إجماع بني املربيات على هامشية مهنة املربية، وعلى 
أو رغبة ذاتية، »كنت أمتنى  أنها لم تكن خياراً شخصياً 
أن أصبح تلك احملاِضرة اجلامعية التي تتحدث يف تواريخ 
األمم السابقة ... لكني وجدت نفسي ... يف ذلك الصف 
هذا  يف  وضعني  من  إلهي!  يا   ... طفاًل   30 من  املكون 

املكان؟! الصدفة«.13

هكذا تكتب املربية سندس عابد، تكتب عن مهنة املربية، 
بوصفها نزوالً من حلم احملاِضرة يف علم التاريخ، إلى مربية 
إنه  احلياة،  من  وال  التاريخ،  من  شيئاً  يعلمون  ال  أطفال 
النزول الذي كان يف نظر املربية نوعاً من السقوط ... إنه 
السقوط، والصدفة، وهو أيضاً املأزق واحملنة، هكذا تؤكد 
إلى  يحتاج  من  وأنا  معلمة  »كيف سأصبح  براءة حميدان 
من يعلمه؟ كيف سأتعامل مع تلك املخلوقات الصغيرة؟«.14  
ما  بكل  التعليم  سؤال  إنه  مضاعفاً،  مأزقاً  تواجه  املربية 
)املخلوقات  األطفال  وسؤال  وخطورة،  حساسية  من  فيه 
الصغيرة( تلك املخلوقات التي وصفتها املربية بيسان عابد 
بالنمل »تخيلت موقفي يف الصباح.  أنا يف ورطة لن أخرج 
منها على ما يبدو.  تخيلت النمل.  تساءلت مساًء: كيف 

أحتدث مع النمل الذي يبكي صباحاً يف صفي؟«.15
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التعليم فحسب،  كيف أحتدث مع النمل؟ ليس سؤاالً يف 
االنفصال  من  حالة  هو  أيضاً،  الهوية  يف  سؤال  هو  بل 
والتلعثم، أو هو حد بني عاملني ولغتني: عالم الكبار وعالم 
البكاء وعالم  الواقع، عالم  الطموح وعالم  الصغار، عالم 
الصمت أو الصراخ بصمت؛ إنه صراع كل الثنائيات التي 
أفرزها املجتمع، وقدمها على شكل تناقضات، كيف تواجه 

املعلمة كل هذه التناقضات االجتماعية؟

تخفي  ولكنها  العمل،  وتقبل  أحالمها  تدفن  املربية  إن 
أربي  وأنا  اآلن  سنوات  ثالث  »مضت  وتختفي،  نفسها 
النمل.  أصبحت مهنتي، ويوماً بعد يوم أنسى أنني كنت 
أمتنى أن أصبح عندما أكبر شيئاً مختلفاً متاماً عما أنا 
فيه.  وباملناسبة، خالل السنوات الثالث، قفزت عن وحدة 

تعليمية هي »ماذا سأصبح عندما أكبر؟«.16

من  وتهرب  والعمل  املهنة  ومتقت  الواقع،  ترفض  املربية 
الوحدة  عن  تقفز  جعلتها  لدرجة  السابق،  حلمها  وجه 
عبيثة  تقرر  كأنها  أكبر؟  ماذا سأصبح عندما  املنهاجية: 
تعلميها لألطفال، أو أيضاً عبثية طرحها يف احلياة، ملاذا 
نعلمهم ماذا حتب أن تكون، وماذا ستصبح، ونحن ال نتمكن 

من أن نكون أو أن نكّون أنفسنا كما نريد، كأنها تقرر ما 
دامت الكينونة ال تتصل باإلرادة وال باحلرية، فال داعي 
أن نعلمها أو نتعلمها، ملاذا أعلمهم التفكير يف ماذا سنكون 
عندما نكبر؟ ما دمت أنا قد كبرت ولم أصبح ما أريد أن 
أكون، فكيف بهذا النمل الصغير؟ هل ميلك أن يفكر ماذا 
سيصبح؟ وما فائدة أن يفكر إذا كان ال ميلك أن يصير؟17

ليس غايتي تأكيد هذه النقطة، نقطة موقف املربيات من 
لكي  هنا  من  بدأت  ولكني  الروضة،  أطفال  تعليم  مهنة 
أنتقل إلى نقطة أخرى، لنتفق على تسميتها مؤقتاً نقطة 
التقاء املربية مع كينونتها، مربية كانت حتلم أن تكون كاتبة 
)بيسان عابد( أو محاضرة يف التاريخ )سندس عابد( أو 
وجدت  وفجأة  صبح(  ورقية  حميدان  )براءة  محاسبة 

نفسها كمربية أطفال.

كتابة  الذي عبرت عنه  التحول  املقصودة، هي  النقلة  إن 
املربيات، فبيسان عابد التي تبدأ قصتها من عدم االنتماء 
درع  تستلم  حني  بالفخر  اإلحساس  وعدم  املهنة،  إلى 
تثبيت  من  حالة  إلى  سنوات  ثالث  بعد  تنتقل  التقدير، 
»بيسان  من  قصتها  بدأت  حيث  أطفال،  كمربية  هويتها 

جانب من ورشة كتابة السيرة الذاتية عبر الرسم.
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كل  مشكورة«.   فلتتفضل   .. البستان  صف  مربية  عابد 
نهاية عام، أسمع هذه اجلملة وأصعد إلى املنصة الستالم 
درع جديد يحمل اسمي وشهادة، أوقن أن العمل التصق 
بي ولن يفارقني.  وعلى الرغم من ذلك، أصعد كل مرة 

على املنصة غير فخورة مبا قمت به«.

تبدأ املربية قصتها من حلظة هي نهاية العام الدراسي، 
من االحتفال النهائي، من حلظة هي يف العرف النظامي 
لها، وهي حلظة  باملربية وتقدير  حلظة احتفاء واحتفال 
احتفاء عند املربية بخالصها من اللقب، ومن املهنة طوال 
مدة العطلة الصيفية، حلظة استالم درع التقدير، حلظة 
بالتصاق  اليقني  رغم  فخورة  لست  »أنا  املربية  وصفتها 
كهوية،  وترفضها  كواقع  املهنة  تقبل  املربية  بي«،  املهنة 
تقبلها كنمط عيش وترفضها كوصف وتعريف، إنه رفض 
التمرد  إنه  املاضي،  للحلم  االنتصار  إنه  للواقع،  الكاتبة 
على توصيف املربية وتصنيفها يف التراتبية االجتماعية، 

إذن هو رفض ومترد اجتماعي وثقايف وسياسي معاً.

وبني  بينها  احلد  وتعبر  السر  تفك  نفسها  عابد  بيسان 
الذات وتعيد حتديد خطوطها بشكل  مهنتها، تعيد رسم 
متطرف يف العودة إلى الذات أو االرحتال بها، فتكتب يف 
نهاية قصتها كيف وجدت هويتها وشرعية عملها يف عيون 
ينتظرها،  الذي  القادم  للعمل  متلهفة  »عيون  أطفالها، 
عندما  مرة  وألول  العمل،  وحب  السعادة  قلبي  وّلدت يف 
مررت بصاحب البقالة الفضولي الذي كان يسألني على 
يعنيك.   ال  شيء  أجيبه:  كنت  بتشتغلي؟  شو  أنت  الدوام 
درويشنا  ربى  كما  النمل.   أربي  بفرح:  فأجيبه  اآلن  أما 

األمل!«.18

هذه هي النقلة التي أظهرتها الكتابة كنتيجة لعملية من 
التقدير  تتلقى درع  التي  البناء وإعادة االكتشاف، املربية 
بدون فخر، وتخفي وظيفتها عن التاجر الفضولي، تقف 
فحسب،  هذا  ليس  النمل،  أربي  تقول:  مرة  وألول  اليوم 
بل هي ترى أن ما تفعله يعادل ما يفعله الشعر يف تربية 
األمل، فهل هو االكتشاف ألهمية الشعر يف التعليم، أم هو 

اكتشاف لشاعرية التعليم واملهنة؟

جماعية،  حالة  بل  فردية،  حالة  ليست  بيسان  حالة 
للتكون  برنامج  يف  اشتركن  مربيًة  أربعون  فيها  تشاركها 

توظف  تكونية  سيرورة  شكل  على  بني  برنامج  املهني، 
وفعل  كمشروع  التعليم  وصيغة  جهة،  من  والدراما  الفن 
للبرنامج  العميق  اجلوهر  لكن  ثانية،  جهة  من  اجتماعي 
يكمن يف البعد الذاتي التأملي الذي يجعل منه سيرة ذاتية 
ميالد  ييسر  وعي  جديد،  لوعي  مولدة  سيرة  للمربية؛ 

الذات والدور واملهنة.

وننشر اليوم خمس عشرة قصة أو شهادة تكتبها مجموعة 
من املربيات، بعد املرور يف سلسلة من املشاريع والتجارب 
التأملية، واحملادثة  املمارسة  التوثيق ويف  التعليم ويف  يف 
ممارسة،  وفريق  انفعالية  كجماعة  والتحاور  اجلماعية 
بحيث حتقق املربية حتولها وحتمله ألخريات، كل مربية 
الذات،  على صعيد  أجنزته  الذي  للتحول  رسولة  تصبح 

وعلى صعيد املهنة.

ليست  فهي  السياق،  هذا  ضمن  القصص  كتابة  تأتي 
قصصاً للسرد أو التأريخ، بل هي فعل نحو الذات ونحو 
ميالد  لتيسير  ومقصودة  واعية  استراتيجية  هي  اآلخر، 
مربية  فكل  آخرين،  يف  التأثير  ولتحقيق  الذاتي،  الوعي 
مربية يف  من  ميالدها  ذاتها، شهادة  تكتب شهادتها عن 
يف  مشروع  املشروع،  املربية  إلى  تكوني  مهني  مشروع 
إنه  التعليم،  املجتمع ويف  والعمل يف  الذاتية  الهوية  إنتاج 
االنخراط يف الروضة ومع األطفال، ولكنه انخراط ضمن 

فهم جديد يجعله انخراطاً يف العالم.

فبراءة حميدان التي بدأت من »كيف سأصبح معلمة وأنا 
من يحتاج إلى من يعلمه؟« تنخرط يف حتقيق ليس هويتها 
وبني  بيني  املسافة  »بدأت  اسمها  استعادة  يف  بل  فقط، 
األطفال تتقلص، حتى بدأت طفولتي تصحو من غفوتها، 
القصص،  بسماع  أستمتع  من جديد،  اللعب  أحب  فعدت 
املفاهيم  من  الكثير  اكتسبت  نهاياتها.   ملعرفة  وأتلهف 
اجلديدة يف املهنة.  فعدت معهم من جديد ألعيش طفولتي.

لتلعب  تعود  صغيرة،  وهي  طفولتها  نسيت  التي  براءة 
لتعلمهم،  أطفالها  إلى  تعود  إنها  بالقصص،  وتستمتع 
ولكنها تستعير أدواتهم يف بناء ذاتها، اللعب والقصص ... 
عيون  من  بعملها  وإميانها  حلمها  بيسان  استعادت  فكما 
أطفالها، فإن براءة تستعير من األطفال لعبهم وقصصهم 
لكي تستعيد طفولتها وصفة اسمها )براءة(، إنها املسافة 
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احللم مبحاِضرة  من  عابد،  تعبرها سندس  التي  نفسها 
أطفالها.   مع  التاريخ  تصنع  معلمة  إلى  التاريخ،  علم  يف 
قفزة  الوجودية،  القفزة  نوع من  املربية هو  ما تصفه  إن 
على مستوى الوعي والدور والكينونة، فاملربية التي كانت 
وأبطاله،  التاريخ  حروب  عن  محاِضرة  تكون  أن  حتلم 
»فجأة وجدت نفسي، وككل صباح، أهرول مسرعة ألحلق 
يعلمون  ال  30 طفاًل  من  املكون  الصف  ذلك  بدوامي يف 
يخاصمون  حني  أنهم  سوى  واحلروب  التاريخ  عن  شيئاً 
يالمسون أصابعهم الصغيرة ببعضها، معلنني حربهم ... 
يا إلهي! من وضعني يف هذا املكان؟! الصدفة .. أجيب 

نفسي مباشرة«.19

بها على جزيرة  املربية يف سفينة رست  الصدفة حملت 
»األحالم  بجزيرة  املربية  وصفتها  جزيرة  األطفال، 
قبعاتهم،  وحتت  جواربهم  يف  يخفونها  التي  والشوكالتة 
ألنها ممنوعة، وتضر باألسنان .. كنت أظن أنني أخطأت 
يف ركوب الرحلة، ووصلت إلى وجهة أخرى غير التي أحلم 
املغامرين،  األطفال  بني  بأنني سعيدة  أعترف  لكني  بها، 

الذين أوصلتني الصدف إليهم«.20

ملاذا أصبحت املربية سعيدة بأطفالها؟ ملاذا تنازلت عن حلم 

تدريس التاريخ؟ لقد رسمت املعلمة لوحة حتولها، رسمتها 
كلوحة للهوية، لوحة يف التحول والنمو، نو املمارسة، نو 
الفعل املقرون بنمو املنظور والرؤيا، حتول ظهر يف ثالث 
مستويات: مستوى تطور الفعل التعلمي لألطفال ومعهم، 
ومستوى تنبى منظورهم يف الرؤيا، مستوى ارتقاء السرد 

عبر اجلمع بني بالغة املربية وخيال األطفال.

مع  العمل  بدأت  »ثم  األول:  املستوى  عن  تعبر  فاملربية 
أطفالي املغامرين يف روضتنا، حيث أصبح الصف جزيرة، 
وكّون األطفال فريقاً .. وصار العمل أكثر إثارة ومثابرة«.  
إنه التعلم بنهج جديد، نهج يجمع الفن والدراما واملشروع، 
معلمة  أكون  أن  أحلم  أعد  »لم  الثاني،  املستوى  يف  وأما 
تاريخ، بل بُت أسعى إلى خلق التاريخ معهم، تاريخ مليء 
باحلكايات واملغامرات، حيث يعودون إلى منازلهم ويقولون 
أشياء ذكية وغريبة .. ليأتي اتصال يف اليوم التالي ويقول 
املتصل: ».. إيش اإلشي احللو يلي بتعلمه مس سندس، 
ليلحق  السرير  يف  بجواره  واحلقيبة  ينام  طفلي  حتى 

باحلافلة باكراً«.21

فاملربية لم تعد أسيرة حلم تدريس التاريخ، فقد أسقطت 
حلم تدريس التاريخ لصالح صنع التاريخ، صنع تاريخ متخيل 

مربية تعرض لوحتها الفنية التي تعكس سيرتها الذاتية ضمن ورش كتابة السيرة الذاتية عبر الرسم.
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األطفال  لتاريخ  صناعة  حقيقته  يف  ولكنه  األطفال،  مع 
منكوشة  تصحو  كانت  التي  املربية  نفسها،  املربية  وتاريخ 
بعد أن تعيد ضبط املنبه ثالث مرات على غفوة، أصبحت 
مثل طالبها تنام وحقيبتها بجوارها لكي تلحق الباص ويف 

يدها أغراضها ويف اليد األخرى فنجان قهوتها.

صناعة  يف  منشغلة  املربية  تعد  لم  الثالث،  املستوى  ويف 
التاريخ، وال يف النهوض باكراً، وإنا تعود إلى طفولتها، 
تتذكر كيف وضعت القلم يف شعرها ونسيته، املربية التي 
نسيت القلم يف شعرها وهي صغيرة، هي نفسها املربية 
التي كانت تبحث عمن ينقذها من جزيرة األطفال »أتساءل 
 ... قلمي  لي معلمتي  الوقت وجدت  مع نفسي: يف ذلك 
اآلن من سيجد لي حلمي بني 30 طفاًل يضعون أقالمهم 
واستعادت  حلمها،  وجدت  قد  نفسها  هي  رؤوسهم!«  يف 
قلمها، لكي تكتب قصتها من جديد، »لم أعد أضبط املنبه 
لثالث غفوات كي أسرق بعض حلظات من النوم، ولكني 
يوم، أركض  أنا اآلن، وككل  أتأخر وأركض.  ها  ما زلت 
أكون مع  قلعتي، حيث  إلى  بكل حب وسعادة  ... ألذهب 

أطفالي نصنع التاريخ الذي كنت أحلم أن أدرسه«.22

عارفة  كمربية  ذاتها،  وتعيد سرد  تعيد متوضعها  املربية 
تركض،  زالت  ما  ولكنها  ومهنتها،  لذاتها  بانية  بدورها 
تركض مع أطفالها، لقد نت وكبرت وأصبحت بالغة جداً 

لدرجة أنها وصلت إلى مستوى الطفولة.

.. عندما تبكي المرب�ية

»أنا هيا، هذا اسمي، ولدت يف شهر أيلول، شهر البكاء، 
فهو الشهر األسود يف تاريخ شعبي«،23 وهو شهر انفصال 
األطفال عن أماتهم للذهاب إلى الروضة، ذلك االنفصال 
شهر  كان  أيضاً  لكنه  البكاء،  من  الكثير  يرافقه  الذي 
العائلة،  كف  من  مرمي  وخروج  أبيها،  عن  هيا  انفصال 
الورشة،  يف  قصصهن  يسردن  املربيات  بدأت  »عندما 
تخيلت نفسي أقف وأروي قصتي، لكن كيف وأنا أهرب 
من األماكن التي فيها أناس؟ ... هذه املرة أريد أن أحتدى 
نفسي وأخرج هذا اخلوف من داخلي، وأحرر تلك الطفلة 
الصغيرة املدللة التي كانت دائماً تختبئ خلف أبيها ...«.24

بقيتنا خلف األب ويف رحم األسرة،  مرمي وهيا مربيتان 

وتتخصص يف مجال تخصصه  أباها  تقلد  أن  هيا حتلم 
وعمله »كنت أميل إلى دراسة البحث اجلنائي.  كان أبي 
يسافر ويحكي لي عن السفر والبحث، كنت أرى أبي وهو 
منخرط يف عمله ويحبه، وكيف أن عمله مينحه ثقة وقوة«.  
أن  أم  أبيها  للبحث اجلنائي هو حب  ما يجذب هيا  هل 
ما يجذبها ألبيها هو ما مينحه له عمله من حرية وقوة 
وثقة؟ وهي الفتاة السمراء القصيرة املرفوضة من جدتها 

وزميالتها يف املدرسة.

مرمي التي لم جتد من يسند طموحاتها عندما كانت طالبة 
أبيها، فقد ضربتها معلمتها وقالت لها أنت غبية،  سوى 
ألنها مسحت السبورة قبل انتهاء احلصة، وجدت نفسها 
معلمة يف الروضة التي تعلمت فيها، معلمة بني عشرات 
بأم  إذ  الصباح،  يبكون، »صدمت مبوقف  الذين  األطفال 
الطفلة،  وليست  األم،  وتبدأ  الروضة  يف  طفلتها  تترك 
بالبكاء ... ومن ثم وجدت بقية األطفال يبكون ويصرخون 
... عالمات التعجب واالستغراب متأل وجهي، ماذا فعلت 
بهؤالء األطفال ألتعرض لهذا املوقف؟ هل أنا من حبسهم 
الذي خطف  الوحش  ذلك  أنا  التعليم؟ هل  زنزانة  داخل 
يف  ندمت  فعلت؟  ماذا  أمهاتهم؟  أحضان  من  األطفال 
تلك اللحظة كثيراً، ولم أستطع تدارك املوقف إال بالبكاء 
مثلهم، فبدأ االنسياب والتقرب بيني وبني األطفال من تلك 
اللحظة.  جتمعوا حولي، وبدأت التحدث بلغة األطفال، 

فتركت العنان لقلبي ليتحدث ...«.25

حتول البكاء من فعل رفض عاطفي إلى لغة تواصل بني 
املربية وأطفالها، عندما تبكي املربية يتوقف األطفال عن 
البكاء ويكبرون، يكبرون ألنهم أمام مهمة جديدة، األطفال 
فجأة حتولوا من كائنات ضعيفة حتتاج من يدعمها إلى 
كبار يدفعهم حسهم إلسناد املعلمة التي تبكي، األطفال ال 
ميلكون القدرة على مساعدة الكبار، لكنهم ميلكون احلس 
باملسؤولية، وهذا ما دفع طفلة أخرى أن تترك اللعب لكي 
»واقتربت مني  تبكي  التي  أمها  لتقف بجوار  للبيت  تعود 
وهمست بأذني قائلة: ال أريد أن ألعب ... أريد أن أذهب 
إلى البيت اآلن، وكانت تبكي ... سألتها باستغراب: ملاذا 
وأنا  بتعيط،  بالبيت  هأل  ماما  قالت:  اللعب؟  تريدين  ال 
بدي أكون معها أمسحلها دموعها.  أهتز كل كياني يف تلك 
اللحظة«،26 هذا درس تتعلمه املربية من أطفالها ومعهم، 
فهذا  يبكي شخص  أن  يبكي،  من  بجوار  نقف  أن  علينا 
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يعني أنه ال يحس أن العالم بيته، علينا أن نسح دموعه، 
أي نساعده ليسكن يف العالم، ويحس أن العالم بيته وأننا 

أسرته.

اللغة  جتد  التي  املعلمة  املعلمة،  هوية  دورة  تكتمل  هنا 
املشتركة مع أطفالها، وتتواصل معهم، وتتواصل مع العالم 
من خاللهم، فتخرج من الشرانق القدمية؛ سواء يد األب 
أو حلمه، وسواء الالمباالة أو االنطواء، وحتمل حصتها من 
العالم وتتحمل مسؤوليتها يف بنائه، حينها تنفتح جتربتها 
اجلديدة،  حدودها  وتكتشف  ممكنة،  جتربة  أوسع  على 

احلدود املتشكلة على تخوم الدور والذات واملهنة معاً.

البحث  يف  تتخصص  أن  حتلم  كانت  التي  هيا  فاملربية 
أبوها،  ميلكها  التي  والقوة  الثقة  تكتسب  لكي  اجلنائي 
إلى  تعود  والتنبؤ،  التحليل  البحثي وقدرته على  أو حسه 
البحث اجلنائي وعلم النفس، ليس بوصفه احلب األول، 
وإنا بوصفه حاجتها وأداتها يف فهم أطفالها ومساعدتهم 
واإلرشاد،  النفس  علم  إلى  »عدت  العالم  يسكنوا يف  كي 
لكنها ليست عودة إلى احلب األول، وال بحثاً عن التميز 

والقوة، عدت ألني أحتاجه يف عملي«.

واملنبثقة  حقيقية  حاجة  على  املبنية  الواعية  العودة  إنها 
من إحساس باملسؤولية، ليس هذا فحسب بل هي العودة 
الدائرية التي تعود إلى سؤال الهوية بوصفه مساراً تكونياً 
لولبياً دائماً.  »اليوم أريد أن أكمل يف مجال علم النفس، 
ليس لكي أقبض على املجرمني، أو أحلل قضايا، وأفهم 
أفالماً وأفسر العالم.  اليوم عندي أطفال؛ أطفال أمهاتهم 
توفيت، هناك طفل توفيت أمه وهي تلده، مقدمة راسه 
بدون شعر؛ ما يعرف بالثعلبة، ولكن بعد البحث لم تكن 
ثعلبة، كان الطفل ينتف شعره.  تواصلت مع األب.  الولد 
يجلس على الكرسي منذ مغادرة الروضة حتى يعود إليها، 

ألن زوجة األب ال تسمح له باحلركة«.27

املعلمة ال تعود إلى املاضي، املعلمة ترى الواقع وتنخرط فيه، 
من مواقعها املتعددة فيه، كمعلمة وباحثة ومرشدة وناشطة 
مجتمعية، املعلمة تنخرط يف إعادة تعريف العالم وإعادة 
تعريف ذاتها، هذا ليس مجرد جرد حساب مع املهنة، هذا 
سجل للذات، كذات تتموضع يف العالم، ذات حتقق هويتها 

جانب من أحد لقاءات كتابة السيرة الذاتية عبر الرسم.
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فترى  واالجتماعية،  واملهنية  الوجودية  حاجتها  على  بناء 
ذاتها يف ضوء فعلها، تنجز مصاحلتها مع جدتها وأهلها 
ميزتها  على  ذلك حتافظ  ومع  القصوى،  غاياتها  وحتقق 
اخلاصة، فتبكي يف مطلع كل شهر أيلول من السنة »اليوم 
أمي،  أمنية  حققت  اليوم  فقط،  جدتي  مع  أتصالح  لم 
وأصبحت مربية، وحققت حلم أبي وأصبحت باحثة، وها 
أنا أحقق حلمي يف البحث والتفسير، لكنها ليست مشاكل 
يف أفالم، بل هي مشاكل تتعلق بحياة أطفال، إنهم أطفالي، 
ومع  املهنة،  يف  وقوة  بالذات،  ثقة  لنفسي  حققت  وكذلك 

ذلك ما زلت أبكي يف أول أيلول من كل عام«.28

خيال األطفال وسر النمو

تتبنى خيال أطفالها  تنمو عندما  للمربية أن  كيف ميكن 
والبراءة،  اخليال  من  الكثير  األطفال  ميلك  وأسئلتهم؟ 
ميلكون من اليقظة والدهشة ما يكفي ألن يحمل أسئلتهم 
كمية من الديناميت كافية لتفجير اجلدران واحلدود التي 
تعلم  كيف  يف  تفكر  التي  املعلمة  ورؤيتنا.   نونا  حتجز 
األطفال؟ وتنصحها زميلتها، استخدمي التكرار، فالتكرار 
ألحد  الفلسفي  السؤال  على  تستيقظ  الشطار،  يعلّم 

طالبها: سألني طفل يف الروضة كيف نكبر يا معلمتي؟

هو  بل  إجابة،  عن  يبحث  سؤاالً  ليس  الطفل  سؤال  إن 
دعوة إلى التفكير، ودعوة إلى االنخراط يف العالم، بشكل 
ميكننا أن نكبر، لذلك هو سؤال دفع املربية لكي تتجاوز ما 

ينقصها باجتاه ما يجب أن يحدث لكي نكتمل.

فاملعلمة التي كانت مشغولة باألرقام وباحلجم، »ما زلت 
يف  حجماً  األطفال  أصغر  كنت  فيه،  األول  يومي  أذكر 
وسألت  أمامها،  الطاولة  فوق  املعلمة  أجلستني  الصف، 
املديرة: أأنت متأكدة أن عمر هذه الطفلة ست سنوات؟ 
املربية التي وضعت على الطاولة لصغر حجمها، وللتأكد 
من عمرها.  املعلمة التي تعودت أن تقيس طولها باملقارنة 
حائط  احلائط،  على  عالمات  إلى  وحتوله  أخوتها  مع 
تلوح  صغيرة  أيد  مع  األردن  يف  خلفها  تركتها  وعالمات 
لها بالوداع، وعبرت اجلسر كي تعبر إلى مرحلة جديدة 
من حياتها، لكنها بقيت أسيرة للجزء املفقود منها، بقيت 
رهينة عالمات على احلائط، وصورة لطفلة جتلس على 
شرعية  ومتنحها  عمرها  تؤكد  ورقة  انتظار  يف  الطاولة 

لها  يقدم  التي  نفسها  املعلمة  هي  الصف،  يف  التواجد 
طفلها سؤال انفجاري، سؤال على شكل حزمة ديناميت: 

كيف نكبر يا معلمتي؟

املعلمة تدخل التجربة؛ جتربة التكون املهني يف »القطان«، 
وجتربة التعليم باملشروع والدراما، جتربة التعليم كبحث 
فحسب،  العالم  الكتشاف  ليس  واستكشاف،  واستقصاء 

وإنا الكتشاف كيف ننمو؟ وكيف نكبر؟

ال شيء ميكن أن يحدث خارج سياق الرغبة والشغف، وكل 
مربية جتد مركزاً تبدأ منه، »يف أحد األيام، قامت التربية 
بدعوتي حلضور بعض احلصص يف مدينة رام اهلل، كانت 
جداً  مختلفة  حصة  حضرت  أن  إلى  تقليدية،  حصصاً 
كانت  الدراما«.   منهجية  استخدام  عبر  »التعلم  بعنوان 
الذين  األطفال  مع  وتعاملها  أسلوبها  يف  مميزة  املعلمة 
تفاعلوا بطريقة ملفتة جداً، أول مرة نشاهد هذه النوعية 
وبدأت  كثيراً،  احلصة  بهذه  .استمتعت   .. من احلصص 
أسأل من هذه املربية؟ وماذا درست؟ هي معلمة ملتحقة 
منهجية  تعلمت  حيث  القطان،  احملسن  عبد  مبؤسسة 
بدأ  التعليم.29  هكذا كان اجلواب، ومن هنا  الدراما يف 

شغف املعلمة وبحثها.

املعلمة التي وجدت ما تريد يف حصة شاهدتها يف روضة 
ملعلمة تطبق دراما عباءة اخلبير، جتد مسارها يف برنامج 
»القطان«، وحتمل ما حقق رغبتها ليحقق حاجة األطفال، 
»األطفال الذين ال يعرفون مسك القلم ينتظرون مني أن 
مني  يسمعون  يعودوا  لم  الكثير،  منهم  وأتعلم  أعلمهم، 
الكثير، ألنني أصبحت مشغولة مثلهم يف مشروعنا، وهم 
الكثير  الكالم، ألن لديهم  إلى  يعودوا يحتاجون  لم  أيضاً 
من املهام والعمل يف املشروع الصفي، ولديهم رغبة يف أن 

يحكوا عنه، لذلك صرت أعمل معهم، وأستمع إليهم«.30

إذن، هو التكون املنطلق من الرغبة والشغف، عندما يتحول 
إلى انخراط يف مشروع، أو عندما يحول الصف إلى مشروع، 
مشروع لغته الفعل ومفرداته هي املهام؛ مهام للطالب وأخرى 

للمعلمة، تعلم متبادل وانخراط يصل حد االنشغال.

وللتكون دائرة هي دائرة الهوية، املعلمة التي بدأت قصتها 
زوجة  لتكون  تدخل  األردن،  من  اجلسر  عبورها  حلظة 
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بال هوية، تسعى كي تستلم بطاقة هوية، وعندما تفشل، 
»عشت  املهنة،  عالم  وتدخل  اجلامعة،  تتعلم يف  أن  تقرر 
لكن، يف  الهوية.   انتظار احلصول على  تسع سنوات يف 
احلقيقية، لم أكن أنتظر احلصول على الهوية، كنت أبحث 
عنها، أبحث عن هويتي كبطاقة وكحقيقة«.31  إن املسافة 
بني الهوية كبطاقة، والهوية كحقيقة، هي الوعي اجلديد 
الذي أنتج املربية التي أنتجته عبر جتربة االنخراط مع 
واخلوف  االنطواء  زاوية  من  أخرجتهم  أطفال  األطفال، 
الهوية، »الطفلة )أليس(.. كانت  فخرجوا بها إلى رحاب 
تأخذ زاوية وتغلق أذنيها.  سألت أهلها، أهكذا تفعل يف 
أقربها  بالطفلة، بدأت  أؤمن  أنا كنت  نعم،  البيت، قالوا: 
مني، أطلب منها أن ترسم لي صوراً ... اليوم يف املشروع 
وكأنها  األفكار  تعطي  جاهزة،  أفكارها  القائدة،  هي 
تعيشها«.32  املعلمة التي صادقت أطفالها وصدقت معهم 

خرجوا بها من انتظار الهوية إلى صناعتها.

نسيتموها  رمبا  التي  أيديكم  مهارة  اكتشاف  »أعيدوا 
الرسوم  ورشة  املدرب يف  قال  هكذا  أطفاالً.   كنتم  منذ 
إعادة  كمربية،  أحتاجه  كنت  ما  هذا  »القطان«،  يف 
هذه  ومن  األشياء،  اكتشاف  تعيد  املربية  االكتشاف«.33 
حينما  أني  »أذكر  فتقول  نفسها،  اكتشاف  تعيد  األشياء 
فأخرجت  صغيراً،  صفي  كان  الدراما  بتعلم  بدأت 

الطاوالت من الصف، وأبقيت طاولة واحدة للكتابة.  كان 
األثاث عبارة عن رفوف لأللعاب والكتب وكراسي صغيرة 
لألطفال، وهناك كرسي كبير يفترض أنه لي.  لكن حتى 
أمتكن من متابعة األطفال، أجلس على كراسيهم، والكرسي 
الكبير كنت أبعده حتى نتحرك أكثر.  يف يوم انتبهت أنني 
حركت الكرسي أكثر من عشرين مرة حتى أسمح بحرية 
احلركة أكثر.  ال أدري كيف يف حلظة مرت يف ذهني أنني 
الكبير  الكرسي  ذلك  كنت  التعليم  يف  القدمية  بطريقتي 
يحفز  ال  بالتلقني  فالتعليم  الصف،  حركة  يعرقل  الذي 
التفكير لدى الطفل، وال يسمح له بالبحث.  لن أكون ذلك 

الكرسي الكبير بعد اليوم.«34

ذلك  أكون  لن  اجلواب،  وتكتشف  السر  جتد  املعلمة 
سأكون  بل  واحلركة،  اخللق  يعيق  الذي  الكبير  الكرسي 
النهاية،  ما  إلى  نفسي  أخلق  إنني  اخللق،  من  حالة  يف 
أنخرط يف العالم، وأنتقل فيه بني احلدود، وأمضى خارج 
التصنيفات، وضد األطروحات اجلاهزة واألفكار األداتية 
يف  إنني  حريتي،  دورة  يف  أشرع  إنني  النمطية،  واألدوار 
التاريخ، وهذا جزء من وجهي، هذا بروفايل لنصف الوجه 

الذي أرسمه يف عالم األطفال.

برنامج البحث والتطوير التربوي

لقاء حول قصص مربيات الطفولة املبكرة مع الباحثني يف برنامج البحث.
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الهوامش:

العطش!
16 املصدر السابق.
17 املصدر السابق.
18 املصدر السابق.

19 سندس عابد، مصدر سبق ذكره.
20 املصدر السابق.
21 املصدر السابق.
22 املصدر السابق.

23 انظر يف هذا العدد: هيا األعرج. »أيلول .. موعد متجدد للبكاء!«.
24 انظر يف هذا العدد: »مرمي فرعون. .. عندما يتحدث القلب!«.

25 املصدر السابق.

26 املصدر السابق.
27 هيا األعرج، مصدر سبق ذكره.

28 املصدر السابق.
29 انظر يف هذا العدد: فاتن سمرين.  »أحالم يف عقد الزواج«.

30 املصدر السابق.
31 انظر يف هذا العدد: هند الهندي.  »البحث عن الهوية«.

32 املصدر السابق.

33 املصدر السابق.

34 املصدر السابق.

القصة  تلخيص   .. »البروفايل  مصطفى.   الرحمن  عبد  انظر:   1
http://asahnetwork.org :الصحافية يف شخصية«، من

2 انظر: بلعابد عبد القادر. »تشكيل البروفيل املهني على ضوء النضج 
املهني«، مجلة العلوم االجتماعية، العدد 26، أيلول 2016:

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-
26-ssh/3274-ssh24

ظلها  رقيَّة  غادرت  عندما   ..« صبح.  رقية  العدد:  هذا  يف  انظر   3
واستعادت ما فقدت!«.

4 املصدر السابق.

5 املصدر السابق.
6 انظر يف هذا العدد: سندس عابد.  »بعد الغفوة الثالثة«.

7 رقية صبح، مصدر سبق ذكره.
8 املصدر السابق.
9 املصدر السابق.

10 املصدر السابق.
11 انظر يف هذا العدد: سماح عبد العال.  »جنمة وصح«.

12 انظر يف هذا العدد: عائشة أبو عرقوب.  شيء مني بقي هناك.
13 سندس عابد، مصدر سبق ذكره.

14 انظر يف هذا العدد: براءة حميدان. معهم .. استعدت طفولتي!
القطط من  لننقذ  العدد: بيسان عابد. احفروا اآلن  15 انظر يف هذا 

طلبة ومعلمون خالل إحدى فعاليات استوديو العلوم، 2017. 
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غصن  على  رجل(  األلف  )ذات  األلفية  الدودة  زحفت 
شجرة، كانت أرجلها تتأرجح يف مشية سهلة ومنتظمة، ما 
جعل الطيور املغردة أعلى الشجرة تنظر إليها باندهاش 

كبير.

»إنها موهبة مذهلة«، قالت الطيور املغردة للدودة: »أنت 
متتلكني أطرافاً أكثر مما نستطيع أن نحصي، كيف تفعلني 
»نعم«،  بذلك؟  حياتها  يف  الدودة  تفكر  مرة  وألول  ذلك؟ 
تساءلت »كيف أفعل ما أفعل؟« وعندما استدارت لتنظر 
مع  بخشونة  املنتصبة  أرجلها  فجأة  تخبطت  الوراء،  إلى 
ضحكت  اللبالب.  كرمة  مثل  وتشابكت  البعض،  بعضها 
الطيور املغردة، بينما كانت الدودة األلفية يف ذعر االرتباك 
تتلوى على نفسها على شكل عقدة وتسقط على األرض.

نزلت الدودة األلفية على أرض الغابة، وفكرت أن كرامتها 
من  الكثير  ومع  شديد  وبحرص  ببطء  أوذيت.  قد  فقط 
أن  استطاعت  البدائل،  وجتريب  الشاق  والعمل  الصبر 
حتل نفسها، ساقاً وراء ساق، وأن تكون قادرة على القفز 

واملشي.

القّصة الشخصّية: من 
التجربة إلى المعرفة

فيفيان طّنوس

ما كان سابقاً من حتريك لألرجل غريزة أصبح معرفة. 
لقد عرفت الدودة أنه لم يكن عليها أن تتحرك مبثل ذلك 
متمهلة  متشي  أن  ميكنها  كان  البطيء.  القدمي  املعدل 
لم  أو جتري وتقفز. عندئذ، وكما  ومختالة، وتثب فرحاً 
املغردة،  الطيور  سيمفونية  إلى  أنصتت  قبل،  من  يحدث 
ودعت املوسيقى تالمس قلبها. اآلن، هي متحكمة يف ألف 
استجمعت  لذلك  موهوبة،  اآلن  إنها  ذلك،  وتدرك  ساق 
رقصاً  ترقص  راحت  بها،  خاص  وبأسلوب  شجاعتها، 

مذهاًل أدهش كل من حولها.

إنها القصة ...

املعاني  من  الكثير  أيضاً،  فيها،  ولكن  سحرها،  للقصة 
املتضمنة يف داخلها، واألهم هو املعنى الرمزي الذي يشبه 
ويفسر ما يحدث معنا يف احلياة اليومية بفعل ما نفعله 
بالعادة، وبشكل يجعله أقرب إلى الغريزة الطبيعية، نفعل 
إلى  ننظر  أن  نعتاد  عليها،  ونعتاد  عادي  بشكل  األشياء 
عندما  لكن  كذلك.  فعاًل  فتصبح  الدهشة،  بعني  أنفسنا 
أنظار  محط  نكون  كأن  جديدة،  بطريقة  نرى  أو  نُرى، 
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أننا  حينها  ندرك  حتى  ألحاديثهم،  وموضعاً  اآلخرين، 
والدروس،  التفاصيل  الكثير من  فيها  نلك قصة، قصة 
الكثير من احملاولة  وفيها  والعمل،  بالصبر  تتحقق  قصة 

والتجريب، قصة مفعمة باألمل واحللم.

وبقي  قصتها،  جتهل  الدودة  بقيت  السابقة  القصة  يف 
لدهشة  تعرضت  أن  ما  ولكن،  الغريزة،  إلى  أقرب  فعلها 
العصافير ونقلت سؤالهم ليصبح سؤالها: كيف تستطيع 
حينما  إيقاعها،  وتضبط  األرجل  من  اآلالف  حترك  أن 
لكنها  البداية،  يف  وتعثرت  فانتبهت  هي  سؤالها  أصبح 
نهضت ومشت، لم تعد متشي فقط، بل أصبحت متشي 
وتدرك سر املشي، لقد تعرفت على طريقتها يف املشي، 
وقدرتها على تنظيم هذه احلركة، وعلى خلق هذا اإليقاع، 
أن  ميكن  كيف  أيضاً  واكتشفت  املشي،  سر  فاكتشفت 
حتوله إلى فن، تقفز وترقص وهذا بالضبط ما نحتاجه، 
اكتشاف ذواتنا وما فيها من طاقات وأسرار، واالنتباه على 
فعلنا وجتربتنا وما فيها من تفاصيل، هذا ضروري لكي 

ننتبه ونحقق القفزة نحو الرقص.

أما اآلخرون يف حياتنا، فيهم الكثير فينا، وجودهم معنا 
يجعلنا نعيد التفكير مبا نحن عليه اآلن، لندرك أننا ما 
نعيش،  يجعلنا  ما  املزيد،  حتقيق  إلى  دوماً  بحاجة  زلنا 
بشكل دائم، يف حالة قصة ال تتوقف، قصة تتجدد فينا 
األنا  تأثيرات متبادلة بني  ويف اآلخرين بتجدد أحداثها، 
واآلخرين، وما يجمعنا من محيط، كشف متصاعد ألعماق 

شخصياتنا كما هو كشف للمجتمع الذي نعيش فيه.

معرفة الذات هي مفتاح السر، ومعرفة احلياة وموقعنا 
إزاء  أفعالنا  العميق يف ردود  والتفكير  القصة  منها هي 
ذواتنا واحلياة وآخرين، هو الشرط للوجود الذي يتحول 
من حالة الفوضى إلى حالة املعقول واملمكن، والذي يعيد 
وملاذا؟«،  »كيف؟  مثل:  األسئلة؛  من  العديد  طرح  علينا 
لنكتشف أن للحياة نظاماً خفياً يضعنا يف صلب التجربة، 
التجربة الشخصية الذاتية واملهنية والعاطفية والفكرية، 
فندرك أننا ننضج بفعلنا يف احلياة، وبعالقتنا باآلخرين، 
وبنمو القصة، إنه فعلنا، وصلتنا باآلخرين، قصتنا التي 
نحملها معنا كمعدات للحياة، معدات جتعلنا ليس فقط 

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل، الذي شاركت فيه تسع رياض أطفال هذا العام، يف سياق التكّون املهنّي 
ملربّيات الطفولة املبكرة.
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أي  نقول؛  أن  نريد  ما  نقول  كيف  بل  نريد،  عما  نعّبر 
نستحق  لم  ندرك  وأن  نفعل،  ما  نفعل  كيف  يف  البحث 
أم  آخرون  أم  نحن  أجله،  من  نحيا  الذي  وما  احلياة، 

كالهما معاً؟

القصة تعكس راويها، وتكشف عنه لذاته ولآلخرين وتعيد 
تعريفة بذاته، كما الدودة األلفية التي ظنت بأنها تعرف ما 
يجب أن تعرفه، إال أنها أدركت، فيما بعد، أنها بحاجة ألن 
تعرف أكثر عن ذاتها لتكتشف مكنونات قواها، ما مكنها 

على استثمارها بشكل أكبر دقة، وأكثر وعياً.

القصة .. استعادة من أجل الحياة

حياتنا مليئة بالقصص، ما أن نلتقي بأحد لم نرهُ منذ مدة 
طويلة حتى جتد القصة طريقها نحو الـ »أنا« والـ »هو«، 
فالقصة أداة تعبير عن العيش، استعارة من أجل احلياة، 
وسيلة اتصال بني الكائنات البشرية عبر الزمن، نبدع يف 
سردها وال نتوقف عن التفكير بها، لكن تكمن الصعوبة 
كتابة  إلى  شفوية  حكاية  من  حتويلها  يتم  عندما  أحياناً 

زة بالكلمات. أدبية مرمَّ

هذا ما حدث يف مشروع التكون املهني ملربيات الطفولة 
ورشة  ضمن  قصصهن  كتابة  منهن  طلب  عندما  املبكرة 
بعنوان »الكتابة كسيرة للذات واملهنة«؛ أن يكتنب قصصهن 
الذاتية واملهنية ويعبرن من خاللها عن رحلتهن يف احلياة 
ومن أجلها، حياة يكن فيها راضيات عن ذواتهن ويحققن 
آمالهن وأحالمهن. لم يكن طلباً سهاًل عليهن يف البداية، 
فتذمرن وأعربن عن الصعوبة الكبيرة يف الكتابة كمهارة، 
فعبرن  قصصهن،  آخرين  ملشاركة  الكتابة  يف  ثم  ومن 
أو  املدرسة  يف  كنا  أن  منذ  نكتب  »لم  بقولهن:  ذلك  عن 
اآلخرين قصصنا، جند  على مشاركة  نعتد  لم  اجلامعة، 
صعوبة كبيرة يف التعبير عما يدور يف رؤوسنا، ال أعلم إن 
كنت سأستطيع العودة ملا كان، ال أعلم إن كنت سأستطيع 
قول احلقيقة كما هي ...« إضافة إلى الكثير والكثير من 
األسئلة التي طرحنها مثل: ماذا نكتب؟ وعن ماذا؟ وكيف؟ 
مب نبدأ؟ وكيف ننهي القصة؟ ماذا نضيف؟ وماذا نحذف؟ 
هل نذكر أسماء وأشخاصاً أم نكتفي بقصة األنا؟ هل نبدأ 
من الطفولة أم املراهقة؟ نعرض حلظات املعاناة والفرح 

كما كانت أم نكتفي بواحدة منها؟

اتضح يف ما بعد أن كل التساؤالت السابقة التي طرحتها 
املربيات لم تكن تساؤالت فكرية تبحث عن فهم وال تقنية 
من أجل البدء يف الكتابة، بل كانت أكثرها ذرائع لرفض 
توفرت  عندما  ألنه  وكتابتها،  القصة  يف  الدخول  فكرة 
القناعة وانخرطن، لم تظهر هذه احملاذير، ال على شكل 
معيقات فكرية، أو موانع تقنية، حيث تبني أنك حتى تشرع 
كبيرة يف نظريات  إلى معرفة  يف سرد قصتك ال حتتاج 
الكتابة  أثناء  مربية  فكل  الكتابة،  تقنيات  وال  السرد، 
وجدت فهماً خاصاً بقصتها، وانكشفت على أدواتها األلف 
كما الدودة األلفية، ما يوضح أن ما كان يطرح على شكل 
الذات  مواجهة  من  للهروب  ذرائع  الغالب  يف  هو  أسئلة، 

داخل قصتها.

الورشة كسياق عودة إلى ما مضى

كبير،  بشغف  تنتظرنها  املربيات  وكانت  الورشة  كانت 
الصمت  فالتزمن  الكالم،  البداية عن  لكنهن حتفظن يف 
بداية  عن  حولهن  يبحثن  أوجها،  على  مفتوحة  بعيون 
تطمئنهن، فكانت البداية مع زوج من املربيات تعّرف كل 
باالنبثاق،  القصة  بدأت  حتى  ذاتها،  عن  األخرى  منهما 
تعرفتا على بعضهما البعض من خالل سرد بسيط يخص 
كل واحدة فيهما، منطلقتنَْي من كلمة »أنا«. لم تكن البداية 
ما  حدث  أو  اخلارج  من  شخصية  عن  سرد  خالل  من 
أو حوار  رأتاها  أو صورة  حالة عاشتاها  أو  عنه،  عبرتا 
سمعتا عنه، بل من البحث عن الوجود، وجود يف األنا، ثم 
الفكرة إلى »أنا« ضمن سياقات أخرى مثل »أنا  تطورت 
الـ«أنا«  فجلبت  واآلخرون«،  »أنا  والزمان«،  »أنا  واملكان«، 
الكثير منهن على صعيد املجموعة، حفزت ما يف منطقة 
الالوعي على البزوغ إلى الوعي، واستحضرن الكثير مما 

لم يكن حاضراً من قبل ملشاركة آخرين به.

فأدركن أن الـ«أنا« فيها كل الـ »أنا« يف العالم، الـ »أنا« التي 
نت عبر الزمن ويف الكثير من األمكنة، وبوجود آخرين، 
ومن خالل مجموعة من الصراعات، والكثير من الفوضى 
من  تشكيلها  وأعادت  خلقها  على  عملت  التي  الداخلية 
استمرت  ورضى.  ثقة  بكل  نفسها  عن  لتعبر  جديد، 
تداعيات الـ »أنا« حتى وصلت ذروتها يف مترين آخر، بدأ 
يف  يساعدها  ملن  وبحاجة  ذاكرتها  فقدت  شخصية  من 

إيجاد من تكون.
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اجتهدت املربيات يف مساعدتها عبر تقدمي مجموعة من 
املقترحات مثل: طرح العديد من األسئلة عليها، أو إحضار 
صور تخصها مع آخرين، ومساعدتها يف تذكرهم، ورواية 
هذه  طفولة  إلى  بالعودة  فكرن  أن  إلى  عنهم،  تعرفه  ما 
الشابة، عبر سرد جزء من طفولتهن لها التي استدعينها 
ما  فعاًل،  حدث  ما  وهذا  الزمن،  يف  عودات  شكل  على 
ساعد ذاكرتها على التداعي فعاد الكثير منها الذي كان 
موجوداً يف الالوعي للظهور مجدداً، فتحولت الورشة إلى 
فيض من القصص؛ قصص مربيات حول امليالد والبدايات 
يف أزمنة وأماكن متنوعة من طفولتهن، وأحداث اعتقدن 
للظهور  أنها عادت  إال  والعمر،  الزمن  أنهن فقدنها عبر 
سبات  يف حلظة  كانت  وكأنها  قوي،  وبشكل  جديد،  من 
وانتظرت من يوقظها، فكانت الشرارة التي أطلقت سياًل 
من الكالم ترابط فيه املوضوعي بالشعوري، محركاً نوعاً 

من البصيرة التي انتقلت يف نفوس املشاركني.

مجموعات،  يف  املربيات  عملت  فقد  الورشة،  ختام  أما 
قمن معاً بعمل قراءة جماعية لنوع آخر من السير الذاتية 
غير الكتابية، سير ذاتية صورت على شكل لوحات بصرية 
لكنها  ماضية،  أزمنة  ضمن  عاملية  لوحات  يف  متضمنة 
هي  كما  متاماً  زمان،  كل  يف  حاضرة  تكون  أن  ميكنها 

القصة التي تبقى حية على الرغم من موت زمانها.

حني كتبت المرب�يات قصصهن

»من حلظة إعالنكم للورشة وأنا أنتظرها بفارغ الصبر، 
فرحت بها ألنني ال أجد لنفسي الوقت ألحتدث فيه عن 
ألقوم  الفرصة  فأتت  آلخرين،  قصتي  أسرد  أو  نفسي، 
إلى  بها جداً، وعدت  التي سعدت  الورشة  انتهت  بذلك، 

البيت مسرعة نحو قلمي ودفتري وبدأت أخط قصتي«.

لكتابة  أسرعن  مربيات  التوقعات،  كل  الورشة  قلبت 
قصصهن متناسيات كل ما طرحنه من تساؤالت، وكأنها 
أعادتهن لذواتهن ووفرت لهن الفرصة ليقلن ما أجلن قوله 
منذ سنوات مضت، أن مينحن لذواتهن الفرصة ليكنَّ مع 
أما  الهندي،  هند  املربية  عنه  عبرت  ما  هذا  أنفسهن، 
املربية فردوس ريان فقالت: »لم اعتقد أنني سأتذكر كل 
ما كتبت، أحداث كثيرة اعتقدت أنها اختفت من ذاكرتي 

لكنها عادت وبقوة«.

فكرة الكتابة عن الذات بدأت على شكل انتظار وشغف 
للبداية، وقد وضحته املربية هند لكونه فرصة للتحدث عن 
النفس، وسرد قصة الذات آلخرين. إذاً، فالقصة الذاتية 
متنحنا فرصة مزدوجة، احلديث عن الذات واحلديث عن 
اآلخرين. فقد كانت الكتابة كما ذكرت املربية »فردوس« 
نوعاً من استعادة ألجزاء من احلياة ُفقدت -اختفت من 

الذاكرة- لكنها من خالل الكتابة عادت حاضرة وبقوة.

عندما تصبح القصة الذاتية حديثاً مع النفس وآلخرين، 
الذاكرة  ليس  ومساعدة  إحياء  على  القدرة  متلك  فإنها 
وقدرتها فحسب، بل إحياء أجزاء من احلياة كما لو أنها 

اختفت.

استحضار  على  املربيات  مساعدة  على  الورشة  عملت 
اعتقدن  بعدما  حيواتهن  من  كثيرة  ومحطات  قصصهن 
أنها أجهضت ولم تعد موجودة، لكنهن فرحن حني أدركن 

أنها ما زالت حية تنبض فيهن.

من  لسنوات  استبعدته  ما  تذكرت  حني  كثيراً  »بكيت 
ذاكرتي، معتقدة أنني لن أعود إليها، لكنها عادت لتذكرني 
تفوقت  أخرى  مربية  وهذه  أنا«،  من  ألقول  فكتبتها  بها، 
على نفسها وأعطت احلق لذاتها بأن تكشف النقاب عن 

نفسها لتظهر من هي.

إن املربية يف أثناء كتابتها لقصتها، لم تعد تراها كمكان 
لم  الكتابة،  فهي، يف حلظة  والنسيان،  األلم  فيه  تصارع 
تقرر املواجهة فقط، مواجهة ذكرياتها الصعبة وما فيها 
من ألم، بل قررت، أيضاً، أن تكتب األشياء كما هي، ألنها 
جزء منها، القصة الشخصية وكتابتها قد رفعت من شأن 
الـ«أنا« على حساب ما الذي حدث، لم يعد مهماً، ما الذي 

حدث ما دام جزءاً من األنا وهويتها.

مربيات أعدن رواية تاريخهن املليء بالكثير من التحديات 
العدالة  واليأس،  األمل  والصواب،  اخلطأ  واإلجنازات، 
مليئة  قصص  والضعف،  القوة  من  والكثير  والظلم، 
حدث  بني  حتركت  التي  اإلنسانية  والتجارب  باألحداث 
وآخر دون االهتمام كثيراً بقيمته إيجابياً أو سلبياً، وزمنه 
حاضراً أو ماضياً، ألن جوهر القصة هو يف العبور، العبور 
بني حلظتني، بني حدثني، ألنه يف علمية العبور ذاتها، تقع 
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أهمية القصة، وتتشكل الذات والهوية.

فرصة  دوماً  هناك  أن  املربيات  أدركت  الكتابة  أثناء 
وتكتشف  أنت،  من  لتقول  احلياة  إياها  متنحك  أخرى 
الرغم  على  لك  أتيح  ما  بكل  ذلك  عن  وتعبر  تكون،  من 
من كل التحديات التي تواجهها، والصعوبات التي حتيط 
بك. فمفتاح الشخصية احلقيقية هي الرغبة، الرغبة يف 
هو  وأين  أكونه،  أن  أريد  الذي  وما  أكون،  عمن  البحث 

املكان الذي أستحق أن أوجد فيه، وكيف سأحقق ذلك.

خاتمة

مرت قصص املربيات مبجموعة من املراحل حتى وصلت 
منها،  جزءاً  يشكل  الذي  احلالي  امللف  يف  نشر  ما  إلى 
وسيتم نشر املجموعة املتبقية منها يف امللف التالي. عّبرت 
عالية  رغبة  عن  قصصهن  حتضير  مراحل  يف  املربيات 
يف االلتزام والدافعية إلجنازها وإيصالها ملستوى يحظى 
ثانية  مرة  كتابتها  أعدن  ثم  مرة،  فكتبنها  برضاهن عنه، 
وثالثة يف ضوء املالحظات التي مدت بها، ويف كل مرة كن 

يبدين إعجابهن بقصصهن وكأنهن يقرأنها للمرة األولى، 
ويتساءلن عن موعد نشرها. ما كان صعباً أصبح شغفاً، 

وما كان مستحياًل أصبح رغبة.

أنفسهن  للمربيات  فقط  مهمة  القصص  تلك  تكن  لم 
ما  معهن  عملنا  كباحثني  أيضاً  لنا  مهمة  بل  وزميالتهن، 
يقارب السنتني، قد جعلتنا ندرك أننا على الرغم من املدة 
التي عملنا فيها معهن، فإننا لم نعرفهن جيداً، إال بعدما 
لنا  أتاحت  التي  قصصهن  من خالل  ذواتهن  على  تعرفنا 
أن نرى اإلنسان فيهن، والدور الذي لعبنه يف احلياة جتاه 
انفسهن وجتاه آخرين حتى يحققن ذواتهن، قصص جعلتنا 
ندرك أنه على الرغم من الفوارق بيننا يف السن، واخللفية 
أكثر مما نختلف.  والثقافة، والتجربة، فإننا نتشابه كثيراً 
نتشابه يف التجارب اإلنسانية األساسية نفسها، فكلنا لدينا 
حلم نسعى إلى حتقيقه، ويف حياتنا قيمة نعمل جاهدين كي 
نحافظ عليها، كلنا رواة قصص حني نرغب يف ذلك، وكلنا 

شخصية فريدة وقصة ملهمة، كل يف موقعه ويف مكانه.

باحثة يف برنامج البحث والتطوير التربوي

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.
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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 
الفرق بني السني والصاد، وكيف يستخدمون  ال يعرفون 

ليفة االستحمام، ويخجلون من قول أسمائهم للغرباء.

أقول ألمي: ماذا أحدث هؤالء يا أمي؟ بالتأكيد يعلمونهم 
أنا  لهم؟  مربية صاحلة  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  أحمد صاحبة  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  ولطيفة وحنونة وشاطرة 
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  أنا يف  الصباح.  موقفي يف  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  نلة  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  وأمشي يف  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.

أن مينعها عن  أحد  يستطع  ولَم  اليوم،  ذاك  بكت  النملة 
املتشبثة  أظافري  وأخرجت  بأمي  جاءوا  حتى  البكاء، 
بالشجرة، وأعادتني إلى البيت أو أوصلتني بنفسها لست 
إلى هذا احلد. حتى  اختفى شريط روضتي  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 
أنني كنت أمتنى أن أصبح  بعد يوم أنسى  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  »ماذا سأصبح 
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 

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم 2016 يف روضة اجلنان األمريكية/ رام اهلل.
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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 
مؤسسة عبد احملسن القطان، خالل تطبيق مشروع  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! نل ذكي يضحك 
ويصنع  ألقاباً،  ويحمل  معجزات،  ويصنع  مجهوداً  ويبذل 
إنقاذ وأطباء ورجال إطفاء  للمعارك، ويشكل فرق  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 
العمل، وألول مرة عندما مررت بصاحب  السعادة وحب 
البقالة الفضولي الذي كان يسألني على الدوام أنت شو 
اآلن فأجيبه  أما  يعنيك.  أجيبه: شيء ال  بتشتغلي؟ كنت 

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  ناًل 

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  ال جدوى  فكرة، 
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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والدة من جديد أن تبحث يف أزقة املاضي، يعني أن تقرع 
فتحزن  بأحالمك،  أذنك  يف  وتهمس  الذكريات،  أجراس 
تغرورق عيونك بدموع  تارة أخرى، ورمبا  تارًة، وتضحك 
احتجزت منذ زمن، ولم تنهمر ألنك فضلت أن تخفيها، 
هو شعور صعب جداً، لذلك ال أريد الرجوع إلى املاضي.

كيف سأتذكر سنوات طفولتي وأنا أشحذ من ذاكرتي بأن 
تتذكر طعام عشائنا البارحة، أو أين وضعت قلمي الذي 
أبحث عنه، فأجد أحد طالبي يضحك قائاًل: إنه يف يدك 

يا معلمتي.

يف  تزاحمت  التي  طفولتي  تفاصيل  أتذكر  أن  أتوقع  لم 
ذاكرتي، فاحترت من أين أبدأ، هل أبدأ من أول يوم لي يف 
املدرسة؟ أم هل أعود أكثر إلى الوقت الذي كنت أزاحم 

فيه أمي يف كل شيء حتى األلم؟

ولدت يف أيلول، أما شهر ميالدي الذي سجل يف شهادة 
ملاذا؟ ألن  الثاني،  تشرين  فهو  أحفظه  لم  والذي  امليالد، 
أبي كان منشغاًل ببناء بيت جديد ألسرتي، وملاذا سميت 

.. عندما غادرت رقيَّة 
ظلها واستعادت
ما فقدت!

رقية صبح

ألن  ببساطة  هو  حياتي،  طيلة  سيرافقني  الذي  باالسم 
وال  يرها،  لم  من عروس  تزويج عمي  تريد  كانت  جدتي 
يعرف عنها سوى أن اسمها رقية. سمتني رقية لكي تردد 
االسم على مسمعيه، فقدت شهر ميالد ثمناً لبيت العائلة، 
أحالم  وفتاة  بني عمي  وسيطًة  أكون  كي  أسمي  وأخذت 

جدتي.

نافذة جديدة للعب

لم يكن هناك من ألعب معهم يف طفولتي، فوالدي اختار 
لنا فيه بيتا، لم يكن لنا جيران،  ليبني  بعيداً جداً  مكاناً 
فقضيت طفولتي ألعب مع أخوتي وأخواتي فقط، مع من 
املدرسة،  إلى  دخولي  وقت  حان  أن  إلى  مني،  أكبر  هم 
حني أخبرتني أمي بذلك، أخذت نفساً عميقاً، تنهدت ثم 
ضحكت، ظننت بأنه حان وقت اللعب، وأنني سأجد من 

هم بعمري، فألعب معهم وأعوض ما فاتني.

أخذتني أمي معها إلى املدرسة، أتذكر ذلك اليوم جيداً، 
ألبستني فستاناً أصفر فاحت اللون ما زلت أحتفظ به حتى 
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اآلن، ضفرت لي شعري، ثم انطلقنا إلى املدرسة، متسك 
بيدي فأتركها ألسبقها، ولكن لطول املسافة التي قطعناها 
تعبت قلياًل، ولكن بقيت أسبق أمي ببضع خطوات، فما 
زلت أسمع صوتها تقول لي انتظري قلياًل وهي تضحك، 
ال تتعجلي، سوف متلني بعد أسبوع، ال لن أمل أبداً، فهذا 

اليوم الذي انتظرته طوياًل.

قليل من اللعب .. كثري من الدراسة

وصلنا املدرسة، رحبت بنا املعلمة التي استقبلتنا بوجهها 
سوف  التي  معلمتي  هي  كانت  حظي  حلسن  البشوش. 
تعلمني يف الصف األول، وما أن رأتني حتى قالت ألمي 
»بنتك شكلها مبسوطة كثير، واضح أنها رح تكون طالبة 
شّطورة يف دراستها«. من هنا، بدأت رحلتي الدراسية، لم 
من  الكثير  الكثير  كانت  فقد  توقعتها،  كما  املدرسة  تكن 
وبفارغ  أنتظر  كنت  اللعب،  من  القليل  والقليل  الدراسة، 
وحان  انتهت،  قد  احلصة  أن  املعلمة  تخبرنا  أن  الصبر 

ونغني  ونلهو  نلعب  يومياً  ساعة  نصف  االستراحة،  وقت 
لنكمل ما  املعلمة  ننتظر  الصف  إلى  ثم نرجع  نريد،  كما 

انتهينا عنده قبل االستراحة.

إنسانة ال مبالية

كانت معلماتي يفضلنني عن بقية طالبات الصف، ألنني 
كنت ألتزم الهدوء طوال وقت الدراسة، فال أتفّوه بكلمة 
أحصل  دائماً  كنت  ذلك،  مني  يطلنب  عندما  إال  واحدة، 
يف  عالماتي  أن  من  الرغم  على  جداً،  جيد  تقدير  على 
يف  مشاركتي  عدم  ولكن  كاملة،  شبه  كانت  االمتحانات 
أكترث  أكن  لم  النهائي.  تقديري  على  دائماً  أثر  الصف 
مبالية، ال  إنسانة ال  إنني  لي  يقلن  كن  كثيراً، صديقاتي 
لم أكن ال مبالية، لكن هذه هي شخصيتي التي أكسبتني 
إياها احلياة بطريقة غير مباشرة، رمبا من املدرسة، أو 
من البيت ال أعلم، كنت أحب فقط أن أستمع، رمبا كانت 

ذلك هو أول أخطائي التي كونت شخصيتي اخلجولة.

املربية رقية أبو صبيح واألطفال يشاهدون فيلماً قصيراً حول الطيور خالل نشاط حول حماية البيئة باستخدام الدراما يف التعليم )القدس، 2013(.
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ثقة تقابلها صراحة

التي تفصل بني  الدقائق اخلمس  أنني خالل  أذكر مرة، 
احلصص، اختلفت مع صديقة لي فشكتني للمعلمة التي 
لن  بعيني  رأيتها  »لو  قائلة:  عليها  وردت  تصدقها،  لم 
أصدق أنها من بدأ«. ويف احلقيقة أنا من بدأ، وصارحت 
املعلمة بذلك فيما بعد، ألنني خجلت منها عندما دافعت 
وتهتز  مني  تغضب  أنها سوف  ظننت  العبارة،  بهذه  عني 
لي،  تقديرها  من  املوقف  هذا  زاد  لكن  أمامها،  صورتي 
فأخبَرت املديرة بذلك املوقف، ومت تكرميي أمام الصف، 
موقف  احلقيقة،  وقلت  معلمتي  ثقة  أستغل  لم  ألنني 
معلمتي اجتاهي أثر بي كثيراً، فلو كل معلم عزز طالبه 
ولم يعاقبهم، وتعامل بحكمة، لكان لدينا ناذج كثيرة من 
اخلطأ  أقابل  ال  أن  علمتني  التي  الفاضلة،  املعلمة  تلك 

باخلطأ، بل أصنع من اخلطأ صواباً.

تطور ولكن ... 

الهادئة  شخصيتي  حتولت  العامة،  الثانوية  مرحلة  بعد 
ال  أصبحت  ما،  نوعاً  انطوائية  شخصية  إلى  اخلجولة 
يف  فمعلماتي  كبيرة،  مجموعة  أمام  احلديث  على  أجرؤ 
يتقبل  لم  املرحلة  هذه  يف  أما  ذلك،  يتقبلن  كن  املدرسة 
األساتذة ذلك، فعدم مشاركتي أثر على تقديري النهائي. 
ذات مرة، قال لي األستاذ عندما سلمنا نتائج امتحان يف 
اإلدارة املالية »كيف قدرتي تغشي وحتصلي على العالمة 
األيام تقدم اإلجابة  لم أجب، فتركت  الكاملة؟«. ببساطة 
لألستاذ. وفعاًل، يف االمتحانات األخرى، كنت أحصل على 
عالمات أعلى من عالمات زمالئي وزميالتي، وهذا الذي 
الذاتي وليس غشاً  أقنع أساتذتي بأن ذلك هو مجهودي 
من أحد. كانت شخصيتي املعتمة هي السبب، فأنا ال أحب 
ويتكلم،  يتحدث  أن  يحب  داخلي شخص  أحتدث، يف  أن 
كله،  العالم  أمام  بل  صغيرة  مجموعة  أمام  فقط  ليس 
رمبا كان اختياري لدراسة إدارة األعمال بعد انتهائي من 
التعامل مع  املدرسة، هو اختيار خاطئ، ألنها حتتاج إلى 
الناس، لذلك قررت أال أتقدم لوظيفة يف هذا املجال، وال 
حتى غيره، ألنني لم أَر يف نفسي القدرة على العمل خارج 

املنزل، فاملجتمع ال يقبل أو يعترف مبثل هذه الشخصية.

حيث  العمل،  عرض  لي  فقدمت  دورها،  لعبت  الصدفة 

إن  املديرة  لي  قالت  الروضة،  يف  لطفلي  زيارة  يف  كنت 
البداية،  يف  ترددت  الروضة.  يف  شاغرة  وظيفة  هناك 
وأنا ال  أطفال صغار،  أتعامل مع  أن  لي  كيف  وتساءلت، 
أحتمل صراخ طفل واحد يف بيتي، كنت أقول للمعلمات 
عند زيارتي لطفلي »اهلل يكون بعونكم، كيف تتحملون كل 
هذا اإلزعاج؟«. يف النهاية، قبلت وذهبت إلى الروضة يف 
أول يوم لي، وإذ باملديرة تعتذر مني وأخبرتني بأن معلمة 
»أجت  نفسي  قلت يف  وقتها  الشاغر.  ومألت  جاءت  قد 
منك ما أجت مني«، ولكن ما هي إال فترة قصيرة جداً، 
وإذ باملديرة تتصل بي مرة أخرى، وتقول لي إنها بحاجة 
ملعلمة ولشغل املكان نفسه الذي طلبت مني أن أشغله يف 
املرة املاضية، فقلت لنفسي رمبا هو قدري أن أكون معلمة 

روضة »بجرب أفضل من ملل البيت«.

تحدٍّ مع ذاتي

بدأ أول يوم لي يف الروضة، لم يكن لألطفال الذين سوف 
أدرسهم صف مستقل ومغلق، ليس هذا فحسب، بل هو 
خالل  معلمات  ثالث  عليه  تبدلت  الذي  الوحيد  الصف 
فصل واحد، وأنا الرابعة. قدمت إليهم مع بداية الفصل 
على  اعتادوا  فكلما  عليهم،  وحزنت  بهم  شعرت  الثاني، 
ليبدأ مشوارهم مع معلمة جديدة. عندها  معلمة تذهب 
قررت أن أبقى معهم حتى نهاية الفصل الدراسي، قدمت 
لهم الشعور باالطمئنان الذي هم بحاجة إليه، وألنني ال 
أن  احتجت  التمهيدي،  أطفال  مع  العمل  طبيعة  أعرف 
أكون يف أول أسبوع، ويف الفترة الصباحية، مع معلمة ذات 
اتبع  فكنت  الدراسي،  النهار  بقية  أما  منها،  أتعلم  خبرة 
البرنامج اليومي للروضة، بعد األسبوع األول كنت أتلقى 
التعليمات اليومية، وأنا أتولى زمام األمور طيلة اليوم، إلى 
أن أصبحت أملس التغير الذي طرأ على األطفال، عندها 
بدأت أجد طريقتي اخلاصة يف التعليم، طريقة تتلخص 
تخرج  أن  إلى  ثقتهم  واكسب  معهم  اعمل  تنجح  كي  يف: 
أطفالي مبستوى عال وغير متوقع من معلمة جديدة ليس 
لها معرفة أو خبرة يف هذا املجال، الشيء الذي شدني 

ألكمل يف هذا املجال بدافعية أكبر وشغف أشد.

مكاناً  لنفسي  وصنعت  الروضة،  هذه  يف  نفسي  أثبتُّ 
أصبحت  نعم  فتره قصيرة،  ويف  املجال،  هذا  يف  متميزاً 
معلمة  الصدفة  مني  صنعت  القول،  صح  إن  أو  معلمة، 
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حتفظ األطفال القرآن، وتعلم احلروف واألعداد واملفاهيم 
الرياضية البسيطة، تلعب معهم، أو يلعبون معها، وإن قلت 
بأيديهم  أراهم جميعاً حولي ميسكون  بالبرد،  لهم أشعر 
الصغيرة بيدي، ليمدوني بالدفء، فآخذ من دفء أيديهم 

الصغيرة احلب والثقة واألمل.

اتصال آخر ودورة تدري�بية

واألناشيد  احلروف  تعليم  هو  التعليم  أن  أعتقد  كنت 
القراءة  على  مقدرتهم  هو  التعلم  ومقياس  واألعداد، 
مهارات  جميعها  أن  أعلم  لم  والطرح.  واجلمع  والتهجئة 
ويعيدها  املقبلة،  السنوات  يف  الطفل  يتعلمها  سوف 
يف  الروضة  مديرة  من  اتصاالً  تلقيت  أن  إلى  ويكررها 
العطلة الصيفية غّير حياتي، »دورة تدريبية مع مؤسسة 
عبد احملسن القطان«. ذهبت يف اليوم التالي إلى الدورة، 
مربيات  من  األول  الفوج  بتخريج  احتفال  هناك  وكان 
الطفولة املبكرة، ُقدمت من خالله بعض املشاريع، وألنني 
ماذا  فضولي،  ثار  قدمنه،  الذي  العمل  طبيعة  أفهم  لم 

يفعلون؟ وكيف؟

الدرجة؟  هذه  إلى  ومندمجون  مستمتعون  األطفال  ملاذا 

عباءة  حول  األول  املساق  يف  األول  لقائي  منذ  وبالفعل 
أتعلم عنها  أن  وأحببت  الطريقة،  لتلك  اخلبير، اجنذبت 
أكثر وأكثر. تولدت لدي رغبة يف التغيير، تغيير طريقتي 
ونختبر  معاً  نتعلم  وطالبي  أنا  فأصبحت  التعليم،  يف 
البعض، نتساءل نبحث  آراء بعضنا  األشياء سوياً، نتقبل 
ذواتنا  نصنع  املهام،  نتشارك  والبدائل،  احللول  ونقدم 
نصقل شخصياتنا، ننحت مستقبلنا معاً، لنترك بصمة يف 

املاضي، تكتب لنا املستقبل الذي نرنو إليه.

عباءة الخبري كمشروع تعلم لي ولطالبي

علمت وتعلمت عبر منهجية عباءة اخلبير، فصممت العديد 
من املشاريع التطبيقية، ومنها هذا املشروع الذي هدفت 
من خالله أن يتعلم األطفال عن أجدادهم، وينظرون لهم 
بنظرة مختلفة، يتعرفون على احتياجاتهم، يضعون انفسهم 
يف مكانهم، كيف ميكن أن يشعروا باللحظة التي يفقدون 
فيها قدرتهم على احلركة بسهولة، اللحظة التي يفقدون 
فيها قوتهم، ليس ذلك فقط، بل وأن يعرف األطفال كبار 
السن أكثر، أردت أن يروا اجلانب اآلخر لكبار السن الذي 
يحتم علينا أن نقدرهم ونحترم خبرتهم الطويلة يف احلياة، 
ونقدم  واالحترام،  بالتقدير  نشعرهم  مشاعرهم،  نحترم 

أبو صبيح تعرض أعمال األطفال وحتاورهم حول ما قاموا به.
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لهم الدعم املستمر فطفل اليوم هو شاب الغد هو نفسه 
كان  املشروع،  هذا  يف  العمل  أثناء  ففي  املستقبل،  مسن 
األطفال ليسوا يف عمرهم، ولكن كبار يف عمق تفكيرهم 
يف املواقف التي يوضعون فيها، كيف ينصب تفكيرهم يف 
من خالله  ليقدموا  األفضل  احلل  واختيار  احللول  وضع 
اجتاهها،  باملسؤولية  شعروا  مسنة  لسيدة  املساعدة 
التي  مشاكلها  على  والقضاء  االبتسامة  لوجهها  فأعادوا 
الذي  بيتها  فأصلحوا  احللول،  لها  يجدوا  بأن  أوكلتهم 
الوحدة  على  قضوا  كما  منه،  تخرجها  أن  الدولة  أرادت 
يضم  مكان  إلى  بيتها  حولوا  بأن  منها  تعاني  كانت  التي 
يدوية تعود إليهم بالدخل  مسنني آخرين، ينتجون أعماالً 
املادي واملعنوي أيضاً، كما أقنعوا ابنها الذي عاد إليها بعد 

سنني طولة، ويريد أن يبيع البيت بالعدول عن ذلك.

فيه عن  الدراما  آخر، حتدثت  أيضاً يف مشروع  وعلمنا 
الثالثة«.  واألطفال  »الغولة  وهي  خرافية  شعبية  قصة 
رغبت أن أتعرف مع األطفال على أساس تلك املخاوف 
العميقة التي سكنت فينا نحن الكبار، وبدأنا نحن أيضاً 
مرة  معهم  الدائرة  تدور  ال  وكي  أطفالنا،  يف  زرعها  يف 
التي  املخاوف  تلك  أساس  عن  يبحثوا  أن  أردت  أخرى، 
العمل على  الزمن، فنتعرف من خالل هذا  صنعت عبر 
اآلخر املختلف، الذي ال نتقبله ملجرد االختالف يف شكله 
أو بشاعة وجهه، دون أن نعطيهم الفرصة ليتحدثوا عن 
أنفسهم، فمن خالل العمل، عرف األطفال أن الغولة هي 
فغير  مؤذية،  غير  وهي  عنا،  غريباً  وليس  عادي،  كائن 
معها  تعاطفوا  أنهم  بدليل  عنها،  انطباعهم  األطفال 
لها أرضها، وحلوا  ووافقوا على أن يساعدوها، فزرعوا 
أنهم  إلى  وتوصلوا  تواجهها،  كانت  التي  املشكالت  لها 
توفر عليهم  أن يستفيدوا من حجمها، ألنها  يستطيعون 
الوقت واجلهد، وتستطيع أن تنجز املهام بوقت قياسي، 
نحوها،  بلدتهم  سكان  نظر  وجهة  تغيير  يف  وساهموا 
وخلصوها  بلدتهم،  يف  بيتاً  لها  فبنوا  بذلك،  وأقنعوهم 

وعائلتها من نبذ املجتمع وإقصائه لهم.

حتى شخصيتي لم تنُج

التعليم  يف  طريقتي  يف  التدريبية  الدورة  هذه  تغير  لم 
التعامل  الالمبالية اجتاه  بل غيرت يف شخصيتي  فقط، 
أطفالي  من  أتقبل  أكن  فلم  أسرتي،  ومع  اآلخرين،  مع 

قالب  صنع  أو  الطعام  طاولة  إعداد  يف  لي  مساعدتهم 
األن،  أما  وراقبوا،  فقط،  اجلسوا  لهم  أقول  كنت  حلوى، 
فأنا أقبل مشاركتهم لي حتى لو أفسدوا القالب »ودمروا 
أيديهم  إذا صنعته  أطيب  يكون  احللوى  فمذاق  املطبخ«، 
أستغرب من طفلتي عندما  فلم  كان محترقاً«،  لو  »حتى 
الرغم من  تذوقته على  قالب حلوى  أطيب  إنه  لي  قالت 

أنه كان محترقاً.

أنني  أربعة وثالثني عاماً، ال أحتسب  اآلن أصبح عمري 
عشت  ألنني  األخيرة،  األربعة  األعوام  سوى  منها  عشت 
فيها طفولتي وشبابي وصنعت فيها شخصيتي املستقلة، 
فتركت ظلي وبحثت عن نفسي يف رحم احلياة، ألجد رقية 

صبح من جديد، رقية التي تستعيد ما فقدت.

روضة سنابل اإلميان- بيت اجزا

أبو صبيح واألطفال خالل نشاط حول حماية البيئة باستخدام 
الدراما يف التعليم )القدس، 2013(.
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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.

روضة طيور اجلنة - قبالن

جانب من تطبيقات املربية سندس عابد مع أطفال روضة طيور اجلنة/قبالن.
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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 نر 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

املربية سمرين تشارك يف لقاءات التكون املهني ملربيات الطفولة املبكرة/ برنامج البحث والتطوير التربوي، 2017.
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بدأت رحلة البحث عن الوظيفة، تقدمت المتحان التربية 
أكثر من مرة، وأخيراً جنحت وقابلت، إال أن الوظيفة لم 
تأِت بعد.  سنوات مرت منذ تخرجي من اجلامعة، بدأت 
أن  من  الرغم  وعلى  األمل،  وفقدان  باليأس  فيها  أشعر 
نحو  اخلطوة  من  بكثير  أسهل  كانت  العمل  إلى  اخلطوة 
مرة،  من  أكثر  نفسي  إلى  تسرب  اليأس  فإن  الدراسة، 
إلى  حتتاج  قريتي  يف  الروضات  إحدى  أن  سمعت  حتى 
معلمة تعمل فيها، ومبا أن أحد أقاربي كان من املشرفني 
املباشرين على الروضة، استطاع مساعدتي يف احلصول 
على هذه الوظيفة معلمًة لصف فيها.  لكن عندما عرفت 
وقع  كان  سنوات،  أربع  بعمر  أطفال  معلمة  سأكون  أني 
أحب  لم  التي  فأنا  مبالغة،  بدون  كالكارثة  عليَّ  اخلبر 
أكون  ألن  ستؤهلني  ألنها  يوماً  االبتدائية  التربية  دراسة 
أنا  األول حتى اخلامس فقط، وها  للصفوف من  معلمة 
أحصل على وظيفة أعمل فيها معلمة أطفال بعمر الرابعة، 

يا حلظي السيئ!

إنه اليوم األول يف العمل، أناس جدد ووجوه أطفال بريئة 
من  والكثير  واخلوف،  بالرهبة  إليها شعرت  نظرت  كلما 
الشديد،  الصداع  لي  فتسبب  رأسي،  يف  تنهال  األسئلة 

ثمة شيء جديد يحدث 
في الصف المجاور

فردوس ريان

فأنا أم لطفلني، أعجز أحياناً عن إيجاد الطريقة املناسبة 
للتعامل معهما، فكيف اآلن سأتعامل مع 18 طفاًل؟

معلمة جديدة ليست عندي أي جتربة يف تعليم األطفال، 
روضة  معلمة  أكون  أن  أريد  أكن  لم  أنني  مرارة  واألكثر 
بأي شكل من األشكال، فالسؤال كان هل سأجنح يف هذه 
املعلمات  إحدى  من  نفسي؟ طلبت  التجربة؟ هل سأثبت 
»فداء«، قلت لها »ظلوا تفقدوني .. قد ال أكمل اليوم، ظلي 

مري علي، شويف هل أعمل صح أو ال؟«.

النهار كيف  واملديرة مشكورة على سير  أطلعتني زميلتي 
سأبدأ  الصف،  غرفة  يف  األطفال  مع  سأكون  سيكون، 
تعتمده  الذي  املوضوع  حول  الصباح  بحديث  نهاري 
الروضة لهذه الفترة، ثم ستكون فترة تركيز لغوي أو منطق 
ينتهي  حتى  وهكذا   ... استراحة  ثم  إفطار،  ثم  رياضي، 

النهار التقليدي.

ال أنكر أن األيام األولى كانت صعبة ومزعجة، كدت مرات 
عدة أن أفقد السيطرة، وكثيراً ما قلت يف نفسي العمل 
مع األطفال صعب، ولم أحب املوضوع كثيراً، فحلم حياتي 
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أن أكون معلمة لغة إجنليزية للمرحلة اإلعدادية، وعشقي 
للغة اإلجنليزية، أصبحت اآلن معلمة رياض أطفال  كان 

وانتهى األمر ... .

لكن، وما أن انتهى العام حتى تعلقت باألطفال، وهم، أيضاً، 
أحبوني وتعلقوا بي، ورمبا أحببتهم ألنهم أحبوني، وعلى 
الرغم من أنني لم أكن معلمة باملعني املهني، فإن حبهم لي 
وبراءتهم واعتمادهم علي، دفعني إلى حبهم.  كنت دائماً 
أتعامل معهم على أنهم كائنات حتتاج إلى مساعدة، كان 
عندي هوس أن أساعدهم، أردت أن أعمل كل شيء لهم 
وعنهم، وكنت بدل أن أعلمهم أعمل لهم، جعلتهم يعتمدون 
، تعبت كثيراً، إال أن تعبي كان من باب إحساسي أن  عليِّ
أعمل ما هو صحيح، يف النهاية لم أعلمهم االستقاللية، 

بل علمتهم كيف يعتمدون علي.

معلمة  أكون  أن  حلم   ... جديد  حلم  بدأ  العام  هذا  بعد 
شيء  يحدث  زميلتي  صف  يف  أن  الحظت  لقد  جديدة، 
عن  خبير  عباءة  أو  دراما  اليوم  عملنا  تقول  جديد، 
أتشوق  صرت  احليوانات،  حديقة  عن  أو  املغناطيس، 
ملعرفة ما الذي تعنيه كلمة دراما أو عباءة اخلبير، وكنت 

كثيراً أخرج من صفي وأذهب إلى صفها وأرى كيف تغير 
ترتيب الصف، وكيف أن الطالب شاركوا يف هذا التغيير، 
أن  وعلمت  يحدث،  جديداً  شيئاً  هناك  أن  أحسست 
مؤسسة عبد احملسن القطان بحاجة إلى معلمات إلكمال 
مشروع التطوير املهني للعام الثاني، فكان أن قررت ومن 
أكون  كيف  أتعلم  لكي  الورشة،  لهذه  أنضم  أن  أعماقي 

معلمة روضة.

هو  زميلتي  صف  يف  اجلديد  لألسلوب  شدني  ما  لعل 
للرجوع  صفها  يف  األطفال  ولهفة  املألوف،  عن  اخلروج 
إلى غرفة الصف لكي يكملوا ما بدأوا به، فكيف أصبح 
أحب  من  الصف  خارج  استراحتهم  كانت  التي  األطفال 
يتعلمونه  ما  يحبون  أطفال  إلى  وحتولهم  لهم،  الساعات 

ويتشوقون إلكمال ما بدأوا.

لقاء  األحمر،  الهالل  األول يف  اللقاء  كان   ،2011 آب  يف 
يحمل رهبة كبيرة، فكل ما هو جديد له رهبة، ومع عدد 
كبير من املعلمات، وأستاذ كنا قد سمعنا عن مهاراته يف 
لقاءات ملعلمات سابقات، ولكن ما أن بدأ اللقاء حتى زالت 
تلك الرهبة أو تالشت تدريجياً، وألن ما خلصت به هو 

املربية فردوس ريان يف حلقة مع أطفال روضة اإلميان- بيرنباال خالل نشاط باستخدام نهج عباءة اخلبير.
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أن الطفل ليس كائناً بحاجة إلى املساعدة، بل هو إنسان 
بحاجة إلى روية وهدوء وإصغاء لكي يكبر كإنسان، إنسان 

يتعلم من خالل التجربة واالكتشاف واالستقصاء.

اكتسبت الكثير من املهارات خالل مشاركتي يف املشروع، 
وعملت على إدخالها يف طريقتي للتعليم من خالل الدراما 
األدوار،  ولعب  والقيادة،  التخطيط،  يف  اخلبير  وعباءة 
حل  عن  مسؤوالً  يكون  الصف  طالب  من  فريق  وعمل 

املشكالت.

وألني كنت متشوقة كثيراً لتطبيق ما تعلمت من مساقات، 
كان  خبير.   عباءة  لعمل  املبادرات  املعلمات  من  كنت 
املوضوع عن العش، وال أنكر أن أخطاء كثيرة وقعت بها، 

إال أن التعلم ال ميكن أن يحدث دون الوقوع باخلطأ؟

حماية  عن  فيها  مسؤولني  األطفال  كان  جميلة  جتربة 
تبني  وكيف  الطيور،  تكاثر  طرق  على  تعرفوا  الطيور، 
كيف  تعلموا  تتغذى،  ماذا  وعلى  أعشاشها،  العصافير 
يعتنون بالبيض، وماذا يحتاج البيض حتى يفقس ويخرج 
الن  العش،  هذا  بحماية  وتعهدنا  الصغير،  الصوص  منه 
فتركته،  ما  خلطر  تعرضت  أو  ما  أمر  من  خافت  األم 
لذلك كنا مسؤولني عنهم اآلن.  حولنا غرفة الصف إلى 
شركة الطائر الصغير، صنعنا مكاتبنا وأجرينا انتخابات 
للشركة، عيَّنا موظفني مسؤولني ومديراً وسكرتيرة ومديراً 
لشؤون املوظفني.  كانت من أجمل األيام التي قضيناها، 
كما متشوقني مشدودين، ننظر إلى املعلمة التي أصبحت 
تقف تشاهد وتوجه فقط دون إعطاء أوامر، دون تدخل 

مباشر يف عمل األطفال.

التجارب  أجمل  ومن  بل  ناجحة،  ما  نوعاً  جتربة  كانت 
مدى  تظهر  الصور  ولعل  فيها،  شاركت  التي  واملشاريع 

سعادة واندماج األطفال يف العمل والتجربة اجلديدة.

قمت بعمل جتربة أخرى كانت عن الطب البيطري والعناية 
كمعلمة  عملي  على  كثيراً  أثرت  والتجربة  باحليوانات، 
دراما وعباءة خبير، ولعل من أجمل املواقف التي جعلتني 
أقف عندها وأفكر كثيراً، كيف كنت معلمة تقليدية تلقن 
وحتولي  عقولهم،  يف  حشواً  يحشونها  معلومات  أطفالها 
إلى معلمة أو مرشدة لهؤالء األطفال من خالل االستماع 

من  بأنفسهم  ليتعلموا  لألطفال  املجال  وإعطاء  أكثر، 
خالل التجربة.  هذا املوقف حدث مع الطفلة »فاطمة« 
منهم  طلبت  فعندما  السادس،  الصف  اآلن يف  هي  التي 
حتضير أنفسهم لندخل إلى الكهف وإحضار املواد التي 
رمبا تساعدنا على الدخول، حيث ذهبت مسرعة إلى ركن 
على  القصة  غالف  بلف  وقامت  قدمية،  قصصاً  يحوي 
شكل أسطواني، وقالت: مس هذا مصباح ضوء، أكيد رح 

نحتاج له عشان جوا الكهف أكيد عتمة كثير.

أعجبني كيف فكرت هذه الطفلة الصغيرة، فهي على علم 
أن داخل الكهف معتم، وأن املصباح هو مصدر من مصادر 
ما  وحولت  األفكار  وربطت  فكرت  كيف  واألهم  الضوء، 
تعرف إلى عمل حتتاجه، فهل حتتاج مني إلى تلقني وتعليم 

حلروف وأعداد.

وعندما  طرقاً،  ورقتها  على  رسمت  -هبة-  أخرى  طفلة 
يا مس خريطة، ومكتوب فيها على  سألها قالت: »هذي 
هذه  كانت  إذا  إال  ندخل  لن  أننا  »الكهف«،  املغارة  باب 
اخلريطة معنا.  عندما سمعت وأدركت ما قالت، ابتسمت 
وأيقنت عندها أنني اآلن بدأت على الطريق الصحيح يف 

تعليم هؤالء الصغار الكبار.

مع  تعاملي  أن  نفسي  على  عهداً  اتخذت  بعدها  ولعلي 
إليهم  أصغي  وأن  وروية،  بهدوء  يكون  أن  يجب  األطفال 
األوامر  إعطاء  من  بدالً  معهم،  بالعمل  وأستمتع  أكثر، 
استخدمنا  »نحن«،  لغة  أستخدم  والتوجيهات.  أصبحت 
أدوات من البيئة، أصبحت أروي القصة لألطفال مبهارة 
التعلم،  عملية  يف  ومثمر  فعال  كجزء  واستخدمها  أكثر، 
طريقة  يختار  الذي  الطفل  هو  صفي  يف  الطفل  أصبح 
واالستقصاء  االكتشاف  عن طريق  للنتائج  ويصل  تعلمه، 
واحلوار البناء، أصبح نهجي اآلن هو »معرفة شيء عن كل 

شيء، ومعرفة كل شيء عن شيء«.

التي مرت علي  ولعل جائزتي بعد هذه السنوات الثالث 
مشاركتي يف  من ضمنها  كان  عدة،  أعمل مبشاريع  وأنا 
مربيات  مبنتدى  االشتراك  ثم  املعلمني،  تبادل  مشروع 
رياض األطفال، وما ترتب عليه من لقاءات فاعلة وناجحة 
ولدت لدي زحماً وشغفاً جديدين للتحضير للقاء واملشاركة 
كانت  الكبرى  اجلائزة  ولكن  اللقاءات.   تلك  يف  الفاعلة 
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اشتراكي يف اليوم الدراسي املفتوح عن عملنا على مدار 
ثالث سنوات كمربيات رياض أطفال، عملنا مشاريع عدة 
يف الدراما وعباءة اخلبير، ولن أنسى، ولو حلظة، الزاوية 
اخلاصة التي عرضت فيها عملي يف مشروع العش والطب 
البيطري من خالل الصور واأليقونات التي استخدمتها يف 
من  فيها  الصور  إلى  تنظر  مختلفة  وجوه  ومرور  عملي، 
الكثير من الفضول والتساؤل، مع ابتسامة لم أكن أدري 
هل أنا أشعر بالفخر أم بالسعادة أم باخلوف من املسؤولية 
التي ستترتب علي هذا اليوم.  أصبحت أعمالي تعرض 
يف يوم دراسي، وهذا جعلني أدرك أنني أصبحت معلمة 
تنتج مع أطفالها، أصبح العمل مبنياً، وينفذ بشكل قصة 
تعرض أمام الناس، ويتساءل آخرون كيف نقل هذا الشكل 
من التعليم فردوس املعلمة التي كان شغفها أن تكون معلمة 
للغة اإلجنليزية، إلى فردوس اإلنسانة التي أصبحت تنظر 
واإلنتاج،  العطاء  على  قادرون  أناس  بأنهم  األطفال  إلى 
القليل من اإلصغاء للطالب وللذات، ويستطيع  اجلواب: 
أي معلم أو إنسان أن يستفيد من تفكيرهم ومن فضولهم 

وخيالهم.

هو  خاطري  يف  اآلن  ويجول  نفسي  يف  غّير  ما  أكثر  ولعل 
مرور املعلمة »فداء« ونظرها ملا نعمل أنا واألطفال، متر وترى 
ال  لدرجة  ويتكلمون  وينتجون  يفكرون  مشروع  يف  الطالب 
يلمحون من يدخل أو يخرج، فداء متر اآلن لترى ما نقوم به 
من عمل، وليس لكي تنقذني وترشدني إلى ما يجب أن أفعل.

يف أول يوم ذهبت إلى حضور ورشة ضمن مشروع التكون 
املهني يف مؤسسة عبد احملسن القطان، سمعت من املدرب 
عبارة »املعرفة تبنى أكثر من كونها تعرف أو تكتشف، حيث 
أن املعاني ترتبط بالسياق الذي تنشأ فيه، وباملنظور الذي 
ترى من خالله«.  أعجبتني الصياغة، وفكرت يف العبارة 
عندما خضت  لكن  الكثير،  منه  أفهم  ولم  تربوي،  كمبدأ 
التجربة وعشت مفاهيم السياق وحتاور املنظورات أثناء 
االنخراط، ورأيت كيف كٌلّ منا يبني معرفته، لم أعد أقف 
ألني عشتها  بها،  املقصود  ما  وأفهم  أحللها  لكي  عندها 

بكل ما فيها من معنى.

روضة اإلميان - بيرنباال

املربية ريان مع أطفال الروضة خالل نشاط باستخدام نهج عباءة اخلبير.
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أنا براءة ... أتيت إلى هذا العالم يف املوعد املناسب حني 
كان اجلميع بانتظار نتيجة محاكمة والدي يف ذلك اليوم.  
ولدت وحصل أبي على البراءة، فسميت براءة.  لوال هذا 
أو  فاطمة  أو  حليمة  اسمي  لكان  املصادفة،  وهذه  اليوم 
حتى سعدية.  دوماً كنت ممتنة لهذا احلدث، حدث تبرئة 
االسم  منحني  لكنه  حينها،  أعرفه  أكن  لم  الذي  والدي 

الذي أحببت.

اسم لفتاة حملت منه الكثير من الصفات إلى أن أجبرتها 
مرحلة  من  بسرعة  لتنتقل  عنه،  التخلي  على  احلياة 
أنها  بحكم  املبكرة  املسؤولية  مرحلة حتمل  إلى  الطفولة 
االبنة البكر يف عائلتها، حيث كان علي أن أساعد أمي يف 
االهتمام باملنزل، ورعاية أخوتي الصغار، كنت ّظل أمي، 

حتى نسيت أنني طفلة، فاندمجت يف أدوارها.

مرت السنوات فكبرت بأسرع مما توقعت، وتركت خلفي 
طفولة لم أعد أتذكر منها سوى الروضة التي كنت فيها، 

وبعض القصص التي رسخت يف ذاكرتي حتى اليوم.

معهم ..
استعدت طفولتي!

براءة حميدان

لست المحاسبة أنا المعلمة

لم أتخيل يف يوم أنني سوف أصبح معلمة، كان حلمي أن 
أصبح محاسبة.  »بدون نقاش، هذا هو املطلوب« .. جملة 
حتى  علموني،  الذين  املعلمني  ألسنة  على  كثيراً  ترددت 
كرهت مهنة التعليم، ألنها أشعرتني بأننا كطالب يف وضع 
العبيد، املعلمة وحدها هي احلاكم، وكل ما علينا هو تلقي 

األوامر وتنفيذها فقط.

أنهيت الثانوية العامة، ولم ألتحق باجلامعة، فقررت أمي 
أن تشغلني يف إحدى الروضات ألعمل بها معلمة، فوافقت 
حتى  الفراغ  وقت  بها  ألمأل  مؤقتة،  فترة  تكون  أن  على 
احملاسبة  تخصص  ودراسة  باجلامعة،  لاللتحاق  أعود 

الذي طاملا حلمت به.

بدأت متطوعة يف إحدى الرياض وبدأت تدور يف رأسي 
لفترة  تفكيري  التي سيطرت على  التساؤالت  من  الكثير 
من الزمن، كيف سأصبح معلمه وأنا من يحتاج إلى من 
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يعلمه؟ كيف سأتعامل مع تلك املخلوقات الصغيرة؟ ماذا 
سوف أقول لهم؟ وكيف سأقضي وقتي معهم؟ كيف أصغي 
أطفال  مع  أعيش  كيف  إلي؟  يصغي  ملن  أحتاج  وأنا  لهم 
بدأت  مني؟  سلبت  قد  طفولتي  بينما  طفولتهم  يعيشون 
ممارستي لتلك املهنة، أتنقل من صف إلى آخر يف الروضة 
التي تطوعت بها، أتعلم من هذه املربية ومن تلك.  بدأت 
املسافة بيني وبني األطفال تتقلص، حتى بدأت طفولتي 
تصحو من غفوتها، فعدت أحب اللعب من جديد، أستمتع 
بسماع القصص وأتلهف ملعرفة نهاياتها.  اكتسبت الكثير 
من املفاهيم اجلديدة يف املهنة.  أصبحت أشعر بأن عقلي 
أكثر مرونة من السابق، حتى أن أمي كانت تقول لي »من 
عليها  أرد  كنت  منهم«.   صار  يوماً  أربعني  القوم  عاشر 
قائلة: هذا ما أردته، أن أصبح مربية أطفال، فعدت معهم 

من جديد ألعيش طفولتي.

انتقلت ألعمل مربية  العمل متطوعة،  بعد مرور سنة يف 
بوظيفة كاملة يف الروضة نفسها.  عملت فيها ملدة سنتني 
من  تعلمتها  التي  الطريقة  األطفال  تعليم  على  متتاليتني 
املعلم  مهنة  فيهما  مارست  سنتان  األخريات.   املربيات 

التقليدي، كنت فيهما أنا املتحكم وكانوا هم العبيد.

إنها الدراما

الروضة  يف  تعمالن  لي  زميلتان  كانت  السنتني،  تلك  يف 
مؤسسة  مع  املبكرة  للطفولة  ببرنامج  ملتحقتني  نفسها 
عبد احملسن القطان، كنت أزورهما يف صفوفهما أحياناً، 
ال  غريبة  رسومات  صفي،  يف  أراها  ال  أشياء  فأشاهد 
أعرف ما هي، أشياء كثيرة يقولها األطفال ال أعرف ماذا 
الذي  وما  األشياء،  تلك  ماهية  عن  كثيراً  تساءلت  تعني، 
يحصل يف صفيهما، فكانت تأتيني اإلجابة كاملعتاد: إنها 
تتحدثان  أنهما  ذهني  إلى  مباشرة  يتبادر  فكان  الدراما، 
عن املسرح والتمثيل، لكنهما كانتا تصران على أنها ليست 
مسرحاً، بل هي مشاريع متخيلة تشبه ما يحدث يف احلياة 

الواقعية، واألطفال فيها يلعبون أدواراً وال ميثلون.

لم أفهم عمَّ تتحدثان، إلى أن أخبرتني إحدى املربيات بأن 
اجلزء الثاني من املشروع يتطلب أن تنفذه مع مربية أخرى، 
ويف صف آخر غير صفها، رحبت جداً بالفكرة، ودعوتها 
تطبيقها  مشاهدة  هو  دوري  كان  حيث  للعمل يف صفي، 
للمشروع مع أطفالي، وأنا أقوم بتسجيل ما يحدث أمامي.  
انتابتني حينها بعض املخاوف والتساؤالت: هل سينخرط 

جانب من تطبيقات رياض األطفال التي تقوم بها املربية براءة حميدان مع األطفال يف روضة سنابل اإلميان/ بيت إجزا.
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تعلمهم  أخرى  معلمة  املشروع؟ هل سيتقبلون  طالبي يف 
غيري؟ هل سيغطي املشروع مناطق تعلم يف املنهاج؟ هل 

سيتعلم األطفال أشياء جديدة عبر عملهم يف املشروع؟

لم يعد الطالب عبيدًا

وبعد فترة وجيزة من عمل املربية يف صفي، استطعت أن 
أجد إجابات ملعظم تساؤالتي، فما رأيته كان مدهشاً لي 
حقاً، لم تعد فيه املربية حاكمة، ولم يعد الطالب عبيداً، بل 
أصبحوا معاً أصحاب مشروع، مربية وأطفال يجلسون معاً 
على السجادة، يتخيلون معاً، يعملون كما لو أنهم يف احلياة 
احلقيقية، يتشاركون األفكار ويصنعون معاً القرارات، هذا 

ما كنت أبحث عنه، هذا ما أريد أن أتعلمه مع طالبي.

الثانية،  دورتها  وطرحت  األولى،  دورتها  املؤسسة  أنهت 
مع  اخلاصة  رحلتي  بدأت  هنا  بها،  للمشاركة  فأسرعت 
أطفالي  يعد  لم  اخلاص،  مشروعنا  لنا  أصبح  أطفالي، 
أصبحوا  بل  الرابعة،  يف  أطفال  بعمر  ويعملون  يفكرون 

معرفة  ذوو  أنهم  لو  كما  ويفكرون  يعملون  كبار،  أطفاالً 
وخبرة، ولم أعد أنا تلك املعلمة التي كانت قبل سنتني بل 
أصبحت معلمة تتعلم من جديد، حينها شعرت باإلجناز 
والتطور الكبيرين، فالتحقت بعدها بـ »املدرسة الصيفية: 
البحث  برنامج  ينظمها  التي  تعلمي«  سياق  يف  الدراما 
والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان سنوياً 
يف مدينة جرش باألردن، فازداد تعلقي باملوضوع، وأصبح 
منهجاً لعملي، أعادني من جديد لطفولتي األولى، فأحببت 

التعليم كما لو أنني أعلم للسنة األولى.

صحيح أن القدر يرسم لنا طريقنا، لكنني أؤمن، أيضاً، 
بأن هناك مكاناً للمعجزات التي حتدث لشخص تغير فيه 
القطان  احملسن  عبد  مبؤسسة  وااللتحاق  حياته،  مسار 
كان املعجزة بالنسبة لي، وشكل نقلة نوعية يف حياتي لي 
وملهنتي التي أصبحت متثل كل حياتي، والتي ال أستطيع 

أن أستغني عنها ألنها مصدر قوتي.

روضة سنابل اإلميان- بيت اجزا

جانب من التطبيقات.
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»عروب« جتلس بجواري، وكان األطفال يحبون االقتراب من 
املعلمة، أو من العروس، وبخاصة أنا، ألني لم أكن بيضاء 
مثل أخوتي. فقد كنت أحب أن جتلس املعلمة على مقعدي.

أما معلمة الرياضيات، فكانت قوية وشديدة، كنت أخاف 
منها، كنت كلما أمر عنها تغني لي أغنية عن اسمي، ألنه 

اسم ابنتها أيضاً.

البحث  دراسة  إلى  أميل  وكنت  التوجيهي،  من  تخرجت 
اجلنائي. كان أبي يسافر ويحكي لي عن السفر والبحث، 
كنت أريد أن أكون قريبة من عمل أبي )البحث اجلنائي(، 
عمله  يف  منخرط  وهو  أبي  أرى  كنت  عميق،  بحث  وهو 

ويحبه، وكيف أن عمله مينحه ثقة وقوة.

علم  ويعرف يف  بعمق،  ويفسرها  األشياء  يحلل  أبي  كان 
النفس، وكنت أستمتع عندما أشاهد األفالم معه، أالحظ 
احب  أنا  األشياء.  نهاية  ويتوقع  األحداث  يفسر  كيف 
األشياء عندما تفسر، كان يحكي لي عن الورش والدورات 
التي يعطيها للضباط، ولذلك كان عندي شغف أن أدرس 
البحث اجلنائي. وافق أبي، وأحب أن أتعلم شيئاً قريباً من 

تخصصه وعمله.

أيلول .. موعد متجدد 
للبكاء!

هيا األعرج

أنا هيا. هذا اسمي، أمي أطلقت عليَّ هذا االسم، أمي 
أردنية األصل وحتب هذا االسم. ولدت يف األول من أيلول، 
وبشهر  املدرسي،  الدوام  ببداية  ارتبط  الذي  املولد  ذلك 
يطلق عليه يف بلدي أيلول األسود. ولدت يف هذا الشهر، 
شهر بكاء األطفال على أبواب املدارس وهم يفترقون عن 
أمهاتهم باجتاه مقاعد الدراسة. يف هذا الشهر ولدت هيا 
بعد  بنت سمراء  الثانية يف األسرة،  البنت  أنا،  التي هي 
سبع صبيان وأخت شقراء، بنت ليس مرحباً بها، لدرجة 
أن جدتها ترفض أن تقبلها وتقول: ال نريدها، نريد صبياً 

أشقر، فتأتينا فتاة، وسمراء!

ال أذكر أشياء كثيرة بخصوص روضتي، كنت أذهب إلى 
الروضة بشكل متقطع، كنت أسافر إلى األردن كلما ذهبت 
املعلمة  لكن  التاريخ،  أحب  أكن  ولم  أهلها،  لزيارة  أمي 
الصف  يف  معنا  بدأت  مختلفة،  معلمة  كانت  »عروب«، 
الثامن، وجعلتني أحب التاريخ، لم يكن عندها طريقة، لكن 
القصص،  سردها  وطريقة  املقعد،  على  جلوسها  طريقة 
متنحانك حلظات حترر خيالك، وترى األشياء وتسمعها. 

كانت معلمة محبوبة، وهذا هو األهم.

كنت سمراء وقصيرة وأجلس يف املقعد األول. كانت املعلمة 
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معدلي يف التوجيهي لم يعكس مستوى قدراتي، كان هناك 
خطأ طبي حدث مع أخي وأثر على حالته الصحية، خطأ 
أخي  مع  كل مسارات حياتي، خطأ طبي  على  أثر  طبي 
الذي شفي منه لكنه أثر على معدلي فحملته معي كخطأ 
ماذا  التخصص،  عن  أبحث  بدأت  التوجيهي،  بعد  دائم. 

أسجل يف اجلامعة؟

البحث  يف  العسكرية  العلوم  يف  أتخصص  أن  فكرت 
اجلنائي. إنه تخصص والدي ومجال عمله، وقد أحببت 
األثناء  هذه  يف  به.  وأعجابي  ألبي  حبي  من  التخصص 
عادت أمي من األردن، ورفضت هذا التخصص، مدعية 
وإنعاش،  تخدير  ادرس  أن  فقررت  خطر،  تخصص  أنه 
عماًل  تريدين  ملاذا  قائلة:  أخرى،  مرة  أمي  رفضته  لكن 
يزعجك؟ ما املتعة من رؤية أناس ميوتون أمامك؟ وأخيراً 
الوحيد  املكان  هو  هذا  التربوية،  العلوم  كلية  يف  سجلت 

الذي يرضي أمي.

حني قبلت يف الكلية بكيت، ولكن لم أرغب يف أن أزعج 
نهائياً.  التخصص  هذا  أحب  لم  األولى  السنة  يف  أمي، 
الكلية،  يف  وأصدقاء  صديقات  لي  أصبح  بعد  ما  ويف 
الوقت ساعدني  مع  ولكنه  االستمرار،  على  ما ساعدني 
على تقبل تخصصي. ويف نهاية السنة األولى، بدأت يف 
احلصول على فرص عمل، لقد عملت يف روضة يف إعداد 

وسائل تعليمية، ثم توظفت مساعدة مربية.

يف العام 2012، بدأت عملي مربية روضة. يف كل عام، يف 
األول من أيلول، بداية املدرسة والروضة، ذهاب األطفال 
إلى املدارس والروضات ألول مرة، هذا اليوم أكثر يوم يف 
السنة تسمع فيه بكاء األطفال، لكن اليوم األول من أيلول 
ألنه  التاريخ،  يف  بكاًء  األكثر  اليوم  كان   2012 العام  من 
يوم دوامي األول كمربية. يف هذا اليوم بكى كل األطفال، 
وبكت معهم املربية، نعم لقد زاد البكاء صوتاً جديداً، ليس 

هو بكاء طفل، بل بكاء مربية.

لم أكن أعرف يف تلك اللحظة هل أبكي بسبب بكاء األطفال 
أم أني أكمل بكاء 1 أيلول الذي دخلت فيه املدرسة كطالبة، 
أبكي  هل  فيه؟  ولدت  الذي  أيلول   1 بكاء  أكمل  أني  أم 
ميالدي، أم أبكي هذا اليوم ألنه بداية السنة الدراسية، 
أم أبكيه ألنه أصبح قدري؛ قدري أن أصبح مربية تعايش 

البكاء يف هذا اليوم يف كل سنة، نعم سوف أبكي يف هذا 
اليوم من كل عام سوف  اليوم من كل عام، يف مثل هذا 
أتعرف على أطفال جدد، وسوف أبكي معهم، سأبكي مع 
األطفال اجلدد بكاء قدمياً عمره عشرون عاماً، هو بكاء 
تريدها  ال  جدتها  كانت  التي  القصيرة  السمراء  الطفلة 
حني كانت جنيناً، فحملتها أمها وعادت بها إلى األردن. 
امليالد  إنها قصة  األول،  والبكاء  األول  امليالد  إنها قصة 
والبكاء واملهنة؛ قصة الروضة التي بدأت كيوم يف حياتي 

وأصبحت حياتي كلها.

كنت طفلة يف الروضة، لكن لم تكن لي ذكريات كثيرة فيها، 
كنت  أمي،  وحضن  الروضة  بني  حافتها؛  على  كنت  فقد 
أسافر كثيراً مع أمي. لم تكن الروضة مميزة، وال أنا كنت 
القوية،  الطفلة  أكن  لم  عادياً،  شيئاً  كانت  متميزة،  فيها 
ملاذا؟  كنا نخاف منها ال أعرف  كانت هناك طالبة قوية 
قوية وشرسة، كانت تقف على الشارع وتأخذ منا ما تريد 
)خاوة(، كانت تضرب ومتسك البنت من شعرها وجترها، 
لم أكن قوية، ولذلك أحببت يف أبي قوته، وأحببت مهنته 

كي أسترد ما أخذ مني عنوة و»خاوة«.

الصف  كنت يف  عيد،  يوم  بالي،  يغيب عن  ال  يوم  هناك 
األول، لبست مالبس حمراء، أنا البنت القصيرة السمراء 
البسة مالبس حمراء يوم عيد احلب. عندما ظهرت يف 
أول الشارع، وقفت كل الطالبات ينتظرن ما هذا الشيء 
وبدأن  بي  أمسكن  الشارع،  على  يتدحرج  الذي  األحمر 
باقة  كأني هدية عيد احلب، كنت حلظتها   ... يتلقفنني 
 ... اجلميع  أنظار  كنت محط  اليوم،  هذا  أحببت  اليوم، 

كنت مميزة يف هذا اليوم.

عدت إلى حبي؛ علم النفس واإلرشاد، لكنها ليست عودة 
ألني  عدت  والقوة،  التميز  عن  بحثاً  وال  األول،  للحب 
لكي  النفس،  علم  أتعلم  أن  أود  كنت  عملي،  يف  أحتاجه 
أمارس البحث اجلنائي، لكي أقبض على املجرمني. اليوم 
أحبه،  ألني  ليس  النفس،  علم  مجال  يف  أكمل  أن  أريد 
وليس لكي أقبض على املجرمني، أو أحلل قضايا، وأفهم 
أفالم وأفسر العالم. اليوم عندي أطفال؛ أطفال أمهاتهم 
توفيت، هناك طفل توفيت أمه وهي تلده، مقدمة راسه 
بدون شعر؛ ما يعرف بالثعلبة، ولكن بعد البحث لم تكن 
ثعلبة، كان الطفل ينتف شعره. تواصلت مع األب. الولد 
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يجلس على الكرسي منذ مغادرة الروضة حتى يعود لها، 
ألن زوجة األب ال تسمح له باحلركة.

هذا الطفل كان بدايتي. اليوم أريد أن أدرس علم النفس 
وميارس  شعره  ينتف  طفل  الطفل،  هذا  أساعد  كي 
العدوان ميارس  زمالئه، ألن  وعلى  على جسده  العدوان 

عليه، أحتاج علماً يساعدني كي أساعده.

حسن طفل آخر؛ فأول نفس له هو آخر نفس ألمه. ربته 
جدته وأرضعته. وهو يعتبر جدته أمه، وأعمامه إخوانه. 
بحجم  يوماً  يصدم  سوف  ألنه  عليه،  اخلوف  دائمة  أنا 

الفقد الذي سيعرفه.

يف الروضة الكثير من األيتام، وآخرون لعائالت منفصلة، 
ونوع ثالث يعيشون ظروفاً صعبة، عدوان وحترش. عندنا 
برامج  واملدرسة  الروضة  يف  توجد  وال  كثيره،  مشاكل 
وأحاول  حياتهم،  يف  وأبحث  أطفالي،  أعلّم  أنا  إرشاد. 
تقول: هناك من  4 سنوات  أن أساعدهم. طفلة عمرها 
حترش بي ... تعرف املصطلح، فهل ستعرف كيف تدافع 

عن نفسها ... هل يكفي أن تعرف لكي تعيش؟

مرضت  وحني  طريقي،  أجد  وبدأت  أتعافى  بدأت  لقد 
كثيراً،  منها  اقتربت  لقد  لرعايتها،  نفسي  نذرت  جدتي 
صارت صديقتي، البنت القصيرة السمراء التي ترفضها 
جدتها أصبحت هي من يعتني باجلدة، احلفيدة املرفوضة 
متّرض اجلدة وتراعيها. عندما أقوم برعاية جدتي وبينما 
أنا أحترك يف خدمتها، تتهامس جدتي وأمي ويضحكان، 
أمي قالت لي: أن جدتي تلوم نفسها، لكن جدتي لم تظهر 
ذلك لي أبداً، لم تعتذر، ولم تشر إلى ذلك ولو بكلمة. يبدو 
أنها فهمت أنني لم أعد أحتاج أن تعتذر، لقد رأيت قبولها 

لي ورأيت حبها.

اليوم لم أتصالح مع جدتي فقط، اليوم حققت أمنية أمي، 
وأصبحت مربية، وحققت حلم أبي وأصبحت باحثة، وها 
النفس وحل  والتفسير وعلم  البحث  أنا أحقق حلمي يف 
مشاكل  هي  بل  أفالم،  مشاكل يف  ليست  لكنها  املشاكل، 
تتعلق بحياة أطفال، أنهم أطفالي، وكذلك حققت لنفسي 
ثقة بالذات، وقوة يف املهنة، ومع ذلك ما زلت أبكي يف أول 

أيلول من كل عام.

روضة دار املعرفة - كفر عقب

جانب من تطبيقات املربية هيا األعرج مع أطفال روضة دار املعرفة يف كفر عقب/ القدس.
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بعد أن حتركت السيارة متجهة إلى جسر األردن، التفُتّ 
أبناء إخوتي ال يزالون واقفني  إلى بيتنا يف عمان، رأيُت 
ثم  إليهم،  النظر  أطلت  لي،  بيدهم  يلوحون  البيت  أمام 
عدلُت جلستي ودموعي يف عيني مودعة ذلك البيت الذي 
عشُت فيه طفلة، وودعته طفلة يف الصف احلادي عشر 

ألتزوج ابن عمي يف فلسطني.

الفينة  بني  ورائي  أتلفُت  كنت  إلى اجلسر  الطريق  طوال 
واألخرى علني أرى بيتنا مرة أخرى. كنت أشعر أنني ال 
أزال أقفُ هناك على باب الدار مع أبناء إخوتي الصغار، 
شيء مني بقي هناك، ال بد أنها طفولتي التي قرروا لي 

أن تنتهي، وقالوا ستكونني يف عالم الكبار.

األول.  معلمي  أعتبره  الذي  األكبر  أخي  برفقة  كنت 
كنت حزينة على فراق إخوتي واملكان الذي تربيت فيه، 
لكن أي حزن كان يهون وأنا برفقة أخي، أحب حديثه 
معي، يشعرني دائماً أنه يأنس لرفقتي على الرغم من 
فارق السن بيننا. كان يحدثني عن أي موضوع، ويستمع 
البسيطة  أفكاري  يحترم  بسذاجتي.  يستهزئ  وال  لي 

شيء مني بقي هناك

عائشة أبو عرقوب

ويشجعني. جلسنا يف احلافلة معاً، الحظ صمتي فقال 
لم  أثق بك وستكونني بخير«.  أنا  أبداً،  تقلقي  لي: »ال 

أنطق بكلمة.

تابعنا إجراءات العبور على جسر األردن ووصلنا للجسر 
اإلسرائيلي -كما نسميه- لم نواجه أي تعقيد. كلي رغبة 
يف اجتياز اجلسر حتى استنشق هواء فلسطني الذي كانوا 
بيني  يفصل  كان  غير«.  فلسطني  »هوا  لي  يقولون  دائماً 
سفري  جواز  تدقق  إسرائيلية  جندية  الهواء  هذا  وبني 
وتفحص جواز أخي، ناولتنا اجلوازات وقالت لنا: »زيارة 
اجلوازات  منها  وتناول  شكراً،  أخي  أجابها  موفقة«. 
خاصتنا. غضبت منه وقلت: كيف تقول شكراً ملن يحتل 
بالدنا؟ فأجابني: أنا أنظر إليها اآلن كموظفة، وأنا زبون، 
وهي سهلت لي معامالتي، إذن هي تستحق الشكر. سكُت، 

فهو دائماً يقنعني بإجابته.

موقف جعلني أتعلم الكثير، أتعلم أن العمل واجب، وأن من 
النظر عن  والتقدير بغض  االحترام  يستحق  يؤديه جيداً 

اعتبارات أخرى.
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كيف نكرب يا معلمتي؟

وجدُت  معلمتي؟  يا  نكبر  كيف  الروضة  يف  طفل  سألني 
نفسي أجيبه دون أن أفكر كثيراً باإلجابة، كلما نتعلم شيئاً 
نكبر، وإذا تعلمنا أكثر نكبر أكثر، وهكذا حتى نصبح مثل 

ماما وبابا.

بعدها سألُت نفسي هل حقاً هكذا نكبر؟ هل نكبر بتجاربنا 
وأعرف  اآلن معلمة،  أني  أدرك  لكن  أدري،  وخبراتنا؟ ال 
الذين علموني يف  أكون معلمة من كل  تعلمت كيف  أنني 
حياتي منذ كنت تلك الطفلة الصغيرة يف الصف األول، 
ما زلت أذكر يومي األول فيه، كنت أصغر األطفال حجماً 
يف الصف، أجلستني املعلمة فوق الطاولة أمامها، وسألت 

املديرة: أأنت متأكدة أن عمر هذه الطفلة ست سنوات؟

تعابير  أتفحص  كنت  عمري،  عن  سألت  ملاذا  أفهم  لم 
مرفوعني،  حاجباها  وكان  دائرية،  عيونها  كانت  وجهها، 
جيداً.  تتفحصها  بيدها  ورقة  من  باالستغراب  يوحيان 
وكأنها  لي  ابتسمت  عيوننا،  وتالقت  إلي،  التفتتَّ  وكلما 

تطمئنني.

كل عام استقبل فيه األطفال يف يومهم األول يف الروضة، 
من  قلبي  نبض  يتسارع  كان  وكيف  املوقف  ذلك  أتذكر 
اخلوف والدموع التي كانت تغرق فيها عيوني ثم أحبسها، 
جالسة  بقيت  الثاني،  الصف  يف  أختي  أريد  أمي،  أريد 
فوق طاولة املعلمة الفترة الصباحية كلها وأنا أنتظر أختي 

لتعود بي إلى البيت.

األن أنا معلمة ومربية أدرك حاجة كل طفل لي، وأدرك 
أن كل تعبير على وجهي يترك أثراً يف نفس هذا الطفل، 
اليوم  يف  أعود  وجعلتني  رافقتني  لي  معلمتي  ابتسامة 

الثاني وأنا أقل خوفاً من املدرسة.

لكل منا بدايته يف العمل، لم تكن بداية عملي يف الروضة 
بداية مشجعة، دخلت الروضة متدربة ال أملك أي خبرة، 
عدم  ملسوا  فقد  تصورت،  أذكى مما  األطفال  أن  ويبدو 
هذه  واستغلوا  وجهي،  على  ظاهرة  وحيرتي  خبرتي 
النقطة وتفلتوا مني، وأخذوا يتراكضون بكل االجتاهات، 
وبعضهم سخر مني، وكلما طلبت منهم اجللوس ليستمعوا 
رفعت  نلعب،  أن  نريد  نريد،  ال  بصراحة  لي  قالوا  إلّي، 
صوتي مظهرة الغضب لكن دون جدوى، استعنت بزميلتي 

األطفال خالل تنفيذهم الفتات إرشادية لزوار الشاطئ، ضمن حصة صفية باستخدام الدراما يف التعليم  مع املربية عائشة أبو عرقوب، )القدس، 2013(.

ة(
ول

طف
 ال

ت
يا

رب�
)م

ني 
م

عل
م

 ال
ص

ص
ق



185 رؤى تربوية - العددان 56-55

األطفال  أفعل،  ماذا  أعرف  ال  لها:  وقلت  الروضة،  يف 
بها  وضربت  عصا  ومعها  دخلت  السيطرة،  عن  خرجوا 
الباب وصرخت بهم، فعادوا إلى مقاعدهم خوفاً وليس 
قصة،  أخبركم  أن  أريد  لهم  وقلت  معهم  جلست  رغبة، 
ومهتمون  منجذبون  واألطفال  القصة  لهم  أسرد  وبدأت 

بالتفاصيل.

أن يخاف األطفال منك.  بعدها قالت لي زميلتي: يجب 
لم أقتنع بكالمها على الرغم من أنها أنقذتني ذلك اليوم.

تعلمت بعدها أن التحضير املسبق وتهيئة األطفال للنشاط 
يولد عندهم الرغبة يف التعرف على النشاط، وأن أكون 

جاهزة مبعداتي كمعلمة.

كانت مصادر تعلمي يف تلك املرحلة تقتصر على ما اكتسبه 
من زميالتي يف الروضة، ومن جتربتي مع أطفالي، إضافة 
ودورات  أساليب  عن  البحث  يف  الفردي  اجتهادي  إلى 

جديدة حتى أرضي ذاتي كمربية.

فتحاورت  عقولهم،  واحترمت  أطفالي،  بقدرات  فآمنت 
معهم وشاورتهم يف العديد من األمور، ما جعلني أختلف 

مع زميالتي.

ذات مرة، قالت لي إحداهن قاعدة تعليمية حسب وجهة 
نظرها: التكرار يعلم الشطار. ضحكت وقلت لها. ِلَم أكرر 
لهم ما تعلموه؟ قالت لكي ال ينسوه. يف كل مرة كنت أقف 
صامتة من إجابات غير منطقية وغير مرضية لي، ألنني 
ال أملك الرد، فأنا ما زلت يف رحلة البحث خاصتي، حتى 
التحقت ببرنامج التكون املهني ملربيات الطفولة املبكرة يف 

مؤسسة عبد احملسن القطان

سنة  منذ  بالبرنامج  التحقن  مربيات  األول،  اللقاء  إنه 
يعرضن مشاريعهن التطبيقية مع أطفالهن، تابعتهن بشغف 
كبير، فرأيتهن يتحدثن عن عملهن بثقة كبيرة، هنا وجدت 
كنت  ما  هذا  وسمعت،  رأيت  مبا  جداً  انبهرت  ضالتي، 
معلومات كجهاز  تقدم فقط  أداة  لست  فأنا  عنه،  أبحث 
يختزن املعلومات ويلقنها ألطفاله، وال يقتصر دوري على 
كثيراً  وأكررها  والقراءة  كالكتابة  املهارات  بعض  تعليمهم 

حتى يصبحوا »شطار« كما قالت زميلتي.

نلقيها  أوامر  أوامر،  كلها   ... قلد  احفظ،  تدرب،  اكتب، 
على األطفال دون أن نكلف أنفسنا عناء السؤال: هل هذا 
مهم لهم؟ هل هذا ما يريدونه؟ عندما أسأل األطفال ملاذا 
يجيبون بنعم أو ال وعندها تنتهي احلكاية. أحاول مجدداً 
فتح احلوار معهم، لكن يف ذلك الوقت لم أكن أعرف أن 
حوارات  تفتح  أن  ميكنها  األسئلة  من  آخر  نوعاً  هناك 
إلى  أسعى  كنت  ما  أغلق  السابقة  بأسئلتي  وإنني  فّعالة، 
فتحه، ألنها تتضمن يف داخلها إجاباتها، ولكنني أستمر 
يف التعليم، وأتخذ القرار بالعودة إلى الدراسة والتطور. 
وعلى الرغم من أعبائي األسرية، فإنني تعلمت وما زلت 
زميالتي  ومن  زوجي  من  الكتب،  ومن  الناس  من  أتعلم 
وتعلّمت  معهم  عملت  الذين  أساتذتي  ومن  وطالباتي، 
منهم، وأعدت اكتشاف قدراتي كما ذكرها مرة كفاح فني 
الباحث يف مؤسسة عبد احملسن القطان يف إحدى الورش 
قائاًل »أعيدوا اكتشاف مهارة أيديكم التي رمبا نسيتموها 

منذ كنتم أطفاالً«.

دخلت التجربة وفتحت أبواب التعلم، فقد تعلمت من ابنتي 
الوقت  لها: »ال أجد  بابتسامة حني قلت  رّدت علّي  التي 
لقراءة الكتب«. فردت بقولها: »هناك الوقت الذي تقضيه 
يف السيارة أو يف املواصالت، يف األزمة وعلى احلواجز، 
التالي أخذت  اليوم  للقراءة. يف  الوقت األنسب  رمبا هو 
معي كتاباً، وفعاًل وجدت الوقت لقراءته، وقت كان للملل 

والتذمر«.

أذكر أنني يف يوم يف الروضة بعد أن بدأت بتعلم الدراما 
كان صفي صغيراً، وغير كاٍف كي نضع أثاثاً فيه، ويبقى 
مجاٌل للحركة بحرية داخله. يف البداية، أخرجت الطاوالت 
للكتابة. كان  من الصف، وأبقيت طاولة ملجموعة واحدة 
األثاث عبارة عن رفوف لأللعاب والكتب وكراسي صغيرة 
لكن   . لي  أنه  يفترض  كبير  كرسي  وهناك  لألطفال، 
كراسيهم،  على  أجلس  األطفال،  متابعة  من  أمتكن  حتى 
يوم  يف  أكثر.  نتحرك  حتى  أبعده  كنت  الكبير  والكرسي 
انتبهت أنني حركت الكرسي أكثر من عشرين مرة حتى 

أسمح بحرية احلركة أكثر.

ذلك  كنت  أنني  ذهني  مرت يف  كيف يف حلظة  أدري  ال 
بطريقتي  الصف  حركة  يعرقل  الذي  الكبير  الكرسي 
القدمية يف التعليم، فالتلقني ال يحفز التفكير لدى الطفل، 
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وال يسمح له بالبحث. لن أكون ذلك الكرسي الكبير بعد 
اليوم.

بالدراما،  التعليم  طريق  عن  املهني  التكون  دورة  تابعت 
تعلمي«  الدراما يف سياق  »املدرسة الصيفية:  سجلت يف 
جرش،  يف  واملقامة  القطان  احملسن  عبد  مؤسسة  مع 
واجهت نفسي، حتديت القيود العائلية التي وضعت نفسي 
فيها، وما من أحد وضعني فيها من قبل، كنت تلك الطفلة 
التي حملت يف داخلها أماًل ولو محتماًل، بعد مدة طويلة 
ما زلت أتعلم كيف أتعلم، علمتني الدراما أن كل موقف 
أمر به هو قصة، وكل قصة هي جتربة أتعلم منها، وأحب 
أن أرويها ألقول ماذا علمتني هذه احلكاية. قال لي مالك 
يف  االجتماعية  والعلوم  اللغات  مسار  مدير  الرمياوي 
برنامج البحث والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد احملسن 
القطان إنني أحكي القصة أفضل بكثير مما أكتبها، فأنا 

فعاًل أروي أفضل مما أكتب، ألنني عندما أرى موقفاً أجد 
نفسي أرويه كما رأيته، وليس كما يراه اآلخرون.

ذات مرة، رأيت دجاجة تسقط أمامي من شاحنة محملة 
بأقفاص للدجاج، وقطعت الطريق وكأنها نزلت يف احملطة 
اخلاصة بها. عندها قلت: أدركت مصيرها وعرفت أنها 
ستنتهي يف ِقدٍر يغلي، أو يف ِمقالة تتقلب، أو ستشوى يف 
بأعلى  وينضج حلمها. صاحت  جلدها  يذوب  حتى  فرن 

صوتها: ال، ال.

أعرف أن قصتي يف التعليم لم تنتِه ولن تنتهي، فاحلكايات 
مستمرة ما دما نحيا، وقد تبقى حتى بعد موتنا إذا وجدت 

من يرويها.

روضة سمارت كيدز - رام اهلل

جانب من النشاط.
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من اللحظة التي بدأت بها بعض املربيات تعرض مقاطع 
أتخيل  بدأت  اللحظة،  تلك  يف  حياتهن  عن  قصص  من 
هذه  يف  قصتي  عليهم  وأقص  الناس  أمام  أقف  نفسي 
احلياة التي نالت مني الكثير، وما زلت أصارع فيها حتى 
أكره  وأنا  قصتي  أروي  كيف  لكن  أريد.  ما  على  أحصل 
األماكن التي يتواجد فيها الكثير من الناس، وأخجل من 
الوقوف أمامهم، وأبحث دائماً عن األماكن الهادئة مثلي 
متاماً. ولكني هذه املرة أريد أن أحتدى نفسي وأخرج هذا 
املدللة  الصغيرة  الطفلة  تلك  وأحرر  داخلي،  من  اخلوف 
التي كانت دائماً تختبئ خلف أبيها الذي تعتمد عليه ليحل 

لها املشاكل، ويسدي لها النصائح كاملعتاد.

درست  التي  نفسها  هي  حالياً  فيها  أعمل  التي  الروضة 
بها. خرجت من هذه الروضة طفلة يف الصف البستان، 
وعدت إليها طفلة على هيئة معلمة تدّرس صف البستان.

املدارس احلكومية.  دراستي يف  ذهبت إلكمال  ذلك  بعد 
يف الصفوف األولى لم تواجهني أي مشاكل، وكنت دائماً 
وصلت  حتى  دراسياً،  املتفوقات  املتميزات  الطالبات  من 
حتديداً،  الدراسية  السنة  بداية  يف  السادس.  الصف 
على  تظهر  دائماً  كانت  الرياضيات،  معلمة  علينا  دخلت 

.. عندما يتحدث القلب!

مرمي ماهر فرعون

وجهها مالمح الغضب، وعدم الرضا عن أي شيء تفعله 
الطالبات، وال ترضى بأي اعتراض على ما تشرح، تقول: 
»ما حدا يحكيلي إنو مش فاهم، ركزي بتفهمي حلالك«. 
بدأت بالشرح، والكتابة على اللوح مسائل رياضية، وقبل 
واعتقدُت  ما،  ألمر  خرجْت  دقائق  بعشر  احلصة  انتهاء 
أنها لن تعود بعد ذلك، فذهبت إلى اللوح ومسحته، وعدت 
إلى مكاني. فجأة، عادت املعلمة وبدأت بالصراخ وتسأل: 
مني إلِّي مسحت اللوح؟ مني إلِّي عملت هيك؟ كل البنات 
سكنت، فوقفت وحكيتلها أنا يا مس إلِّي مسحته، صرخت 
إشي؟ مني حكالك متسحي؟  غبية  أنت  وحكتلي  بوجهي 
الطالبات  فضحكت  رأسي،  على  بالطبشورة  وضربتني 
واستهزئن بي ... جلست مكاني وأخذت أفكر: أنا شو إلِّي 
معي  ليش حتكي  مني؟  هالقد  كل  تعصب  عملتو خالها 
بهاي الطريقة! من ذك اليوم زاد كرهي ملادة الرياضيات 

ومعلمة الرياضيات.
رأسي،  أطأطئ  الصف  إلى  تدخل  أن  مجرد  أصبحت 
لكي ال أراها وال أسمعها أو أملح حتى شكلها الذي ارتسم 
ثقتي  اهتزت  اليوم  ذاك  منذ   ... كالكابوس  بذاكرتي 
تسمع  تكن  لم  التي  الصغيرة  الطفلة  تلك  ألن  بنفسي، 
بها، فكيف لهذه  املعلمات والتمجيد  إال املديح من  دائماً 
املعلمة تأتي وتتهمني بالغباء وتهني ذكائي! بدأت عالماتي 
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جانب من تطبيقات املربية مرمي فرعون مع أطفال روضة العيزرية 
النموذجية.

يف هذه املادة بالتدني يوماً بعد يوم، إلى أن التجأت إلى 
ملجأي ومخبئي -أبي- ليساعدني يف دراسة املادة ألخرج 

منها بسالم وجنحت!

الكثير ... حتولت  املادة، ولكني خسرت  جنحت يف هذه 
فتاة  إلى  واحليوية  بالنشاط  تضج  التي  الفتاة  تلك  من 
ال   ... وخجولة  باآلخرين،  االختالط  حتب  ال  المبالية، 

يزال صدى هذا املوقف يؤثر علي حتى اليوم!

يف الصف السابع وجدت معلمة رياضيات أكثر من رائعة، 
لو أقبل يديها كل يوم لن أوفيها حقها، وجدت فيها الذي لم 
أجده يف تلك املعلمة. ذات وجه ضحوك، حتب أن تعلم من 
كل قلبها، تشجع وحتفز من جتده بحاجة إلى مساعدة، ال 
تهمل أحداً -حتى الضعيف- يف أسلوبها وعطائها. إميانها 
القوي بقدراتي، كأبي، ساعدني كثيراً يف دعم معنوياتي، 
وإعادة الثقة بنفسي، فأحببت املادة، وتفوقت بها، وهكذا 
الدائم، إلى أن  بالتفوق  استمرت حياتي الدراسية مكللة 
وصلت مرحلة التوجيهي، فحصلت على املرتبة األولى على 
اجلميع  فكان  املدرسية،  االمتحانات  أثناء  األربع  عب  الشُّ
امتحانات  املعدالت يف  أعلى  أن أحصل على  يتوقع مني 
الوزارة. يف بداية االمتحانات لم تواجهني أي صعوبات، 
أوشكت على االنتهاء من االمتحانات، ولكن يف اليوم الذي 

كان يجب أن أدرس فيه مادة اإلدارة، حصل شيء سيئ 
يف البيت أربكني وأربك اجلميع، حاولت متالك أعصابي 
واخلروج من هذا الوضع، ولكني لم أستطع، كنت ضعيفة 
جداً بحاجة إلى سند، همس أبي بأذني: توكلي على اهلل، 

وروحي ادرسي، كل شيء سينتهي على خير.

أستطع  ولم  األوراق  ثنايا  بني  ضعت  االمتحان  يوم  يف 
حاولت  جداً،  صعباً  موقفاً  كان  األسئلة.  عن  اإلجابة 
أستطع  ما  وأجبت  سابقاً،  درسته  مما  املادة  استذكار 

اإلجابة عنه، والباقي كان ضربة حظ!

لتحتوي  أمي  حضن  عن  أبحث  االمتحان  من  خرجت 
خيبتي، حضنتني ولم تسأل عن شيء حتى هدأت، وقلت 
لها ال أريد أن أكمل االمتحانات، أنا رسبت أنا رسبت ... 

غرقت سفينة أحالمي التي حلمت بها يا أمي.

مرت األيام وظهرت النتائج. اتصل أبي ليبشرني بنجاحي 
... آه يا بنتي، جنحِت ... جنحِت، كان فرحاَن أكثر مني 
... صمتُّ برهة ثم سألته عن معدلي: 83.5 يابا. بدأت 
أبكي رافضاً الذهاب إلحضار الشهادة، حتى أتاليف ردات 
فعل املديرة واملعلمات، إذ كن يتوقعن أن أحصل على معدل 
فوق الـ 90. لكني بعد ذلك ذهبت، وأخبرتني املديرة أنها 
كانت تتوقع معدالً أعلى من ذلك، واملعلمات تظاهرن أنهن 
سعيدات بعالماتي، لكني يف تلك اللحظة كنت أمتنى أن 

أختفي من احلياة.

األمر  فتركت  التخصص،  اختيار  بد من  وكان ال  جنحت 
ألبي، ألنني لم أخرج من صدمة التوجيهي بعد. وجاءت 
ردة  فكانت  اإلدارة،  تخصص  على  اجلامعة  من  املوافقة 
أدرس  فكيف  اإلدارة،  يف  كلها  كانت  مشكلتي  أن  فعلي 

إدارة؟ كيف؟

مرت األيام، ولم أستطع تخطي مادة اإلدارة يف اجلامعة 
لفكرة  متقبلة  أكن  ولم  التوجيهي،  يف  تخطيتها  كما 
يف  املواد  من  بأي  مرتاحة  وغير  أتخبط  كنت  الدراسة، 
الذي  التخصص  أن استهديت ووجدت  إلى  الفصل  ذاك 
تلك  سأجد  وهنا  أحب،  وكما  أنا،  كما  أنا  فيه،  سأكون 
الطفلة التي أضعتها، هنا سأبدع وأمتيز كعادتي. منذ تلك 
اللحظة التي تصارحت بها مع ذاتي ووجدتها من جديد، 
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مبرتبة  تخرجت  جديد،  من  باألفق  تلوح  أحالمي  بدأت 
الشرف، فكنت األولى على دفعتي يف كلية العلوم التربوية. 
ال أستطيع الوصف أو التعبير عن تلك اللحظة التي كنت 
أبحث عنها منذ زمن بعيد، ألثبت للجميع ولنفسي هذه 
الطالبة املتفوقة املتميزة التي عادت من جديد، وليست أي 
عودة، عادت وهي مرفوعة الرأس بتحقيق أحد أحالمها 
احلياة  يف  أوقات  فهناك  السفينة!  تلك  على  كانت  التي 
منظور معني،  من  األمور  يرى  الذي  الوحيد  بأنك  تشعر 
ولكن طاملا كان لديك إميان بنفسك وقدراتك، فلن تكترث 

مبا يعتقده اآلخرون عنك.

بكثير،  أسهل  احلياة  ستكون  التخرج  بعد  أن  أظن  كنت 
ال  خبرة  بدون  خريج  ولكن  سهولة،  بكل  وظيفة  وسأجد 
التي  النموذجية  العيزرية  يساوي شيئاً. قابلت يف روضة 
بالقدرات  كنت قد تعلمت فيها سابقاً، كان لديهم إميان 
التي أملكها. من خالل االمتحان واملقابلة، متت املوافقة 
علّي، فأصبحت أصغر معلمة بهذه الروضة، وال متتلك أي 
نوع من اخلبرة غير التي تعلمتها يف اجلامعة، فكان هذا 
بالنسبة لي ألثبت نفسي من جديد، وأصبح تلك  حتدياً 

املعلمة املتميزة يف عملها.

كنت متحمسة كثيراً للقاء األطفال يف اليوم األول، ولكني 
يف  طفلتها  تترك  بأم  إذ  الصباح،  يف  مبوقف  صدمت 
ثم  ومن  بالبكاء...  الطفلة،  وليست  األم،  وتبدأ  الروضة 
وجدت بقية األطفال يبكون ويصرخون ويريدون الهروب 
من الصف .. فكانت عالمات التعجب واالستغراب متأل 
وجهي، ماذا فعلت بهؤالء األطفال ألتعرض لهذا املوقف؟ 
من  أنا  هل  الهروب.  يريدون   .. يصرخون   .. يضربون 
حبسهم داخل زنزانة التعليم؟ هل أنا ذلك الوحش الذي 
خطف األطفال من أحضان أمهاتهم؟ ماذا فعلت؟ ندمت 
إال  املوقف  تدارك  أستطع  ولم  كثيراً،  اللحظة  تلك  يف 
بالبكاء مثلهم، فبدأ االنسياب والتقرب بيني وبني األطفال 
بلغة  التحدث  وبدأت  حولي،  جتمعوا  اللحظة.  تلك  من 

األطفال، فتركت العنان لقلبي ليتحدث ... .

اليوم األول أن هؤالء األطفال ليسوا بحاجة  أدركت بعد 
وإنا  التعليم،  على  ويجبرهم  األوامر  يعطي  معلم  إلى 
بحاجة إلى طفل ليلعب معهم، ويتعلمون األشياء من جديد 
سوياً. فما زلت أنا طفلة ألعب وألهو وأرقص مع األطفال 

مهما كبرت، فالعمر ليس مقياساً للروح التي بداخلك.

السنة  يف  حديثاً  أطفالي  أحد  مع  حصل  موقف  هناك 
الثانية لي بالتدريس. جاءت طفلة كانت تلعب مع األطفال، 
واقتربت مني وهمست بأذني قائلة: ال أريد أن ألعب ... 
... سألتها  تبكي  وكانت  اآلن،  البيت  إلى  أذهب  أن  أريد 
باستغراب: ملاذا ال تريدين اللعب؟ قالت: ماما هأل بالبيت 
بتعيط، وأنا بدي أكون معها أمسحلها دموعها. أهتز كل 
كياني يف تلك اللحظة، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، وكيف 
ليش  الطفلة وطبطبت عليها وسألتها:  أتصرف، حضنت 
طيب ماما بتعيط؟ قالت: عشان بابا رن عليها وصرخ عليها 
... شعرت بتلك الطفلة وبالهموم التي تسلب منها طفولتها 
بدالً من أن تستمتع بطفولتها. تلعب مع أصدقائها، حتمل 

هماً أكبر منها ... فأين طفولتي التي سلبت مني؟

اخليارات  من  الكثير  أمامي  كان  ولو  معلمة،  كوني  أحب 
الخترت أن أكون معلمة أيضاً، ألن الشغف واحلب اللذين 
أحصل عليهما من أطفالي، يحفزانني على تطوير نفسي، 
عن  دائماً  وأبحث  إلسعادهم،  جهدي  قصارى  وبذل 
إليهم،  الوصول  إلى  تساعدني  التي  احلديثة  األساليب 

وتسعدهم ... فوجودهم يف احلياة يعني وجودي.

روضة العيزرية النموذجية

جانب من التطبيقات.
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عندما طلب مني أن أكتب عن بداياتي كمعلمة، حتيرت؛ 
فهل أبدأها من مديرة مدرستي التي تعلمت منها الكثير، 
والتي لن أنساها ولن أنسى كيف كانت تعلمنا من خالل 
متثيلنا ألدوار تشبه ما يحدث يف احلياة، فكنا نثل أحياناً 
دور األم، كأن نطبخ، ونقوم باألعمال املنزلية، مؤكدة أن 
مساعدة األم يف أعمال البيت هو شيء ضروري، حتفزنا 
على جتسيد األدوار وتقليدها حتى نفهمها أكثر، ونفهم ما 
تقوم به، ما ترك أثراً كبيراً يف طفولتي ما زلت أحمله حتى 
لكنها  التدريس،  بعملية  تقوم  التي ال  املديرة  فهي  اليوم، 
كانت تنتهز كل فرصة تتغيب فيها إحدى املعلمات لتدخل 
إلى غرف الصف، فيتحول إلى مشهد من حياتنا ... أم 
أجمع  كنت  حيث  طفولتي،  يف  متكرر  مشهد  من  أبدأها 
دفاتر أخوتي الكبار بعد أن متتلئ وأصححها وأضع عليها 

إشارة صح وجنمة، أصححها من اجللدة إلى اجللدة.

من الالفت واملضحك يف األمر، أنني لم أكن أصحح إال 
بعد أن أجلس على كرسي وطاولة، كنت أشعر أن روحي 
متتلئ بشخصية املعلمة. لم أكن أعلم ما كان مكتوباً يف 
الدفاتر التي أصححها، لكن كنت أضع إشارة صح وجنمة 
بالفطرة. منذ ذلك  املعلمة  املعلمة، كنت  بأنني  وكلي ثقة 

الوقت، رسخت يف أعماقي الرغبة يف أن أصبح معلمة.

نجمة وصح

سماح عبد العال

يف العام 1987، حدثت االنتفاضة األولى، وكانت املدارس 
تغلق بني فترة وأخرى، فضاع على الطالب جزء كبير من 
املنهاج، ولتعويض ذلك، كانت بعض اللجان تنظم حصصاً 
ألكون  اختياري  فتم  املدارس،  بدل  البيوت  يف  دراسية 
معلمة ملن هم أصغر مني. وضعت لوح ومقاعد يف فناء 
بيتنا، وكان األطفال يأتون كل صباح عندي، فأبدأ معهم 
عنه؟«.  باحلديث  اليوم  مشاركتنا  تودون  »ماذا  بسؤالهم: 
علمت أنني جنحت يف أن أكون معلمة حني رأيت فيهم روح 
التحدي وااللتزام ودافعيتهم العالية يف العمل معي. كانت 
أختي الكبرى التي درست علم النفس يف جامعة بيت حلم 
نوذجي يف احلياة، كنت أستعير كتبها وأقراها، فعشقت 
علم النفس واستعنت به ألفهم أكثر األطفال وعاملهم؛ كيف 
يفكرون؟ مباذا يفكرون؟ ولم يفكرون أو يتصرفون هكذا؟ 
... أذكر يف أحد األيام حني عملت معلمة بديلة، طلبت 
هو  الرسم  معتبرة  يشاؤون  ما  يرسموا  أن  األطفال  من 
إحدى  رسمت  أن  إلى  للوقت،  ومتضية  فقط  لالستمتاع 
طفلة  تتوسطهم  سعيدين  لشخصني  صورة  الطفالت 
مبتسمة، كررت رسمتها مرات عدة، وعبرت عنها بقولها 
»هذان ماما وبابا وأنا سعيدة بينهما«. كانت تلك الطفلة 
عميق،  حزن  مشحة  عيونها  وترتسم يف  بالهدوء  تتصف 
تساءلت ِلَم كررت رسمتها وأصرت على أن حتدثني عنها؟ 
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فأجابتني معلمتها: والدا الطفلة منفصالن، هي تعيش مع 
أمها، ووالدها يرفضها، والكثير من املشاكل بينهما.

كانت الرسمة تعبر عن صورة حللم تعيشه تلك الطفلة، 
صورة يرتسم فيها فرحها وليس نقصها وحزنها، أيقنت 
حينها أن حصة الرسم أكثر أهمية من احلصص األخرى.

يكتبونه  إنشاء  موضوع  هو  األطفال،  لغة  هو  فالرسم 
أحالمهم  وأفكارهم،  مشاعرهم  عن  خالله  من  ويعبرون 
وأمنياتهم، منذ ذلك الوقت أصبحت حصة الرسم عندي 
أكثر،  كانت  وإن  األخرى،  احلصص  عن  أهمية  تقل  ال 
رسومات  عن  الكتب  من  الكثير  قراءة  إلى  ذلك  ودفعني 

األطفال ودالالتها، وكذلك دالالت األلوان واخلطوط.

طفل آخر لون رسمته كلها باللون األسود، حتى الورود كانت 
سوداء، حني سألته عن السبب أجابني: »أمي بتعزرني إذا 
ألوانه  يستهلك  أن  يرد  لم  ضيعتهم«.  أو  ألواني  خلصت 

حتى ال يعاقب، لونها باللون ذاته، إال أنه رآها ملونة بكل 
ما رسمه  لي  كان يشرح  األلوان يف مخيلته، ألنه عندما 
كان يذكر ما رسم، واللون اآلخر احلقيقي له وكأنه موجود 

يف الرسمة.

أصبحت حصة الرسم حصة أساسية، كنا يف كل حصة نتعلم 
رسم شيء ما، مثاًل كنا نتعلم رسم الشجرة، ثم أطلب منهم 
أن يرسموا رسماً حراً، ولكن أن تكون الشجرة يف الرسمة. 
بعضهم كان يعتبرها شخصاً، وبعضهم كان يعتبرها عمارة، 
لغرفته  تدخل  ال  الشمس  ألن  قطعها  يريد  كان  وبعضهم 

بسببها، فكانوا يخبرونني عما يزعجهم من خاللها.

أبحث عن شيء مختلف يف  بقيت  الرغم من ذلك،  على 
األيام  أحد  ففي  ألطفالي،  وأفضل  أسهل  تعليم  أسلوب 
ذهبت إلى دورة مع التربية والتعليم، ولفت نظري أسلوب 
معلمة اسمها فيفيان حتدثت عن قصة فالح والفراشات 
أسلوب  أغرب  كان  الفراشات،  نو  وتسلسل  احلقل  يف 

جانب من تطبيقات املربية عبد العال مع أطفال روضة السنابل، ضمن فعاليات مهرجان أيام العلوم 2017.
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رأيته، بقيُت جالسة أُراقبها بتمعن، وعند كِلّ حركة تقوم 
بها كنت أتساءل، ملاذا أسجلها؟ ... أكملت ... هكذا ... 
ولكن كيف أتت بهذه األفكار املتعبة؟ وبقيت أسأل نفسي 
هو  هذا  أريد،  ما  وجدت  هنا  احلقيقة  ويف  إجابة.  دون 
األسلوب الذي كنت أبحث عنه، ولكني ال أعرف عنه شيئاً، 
وكنت أقلدها يف صفي دائماً، وبخاصة يف نو الفراشات 

كل عام يف الربيع.

املهني  التكون  ببرامج  التحقت  ثم  سنوات،  أربع  مرت 
عند  القطان.  احملسن  عبد  مؤسسة  املبكرة يف  للطفولة 
كانت  وما  تعلمته  ما  بني  أربط  بدأت  األولى  اللقاءات 

املعلمة فيفيان تفعله قبل أربع سنوات مع طالبها.

يف  التعليم.  يف  أسلوبي  لتغيير  أريد  ما  وجدت  نعم، 
»القطان«، وجدت األسلوب الذي أدهشني وهناك وجدت، 
البرنامج  يف  تعمل  أصبحت  حيث  نفسها  فيفيان  أيضاً، 
الذي تدربت فيه؛ إنه »عباءة اخلبير«. كنت أقوم بها دون 
رأيتها  معلمة  أقلد  ملاذا؟  أو  كيف؟  وال  اسمها  أعرف  أن 
فقط، ولكني ال أعرف األسلوب الذي أقلده. اآلن عرفت 
وطبقت ذلك مع أطفالي، تأثرت جداً بتلك املعلمة وبذلك 

األسلوب، حتى إن حضرت إلى الصف جتد األدوات التي 
كانت تستخدمها فيفيان عندي، ثم كنت فقط أطبق عباءة 
اخلبير على الفالح والفراشات، وال أستطيع أن أوظفه يف 

أي موضوع آخر.

أما اآلن، فأنا أستطيع، نعم، ال جدوى من التقليد، فأنا 
اخلبير،  عباءة  نهج  من  به  أقوم  ما  وأفهم  أعرف  اآلن 
وكأني  استطيع  نعم،  النهاية.  حتى  متابعته  واستطيع 
وجدت شيئاً موجوداً، ولكن كان ضائعاً مني، نعم وجدتها 

... عباءة اخلبير.

أخيراً، أنا النجمة التي تقود طالبها يف عتمة العالم، وكان 
اختياري أن أكون معلمة صحيحاً.

فيها  نصعد  بنا،  خاصة  فضائية  مركبة  نصنع  »دعونا 
للفضاء، لنستكشف هل كائنات الفضاء الغريبة لها أحالم 
كأحالمنا؟« اآلن هكذا أبدأ درسي، إنه بداية مختلفة فيها 

كل البذور.

روضة السنابل النموذجية - رافات

جانب من تطبيقات املربية عبد العال مع أطفال روضة السنابل النموذجية/ رافات ضمن فعاليات مهرجان أيام العلوم.
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الطفلة
التي ال ت�كرب أبدًا!

هناء أبو الفيالت

ميكن لإلنسان أن يقرأ الكثير من الروايات، ويسمع الكثير 
م عليها أيضاً، وهو يشعر  من القصص، ويلعب دور احمُلَِكّ
حكيم  أنه  لنفسه  يثبت  أن  محاوالً  كبيرة،  داخلية  بنشوة 
ومليء بعناصر الفهم حينما يبدأ إمالءاته ونصائحه أمام 
أن  متى ميكن  لكن   ... ورمبا جناحاتهم  الغير  إخفاقات 
هذا  احلقيقة؟  يف  العقلية  قدراته  على  الشخص  يحكم 
ال  فاألمر  مقنعة؛  إجابة  أمتلك  أني  إال  صعب،  السؤال 
يحتاج ألكثر من مرآة وحلظة صادقة بينك وبني انعكاسك 
داخلها، ورمبا حلظة صادقة فقط دون أي انعكاسات ... 

ومن هنا بدأت حكايتي.

فشيئاً؛  شيئاً  ذاتي  من  تسلبني  بدأت  احلياة  ضوضاء 
ما  بل  أحب،  ما  أفعل  أني  أستذكر  أعد  لم  التي  للحظة 
الذي  الصباح  ذلك  حني  إلى  الواقع،  األمر  علي  ميليه 
ربيعٌي  صباح  كلها،  احلياة  بطاقة  مليئة  فيه  استيقظت 
بالعادة  أحبه  كما  ليس  مّر  قهوة  فنجان  فيه  استهواني 
حلواً، ولم أتساءل ملاذا! فقط حينها تركت نفسي تفعل ما 
تشاء دون قيود ودون أي رغبة يف البحث عن أي تفسير، 
بعدها  لتبدأ  احلقيقي  النب  رائحة  أنفاسي  إلى  تسللت 

رحلة أفكاري مسيرها!

بها  غاصت  جملة  أبداً.  تكبر  ال  التي  الطفلة  هي  »هناء« 
اجلميلة  الشقراء  الفتاة  تلك  والدة  منذ  طفولتي  ذكريات 
سريع  وشريط  الطفولة،  ألعاب  إلى  اجلميع،  أحبها  التي 
ألصدقاء املدرسة، وملعاناتي مع الكتب، وبخاصة يف املواد 
العلمية، إلى جناحي يف الثانوية العامة بعد أن اضطررت 
تعنيني  ال  خاصة  لظروف  خاصة  بدراسة  تقدميها  إلى 
ليست  السنوات  تلك   ... إطالقاً  ذاكرتي  تعني  وال  البتة، 
عابرة على اإلطالق، ألنها تراكم ما أنا عليه اآلن ... »ترن 

ترن .. ترن ترن«.

رجفت يداي وانسكبت رشفة القهوة األولى يف الصحن بدل 
انسكابها يف فمي ... لكن احلمد هلل كانت قد بردت حينها 
ولم أصب بأذى ... بتثاقل مللمت ذاكرتي حتى ال تتناثر أي 

فكرة هنا أو هناك، وحلقت اجلرس األخير من الهاتف:
1: ألو

2: هناء
1: نعم، من معي تفضلي.

2: أنا جمانة، باركيلي ... قصدي باركيلنا.
انقبلنا بالكلية يا حبيبتي ... هناء، مالك ساكتة؟

1: بعد 5 سنني
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2: ما انبسطي؟!
من  بس  الفرحة  من  متت  انبسطت  بس  مش  ولك   :1
الصدمة مش مصدقة، معقول ميرقوا هالسنتني ونبلش 

نشتغل ونحقق حلمنا ونضل أطفال مع هاألطفال؟

أذكر حينها أن جمانة أسهبت باحلديث كثيراً، إال أن أذنّي 
لم تعد تسمعان أي شيء سوى صوت داخلي يقول »احلياة 

قد بدأت فعاًل منذ هذه اللحظة«.

الطموح غاية جميلة بدأُت حتقيقها عندما أمضيت سنتني 
قضمتا من حياتي العشرينية أجملها، وكانتا أجملها عندما 
قضيتهما بني الكتب واألبحاث والتفوق باالمتحانات، على 
عندما  بالدراسة  إطالقاً  شغفة  أكن  لم  أنني  من  الرغم 
كنت طالبة، إال أن كل ما مير علي يجعلني أكتشف ذاتي 

بحرارة وحب ورضا.

توج جناحي عندما نودي اسمي من بني أوائل الدفعة، لكن 
صدقاً النجاح احلقيقي لم يكن هناك، بل، فعلياً، هو الذي 
أستشعره عندما أكون مع أطفالي الثماني والعشرين يف 
الصف التمهيدي »صف الورود« الذي يجعلني دائماً هناء 

الطفلة.

بداية مختلفة  كانت  التي  األطفال  بدايتي مع هؤالء  أذكر 
نوعاً ما، أو على األقل كما أراها أنا، جميلة باختالفها هذا، 
للتطوع  بدأت مع أولئك املشاكسني عندما قررت اخلروج 
يف مدرسة قريبة من منزلي الكتساب بعض اخلبرة العملية 
وكسر احلاجز بيني وبني البيئة التي أعتبرها تابو بالنسبة 
لي، لعلي أستطيع االنسجام بها واستكمال حلمي، بداية لم 
تكن سهلة يف ترجمة ما تعلمته بالكلية وبني الكتب، لكنني 
أخذت باحملاولة شيئاً فشيئاً، وكمتطوعة حاولت اكتساب 
بي،  احمليطني  املعلمات  من  استطاعتي  قدر  على  املعرفة 
إال أن ذلك ُكسر فجأة ألنه وبعد أسبوع فقط من التطوع، 
كان  اإلدارة،  قبل  من  رسمية  كمعلمة  بتعييني  قرار  صدر 
تلك  من  خوفاً  يهوي  لكنه  فرحاً،  يرقص  حلظتها  قلبي 
مسبق،  تخطيط  دونا  فجأة،  عليَّ  وقعت  التي  املسؤولية 
أسئلة كثيرة أحاطت فكري عندما حملت دفاتري وغادرت 
املدرسة كطالبة صغيرة تتسارع خطواتها لتصل إلى البيت، 
وتخبر والدتها مبا أحل بحياتها من نقلة أو انقالب نوعي.

هو شعور السعادة املرتبط باخلوف من الفشل، الذي لم 
أترك له مكاناً يف وقتي، الذي بدأت أستثمره يف سؤالي 
أو  املعلومة،  إيصال  بأسلوب  سواء  ينقصني؛  ما  كل  عن 
شعرت  اللواتي  املعلمات  من  الطلبة  مع  التعامل  كيفية 
أنهن يخلصن من أجل انضاج هذا اجليل الصغير، وبدأت 
أحضر للحصص املدرسية وأكتب ما أريد إيصاله للطالب، 
وأستفيد من كالم أي مركز ومركزة يحضرون حصصي. 
إال أنني ومع مرور الوقت بدأت أستشعر أن ثقتي بنفسي 
ما  كل  تكتسب  التي  الصغيرة  البذور  هذه  من  أستمدها 
أسقيها به، وتبدأ بالكالم والكتابة، هذا كان فرحي األول.

وبعد أن كرست نفسي ألولئك األطفال، وعاهدت نفسي 
وأن ال غرور سيخترق  تعالى،  لوجه اهلل  يكون عملي  أن 
لم  ما  حدث  بي،  الشخوص  امتداح  ازداد  مهما  نفسي 
أن  قبل  مطلقاً،  عنه  أسمع  أو  أعرف  ولم  ببالي،  يخطر 
احملسن  عبد  مؤسسة  أن  وزميالتي  أنا  املديرة  تخبرني 

جانب من تطبيقات املربية هناء أبو الفيالت مع أطفال روضة 
احلصاد يف بيت حنينا/ القدس.
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الذي  املشاركة يف مشروعها  إلى  تدعو معلماتنا  القطان 
بني  من  اختياري  مت  أن  بعد  فيه،  كبير  نصيب  لي  كان 
املعلمات للبدء باملشاركة معهم، ومن هنا بدأت أستشعر 
مدى العبء الذي يقع على كاهلي؛ هل سأكون على قدر 
هذه املسؤولية، وبخاصة بعد أن طلبوا منا إرسال مخطط 
أن  إال  »القطان«،  مع  األول  باللقاء  املباشرة  أجل  من 
عبء املخطط كان أقل بكثير من دهشة اللقاء األول مع 
»القطان« واملشاركني فيها. معلمات كثر، وأجواء لم أعتد 
عليها من قبل، بدأنا وها أنا أمسك القلم بيدي وأباشر 
بكتابة تأمالت كما طلبوا منا، هذه األجواء املختلفة على 
األجنبي،  احملاضر  يقوله  الذي  اجلميل  والكالم  نفسي، 
أميكنني أن أطبقه فعاًل، أم سيبقى مجرد مالحظات على 
أوراقي؟ هكذا سألت نفسي ... استمر هذا الوضع ثالثة 

أيام، أيام من الدهشة والسعادة واالرتياب نوعاً ما.

وفعاًل بدأ مشواري منذ تلك اللحظة مع مؤسسة »القطان«، 
وكسر حاجز الرهبة هذا بتنفيذي أول مشروع مع طالبي، 
وهو مشروع الغذاء الصحي؛ هذا املشروع الذي تفاعل معه 
األطفال بشكل جميل جداً، باكتشافهم األغذية الصحية، 
ورامي  مهند  ومساعدة  الناس  ملساعدة  مؤسسة  وعمل 
وهما نوذجا هذا املشروع، إضافة إلى عمل برنامج غذاء 
صحي، وعمل كتيب مع رسومات لكل طفل يتحدث به عن 
الغذاء الصحي؛ عدا عن سؤالهم الدائم عن مهند ورامي 

واشتياقهم لهما.

وبعد انطالقنا بهذا املشروع واختتامه، بدأ العمل باملشروع 
الثاني، وهو مهرجان العلوم الذي أمتع الطالب من خالل 

التجارب التي قاموا بها بأنفسهم مع أهاليهم.

وبتكرار دعم مؤسسة »القطان« لنا بتنفيذ هذه املشاريع، 
بلورت فكرة ملشروعي الثالث واألخير لهذه املرحلة، وهو 
مشروع السناجب الذي تفاعل معه األطفال، أيضاً، بشكل 
رائع، وتعلموا من خالله حب اجليرة، وكيفية التعامل مع 
األهل  استدعاء  ومت  بينهم،  املتبادل  واالحترام  اجليران، 
والدته،  أو  والده  أمام  مشروعه  بشرح  طفل  كل  ليقوم 
وبالتالي نكون حققنا الهدف يف إبعاد الطفل عن التلقني 
يف التعليم، واعتماده على ذاته يف التجربة ونقل املعلومة.

بعد التحاقي بدورة »القطان«، صرت أشعر بأن »القطان« 

لنا  تفتح  كانت  لقاء  كل  ويف  بالنوافذ،  مليء  بيت  هي 
نطل  أن  على  يساعدنا  جديداً  شيئاً  خلفها  نافذة، جند 
على معرفة جديدة، نذهب فيها بالطفل بعيداً عن املنهاج 
التلقيني، حيث تساعده على أن يكتشف إبداعه وذكاءه، 

فيزداد إمياني أكثر بهذا النوع من التعليم.

شغفي بهذه التجارب ُحفر يف داخلي بانتقالي من مشروع 
إلى آخر، وإحساس النجاح يف كل مرة كان يدفعني إلى 
الثقة لعمل مشاريع أخرى ألحصد ثمارها مع  مزيد من 
هؤالء األطفال، فشعور حتقيق الذات من خالل جناحي 

بهم ومعهم هو هديف أوالً وأخيراً.

أشرب  عندما  البداية  كانت  كيف  أستذكر  دوماً  أنا  وها 
قهوتي املرة منذ ذلك اليوم، التي تكون على األغلب باردة 

النشغالي بأولئك الثماني والعشرين مبدعاً.

روضة احلصاد - بيت حنينا

جانب من التطبيقات.
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وبدأت  فلسطني،  إلى  وصلت  حيث  حياتي،  بدأت  هنا 
وعلى  احلياة  على  تعرفت  هنا   ،2000 العام  انتفاضة 
عادية،  فتاة  مجرد  كنت  ذلك،  قبل  نفسي.  وعلى  الناس 
ولدت  حيث  األردن  يف  شيء،  كل  عن  مسؤولون  أهلها 
وعشت فترة طفولتي وبداية شبابي، كانت حياتي عادية، 
أعيشها  كنت  ذلك  قبل  العادية،  باحلياة  أصفها  اليوم 
باعتبارها احلياة، يف األردن كل شيء كان عادياً، كل شيء 
ممكن، نخرج مشاوير، نذهب إلى السوق، نفعل ما نريد 
وبسهولة. كانت أختي الكبرى هي ابنة أبي املدللة، جميلة 
ووجه البيت، ولكن أخواتي إذا أردن شيئاً من أبي، يطلنب 
مني أن أكلمه، ألنه لم يكن يرفض لي طلباً، ألنه إذا رفض 

سوف أتأثر وأبكي.

مكان  يف  أنا  هنا  لكن  البيت.  يف  العاطفية  الفتاة  كنت 
مختلف، هنا كل شيء صعب، حواجز ورصاص، احتالل 
عائلة  مع  أسكن  بل  عائلتي،  يف  لست  وأنا  وصعوبات 
كل  ما،  لسبب  أبكي  عندما  يندهشون  كانوا  كم  زوجي، 
شيء هنا مسموح إال البكاء. هنا ال متنحك احلياة األشياء 
تكون،  أن  فرصة  أخرى،  فرصة  متنحك  لكنها  بسهولة، 
قصة  من  بدأت  قصتي،  أكتب  أن  فكرت  عندما  لذلك 
خروجي من األردن إلى فلسطني، خروجي من عائلتي إلى 

البحث عن الهوية

هند الهندي

كوني  إلى  أسرتي،  ابنة  كوني  من  زوجي، خروجي  عائلة 
ابنة ذاتي، هنا حصلت على فرصتي أن أكون أنا.

ألرى  شوق  يف  كنت   ،1/19 يف  فلسطني  إلى  وصلت 
األشياء وأعرف الناس، ولكن لم أَر سوى البياض. كانت 
متى  الناس  أين  أسأل  وبدأت  بالثلوج،  تكتسي  األرض 
سيأتون؟ كأنني كنت يف شوق ملعرفتهم أو ملعرفة نفسي، 
التصريح،  من  اخلامسة  بالنسخة  هنا  وصلت  قد  فأنا 
حيث قدم لي أربع مرات قبل ذلك. وكنت أحصل على 
التصريح كي أعود إلى فلسطني وأتزوج، لكن يف كل مرة 
يتم إلغاء موعد الزواج وتأجيل العودة بسبب حالة وفاة 
لشخص قريب، نعم لقد مت إلغاء العرس وتأجيل العودة 
مرات عدة، لقد عشت العرس والعودة كأحداث مؤجلة 
أربع أو خمس مرات ... إنه الفرح الذي يقف عند حدود 

احلزن.

نعم، وصلت هنا وصوالً يشبه امليالد بعد مخاض طويل، 
ميالد محمل بآمال صغيرة يف حقيقتها، كبيرة يف معناها، 
أتقدم  ثم  الهوية،  على  أحصل  سوف  أنني  أتخيل  كنت 
ألهلي بطلب )لم شمل العائلة( وسأكون طريق أهلي إلى 

العودة. لكن، قامت االنتفاضة وتغير كل شيء.
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وترسيخاً  إلي  أهلي  طريق  ستكون  كانت  التي  الهوية 
تسع  وعشت  ومشكلتي  قصتي  كل  أصبحت  لعودتي، 
الهوية.  على  احلصول  انتظار  يف  انتظارها،  يف  سنوات 
لكن، يف احلقيقية، لم أكن أنتظر احلصول على الهوية، 

كنت أبحث عنها، أبحث عن هويتي كبطاقة وكحقيقة.

يف العام 2000، فور وصولي، اندلعت االنتفاضة وازداد 
القرية  يف  عملت  الهوية.  على  حصولي  عدم  من  خويف 
التي أسكن فيها مربية أطفال، أجنبت خالل تلك الفترة 
دراستي،  إكمال  على  يشجعني  دائماً  كان  زوجي  طفلني. 
قد  وكنت  املفتوحة،  القدس  جامعة  إلى  أوراقي  فقدمت 
الطفل،  تربية  يف  الدبلوم  شهادة  على  مسبقاً  حصلت 
واحتساب  القبول،  على  الرد  ليصلني  أياماً  وانتظرت 

ساعات دراستي من شهادتي القدمية.

ولكن ما لم يكن يف احلسبان هو تدخل أهل زوجي ورفضهم 
الستكمال دراستي وخروجي إلى رام اهلل، لكنني متسكت 

بذلك. بعد أيام عدة، اكتشفت أن شهادتي كلها قد مزقت 
الغزير حني أخذتها ألقدمها  املطر  الهواء يف  وانتثرت يف 
للجامعة، حاولت البحث عن شخص يساعدني يف إحضار 
شهادتي من األردن، ولكن أغلقت األبواب يف وجهي، حتى 
بأن  فيها  تخبرني  هاتفية  مبكاملة  لي  صديقة  فاجأتني 
لديها أخ يعمل يف مكتب خدمات وسيساعدني، لم أتردد 
يف إعطائها إسمي ورقم هويتي وتخصصي، وبعد أقل من 
ساعتني كانت األوراق قد وصلت عبر الفاكس، ومع ذلك 
اليوم  يف  كانت  وبالفعل  األصلية،  األوراق  اجلامعة  طلبت 
الدراسة  يف  مسيرتي  وبدأت  أوراقي  قدمت  لدي.  الثاني 
اجلامعية. عانيت كثيراً، فأنا لم أكن قوية مبا يكفي ملواجهة 
حولي،  الذين  اآلخرين  من  التشجيع  ألَق  ولم  حولي،  من 
فكان هنا التحدي األكبر؛ أن أدرس وأنا أم، وأعيش مع أهل 
زوجي يف قرية ظروف احلياة فيها صعبة. أتذكر أني كنت 
أستيقظ يف ساعات الصباح الباكر لكي أذاكر قلياًل، ولكن 
البيت  يف  العمل  ويبدأ  تشرق،  الشمس  كانت  ما  سرعان 

حيث املسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتقي.

جانب من تطبيقات املربية هند الهندي مع أطفال روضة عبوين األساسية.
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ال  فأنا  السهل،  باألمر  اجلامعة  إلى  خروجي  يكن  لم 
كل  ويف  طريقي،  يف  كانت  عديدة  وحواجز  هوية،  أملك 
مرة أقترب من احلاجز أخاف كثيراً، وأتخيل نفسي أني 
دراسية  سنة  آخر  يف  أوالدي.  عن  وبعيدة  بيتي  مغادرة 
كنت حاماًل بولدي الثالث، وأصابني ألم الوالدة، وكان علّي 
لكي  اجلديدة  للسنة  أبقى  سوف  وإال  االمتحان،  تقدمي 
أتخرج، ولكن حتملت اآلالم وذهبت إلى امتحاني وقدمته 

وبعدها ذهبت إلجناب طفلي اجلديد.

تخرجت وحصلت على الشهادة اجلامعية، وحصلت كذلك 
على الهوية، زرت أهلي بعد غياب دام تسع سنوات. قدمت 
المتحان التربية، ومع بداية السنة الدراسية عملت بديلًة 
يف قرية قريبة. كنت سعيدة ألني بدأت العمل من جديد. 
بديلة يف  أعمل  وأنا  سنوات  ملدة خمس  الوضع  واستمر 
مدارس أكثرها بعيدة وشاقة، لكن إن كنت أريد أن أصل 

إلى ما أمتنى، فيجب أن أحتمل ولن أشتكي.

أقوى  شخصيتي  أصبحت  كثيرين،  أناس  على  تعرفت 
بكثير، اتسعت دائرة األصدقاء واملعارف فلم تعد تقتصر 

على أهل زوجي.

مت  التربية،  مديرية  من  اتصاالً  تلقيت   ،2013 العام  يف 
تعييني وعلّي احلضور الستكمال اإلجراءات. وصلت إلى 
صف  معلمة  تعينت  أنني  أخبرني  الذي  املوظف  مكتب 
تبدل  روضة  معلمة  أنا  بكيت،  روضة،  )صفر(/معلمة 
مالبس أبناء املعلمني، هكذا كنت أفكر، كان علي أن أكتب 
تعهداً يف أن أبقى معلمة متهيدي. ترددت كثيراً، ال أعرف 
مني،  الوظيفة  تذهب  سوف  أوافق  لم  وإن  أفعل،  ماذا 
خرجت أبحث عن أحد يساعدني، إلى أن التقيت بصديقة 
أنها فرصة،  إلى مجموعة مشرفات، وأخبروني  أخذتني 
وإنني سأكون من أوائل معلمات التمهيدي احلكومي، وأن 
أمامي فرصاً كبيرة. اقتنعت وعدت إلى املوظف وأمتمت 
اإلجراءات. كان تعييني يف بلدة »دير قديس«، كنت أخرج 
ساعة  يف  عملي  إلى  ألصل  السادسة  الساعة  بيتي  من 
متأخرة، ولكن مبجرد وصولي إلى األطفال أنسى كل شيء 
األهل  وأحببت  كثيراً،  األطفال  أحببت  الطريق.  وتعب 
الذين كانوا يهدوني أشياء من صناعتهم: خبز، زيتون أو 
زيت الزيتون، معتقدين أنني أعيش يف املدينة، وال أعمل 
هذه األشياء. األجواء التي أعمل بها كانت مريحة جداً، 

ومع نهاية السنة أحسست بأنني جنحت يف عملي، لكن 
املسافات الطويلة واخلوف من احلواجز استدعى مني أن 
أطلب نقلي إلى بلدة قريبة، ومت وعدي أنه يف حال مت فتح 

روضة جديدة قريبة، سيتم ذلك، وهذا ما حصل فعاًل.

بدأت من جديد يف صف عادي  عبوين حيث  إلى  نقلت 
أحقق  أن  استطعت  املجتمع  مبساعدة  لكن  ومتواضع، 
الكثير، دهنت الصف، فتحول من صف إلى روضة كاملة، 
زي وأحذية، كتب وفعاليات، هدايا، روب تخرج األطفال. 
خاللها  من  حصلت  جديدة  جناح  قصة  حققت  هنا 
محبة  واألهم  عني.  واملسؤولني  األهل  ورضا  تفوق  على 
األطفال، فهناك كان الطفل الذي عاني من نشفان حاد 
يف اجللد، ال يحكي وال يشكي، أضع له كل يوم كرمي على 
جلده، فشعر باهتمامي به، صار يأتي إلي كل يوم ألضع 

له الكرمي، ويحدثني مبا يجول بخاطره.

مع  نفذته  مشروع  بطلة  أصبحت  التي  )أليس(  الطفلة 
أذنيها. سألت  وتغلق  زاوية  تأخذ  كانت  الروضة،  أطفال 
أهلها، أهكذا تفعل يف البيت، قالوا: نعم، أنا كنت أؤمن 
بالطفلة، بدأت أقربها مني، أطلب منها أن ترسم لي صور 
اليوم   ،)I love you( رسائل  لي  تكتب  إياها،  وتهديني 
يف املشروع هي القائدة، أفكارها جاهزة، تعطي األفكار 

وكأنها تعيشها.

يف أحد األيام وضعت إحدى رسومات أليس التي أهدتني 
أنها رسمة محزنة  البعض أعتقد  الفيسبوك،  إياها على 
قصة  فيها  الرسمة  فهذه  كذلك،  تكن  لم  لكنها  )حزينة( 

»تكتب لي أنا بحبك زي ماما ألنك بتحضنيني ...«.

علّمت مع ثالثة أجيال، أصبحوا طالبي اآلن يف الصف 
الثالث، أقف باب الروضة، ما إن يشاهدونني حتى يأتون 
إلي ومعهم أصدقاؤهم ليستقبلوني، ثالث أجيال يركضون 
باجتاهي عندما أقف باب املدرسة. سألوني أطفالي ذات 
مرة، عندما ننهي الصف التمهيدي ونتوجه للصف األول، 
هل ستغلقني الروضة؟ قلت ال، أنتم ستذهبون إلى الصف 
الفكرة  رفضوا  مكانكم،  صغار  أطفال  وسيأتي  األول، 

وقالوا: سوف يفسدون املكان ويعبثون بأغراضنا.

يف نهاية السنة، أرسلت لنا التربية كتاب إعالن عن دورة يف 

ة(
ول

طف
 ال

ت
يا

رب�
)م

ني 
م

عل
م

 ال
ص

ص
ق



199 رؤى تربوية - العددان 56-55

مؤسسة عبد احملسن القطان، وصديقة لي شجعتني على 
االلتحاق بها. كان آخر يوم للتسجيل. وأتذكر أنني واجهت 
فطلبت  اإلمييل.  طريق  عن  كان  ألنه  بالتسجيل  صعوبة 
مني،  معلومات  أخذ  بعد  تسجيلي  يف  صديقتي  مساعدة 
وانتظرت بعد أيام عدة حصولي على املوافقة. وهنا بدأت 
قصة جناح مع أشخاص جدد وجتربة رائعة. جتربة أعادت 
تكويني ومساعدتي يف عملي بطريقة مغايرة ومختلفة عن 
اللقاء األول مع خبير بريطاني، خفت وقلت  املعتاد. فكان 
هذا صعب علي، كيف سأطبقه مع طالبي، لكن بعد فترة من 
التدريب متكنت مما تعلمت. فأصبحت أمتلك شيئاً مختلفاً 
فيه التعليم يشكل حالة فعل ضمن مشروع تخيل، وانخراط، 
إلى  ينقلونه  طويلة.  فترة  األطفال  مع  يعيش  يحدث  وما 
وعن  املشروع  ماهية  عن  لتسأل  أمهاتهم  فتحضر  بيوتهم، 

العصفور، أطفال يعودون للبيوت ومعهم قصة.

الكل  أطفالهن،  يفعل  ماذا  يرين  لكي  األمهات  دعوت 
يظهر إعجابه بأليس، أمها تشكرني ألن طفلتها أصبحت 
اجتماعية، وديع يشرح لهم عن املشروع، أمسكت هاتفي 
اجلوال وبدأت أصوره وهو يحكي قصة البحر واجلزيرة 
قبطان؟«.  تكونوا  »بتحبو  األطفال:  ويسأل   ... والكنز 
طفلها  وتصور  هاتفها  حتمل  املعلمة  أصور.  فقط  أنا 
الذي يرجتل إنتاج فيلم عن املشروع، وهو يتطوع ليسرد 
قصة املشروع، ملاذا يفعل ذلك، ألنه يعيش قصته، األهل 

يسألونه: كيف فعلتم كل ذلك؟ يردون ... هذا خيال.

روضة عبوين األساسية املختلطة

جانب من التطبيقات.
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بلحظة  حياتي  طبعت  كم  اكتشفت  قصتي  كتبت  عندما 
باخلطأ،  جاءت  التي  الطفلة  دوماً  كنت  فقد  ميالدي، 
أن جتهضني،  يريدها  أبي  وكان  بي صدفة،  أمي  حملت 
ولكن أمي امرأة متدينة رفضت ذلك. وبعد ميالدي نظر 

إليَّ أبي، وقبَّل يدي، وقال: ستكون ست الرجال.

»أنا التي تأتي باخلطأ، ولكنه خطأ يجد صوابه وأهميته 
دوماً«. لقد كتبت هذه اجلملة؛ اجلملة جاءت أثناء كتابتي 
لقصة ميالدي كما رويت لي ضمن ورشة يف الكتابة من 
عبد  مؤسسة  يف  الطفولة  ملربيات  املهني  التكون  ورش 
احملسن القطان، وعندما قرأتها مرة أخرى أثناء محاولتي 
كتابة قصتي، أدركت أنها حتكم حياتي بطابعها، فأنا يف 
آتية  دائمة  أكون  حياتي  واجهتها يف  التي  املواقف  أغلب 

باخلطأ.

فحينما انتقلت من مدرسة بسيطة يف أريحا، إلى مدرسة 
القدس، سمعت هذه اجلملة، فقد قيل ألبي:  عريقة يف 
»متأسفني ال نظن أن لها محاًل هنا، مش راح تقدر على 

من الخطأ أن ت�كوني هنا

جمانة رباح

جربوها«،  »طيب  أبي:  لهم  فقال  مدرستنا«،  مستوى 
املدير  وتفاجأ  املدرسة،  لهذه  القبول  امتحانات  فقدمت 
االقتناع  كل  مقتنعاً  كان  الذي  اإلجنليزية،  اللغة  ومعلم 
بالنتائج  املدرسة،  يف  مشواري  أكمل  أن  أصلح  ال  بأنني 

اإليجابية المتحاناتي ومت قبولي!

كبيرة  املدرسة صعوبة  من  األول  واجهت يف فصلي  لكن 
يف إرضاء معلم اللغة اإلجنليزية، الذي كان يقوم كل أول 
حصة باختيار طالب بطريقة عشوائية ليلقوا كلمة باللغة 
باختياره،  نفسه  املعلم  يقوم  ملوضوع؛ موضوع  اإلجنليزية 
فتكون معك دقيقتان فقط للتفكير، ومن ثم إلقاء الكلمة. 
وأتذكر  الصف،  دخوله  عند  لي  نظراته  بالضبط  أذكر 
من  أقوم   ،Joumana Shqeir come over here كلماته: 
مكاني متوجهة إلى مقدمة الصف وأنا أقول يف نفسي: 
»اففففف وبعدين، شكله ناسي إنو إلو شهر عم بيختارني 
كل يوم، شو جابني أنا هون«. ولكنني متكنت من إقناعه 
لقبني  كما  الرجال«  »ست  أنني  األول  الفصل  نهاية  مع 
أبي يوم والدتي، حيث تخرجت من املدرسة األولى على 
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صفي، وألقيت كلمة اخلريجني باللغة اإلجنليزية، وتكرر 
الهندسة  اختياري تخصص  األمر يف اجلامعة عند  هذا 
التخصص،  لهذا  أصلح  ال  ناعمة  بنت  أنني  من  املدنية 

ولكنني مع الوقت أثبتُّ وجودي.

يبدو أن ميالدي قد طبع حياتي بوشم خاص، الصعوبة 
أول عناوينه، هكذا أتذكر حياتي، ذاهبة إلى املدرسة على 
دراجة هوائية، كنت أركب دراجة هوائية، والبسه شورت 
حتت التنورة كأني أمتثل قول أبي »ست رجال«، أو أركب 
شخصيتي، استعد حلياتي القادمة، فألبس مالبس أنثوية 

وأخرى للرجال، كأني أتوقع الصراع بشكل دائم.

دائماً هناك صعوبة. عليَّ دوماً أن أثبت صواب وجودي، 
أثبت استحقاقي للحياة، ألبي، ملعلمي الذي ناداني جمانة 
يدخل  يوم  كل  اإلجنليزية،  باللغة  أن أحتدث  مني  وطلب 
الصف يبحث عني بعيونه كي يختبرني، كنت أنزل بجسمي 

خلف املقعد كأني أريد أن أتشبث مبكاني، أن أختفي عن 
نظراته، إنه يريد أن يثبت خطأ وجودي )هنا( يف الصف، 
يريد أن يجهضني، ثمة من يطالب بإسقاطي )بإجهاضي( 
هناك دوماً من يناديني ويهددني: إما أن تثبتي وجودك، 

وإما اإلجهاض.

إنه التحدي نفسه والتهديد ذاته

بي  أحد  يقتنع  لم  املدنية،  الهندسة  كلية  دخلت  عندما 
مهندسة،  تكون  أن  ميكنها  ال  ناعمه  فتاة  كمهندسة، 
الثانية يف أوجها، فلم  االنتفاضة  وعندما تخرجت كانت 
يف  كانت  فالبلد  مشاريع،  أو  إعمار  وال  بناء  هناك  يكن 
ال  فأنا  واحدة،  اخليارات  كأن  البناء(،  ال  )الهدم  مرحلة 
أصلح أن أكون مهندسة، وإذ أصبحت مهندسة، فأصبح 
غير صاحلة للوجود حتى كمهندسة، مهندسة موجودة يف 
املكان والزمان اخلطأ، أنا البنت التي ال تأتي يف الوقت 

جانب من تطبيقات املربية جمانة رباح مع أطفال روضة املدرسة اإلجنيلية/ رام اهلل.
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املناسب، الفتاة املنذورة لإلسقاط.

كمتطوعة،  كاملة  سنة  مدة  هندسي  مكتب  يف  عملت 
وعندما جاء قرار تثبيتي، كان القدر يسوقني إلى التعليم 

... طلبني مدير مدرسة إلي التعليم يف مدرسته.

مهندسة أم معلمة؟ هذا ما خطر ببالي عندما قام مدير 
املدرسة باالتصال بي لتحديد مقابلة لي للوظيفة. ذهبت 
إلى املقابلة وأنا أضحك من نفسي: »يال بروح هناك عشان 
أخلص من النق، بس أنا مهندسة مش معلمة«، مع العلم 
هندسي،  مكتب  يف  أتدرب  وكنت  لطفلني  أماً  كنت  أنني 
واملهندس املسؤول عني يريد توظيفي بشكل دائم يف نفس 
بشكل  تصرفت  املقابلة،  يف  للمقابلة.  استدعائي  فترة 
طبيعي ألني لم أكن أظن أن األمر سيكون حقيقياً، أحد 
أعضاء اللجنة أحبَّ شخصيتي، وقال لي: أنت مرحة، وهذا 
اتصل  عندما  كبيرة  بحرارة  بكيت  لألطفال«.  نحبذه  ما 
أغلقت  الوظيفة،  أخذت  أني  ليعلمني  املدرسة  مدير  بي 
أبكي  كنت  وبكيت، هل  الكلمات،  بعد سماع هذه  الهاتف 
املهندسة التي أجهضت يف ذلك اليوم، دوماً هناك إجهاض 

يف حياتي، إجهاض رمزي تبدأ بعده والدة حقيقية.

والزوج  للبيت  أفضل  التعليم  بأن  ينصحني  الكل  كان 
كله  لهم،  أفضل  التعليم  أوالدك،  تهملي  »حرام  واألوالد، 
شغل ...«. هذا كان رأي أهلي وزوجي وكل من عرفني، 
هو  ما  أنا  »لكن  يؤرقني:  كان  الذي  السؤال  كان  ولكن 
األفضل لي«. أقنعت نفسي أن التعليم هو األفضل للجميع 

... »كله شغل« على رأيهم!

ذهبت إلى املدرسة، وعند دخولي سمعت بأذني مشرفة 
الروضة تقول لباقي املعلمات: »جايبلي مهندسة شو بدي 
أنا  بس   ... تنشوف  تعلّم؟  تعرف  راح  فكره  فيها؟  أعمل 

متأكدة إنها مش راح تتحمل«.

ذهبت الجتماع الهيئة التدريسية، قالت لي املشرفة »ملاذا 
أنت هنا؟«، قلت »لقد مت تعييني معلمة يف الروضة ... هاي 
معلمة بتضحك ألنها ال جتيد احلكي ... أنا املعلمة التي 
ابتدأت  وبالفعل  وهكذا  بضحكتها.  الطالب  مع  تتواصل 
املضايقات وعدم التقبل من قبل املشرفة التي كانت حتضر 
تصفني  كانت  أشهر.  ثالثة  ملدة  يومياً  احلصص  كل  لي 

باملهرج، وأن أسلوبي يف تعليم األطفال لن يجدي نفعاً، ألن 
ليستطيعوا  ومستمعني  هادئني  يكونوا  أن  يجب  األطفال 
التركيز. كانت املشرفة حتب التعليم بشكل تقليدي، فكنت 
أقول يف نفسي: »إذا أنا زهقت كيف األوالد؟« لم أستطع 

أن أعلم بشكل تقليدي، فزادت املضايقات أكثر وأكثر.

يف يومي األول دخلت الصف ولم أجد شيئاً، ال ورقة، وال 
ملف، وال .... كنت أسال ابني ماذا يأخذون يف حصص 
اللغة اإلجنليزية، كنت محاصرة وكأنه ممنوع أن يساعدني 
أحد، ومطلوب مني أن أكون معلمة يف »مرحلة اإلجهاض«.

لقد كانت أول حصة لي مع األطفال، حيث بدأت بتعليمهم 
طلبت  املشرفة  لكن   .... مرحة  بداية  وكانت  األغاني، 
به معلمة أخرى، وقالت  الذي ساعدتني  التحضير  دفتر 
لي: اعملي بعض التغيير، ألن املشرفة متيز طريقتها يف 

التحضير.

كنت أعطي كل حرف من حروف اللغة يف فتره معينة ... 
عندما شرحت  لي حصة  وحضرت  املشرفة  جاءت  فقد 
معي يف غرفة  باحلضور  استمرت  وبعدها   ،C الـ  حرف 
الصف يومياً ملدة ثالثة أشهر. املعلمات كن ممنونات لي 

ألني أشغلت املشرفة عنهم، فلم تعد تتفرغ ألحد غيري.

لها  فقلت  بعمله؟  تقومني  الذي  هذا  ما  يوماً:  لي  قالت 
ماما!  نعم  وقالت:  فردت   ... اإلنترنت  على  شاهدته 
كانت  أعمل،  أن  ميكن  ماذا  إذاً،  ساعديني  لها  فقلت 
دائما تقارنني باملعلمة السابقة، وتقول: كانت معلمة اللغة 
اإلجنليزية السابقة تفعل كذا وكذا، ما كانت تعمل كذلك، 

وأنا دائما أجيبها أنا جمانة ولست هي.

بداية التحول

استدعينا  عندما  التحول،  بداية  وكانت  صاعقة  كانت 
معاً،  واملدير  املشرفة  بحضور  الجتماع  األطفال  أهالي 
بالسؤال: »مني مس جمانة هاي؟«  اآلباء  حيث قام أحد 
حينها بلعت ريقي، وقلت: »شكله كان الزم أمشي مثل ما 
بدها«، وأكمل حديثه: وين القيتوها؟ هي أكثر من رائعة، 
نقطة  كانت  بحبها«.  وكتير  إجنليزي  بيعرف  كتير  ابني 
التحول بالنسبة لي يف املدرسة، أدركت أن ما أقوم به هو 
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األصح، فأبدعت أكثر وأكثر، لم أعد أستخف بنفسي.

»الكرسماس«.  ملناسبة  كانت  املدرسة  يف  لي  حفلة  أول 
لقد اختارت لي الفقرة التي سيقدمها أطفالي يف احلفلة، 
فدربت األطفال ولم أرفض، لم أغير أسلوبي، ولكن غيرت 
طباعي، قضيت سنة كاملة واألهالي ميدحونني واألطفال 
ينتظرونني بفارغ الصبر. أما املشرفة فقد بدأت تقتنع يف 
إنني  بل  »مهرجة«،  وال  مهندسة  لست  أنني  الثاني  العام 
معلمة مختلفة ... ، فقد كنت أعطي األساسيات بشكل 

تقليدي، ثم أعلم الباقي مع األطفال بطريقتي.

بني  حوارات  مسرحيه حتوي  عمل  منا  مطلوباً  كان  لقد 
حيوانات، ولكن كنت أنا أود أن أعمل شيئاً مختلفاً، أُلبس 
املشرفة:  لي  فقالت  احليوانات.  بشكل  مالبس  األطفاَل 
اعملي كما تريدين، ولكن ستتحملني املسؤولية أنت وحدك. 
بعد أن حظيت الفقرة بإعجاب األهالي، جاءت املشرفة 

ووضعت يدها على كتفي، وقالت لي حضري نفسك للعام 
القادم للمسرحية، فقلت لها، ولكن بشرط، فردت وقالت: 
نعم ماما، ثم استدركت قائلة: ما هو الشرط، فقلت لها 
أن أُلبس األطفال كما أريد، فنظرت إليَّ وقالت: اعمليها 
ونتحدث الحقاً. وبالفعل، استمر جناحي واحداً تلو اآلخر 
إلى أن   ... تعليم األطفال وتدريبهم على املسرحيات  يف 

جاء يوم وطلب مني أن أستلم إشراف الروضة.

إيجاد  كل معلمة،  املعلمة،  أحداً، على  تتبع  التعليم ال  يف 
املعلمني  من  أريده  ما  لكن  العام،  اإلطار  طريقتها ضمن 
هو كيف جنعل الطفل يتعلم دون أن يشعر أنه يتعلم، كيف 
وكيف  أنفسهم،  عن  الطالب  يعبر  كيف  األشياء،  يعيش 
نساعدهم على ذلك. فمن أجل ذلك، قمنا بتغيير الكثير 
من ضمن هذه األشياء فقد غيرنا شكل احلديث الصباحي، 
وقد أصبح املعلم يثير الطالب ليطرحوا قصة أو مشكلة، 
لنفكر فيها نحاول أن جند لها حلوالً، ونطرح هذه احللول 

جانب من التطبيقات.
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هي  التعليمية  العملية  لب  أن  أي  األنسب؛  احلل  ونختار 
احلوار واملشاركة بني الطالب جميعاً واملعلمني.

الشكلية، وال  باملتابعة  كبيراً  مهتمة اهتماماً  يوماً  لم أكن 
احلضور عند املربيات بشكل إشرايف وكتابة التقارير، ما 
ال  وأن  كمشرفة،  طريقي  أجد  أن  هو  كمشرفه  به  أقوم 
أغير األشياء دفعة واحدة، ألني ال أملك الرؤيا وال القدرة 
الكاملة، ولكن ما كنت أهتم به هو التفاعل الذي أعتبره 
بل  األساليب احلديثة،  ليست  فاملسالة  األهم،  الدور  هو 

هي الشكل والسياق التفاعلي.

ما  تقلد  أو  تعلم،  كيف  ابنها  تسأل  كانت  التي  املعلمة 
وخبرتها،  جتربتها  تُسائل  اليوم  واليوتيوب،  اإلنترنت  يف 
»القطان« هي إحدى املرجعيات التي أصبحت أنهل منها، 
أحسن شيء عملته منذ أن بدأت املهنة، هو جتربتي يف 
»القطان«، لقد غير وجهة نظري لألطفال، فأصبحت أفكر 
أصبحت  هنا  والعرض،  املسرحية  طريقة  غير  بطريقة 
اجته صوب الفعل والتغير، لم يعد العرض هو ما يهمني.

اليوم أنا املشرفة، التي رفضت أن جتهض، واختارت أن 
تكون الذئب، ذئب التغيير، لكنها شعرت يف البداية ببعض 
أكن أحب  لم  لكن  أن يحدث،  التغيير يجب  كان  الذنب، 
أن أكون سببه، أنا لم أطلب إبعاد املشرفة السابقة، ولم 
أرغب يف أن أحل محلها، يف البداية لم أحتمل أن أجلس 
مكانها، كنت أريد مكاني فقط، لم أكن أود أن أجهض، 
قانون  أنه  يبدو  لكن  أحداً،  أجهض  أن  أريد  ال  ولكني 
امليالد، لكي يولد شيء ثمة شيء آخر ميوت، عذبني هذا 

يف البداية.

اليوم أشعر أن كل ما حدث كان ضرورياً كي أكون، أظن أن 
املشرفة قد منحتني جزءاً من صرامتها، من قوتها، فرضت 
أكون قوية، وإما أن أجهض، جعلتني  أن  إما  القوة:  عليَّ 
أكبر وعندما أحست أنني كبرت ولن أذهب ذهبت، تركت 
لي مكانها، يف أحيان أرى أنها كانت األم التي أجنبتني مرة 

أخرى، ومنحتني مكانها وشيئاً من قوتها.

روضة مدرسة اإلجنيلية األسقفية العربية - رام اهلل

جانب من فعاليات اليوم الثالث من افتتاح استوديو العلوم، رام اهلل 2017.

ة(
ول

طف
 ال

ت
يا

رب�
)م

ني 
م

عل
م

 ال
ص

ص
ق



205 رؤى تربوية - العددان 56-55

من  يوم  يف  أنني  أتصور  ولم  بها  مررت  ذكريات  من  كم 
األيام سوف أعود ألكتب عنها، وعما فيها من ألم، فها هو 
تنهال على خاطري، هل سيجد  والذكريات  القلم يخط، 
ما  رغم  لالستمرار  يدفعه  ما  الذكريات  هذه  القارئ يف 

فيها من ألم؟

جئت  األول،  كانون  شهر  وبالتحديد يف   ،1977 العام  يف 
للعالم وأنا أحمل رقم 11، البنت اخلامسة واملولودة احلادية 
عشرة يف أسرة أبي وأمي، رقم 5 يف اإلناث، ورقم 11 بني 
على  والدي  ووافق  تهاني،  سأسّميها  أمي  قالت  أخوتي، 
االسم، ولم يعلما كم سيجلب لهم هذا االسم من مشاكل، 
وأصبح كل أهالي احلي مخاصمني ألمي وأبي؛ وذلك ألن 
االسم كان تهاني، يف وقت كانت األحزان تخّيم على أهل 

احلي بسبب وفاة رجل مهم من األقارب يف ذلك الوقت.

االبتدائي،  اخلامس  الصف  وأصبحُت يف  السنني  ومّرت 
مكثت  الوجه،  منطقة  يف  املغلي  باملاء  للحرق  وتعرضت 
شهراً كاماًل حزينة وخائفة من أنَّ وجهي لن يعود لطبيعته، 
وكلما كان يأتي أحد لالطمئنان علّي، كان يرميني بتعليقات 
مؤملة، ومن هذه التعليقات )مسكينة، أصبحت معاقة، قد 
ه وجهها ... الخ(، وهذا الكالم املؤلم أشعر به حتى  تشوَّ

رقم 11 واسمها تهاني

تهاني لدادوة

اآلن، وبقي أثره حتى بعد أن زالت آثار احلروق من وجهي.

أكثر  بالتعليم  أطمح  كنت  السادس،  الصف  إنهائي  بعد 
فأكثر، وكانت مدارس قريتنا يف ذلك الوقت تعلّم البنات 
للتعلم مع  يتم االنتقال بعدها  للصف السادس فقط، ثم 
لو  حتى  وأتعلم  أقرأ  أن  أريد  أنا  ألمي:  فقلت  الذكور، 
بنّيتي؟ كيف  يا  والدّي: هل جننِت  الذكور، فقال  كان مع 
ستتعلمني مع الذكور؟ هل تفكرين بأنك ابنة مدينة؟ عليك 
دائماً  أنت  ألمي:  فقلت  قرية.  يف  نعيش  أننا  تنسي  أال 
الولد، وبعدها  تعليم  البنت أهم من  تعليم  أّن  تقولني لي 
أقنعت أمي بالتعلم يف مدرسة الذكور وأقنعت أبي كذلك.

يف  والتاسع  والثامن  السابع  الصفوف  دراسة  وأكملت 
مدرسة الذكور، وكنت أنا وبنتان من القرية كلها يف مدرسة 
من  البنات  كل  أمام  التعليم  مجال  ُفتح  وبعدها  الذكور، 
بعدي بهذه الطريقة، ما شجع أهالي القرية على التفكير 
يف بناء مدرسة ثانوية لإلناث فقط، وما زالت قائمة حتى 
هذه  من  انتهينا  وبعدها  التعليم،  يف  جداً  ومتميزة  اآلن، 
والدرجة   93.5% معدل  على  وحصلت  بنجاح،  املرحلة 
الصف  هذا  فكان  أخرى،  عقبة  واجهتني  ولكن  األولى، 
)التاسع( آخر مرحلة تعليمية يف مدارس الذكور واإلناث.
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لم أقتنع أن ينتهي تعليمي بانتهاء اإلمكانية، فطموحي يف 
التعليم لم يتوقف هنا، وظهرت عقبة جديدة يف طريقي؛ 
أال وهي عدم وجود مدرسة يف القرية أتّعلم بها بعد نهاية 
رفضاً  تعليمي  أبي  رفض  السبب  فلهذا  التاسع،  الصف 
تعليم«.  بكفي  لبيتها، خلص  »البنت آخرها  وقال:  قاطعاً 
فقلت له: أنا سأتعلم يف رام اهلل، ورفض، فحاولت مرات 
لي  تسمحوا  لم  إذا  له:  فقلت  يوافق،  ولم  معه  عديدة 

بالتعليم سأقتل نفسي، أو أحرق نفسي، أو أنتحر.

واجهت  اهلل،  رام  يف  بتعليمي  أبي  بإقناع  فزت  وعندما 
مشكلة أخرى، وهي رفض مدير التربية والتعليم تعليمنا 
يف رام اهلل، وذلك لقرب قريتنا من بيرزيت. وبعد إصراري 
وإصرار أمي ومحاولتها مع مدير التربية والتعليم، وافق 
من  فقط  وطالبتان  أنا  كنت  اهلل.  رام  يف  دراستي  على 
مدرسة  من  تخرجت  حيث  اهلل،  رام  ودرسنا يف  القرية، 
إلى  تصل  فتاة  أول  وكنت   ،77% مبعدل  الثانوية  البيرة 
التعليمية  املرحلة  لهذه  تصل  فتاة  وأول  العامة،  الثانوية 

يف قريتنا.

جامعة  يف  فسجلت  اجلامعة،  يف  التسجيل  وقت  بدأ 
لم  الشديد  األسف  مع  ولكن  فيها،  قبولي  ومت  بيرزيت 
يتوفر قسط الدخول للجامعة، فأبي كان عاماًل، وكان لي 
أخوان يدرسان يف اجلامعات، أحدهما يف جامعة بيرزيت 
رغماً  املوضوع  فاختصرت  الوطنية،  النجاح  يف  واآلخر 
عني، وتزوجت، ولكن كتبت يف عقد الزواج شرطاً طلبت 
فيه التعليم الحقاً، فوافق زوجي على ذلك. وبعد الزواج 
أجنبت ابنتي األولى، وكنت أعيش يف بيت العائلة. وبعد 
ببناء  بدأنا  الفترة  الثانية، ويف هذه  ابنتي  عامني أجنبت 
بيتنا املستقل عن العائلة، وحتى تلك اللحظة كنت أرغب 
زوجي يف شرط  فناقشت  التعليمية،  مسيرتي  إكمال  يف 
التعليم الذي كتبته يف عقد الزواج، وقال لي: أنا وعدتك، 

وعندما تتاح الفرصة سأيف بوعدي.

بدأت االنتفاضة الثانية، ففكر زوجي بإجناب طفل آخر 
)ولد(، فأجنت طفلة سميتها إميان نسبة للشهيدة الطفلة 
وبعد  نفسها.  الفترة  يف  استشهدت  التي  حجو،  إميان 
عامني، ُرزقنا مبولود ذكر سميته فارس. ورغم حتديدي 
للنسل، رزقني اهلل بطفلني أحمد وبنان، وبنان هذه البنت 
الصغرى التي بدأت معها قصة جديدة، وهي مرض زوجي 

أصيب  أنه  النهاية  فكانت  سنوات،  ثالث  استمر  الذي 
بجلطة دماغية مفاجئة وقاتلة، هكذا كان القدر.

أفكر  وبدأت  معي،  وحدث  جرى  مما  وصعقت  صدمت 
تلك  يف  فقررت  األطفال،  من   6 لدّي  وأنا  سأفعل  ماذا 
اللحظة العودة إلى اجلامعة يف العام 2011، وكنت أدرس 
ألبنائي،  العيش  لقمة  أوّفر  وأعمل حتى  أطفالي  وأدّرس 
فكان العمل األول لي مشاركتي مع جمعية اليونيفيم لدعم 
القريبة  البنات  مدرسة  يف  فعملت  الصحية،  املقاصف 
يف بيتي مدة 3 سنوات، ولكن بعد مرور الثالث سنوات، 
انتهى العقد مع هذه اجلمعية يف نهاية الدوام السنوي يف 
شهر أيار، فبدأت أفكر ماذا أفعل وأنا لم أكمل دراستي 

اجلامعية بعد؟ فكيف سأجد وظيفة أو عماًل آخر؟

وعمي  أبي  سمعت  أهلي،  لبيت  زيارة  يف  وأنا  وصدفة، 
يتحدثان عن بيع قطعة أرض، ومت البيع وأخذت نصيبي 
أنا وأوالدي، وأنشأت روضة أطفال مع قسم حضانة باسم 
االسم  بهذا  وسميتها  الصغار،  البنان  وحضانة  روضة 
نسبة إلى اسم ابنتي الصغيرة )بنان(، التي تركها والدها 
رافضة  كانت  العائلة  أن  من  الرغم  على  وذلك  رضيعة، 
وبشدة موضوع الروضة، بسبب ِكبر املسؤولية علّي كوني 

أرملة، وأحمل مسؤولية أب وأم لستة أبناء.

لكن هذه الروضة حققت جناحاً وأخذ اسمها يتألأل كالنجم 
واملربيات، وطرق  اإلدارة،  الناس من حيث  بثقة  ويحظى 
التدريس، وهي روضة قانونية حصلت على رخصتها من 
بها  أعجبوا  زاروها  وعندما  والتعليم،  التربية  وزارة  قبل 

وبنظام التدريس فيها وبالكادر التعليمي.

وبعد مرور سنتني من تأسيسها، وصدفًة، التقيت بإحدى 
لي:  فقالت  »القطان«،  دورات  مع  شاركت  التي  املربيات 
هل سجلِت يف دورة »القطان«؟ فقلت: ما هو »القطان«؟ 
التي  القطان  احملسن  عبد  مؤسسة  بتعريف  ما  فقالت: 
ال،  لها:  فقلت  األطفال،  مربيات  لتطوير  دورات  تعطي 
فعرفتني بها، وقالت لي سيكون غدا اليوم األول للدورة، 
الدورة  واحضري  اذهبي  رغبت  واذا  مستمر،  والتسجيل 
احتاجه.  ما  هي  الدورة  هذه  تكون  قد  فقلت:  وسجلي، 
ويف الصباح الباكر، ذهبت إلى مركز الهالل األحمر حيث 
ستعقد الدورة، سألت عن املشرف عن هذه الدورة، فقالت 
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املجموعة املوجودة أن املسؤولني هم فيفيان طنوس ومالك 
الرمياوي، فذهبت إلى فيفيان وعّرفتها بنفسي، وقلت لها 
أنا متطفلة عليكم، فقالت لي: ملاذا؟ فحدثتها مبا حصل 
هذه  أسجل يف  أن  منها  وطلبت  الدورة،  بخصوص  معي 
الدورة، فقالت: أحضري معنا ملدة 3 أيام، وبعدها سنرى 
ما الذي ميكن عمله. وفعاًل حضرت هذه الدورة، وطلبوا 
من كل شخص مّنا كتابة تأمالت وتسليمها لهم يف وقت 
محدد، والتزمت بذلك، ومت قبولي أنا ومنى وهي أختي 
ومربية معي يف الروضة، وُسّجلت يف الدورة بناء على رؤية 

لتطوير طاقم الروضة ككل.

والتزمنا مع »القطان« يف الدورات وورش العمل ودورات 
التبادل مع معلمني من بريطانيا  أثناء  التبادل، إذ ذهبت 
إلى روضة السالم يف بيت دقو، ومكثت فيها خمسة أيام، 
وكان هذا التبادل متزامناً مع مشروع تخرجي من جامعة 
اجلامعة،  يف  فصل  آخر  لي  كان  إذ  املفتوحة،  القدس 
والدراسة  العمل  ضغط  بسبب  الثقيل  بالعبء  وشعرت 
معاً، وبعدها مت تخرجي يف متوز العام 2016، وتكلل ذلك 
التربية  يف  بكالوريوس  شهادة  على  وحصولي  بنجاحي 
استمرت  وبعدها  األولى(،  األساسية  )املرحلة  االبتدائية 
يف  أيضاً،  وشاركُت،  »القطان«،  دورات  يف  مشاركتي 

مهرجان العلوم يف روضة اجلنان األمريكية.

املربيات  من  كمجموعة  عملنا  »القطان«،  برنامج  ضمن 
وأصبحنا عائلة واحدة ننتظر اللقاء تلو اللقاء، ويزيد ما 
بيننا من تشارك وتبادل كلما مرت األيام، فهذه املؤسسة 
معنا  عمل  من  وهي  والتفاؤل،  األمل  فينا  بثت  من  هي 
على بناء برنامج تعليمي مختلف عن تلك األناط املعروفة 
سابقاً، فمن خالل هذه البرامج نعلّم ونتعلم أناط تعليم 
وتبادل  التعليم،  يف  والدراما  اخلبير،  عباءة  مثل  جديدة 
عملي  أحب  وكنت  روضتي،  عملي يف  فتابعت  اخلبرات، 
جداً، وكان األطفال يف هذه الروضة يحبونني حباً شديداً، 
لدرجة  بي  متعلقني  األطفال  وأصبح  األمهات،  وكذلك 
امتحاناتي  لتقدمي  اجلامعة  إلى  أذهب  كنت  عندما  أنني 
كنِت؟  أين  التالي يحضنونني ويسألونني  اليوم  وأعود يف 
وبعضهم كان يبكي ويسألني أين كنِت؟ وميسكون بعباءتي 
ويغلقون الباب حتى ال أخرج مرة أخرى وأتركهم، فكنت 
تفعلني  ماذا  األمهات،  يسألونني  بأمهاتهم  ألتقي  عندما 
مع األطفال حتى يحبونك أكثر منا ونحن أمهاتهم؟ فقلت 

أحبهم كأطفالي متاماً،  أيضاً  وأنا  متبادل،  إنه حب  لهن 
ذوي  األطفال  وبخاصة  وأحضنهم،  حنان  بكل  وأعاملهم 

املشاكل مبختلف أنواعها.

األطفال  تربية  إلى  تسعى  التي  واملربية  األم  أزال  ال  أنا 
والشخصية  وأزرع فيهم األخالق احلميدة  تعليمهم،  قبل 
على  البسمة  وأرسم  واالحترام،  والتقدير  القيادية 
شفاههم، حيث يتميز األطفال الذين يتخرجون من هذه 
الروضة بشخصيات متلك نوعاً من االعتماد على الذات، 
وما زلت أطمح يف النجاح أكثر وأكثر، وأسعى إلى زيادة 
أعداد األوالد يف الروضة، وكذلك أطمح، أيضاً، يف فتح 
وأعلّم  األولى،  األساسية  للمرحلة  خاصة  مدرسة  قسم 
فيها ما تعلمته من »القطان«، كي أشارك أكثر يف التأثير 

يف األطفال ويف التعليم ويف املجتمع.

روضة البنان الصغار - املزرعة القبلية

جانب من تطبيقات املربية تهاني لدادوة مع أطفال روضة البنان 
الصغار/ املزرعة القبلية.
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ال أتذكره كثيراً، ما أذكره فقط يشبه الطيف الذي مير 
العمر سوى خمس سنوات  بلغت من  لم أكن قد  سريعاً، 
ونصف، وما أذكره هو أنه كان يعمل مدرساً للغة اإلجنليزية 
حتى  قلنديا  يف  للعيش  انتقلنا  لذا  بالقدس،  مدرسة  يف 
لم ميتهن  وأنه  عمله،  ملكان  ما ميكن  أقرب  البيت  يكون 
تاكسي، كان  وسائق  حاّلقاً  أيضاً  التعليم، بل عمل  فقط 
حلمه أن نتعلم جميعنا، ونحصل على شهادات عليا، لكن 
مرضه حال دون حتقيق حلمه، وموته قضى على كل أحالم 

البيت، بيت تكون من 8 أفراد نقص واحداً، مات أبي.

ال أعلم أهو من حسن حظ أمي أم من سوئه أنها تعلمت 
ماكنة  لها  يشتري  أن  أبي  على  وأحلت  كهواية،  اخلياطة 
حياكة للصوف، وما كان إال أن أشتراها لها وجلس ليعلمها 
من  نحتاجه  ما  كل  لنا  حتيك  فكانت  تستخدمها،  كيف 
مالبس، لكن، فيما بعد، أصبحت املاكينتان مصدر رزقنا 
الوحيد، وأمي املعيل الوحيد ألسرتنا، وأصبحت املاكينتان 
كان  ما  استخدامهما  تعليمي  منها  طلبت  فحني  قدرها، 
منها إال أن تقول لي »ما بدك إياها، هالشغلة ما بتلزمك، 

شوفيلك شي تاني«.

لم تستطع أمي حتقيق حلم أبي يف متابعة دراستنا، فاجته 

... حينما نقص البيت واحدًا

نسرين وهبة

ما  واحلالقة  الكهرباء  مثل  مختلفة  مبهن  للعمل  إخوتي 
عدا أخ واحد تخرج مهندساً. أما البنات فكان مصيرهن 

الزواج املبكر.

تزوجت بعدما أنهيت الصف احلادي عشر الفرع العلمي، 
وبقي حلم الدراسة يالحقني على الرغم من أنني أصبحت 
إحدى  مني  طلبت  األيام،  أحد  يف  أطفال.  ألربعة  أماً 
مساندة  معلمة  معها  أعمل  أن  لبيتي  املجاورة  الروضات 
ملدة شهر، ملساعدة طالب يعانون من صعوبات يف التعلم، 
فوافقت، وقررت خوض التجربة التي جعلتني أحب كثيراً 
وتقديرهم  لها،  الناس  احترام  رأيت  حيث  التعليم،  مهنة 
أعود  أن  حينها  قررت  أبناءهم،  يعلّم  الذي  املعلم  لدور 

ملتابعة دراستي من جديد بعد مرور 13 عاماً من الزواج.

القريبة،  املدارس  إحدى  يف  لاللتحاق  أوراقي  قدمت 
والعودة ملقاعد الدراسة على الرغم من معارضة زوجي، 
ولكن ضغط أمي وجدي شكال دعماً كبيراً لي، وسانداني 
حتى أنهيت املرحلة الثانوية وبنجاح. جمعت حينها كل ما 
تبقى من حلم الدراسة أللتحق بجامعة القدس املفتوحة 
الفصل  انتهاء  الدراسة مع  تربية، لكن، توقفت  تخصص 
وبقائه يف  العمل،  عن  زوجي  توقف  بسبب  وذلك  األول، 
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البيت دون أي مصدر رزق نعيل به أسرتنا.

كانت فترة صعبة جداً، قررت أال أستسلم لها، وأتابع ما 
تبقى عندي من حلم الدراسة، فعاودت االلتحاق بجمعية 
إنعاش األسرة، تخصص تربية طفل، حصلت حينها على 
يف  وظيفة  على  حصولي  مع  ذلك  وتزامن  عاٍل،  معدل 

روضة يف البلدة نفسها التي أعيش فيها.

متلي  وصارت  بشوش،  بوجه  الروضة  مديرة  استقبلتني 
علّي كيف يجب أن أتصرف مع األطفال، وكيف أستقبلهم، 
وماذا أعلمهم، وكيف أحتدث إلى أهاليهم، كيف أستخدم 
أشهر  بضعة  سوى  مير  لم  هي،  صممتها  التي  الوسائل 
حتى بدأت أجد طريقتي أنا، وأنتج وسائلي، وأتبع أسلوبي 
يف تعليمهم، ونشأت عالقة جميلة بيني وبينهم، وحظيت 

بثناء عال من األهالي.

كثيرة  فصرت  اهتمامي،  بكل  حتظى  الروضة  أصبحت 
البحث عن طرق جديدة يف التعليم، أسأل كثيراً صديقاتي 
من تعلمن، أيضاً، يف هذا املجال، أتعلم منهن وأجرب كل 
ما هو جديد. يف أحد األيام يصل الروضة إعالن لبرنامج 
عبد  مؤسسة  يف  املبكرة  الطفولة  ملربيات  مهني  تكون 
احملسن القطان، ومبا أنني معلمة جديدة كنت مستبعدة 
من أن يتم اختياري لاللتحاق بها، مع أنني بقيت أطلب يف 

سري وأمتنى أن أكون من يلتحق بها.

بسبب  بالدورة  لاللتحاق  األولى  املرشحة  املربية  رفضت 
بسبب  أيضاً  رفضت  والثانية  أخرى،  بدورة  التحاقها 
التزاماتها العائلية، وحينها لم يتبق سواي. حتققت األمنية 
والتحقت بالبرنامج الذي شكل نقلة نوعية لي يف تكوني 
املهني. صرت أنتظر اللقاءات بشغف كبير، ويف كل مرة 
أعود لروضتي ويف جعبتي الكثير ألشارك به زميالتي من 
أفكار جديدة لم نعرفها بالسابق. حملت بطفلي الصغير، 
ولكن لم مينعني ذلك من متابعتي للبرنامج، لكن اضطررت 
بعد اإلجناب لترك العمل يف الروضة، ومن شدة شغفي 
مبتابعة املشروع التطبيقي الذي تعلمته يف »القطان«، وكنت 
قد بدأت العمل به قبل اإلجناب، ومن شدة إحلاح أطفال 
الروضة ملتابعة العمل باملشروع، وتذكيري به كلما رأوني، 
تطوعت يف الروضة للعمل يومني ملتابعة تطبيق املشروع 
مع األطفال الذين كانوا ينتظرون حضوري والعمل معهم 

بحب كبير لم أشهده من قبل.

أنهيت املشروع الذي أشعر بفخر كبير اجتاهه، والذي كان 
له أثر كبيٌر على تكوني املهني حيث أعمل حالياً كمعلمة 
يواجهون  أطفال  مع  التعليمية  املراكز  أحد  يف  مسائية 
املساعدة  الكثير من  لهم  أقدم  تعلمهم، حيث  صعوبة يف 
عبر استخدام منهجية التعليم التي اكتسبتها من برنامج 

»القطان«، والتي أشعر اليوم بأنني أمتيز بها.

روضة القمة النموذجية - بيرزيت

جانب من لقاءات مربيات الطفولة املبكرة مع الفنان عبد اهلل قواريق بهدف كتابة سيرهن الذاتية من خالل الرسم، ضمن مسار التكون املهني/برنامج البحث 
والتطوير التربوي، 2017.
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لبنى طه

استعادة الحياة المسروقة في أدب 
األطفال: األم .. مثااًل

أذكر يف طفولتي كم كانت برامج األطفال تتداول بشكل 
كبير فكرة األم، فاألم يف معظم األحيان غائبة، والشخصية 
هذا  نتيجة  معضالت  تعيش  أو  عنها،  تبحث  الرئيسية 
الغياب، كما يف بيل وسبستيان، وساندي بيل، وليدي ليدي، 
وأنا وأخي ... وغيره. أما يف قصص األطفال، فصورة األم 
كانت، بشكل كبير، احلكيمة والرزينة التي تتخذ القرارات 
املثال  على سبيل  وأوالدها؛  أطفالها  الصحيحة يف حياة 
القصص  دورها يف  وكان  الفتوش«،  »أمي ال حتب  قصة 
بالتضحية والعطاء غير احملدود، أو  الشعبية يتوج دائماً 
أن  تستحق  ال  التي  »السيئة«  األم  صورة  أحياناً  تناولت 
يف  كانت  عديدة،  شعبية  قصص  ويف  بأوالدها.  تعتني 
انتظار األمومة، والتفاحة السحرية التي ستجعلها حتبل 

وتنجب طفاًل.

واملثير لالهتمام، أيضاً، استخدامنا ملصطلح »أمنا الغولة«، 
وكأنه اعتراف صريح وواضح لرعب األمومة، الذي قلما 
بني  ونفسها،  األم  بني  العالقة  األطفال:  قصص  تتناوله 

حلظة الوالدة واملوت.

األمومة في قصة الجلد المسروق

»اجللد املسروق« هي قصة شعبية من إسكتلندا، صدرت 
القطان/ احملسن  عبد  مؤسسة  عن  لها  عربية  ترجمة 

برنامج البحث والتطوير التربوي، كمشروع نشر مشترك 
وسيم  ترجمها  حيث  والتوزيع،  للنشر  األهلية  دار  مع 
الكوسا. تعرف القصة  الكردي، وأجنزت رسوماتها رميا 

أحياناً باسم الزوجة الفقمة )The Seal Wife(، وتتحدث 
يف 24 صفحة عن ثالث مراحل: الفتاة، الزوجة، ومن ثم 

األم، وعن نوع واحد من السرقة: سرقة احلياة.

حتكي القصة يف البداية عن صياد وحيد شاهد يف أحد 
األيام التي كان فيها مبحراً للعودة إلى بيته، نساء يرقصن 
ويضحكن ويغنني حتت ضوء القمر، وعندما اقترب أكثر 
شاهد جلداً ناعماً مثل جلد الفقمة، فأخذه وخبأه. سمعت 
النساء صوت خرخشة فلبسن جلدهن، وعدن مجدداً إلى 
إلى  توسلت  لم جتد جلدها،  واحدة  إال  كفقمات،  البحر 

الصياد أن يرجعه لها، ويدور هذا احلديث بينهما:

قراءة في كتاب
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»من فضلك أيها السيد«
توسلت له بصوت بدا كأنه موجات تتماوج على الرمال

»أعد لي ما هو لي«
»تعالي معي إلى بيتي، عيشي معي، كوني زوجتي«.

وإلى  بيتي  إلى  أبداً  أعود  أن  لي  ميكن  ال  جلدي  »دون 
عائلتي وإلى حياتي هناك يف أعماق احمليط«.

سأبقى أسيرة للشمس فوق هذه األرض.
»أنت اآلن جزء من عاملي«.1

تبدأ السرقة من هنا، حيث يعودان معاً إلى البيت، ويقرر 
لها البدء بحياة أخرى، ولكن شمس األرض هنا، ال ترمز 
إلى احلرية لهذه املرأة، فالشمس هنا كسلسلة تقيد يديها 
وجسدها. تعيش املرأة مع الصياد سبع سنوات كما تذكر 
وتقضي  بهم  تعتني  أطفال،  ثالثة  تنجب خاللها  القصة، 
معهم كل وقتها، تنعزل عن حياة القرية االجتماعية، وتقرر 
أن ال تختلط مع أحد. ولكن القصة تخبرنا أن جسد املرأة 
خالل تلك السنني »بدأ بالنحول وأصبح شاحباً ومخيفاً، 
أما شعرها األحمر الداكن الطويل، فقد فقد ملعانه، كما 

فقدت عيناها تأللؤهما.2

جسد  يف  تعيش  وكأنها  األرض  على  عالقة  املرأة  تبقى 
آخر، لذلك نراها يف القصة تزور البحر دائماً، وحتاول 
أن تتحدث مع زوجها الصياد عن رغبتها يف العودة إلى 

مكانها األصلي.

مرت  لقد  األمر،  هذا  يف  التكلم  عن  ستتوقفني  »متى 
سنوات اآلن«.

توسلت  جلدي!  إلى  بحاجة  أنا  تضيق،  باتت  حياتي  »إن 
املرأة«.

يقول الصياد ... هل ستتركني عائلتك هكذا!؟1 أي نوع من 
األمهات أنت؟! أنت أم سيئة! هذا ما أعتقده.

ال أعرف! ما أعرفه فقط هو أنه ال ميكنني االستمرار يف 
احلياة كشخص ليس هو أنا. إنني بحاجة إلى جلدي، إنه 

جزء مني!

فيقول الصياد: ال يهمك إال نفسك فقط! وماذا عني؟3

بقوله  األمومة  الصياد  يحاكم  املقطع حتديداً،  عند هذا 
للمرأة، بشكل واضح، أنت أم سيئة، واألم السيئة مبنظور 
املجتمع هي التي تتصرف أو تتفوه بأي كالم يتعارض مع 
وقادرًة  مالكاً،  بصفتها  األم  األمومة،  عن  املثالية  الفكرة 
التضحيات  وتقدمي  والصعاب،  الظروف  كل  حتمل  على 
مقابل سعادة األوالد، أي نوع من األمهات أنت التي تفكر 
يف التخلي عن أطفالها، فنوع األمهات هو واحد ومعروف 
لدى اجلميع. الصياد هنا ينظر له كنموذج خلطاب يتداول 
حول األمومة يف »املنت العام« الذي تتحدث عنه الشاعرة 
كتاباتها،  يف  بكثرة  مرسال  إميان  املصرية  والكاتبة 
وباألخص يف مقالتها عن »األمومة والعنف«،4 فتطرح يف 
مقالتها نوعني من األمومة: »أمومة املنت العام، ومنت يف 
عطاء،  »عادة  هي  األمومة  أن  يتوقع  فالصياد  الهامش«، 
حٍدّ  إلى  مشروط  أو  محدود  غير  حٌب  ذاتنْي،  بني  متاٍه 

كبير«.5

تكون  »ما  األمومتني  بهاتني  حتديداً  مرسال  وتقصد 
والقيم  واألخالق  والفلسفات  الدينية  اخلطابات  عبر 
كفطرة  األمومة  إلى  يُنظر  حيث  املقبولة،  االجتماعية 
إنسانّية محمّية بشكٍل طبيعّي من الصراعات والتوترات. 
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وأمومة يف الهامش قد جتد شظاياها السردّية يف بعض 
كتب الطب والنصوص األدبّية وقصص اجلرائم األسرّية، 
حيث هناك أصوات متفرقة حتاول، عبر املرض النفسّي 
والصراع  الرعب  عن  التعبير  اجلرمية،  أو  الكتابة  أو 

والتوتر داخل أمومتها«.6

قصيدة  من  مقطعاً  املقالة  بداية  يف  مرسال  وتقتبس 
للشاعرة البولندية آنا سوير تقول فيها:

أقول: أنِت لن تهزميني
لن أكون بيضًة لتشرخيها
يف هرولتِك نحو العالم.

جسر مشاة تعبرينه
يف الطريق إلى حياِتك
أنا سأدافع عن نفسي.

ألطفال صغار أن تكون معهم عبر قلبها، وليس جسدها 
ورائحتها وملساتها. األم متوت مادياً ومجازياً هنا، ولكنها 

تشق طريقها إلى الوالدة من جديد حلياتها املفقودة.

»لقد ذهبت أمنا«

الشعور  تتحدى  ألنها  أيضاً،  هنا،  أمومتها  تتحدى  املرأة 
بالذنب الذي تقول عنه مرسال:

»الشعور الذي يوحد األمهات على اختالفاتهن ... نتيجة 
املسافة بني مثالية األمومة يف املنت العام، وبني إخفاقاتها 
يف اخلبرة الشخصّية. إنه شعوٌر جوهرّي حتى أنه يصلح 
كتعريف ملمارسات األم يف حياتها اليومّية: ابنك وزنه أقّل 
من معّدل وزن من هم يف عمره، ال بد أنك ال تطعمينه 
يشعر  ال  ألنه  كابوس  من  فزعاً  استيقظ  لقد  يكفي.  ما 
كنت  ألنك  املدرسة  باب  أمام  لم حتضنيه  أنِت  باألمان. 
اجلليد،  على  التزحلق  تتعلمي  ولم  عملك.  عن  متأخرة 
وتقفني يف طابور يف  تذهبني معه  أنِك  الرغم من  وعلى 
الصفر، فلن تستطيعي  درجة حرارة عدة عشرات حتت 
مساعدته يف لبس هذا احلذاء العجيب، وهو يف النهاية 
املقهى  يف  جتلسني  أنِت  بينما  وحده،  للتزحلق  سيذهب 
يف  املزاج  متعكرة  امرأة  أنت  انتظاره.  يف  كتاباً  تقرئني 
األخريات  األمهات  املساء.  يف  البال  ومشغولة  الصباح، 
أغاني  من  الكثير  ويحفظن  الشطرجن،  بلعب  يستمتعن 

األطفال«.9

حتتاجون  »حينما  لهم  وتقول  هدوء  بكل  األم  تغادر 
األطفال  البحر«،  حافة  عند  صوتي  إلى  استمعوا  إليَّ 
قلبها  يف  بهم  ستكتفي  هي،  حتتاجهم  لن  سيحتاجونها، 

بعد حوالي  القصيدة  هذه  كتبت  أن سوير  مرسال  تقول 
لكل  احتاجت  وهي  لطفلتها،  والدتها  على  عاماً  ثالثني 

»هذه السنوات لتربي غضباً جتاه مولودتها«.7

سنوات  سبع  احتاجت  املسروق  اجللد  قصة  يف  واملرأة 
جتد  فعندما  العام«،  »املنت  يف  أمومتها  وتتحدى  لتخرج 
الفراء املسروق يف أحد األيام بينما كان أوالدها يلعبون، 
البحر فوراً. يبكي األطفال ويتوسلون  إلى  تعود  تقرر أن 
أمهم أن ال تذهب، ولكنها تخبرهم أن موعد عودتها إلى 
البيت قد حان، وتقول لهم: »إذا بقيت هنا، فال ميكن لي 
أن أحيا، أنا سجينة على هذه األرض، وأنتم تعرفون ذلك، 
لقد أخبرتكم فيما مضى بأن بيتي احلقيقي هو البحر، 

إنني أحبكم ... وسأكون معكم بقلبي دائماً.8

يعني  فماذا  املوت،  لرسالة  مشابهة  وداع  رسالة  إنها 

ب
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كفكرة. فتبدو األم هنا مشابهة متاماً ملا وصفته مرسال 
»األم التي ال تشعر بالذنب جتاه أطفالها، هي تلك التي 
استأصل  صدرها،  وشّق  الوالدة  حلظة  يف  مالٌك  أتاها 
النقطة السوداء التي هي منبع الشّر، حّررها من هوّيتها 
كما  متاماً  الطموح،  أو  العدمّية  من  وشفاها  السابقة، 

يحدث مع األنبياء يف عملّية جتهيزهم للنبّوة«.10

فهي  بالفعل،  السابقة  هويتها  من  حتررت  »النبية«  األم 
منذ البداية عاشت سجينة على األرض كزوجة، ومن ثم 
سجينة كأم مع ثالثة أطفال، وقررت أن ترفض أن يكون 
أوالدها بيضة ليشرخوها يف هرولتهم نحو العالم. فعادت 

إلى البحر وعادت إليها عيناها املتأللئتان.

برنامج البحث والتطوير التربوي

الهوامش:

1 اجللد املسروق. ترجمة: وسيم الكردي، رام اهلل: منشورات مؤسسة 
عبد احملسن القطان -برنامج البحث والتطوير التربوي، ودار األهلية 

للنشر والتوزيع- عمان/فلسطني 2016، ط2، صفحة 8.
2 املرجع السابق، ص 11.

3 املرجع نفسه، ص -14 15.
مجلة  ستانون،  آنا  ترجمة:  والعنف«،  »األمومة  إميان.  مرسال،   4

مخزن، العدد 2، أيلول 2016 ، ص 10-1.
5 املصدر السابق.
6 املصدر نفسه.

7 املرجع نفسه، ص 11.
8 اجللد املسروق، مرجع سبق ذكره، ص 23.

9 مرسال، إميان. »األمومة والعنف«، مرجع سبق ذكره، ص 10-1
10 املرجع السابق.

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.
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أمني دراوشة

ترب�ية األمل في األزمنة الحرجة

قراءة في كتاب

تربية األمل يف األزمنة احلرجةالعنوان
دافيد هيكساملؤلف
يوسف تيبسترجمة
مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل - فلسطنيالناشر

2015سنة اإلصدار
264 صفحة من القطع املتوسطعدد الصفحات

مقدمة

»يتحدث األستاذ هيكس عن العلم وفن التدريس بشكل ال 
مثيل له.

يجب قراءة هذا الكتاب من كل معلم يسعى إلى فهم القضية 
احلاسمة يف القرن احلادي والعشرين،
وكيفية ممارسة التربية على األمل يف األوقات العصيبة«.
)البروفيسور جون فني. الكتاب، ص 248(

ال أحد يف عاملنا يهمل أهمية التعليم يف حياتنا، فهو مهمة 
باملعارف  التالميذ  تزويد  وجوهره  عنها،  غنى  ال  حضارية 
مختلف  يف  اإلنسانية  مكاسب  على  للحافظ  واخلبرات 
املجاالت وتطويرها. هذا الوصف يحمل يف طياته تعقيداً 
ليس بسيطاً. فمن هو املؤّهل للتعليم؟ وماذا على التالميذ أن 

يتعلموا؟ وكيف يتعلمون؟ هل يجب أن يتعلموا طاعة السلطة 
أنها  أم  الدراسية  املواد  تترابط  كيف  النقدي؟  التفكير  أم 
الصعبة. هذه األسئلة  غير مترابطة؟ وغيرها من األسئلة 
سهاًل  وليس  التعقيد،  يف  غاية  اليوم  أصبحت  القدمية 

اإلجابة عنها نظراً للتطور الهائل يف العالم اإللكتروني.

فاملدارس واملعاهد التعليمية واجلامعات أضحت جزءاً من 
الذي  فالتطور  احلداثة.  بعد  ما  لعصر  التربوي  النظام 
حصل يف اإلنترنت واإلعالم االجتماعي وسهول الوصول 
دور  ينافس  جعله  الصغيرة  اخلليوية  األجهزة  عبر  إليه 
التعليم الرسمية يف تشكيل عقول الناشئة، هذه املعلومات 

الكثيرة واألفكار النشطة تصل إليهم دون حترير وتنقية.

ليس  التي  واإلعالنات  والصور  املعلومات  تسونامي  إن 
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الكثير منها بريئاً؛ إذ تخضع لالستغالل التجاري، جعلت 
على  قادرين  وغير  مقيدين،  املناهج  ومخططي  املعلمني 

الفهم واالستيعاب لواقع ال يهدأ ويتغير بسرعة كبيرة.

إن هذا التحدي تندمج معه حتديات أخرى متس احلياة 
للتجدد،  القابلة  األرض  خيرات  كاستهالك  كوكبنا؛  على 
تترك  لن  واملستمرة  اخلطرة  املناخية  التغيرات  أن  كما 
أن نخبر  الذي يجب  تأثيرها. فما  العالم دون  من  جزءاً 
أن  وكيف يجب  يعرفوا؟ متى  أن  ماذا يجب  الشباب؟  به 

يعلّموا تلك املخاطر؟

اإلشكالية،  األسئلة  من  الكثير  عن  يجيب  الكتاب  هذا 
مع  املنهاج  مالءمة  يف  الكبيرة  املعلمني  مهمة  ويوضح 
كما  املعلمني  دور  إّن  أفضل.  بشكل  البيئية  احلقائق 
الشباب  ومنح  األمل  »تقوية  هو  هيكس،  دافيد  يوضحه 

الوسائل ليتصرفوا بكفاءة وخيال وشجاعة« )ص 17(.

تحذيرات عالمية .. األوقات العصيبة

»السوق احلرة، ومجالس اخلبراء املناهضة لتغير املناخ، 
مثل مؤسسة أطلس للبحوث االقتصادية يف الواليات املتحدة، 
وشبكة السياسات الدولية يف اململكة املتحدة، قد تلقت منحاً 
تقّدر مبئات اآلالف من اجلنيهات من شركة الطاقة متعددة 
اجلنسيات

إكسون موبيل، كما دعمت أطلس أكثر من ثالثني مجلس خبراء 
أجنبياً آخر يتبنى التشكيك يف تغير املناخ«.
)صحيفة اإلندبنديت. الكتاب، ص 39(

يف البداية، يتناول الباحث حتذيرات مجموعة من العلماء 
جون  فالبروفسور  فيه،  نحيا  الذي  العالم  تهم  واخلبراء 
بدينغتون يحذر من خطر داهم من نقص املواد الغذائية 
اخلطر  هذا  الطاقة،  موارد  كفاية  وعدم  املياه،  وشح 
خالل  جماعية  وهجرة  دولية،  نزاعات  يف  سيتسبب 

السنوات القريبة القادمة.

التغيرات  أن  من  هانسن  جيمس  املناخ  عالم  ويحذر 
املناخية ميكن أن حتدث نتيجة للتأثيرات الصغيرة، وعليه 
االحتباس  ظاهرة  عن  الشديدة  األخطار  تولد  أن  ميكن 
احلراري يف العالم، وبالذات عندما توجد هوة عميقة بني 

املعرفة الرسمية والعامية، يقول: »مبجرد ما تبدأ طبقة 
حياتهم  بقّية  أحفادنا  سيعيش  فعاًل،  التفكك  يف  اجلليد 
االنتقالية  الفترة  هذه  وستدوم  فوضوية،  انتقالية  فترة 
حتماً عقوداً عدة ... ستقود أمور من قبيل انبعاثات غاز 
االحتباس احلراري املعتادة، دون أدنى شك ... يف نهاية 
من  اخلالي  والكوكب  الثلج،  من  خاٍل  كوكب  إلى  املطاف 
الثلج يعني ارتفاع مستوى البحر نحو 75 متراً« )ص 20(.

أما األستاذ ديفد أور فيحذر من الطوارئ طويلة األمد التي 
تنتظرنا، ويطالب أن يواجه املجتمع اخلطرين التوأمني لتغير 
املناخ وذروة البترول. يقول: »إن التحديات القادمة صعبة 
للغاية وأكبر مما يظنه اجلمهور، والقيادات فهمها قاصر 
عن مدى الكوارث القادمة، وعلى الرغم »من التقدم الكبير 
يف تنامي الوعي بتغير املناخ، ما زلنا يف »غشية اإلجماع« 
غافلني عن النطاق الكامل ومقياس زعزعة استقرار املناخ 

التي حتدث فعال وشدتها ومدتها« )ص 20(.

مواجهة التحدي

»ما لم نفهم املستقبل الذي نستعد له، فقد نلحق ضرراً مأساوياً
بأولئك الذين نعلمهم، وما لم نفهم الدور النفسي القوي الذي تلعبه
صور املستقبل يف حتفيز -أو عدم حتفيز- املتعلم، فال ميكننا 
أن نصلح بشكل فعال املدارس والكليات واجلامعات، مهما كانت
 االبتكارات التي ندخلها« )ص 124-123(.

يقترح الباحث يف كتابه ملواجهة املخاطر املستقبلية التي 
باملشاعر،  االعتراف  أوالً:  أمور،  ثالثة  البشر  تواجه 
أنها  يعتقد  التي  األشياء  معرفة  عدم  يحبذ  فاإلنسان 
ستكون مؤملة، لذلك يلجأ إلى اإلنكار وهو استجابة شائعة 
الطرق  أحد  فهو  االرتياح،  بعدم  تشعرنا  التي  للحاالت 
التي نتعامل بها مع جوانب احلياة التي ال نحب، سواء يف 
أنفسنا أو يف أسرتنا أو يف العالم كله. وهذ يخلق مناطق 
خداع الذات وسيكولوجيا اإلنكار يحدث لدى األفراد، كما 
الفقر  كتقارير  والعاملية،  الوطنية  املؤسسات  يف  يحدث 
يزيل عن  املناخ. فاإلنكار  تغير  أو أخطار  التغذية،  وسوء 

كاهلنا ضرورة مواجهة املشكلة، أو حتمل املسؤولية.

ويورد الباحث اعتراف ساندرا بوستل حول األمر، فهي ترى 
أن علم النفس علم أساسي يف حتديد مصير كوكب األرض، 
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فالعمل الرئيسي يتوقف على هزمية اإلنكار، ألنه يستطيع 
شل ردود فعل اإلنسان، وإذا كان يؤثر بدرجات متفاوتة يف 
كثيرة، »السيما بني  يتوغل بعمق يف أحيان  معظمنا، فإنه 
الراهن.  الوضع  يف  كبيرة  مساهمات  لديهم  الذين  أولئك 
النوع من اإلنكار خطراً على املجتمع  ميكن أن يكون هذا 
والبيئة الطبيعية، مثل إنكار املدمن أو املدمنة خطر الكحول 
على صحته وأسرته، فبدل مواجهة احلقيقة، يختار ضحايا 

اإلنكار االنتحار البطيء« )ص 99(.

انفتاحاً  أكثر  نكون  كيف  ليعلمنا  التعليم  دور  يأتي  وهنا 
النفسية  الطاقة  إطالق  العاطفية من خالل  على حياتنا 
والعاطفية التي نستخدمها لقمع العواطف غير املرغوب 
فيها، وتعّرف منظمة أنتيدوت الثقافة العاطفية باعتبارها 
تشكل  كيف  حول  وجماعّياً  فردّياً  التفكير  »ممارسة 
إلثراء  العاطفي  الفهم  واستخدام  أعمالنا،  العواطف 
الفهم  سوء  أو  العاطفي  فالفهم   .)105 )ص  تفكيرنا« 
اليومية،  احلياة  تأثيره على مختلف جوانب  له  العاطفي 

سواء بالنسبة للذات أو العالم األرحب.

املخاطر  ملواجهة  به  القيام  الذي ميكن  الثاني  األمر  أما 
فاحلقل  واستعادته،  املستقبل  مساءلة  فهو  املستقبلية، 
األكادميي للدراسات املستقبلية ظهر بعد احلرب العاملية 
إلى نطني من  الباحث سهيل عناية اهلل  الثانية، وأشار 
بالتنبؤ  املهتم  التقني  »النمط  وهما:  املهيمنة،  املعرفة 
الصالح«  املجتمع  بتطوير  املعني  واإلنساني  باملستقبل، 
)ص 119(. ويتضمن هذا احلقل مصادر رئيسية كأسس 
الدراسات املستقبلية وقاعدة معارف الدراسات املستقبلية 

والنهوض باملستقبالت.

والهدف من الدراسات املستقبلية كما يقول ويندل بيل هو 
مستقبالت  واقتراح  وتقييم  ودراسة  ابتكار  أو  »اكتشاف 
إن  ويضيف:   .)119 )ص  ومفضلة«  ومحتملة  ممكنة 
أن  يحتمل  أو  ميكن  »ما  معرفة  إلى  يسعون  املستقبليني 
يكون )املمكن(، وما يرجح أن يكون )احملتمل(، وما يجب 

أن يكون )األفضل(« )ص 120(.

البديلة  الرئيسية  املستقبالت  ومتحيص  حتديد  إن 

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.
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الرئيسية  املهام  إحدى  ومكان،  زمان  كل  يف  توجد  التي 
للدراسات املستقبلية، وإذا كان ال ميكننا التنبؤ باملستقبل، 
فإنه ميكننا »أن نتصور ونبتكر وننفذ املستقبالت املفضلة 
وبالتالي،  دائم.  بشكل  تصورها  ونعيد  وننقحها  ونقيمها 
هي  املستقبلية  للدراسات  الثانية  الرئيسية  املهمة  فإن 
التي  املستقبالت  تصور  وإعادة  وتنفيذ  صياغة  تسهيل 

يفضلونها على األفراد واجلماعات« )ص 120(.

وبهذا، فإن مجال الدراسات املستقبلية يشكل مصدراً ثرياً 
التي حتدث  املمكنة  باملستقبالت  إنسان مهتم  لكل  وحيوّياً 
أين  »إلى  واحلاضر.  املاضي  يف  اإلنساني  للنشاط  نتيجة 
الدراسات  تقدير  إن  أن نصل؟«،  نريد  أين  و«إلى  نسير؟«، 
منهجيات  من  متنوعة  مجموعة  يوفر  أن  ميكن  املستقبلية 
التفكير وحتليل املستقبالت، وميكن تكييفها مع االستعمال 
يف العديد من السياقات التعليمية املختلفة. ويف كتابه الرائع 
»التعلم من أجل الغد«، أورد توفلر أفكاره حول املستقبالت، 
ينبثق عن صور املستقبل وكل تعليم يخلق  قال: »كل تعليم 
ذلك  أكان  سواء  تعليم،  كل  وبالتالي  املستقبل،  عن  صوراً 
مقصوداً أم غير مقصود، هو إعداد للمستقبل. ما لم نفهم 
املستقبل الذي نستعد له، فقد نلحق ضرراً مأساوياً بأولئك 
الذين نعلمهم، وما لم نفهم الدور النفسي القوي الذي تلعبه 
فال  املتعلم،  حتفيز-  عدم  -أو  حتفيز  يف  املستقبل  صور 
ميكننا أن نصلح بشكل فّعال املدارس والكليات واجلامعات، 

مهما كانت االبتكارات التي ندخلها« )ص 124-123(.

ويطالب دافيد هيكس إدراج التوعية بالتفكير املستقبلي 
بالنسبة  القاعدة  واملمارسة، بحيث يصبح هو  املنهاج  يف 

إلى األطفال واملدرسني.

حتديات  ملواجهة  به  القيام  ميكن  الذي  الثالث  واألمر 
املستقبل هو قبول االنتقال، فالتأثير الكبير الذي سيحدثه 
تغير املناخ ونفاد النفط وحدود النمو، سيكون عظيماً على 
املستقبل. فالوقت قد حان ألخذ اجلراء املالئم من أجل 
وهو  والعاملية،  والوطنية  الفردية  املستويات  على  التغيير 
ما ميثل بداية انتقال اجتماعي وثقايف واقتصادي وبيئي 

سيستمر لفترة طويلة.

إن االعتراف باملرحلة االنتقالية يعني »أن نكون منفتحني 
كبيراً.  ثقافياً  حتوالً  املجتمع  يواجه  أن  إمكانية  على 

ثالثاً، قبول  ثانياً، يتعلق األمر بالرغبة يف معرفة املزيد. 
اإلمكانية احلقيقية حلدوث مثل هذا التحول. رابعاً، يتعلق 
األمر باالنضمام إلى اآلخرين من أجل االستعداد ملثل هذا 

املستقبل املتغير« )ص 135(.

املرحلة  حول  واحملللني  الباحثني  من  الكثير  كتب  وقد 
املعلومات  هذه  إن  يؤمنون  ألنهم  الطويلة،  االنتقالية 
إنذارهم  وألن  واسع،  نطاق  على  متوفرة  تكون  أن  يجب 
موجود  األمل  إن  لالنتقال.  استعداد  على  اجلميع  يجعل 
عادية  غير  بطرق  االستجابة  على  القادر  اإلنسان  يف 
التعليم  دور  يكون  أن  ينبغي  ولذا،  والشدائد.  للمصاعب 
االجتماعي  التحول  هذا  ملثل  الشباب  إعداد  يف  كبيراً 

والثقايف واالقتصادي.

بعد ذلك، يتطرق الباحث يف كتابه إلى مصادر األمل التي 
يعول عليها يف اجتياز األوقات العصيبة.

مصادر األمل .. األمل واليأس

»اليأس هو االستباق، التحسب االعتباطي من عدم حتقق ما 
نأمله من اهلل ...

يكمن ألم اليأس بالتأكيد يف حقيقة أن هناك أماًل، لكن ال 
توجد أي وسيلة لتحقيقه«

)الالهوتي يورغن مولتمان. الكتاب، ص 150( 

عند إثارة انتباه األطفال إلى أي معضلة، نحتاج إلى أن 
مع  اآلخرون  بها  يتجاوب  التي  السبل  معهم  نستكشف 
دون  اليأس  نخلق  أن  وإال ميكن  تتيحها،  التي  التحديات 
قصد. ويقول هيكس إنه من خبرته يف تدريس القضايا 
اخلاصة  للمعلومات  يستجيبون  الطالب  وجد  العاملية، 
بالتحدي،  يشعر  فالبعض  مختلفة،  بطرق  العالم  بحالة 
الطالب  بعض  ويرفض  واالرتباك،  بالتخوف  وآخرون 
تصديق املعلومات، والبعض اآلخر يشكك فيها أو يشعر 
أنه مبالغ فيها، فيلجأون إلى اإلنكار. وهنا يتساءل: »كيف 
العاملية  القضايا  تدريس  إلى  يضطرون  الذين  للمربني 
املؤملة، أو التعامل معها يومّياً، أن يظلوا مبتهجني؟ ما الذي 

يبقيهم مستمرين؟« )ص 149(.

من اجلواب كان األمل، األمل  أدركت أن جزءاً  ويضيف: 
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تلوح  العصيبة عندما  العميق لالستفادة منه يف األوقات 
النقيض لألمل  إن  املستقبل.  تغيرات كبيرة يف  يف األفق 
هو اليأس، ونحن نحتاج إلى النظر يف هذا الشعور القوي 
نرى طفاًل  اليأس يف حياتنا، عندما  كذلك، فقد جنرب 
منه،  شفاء  ال  مصاب مبرض  األصدقاء  أحد  أو  ميوت، 
ولكن الناس يجدون دائماً حتى يف أحلك الظروف طرقاً 
بالعمل  االستمرار  يستطيعون  بحيث  اليأس،  ملواجهة 
اكتشاف  إلى  اليأس  يؤدي  أن  فيمكن  اإليجابي،  والفعل 
موارد ذاتية لم تكن معروفة من قبل، وميكن استخراجها، 
فاليأس ميتلك وظيفة مفيدة، قد يبدو وكأنه نهاية الدرب 
أو املوت، إال أنه ميكن أن يؤدي بنا إلى استهاض القوى 

الكامنة التي لم نكن ندرك أننا نتلكها.

عالم  ويشير  األمل،  من  جوانب  على  يحتوي  اليأس  إن 
أن  ميكن  العميق  اليأس  أن  إلى  هيلمان  جيمس  النفس 
بداخله  يحتوي  أن  أبداً  ميكن  ال  لكن  املوت،  مثل  يبدو 
وهو  املوت،  إلى جتربة  اليأس  »يقود  إليه،  الطريق  بذور 
يف الوقت نفسه شرط لالنبعاث، ماتت احلياة كما كانت 
من قبل، والوضع السابق، عندما ولد اليأس، ليست هناك 
التي حتدث«  البذرة  كانت  مهما  كما هي،  اللحظة  سوى 

)ص 149(. وهكذا يلعب اليأس دوراً محورّياً يف التحول 
النفسي. وإذا اختفى األمل يف تلك اللحظة، لكن ميكن أن 

يبدأ التحول يف ذلك املكان املظلم.

أهمية األمل

»يجب أن يكون األمل شاماًل وعميقاً مبا فيه الكفاية، يجب 
أن يشمل السعادة واأللم،
واحلب واحلزن، واحلياة واملوت حتى ال يؤدي بنا إلى الوهم«.
)يورغن مولتمان. الكتاب، ص 153(

األمل  يعتبر  ملاذا  بيل،  ويندل  املستقبليات  عالم  يجادل 
»إن  يقول:  البشري؟  الوضع  إلى  بالنسبة  جّدا  مركزّياً 
الوضع البشري يتشكل يف األمل، وإن معاني حياتنا ترتكز 
إمكانية  دون  من  »إذ  للمستقبل،  رؤانا  على  كبير  بشكل 
إذا  وبالتالي،  اليأس،  يتبقى شيء سوى  لن  ما،  مستقبل 
النبوءة  تظل  أنفسنا.  عن  املستقبل، سنتخلى  تخلينا عن 
القدمية صحيحة: حيث ال توجد رؤيا، يهلك الناس. هناك 
يشعر  أن  احلالي  اجليل  على  يوجب  ما  إذ  واحد،  سبب 
استمرار  أن  يكمن يف  املستقبل،  أجيال  رفاه  إزاء  بالقلق 

طالبات من مدرسة قاسم الرمياوي خالل زيارتهن ملكتبة برنامج البحث والتطوير التربوي، رام اهلل 2017. ملربّيات الطفولة املبكرة.

ب
تا

 ك
ي

 ف
ءة

را
ق



219 رؤى تربوية - العددان 56-55

اإلنسانية ضروري لألمل احلاضر« )ص 150(.

أما باولو فريري، وخالل استكشافه العدالة االجتماعية 
ال  »بينما  كتب:  األمل،  بيداغوجيا  كتابه:  يف  والتعليم 
ميكنني بالتأكيد جتاهل اليأس ككيان ملموس، وال غض 
الطرف عن األسباب التاريخية واالقتصادية واالجتماعية 
والنضال  اإلنساني،  الوجود  أفهم  ال  اليأس،  تفسر  التي 
الالزم لتحسينه، بصرف النظر عن األمل واحللم. واألمل 
اجتاهه،  فقد  الذي  األمل  هو  واليأس  وجودية،  حاجة 
لتلك احلاجة الوجودية. ومن دون احلد  فأصبح تشويهاً 
الكبير.  القدر  بهذا  الصراع  األمل، ال ميكننا  األدنى من 
غير أنه بال نضال، يتبدد األمل كحاجة وجودية، ويفقد 
اليأس  يصبح  أن  وميكن  يأس،  إلى  ويتحول  اجتاهاته 
مأساوياً. ومن هنا جاءت احلاجة إلى نوع من التربية على 

األمل« )ص 151-150(.

ويعبر هيكس عن اندهاشه وإعجابه من فكرة فريري، إن 
األمل ضرورة وجودية، وجزء من جوهر الطبيعة البشرية، 

وأن هناك حاجة ملحة إلى التربية على األمل.

مصادر األمل

يحاول هيكس العثور على مصادر األمل، نظراً لدوره يف 
الذين  املعلمني  استكشف جتارب  لذا  العصيبة،  األوقات 
من  تكمنوا  كيف  ملعرفة  العاملية  القضايا  بانتظام  درسوا 
عّبر  البداية  يف  والتفاؤل،  باألمل  بالشعور  االحتفاظ 
قضايا  من  ويأسهم  وإحباطهم  سخطهم  عن  املعلمني 
كالفقر والعنصرية وقوة الشركات متعددة اجلنسيات ... 
ثم طلب من املشاركني أن يعرضوا معاً املصادر اجلماعية 
لألمل التي شعروا أنهم حددوها، وكانت النتائج كالتالي:

العالم الطبيعي: مصدر للجمال والتأمل واإللهام الذي  «
يجدد نفسه دائماً، وينعش دائماً القلب والعقل.

سواء  « الناس،  بها  يدبر  التي  الطريقة  اآلخرين:  حياة 
أكانوا العاديني أم غير العاديني، مواقف احلياة الصعبة 

بكرامة.
النضاالت اجلماعية: اجلماعات يف املاضي واحلاضر  «

التي  والعدالة  املساواة  أجل حتقيق  من  كافحت  التي 
هي من حقهم.

األرض  « عن  رؤى  يقدمون  الذين  أولئك  احلاملون: 
املتحولة، ويساعدون على حتقيق ذلك بطرق مختلفة.

سياسّياً،  « أو  روحّياً  يكون  قد  الذي  واملعتقد:  اإلميان 
ويوفر إطاراً للمعنى يف األوقات اجليدة والسيئة معاً.

الشعور بالذات: وعي املرء بقيمة ذاته واطمئنانه إلى  «
هوية تؤدي إلى الشعور باالرتباط واالنتماء.

العالقات: كوننا محبوبني من قبل الشركاء واألصدقاء  «
واألسرة، األمر الذي يغّذي ويدمي حياتنا.

الفكاهة: رؤية اجلانب املضحك من األشياء، أن نكون  «
قادرين على الضحك يف الشدائد، أن نلهو، وأن نحتفل 

سوية.
والتاريخ  « والطفولة  املاضي  مع  الصالت  اجلذور: 

تكرمي  إلى  واحلاجة  واألجداد  السابقة  واألجيال 
االستمرارية.

واجلمعي،  « الفردي  املستويني  على  اإلنساني:  اإلبداع 
والكتب  والنحت  والرسم  والرقص  والغناء  واملوسيقى 

والقصص والشعر واليوتوبيا.

ويقول هيكس عن هذه التجربة، إن نتائجها كانت مذهلة 
تخطر  لم  فاملشاركون  كشفاً،  النتائج  وبدت  له،  بالنسبة 
األجوبة ببالهم بسهولة، فهم جاءوا وهم يعرفون أن هناك 
شيئاً ما لهم، لكنهم لم يكونوا متأكدين مما هو، جاءوا وهم 
يعرفون أن األمل مهم، لكنهم لم يكونوا متأكدين بالضبط 
كيف ذلك، ما كان ذات مرة شعوراً غامضاً إلى حد ما، مت 
كشفه باعتباره يوجد يف قلب التجربة اإلنسانية، ومتجذراً 

بعمق يف جتارب احلياة القوية لكل شخص.

دور التعليم

من التجربة السابقة تعلم هيكس أن األمل واليأس مركزيان 
يف الوضع البشري، »وأن الدخول إلى هذه األراضي يستلزم 
الرأس والقلب والروح. إن محاولة تناول هذه املسائل من 
وتتطلب  املصطلحات،  تناقض يف  العقل فقط هي  خالل 

مقاربة شمولية وجتريبية« )ص157 (.

إن القضايا التي لها عالقة باملشاعر واملستقبل والقضايا 
وبالتالي  مريحة،  غير  بوصفها  تعاش  واالنتقال،  العاملية 
تبقى مبعدة، ولكن العمل على األمل يبني أن هناك العديد 
هذه  مع  بالتعامل  للمتعلمني  تسمح  التي  العمليات  من 
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املسائل بأمانة، ويعني هيكس هنا التعليم بأوسع معانيه، 
إمكانيات  يخص  فيما  السيما  البالغني؛  على  والتركيز 

املعلمني واملدرسني واملعلمني املتدربني.

الخاتمة

».. لتسلق القمم القادمة، هذه كلمة واحدة لك، لك وألطفالك:
ابقوا معا .. تعلموا الزهور .. سيروا خفافاً«.
)الشاعر غاري سنايدر. الكتاب، ص 246(

معقدة،  قضايا  كتابه  يف  هيكس  دافيد  الباحث  يناقش 
كتغير  اخلطيرة  العاملية  القضايا  إلى  انتباهنا  ويلفت 
أسلوباً  ميلك  ولكنه  النمو،  وحدود  النفط،  وذروة  املناخ، 
متناول  يف  تعقيداً  األكثر  القضايا  ويجعل  وسلساً  ممتعاً 
املهم  الدور  و»يربط  الفصول،  الطلبة يف  املعلمني إلفهام 

للتعليم بقدراته القوية على متكني الطالب من االستعداد 
ملستقبالت مجهولة« )ص 248(.

ويتضمن الكتاب خطط تعلم إبداعية لتعليم األطفال كيف 
يعرفون ويشعرون ويختارون ويتصرفون كمواطنني ميلكون 

اإلمكانيات ملواجهة التحديات وبتفكير نقدي؟

إن الكتاب يظهر هيكس كمعلم مفعم باألمل، وباحث مجد 
أن  ويستحق  باملعلومات،  ثروة  والكتاب  أفضل،  عالم  عن 
يقرأ من جميع املعلمني املهتمني مبساعدة الطالب على 
فهم مستقبالت ما بعد الكربون التي تنتظرهم، وسيجدون 

أن هيكس يقدم أفكاراً ملهمة وأماًل عميقاً.

باحث يقيم يف رام اهلل

طالب وطالبات من مدرسة القبس لإلعاقة البصرّية/ جمعية أصدقاء الكفيف خالل زيارتهم الستوديو العلوم، ضمن برنامج زيارات ينظمه استوديو العلوم 
للمدارس.
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نادر داغر

كوستاس أمريوبولوس:

مدرسة »القطان« للدراما 
تجاوزت مرحلة التجريب وأصبحت احرتافية بامتياز

أخبار وتقاري�ر

منذ إطالقه املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي قبل 11 عاماً، دأب برنامج البحث والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد 
احملسن القطان على استقدام أفضل اخلبراء والباحثني واملتخصصني يف مجال توظيف الدراما يف التعليم، وذلك من أجل 
تقدمي أفضل وأحدث ما مت الوصل إليه يف هذا املجال للملتحقني باملدرسة. وكان من بني هؤالء الذين مت استقدامهم منذ 
األيام األولى للمدرسة الصيفية، اخلبير اليوناني كوستاس أميروبولوس، وهو أستاذ يف األدب، ويدّرس يف مدرسة عامة يف 
اليونان. وعن التحاقه باملدرسة الصيفية، كان هذا احلوار الذي أجراه الزميل نادر داغر مدير االتصال واإلعالم يف املؤسسة، 

وذلك على هامش انعقاد الدورة احلادية عشرة للمدرسة صيف العام 2017، وفيما يلي نصه:

على  أطلعتنا  هال  أميروبولوس،  كوستاس  »القطان«: 
سيرتك الذاتية؟

كوستاس: أنا أستاذ يف األدب، وأدّرس يف مدرسة عامة 
يف اليونان. وأدّرس الدراما أيضاً. وقد دَرست 
الدراما يف سياق تعلّمي يف جامعة »بيرمنغهام 
سيتي« )Birmingham City University( مع 
ديفيد ديفيز، ونلُت درجة املاجستير، ثم حّضرت 
رسالة الدكتوراه يف الكلية نفسها، وهي الكلية 
نفسها التي كنت فيها مع ديفيد ديفيز. وأحمل 
ومسرح  املسرحي،  اإلخراج  يف  أخرى  درجات 

الدراما، ودراسات الفنون األدائية.

كان هذا اجلانب املهني، ماذا بشأن اجلانب الشخصي؟ ¨
إضافة إلى عملي يف املدرسة، أؤدي أعماالً من قبيل  «

أحب  واخلشب.  الورق  باستخدام  فنية  أشياء  تشكيل 
رفقة  وأحب  املسرح،  وأرتاد  للموسيقى،  االستماع 

كوستاس أميروبولوس.الناس.
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القطان على  ¨ تعمل مع مؤسسة عبد احملسن  زلت  ما 
ومن  الصيفية،  املدرسة  إطالق  منذ  عامًا،   11 مدى 
على  التي طرأت  التغييرات  بعض  أنك شهدت  املؤكد 
التي  الرحلة  خالل  الناس  وعلى  املدرسة  هذه  مسار 

أمضيتها مع املؤسسة.
حسناً، عندما باشرنا العمل قبل 11 عاماً، كانت املدرسة  «

مختلفة متام االختالف عما هي عليه اآلن. ففي املرة 
نعلم  نكن  لم  التجربة،  هذه  فيها  خضنا  التي  األولى 
أنها جتربة  كنا نظن  لفترة طويلة.  أنها سوف تستمر 
نخوضها يف السنة األولى، ورمبا السنة الثانية. لم يَُدر 
يف خلدنا أنها ستستمر على هذا النحو، وأنها ستكتسب 
صفة احترافية أكبر، ألنها أصبحت احترافية بأكثر من 
طريقة. واملنهاج يتغير ويكتسب قدراً أكبر من احلداثة 
من  الكثير  على  الطلبة  ويتعرف  أكبر.  عملياً  بُعداً  أو 
التوجهات املختلفة. ولذلك، يستطيع هؤالء الطلبة أن 
يعقدوا املقارنات وأن يختاروا أسلوبهم، وشْكل الدراما 
الذي يرتؤونه. لذلك، أعتقد أن تغيراً هائاًل طرأ على 
هنا  إلى  يحضرون  الذين  الناس  أن  وأرى  املدرسة، 
يأتون  الذين  الناس  كان  البداية،  يف  تغيراً.  يشهدون 

ذلك.  »دعونا جنرب  قبيل  من  دافعاً  هنا ميلكون  إلى 
دعونا نرى ما هذا، ورمبا نضي بعض الوقت املمتع«. 
ينظرون  هنا  إلى  يحضرون  الذي  فالناس  اليوم،  أما 
إلى هذه التجربة على نحو احترايف أكبر. فهم يريدون 
خوضها بغية إدراجها يف ِسيرهم الذاتية املهنية، مثاًل.

لقد باتت املدرسة حتظى بقدر أكبر بكثير من القيمة، 
حيث يتقدم عدد متزايد من الناس بطلبات لاللتحاق 
بها يف كل سنة، حسبما أعلم. وهم، يف الواقع، ينظرون 
إلى املدرسة باعتبارها تسهم يف تطورهم إذا ما قارّناها 
ببداية مشوارنا، حيث كانوا ينطرون إليها كما لو كانت 
يكونوا  لم  فالناس  االختبار.  أو  التجربة  قبيل  من 
وجه  على  حوله  املدرسة  هذه  تدور  الذي  ما  يعرفون 
الدقة. أما اآلن، فقد باتت املدرسة الصيفية أشهر من 
نار على علم يف جميع أنحاء فلسطني، وخارجها أيضاً. 
بأن األمر  إلى هنا وهم على علم  الناس  يأتي  لذلك، 
يضع  مساقاً  تطرح  فهي  االحترايف.  بتطورهم  يتعلق 
التحديات أمامهم يف معارفهم، والقيم التي يحملونها 

حول التعليم، ... الخ.

كوستاس أميروبولوس خالل مشاركته يف املدرسة الصيفية.
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أشياء  ¨ جترب  هل  هنا؟  التجارب  وجُتري  تتمرن  هل 
جديدة؟

لدينا  « كانت  السنوات،  إحدى  ففي  بالتأكيد.  نعم، 
السنة  كانت  حيث  املتقدم،  املستوى  من  مجموعة 
يف  ممتعة  جد  طريقة  املجموعة  هذه  شّكلت  الثالثة. 
إجراء التجارب، ألنني كنت يف الواقع أدّرسها مواضيع 
بحث  إلجراء  خطة  وأعددنا  الدراما،  حول  جديدة 
األولى،  للسنة  مخصص  مساق  يف  وطبقناها  صغير، 
ثم عدنا وشرعنا يف تقييم العمل الذي أجنزناه والنظر 
يف مدى جناحه، ... الخ. لذلك، أحاول يف كل مرة أن 
أدرس  وأن  اجلديدة،  املواضيع  من  النوع  هذا  أوظف 
ما  نسخت  أن  لي  يسبق  لم  فيها.  األمور  تسير  كيف 

طبقته يف سنة ماضية يف سنة جديدة.

ملاذا تعتقد أن توظيف الدراما يحتل أهمية يف سياق  ¨
أم  املعلمني  إلى  بالنسبة  ذلك  أكان  سواء  تعلمي، 

بالنسبة إلى الطلبة؟
حسناً، تعرف أن هناك شيئاً نردده يف كل مرة يُطرح  «

مخيال،  الدراما  أن  وذلك  فيها،  السؤال  هذا  علينا 
تغيير  ويف  لألطفال،  القوة  مينح  خيالي  وتوجه 
تغيير  ويف  الصفية،  الغرفة  يف  تسود  التي  الظروف 
إلى  واملعلم  األطفال  فيها  يتوصل  التي  الطريقة 
املعرفة. وبذلك، تتحول كل هذا األمور إلى نوع من 

الكليشيه، كما تعلم.

)أي  ¨ حتلها  التي  املشاكل  ما  السؤال:  أغير  دعني 
الدراما( يف الغرفة الصفية؟

معولَم.  « عالم  يف  املوضوع  هذا  إلى  ننظر  أن  علينا 
الفلسطينيني  ألعلم  هنا  إلى  وآتي  يوناني،  معلم  فأنا 
وقد  إجنليز،  معلمون  وهناك  العرب.  من  وغيرهم 
يحضر غيرهم. فقد حضرت إلى هنا طائفة متنوعة 
من الناس، وأحضرت معها معارفها من اخلارج. ونحن 
الفلسطينيني  مع  التعليم،  عن  نتحدث  عندما  دائماً 
وغيرهم، ندرك أن التعليم يواجه، بطريقة ما ويف معنى 
تنحدر  مشكلة  يواجه  أو  نفسها،  املشاكل  املعاني،  من 
من اجلذور نفسها. فعلى سبيل املثال، يتحدث اجلميع 
يف  »البراغماتية«  عن  العالم  أقطار  من  قطر  كل  يف 
التعليم، وكيف ميكن إيجاد حل لهذا األمر بطريقة ما، 
الصناعة  يُستخدم يف  أو  بيعه وشراؤه،  يراد  ما  شيء 

تعلم.  القبيل، حسبما  أو شيء من هذا  اإلنتاجية،  أو 
كل مكان.  إلى مشكلة هائلة يف  املسألة  وتتحول هذه 
ملموسة  آثاراً  يفرز  التوجه  هذا  بات  اليوم،  هذا  ويف 
على التعليم يف كل مكان، يف فلسطني، ويف اليونان، ويف 
أستراليا، ويف إجنلترا. ويف الواقع، ال يتيح هذا التوجه 
املجال أمام األطفال لكي يفهموا أنفسهم والسياق أو 
املكان الذي يعيشون فيه، وما الذي يُطلب منهم، وما 
يقف  الذي  والسبب  يؤدونه يف مجتمعنا،  الذي  الدور 
شيء  كل  لذلك،  الخ.   ... الدور،  لهذا  حملهم  وراء 
يخضع للتقييم من زاوية السعر، من زاوية املال، وهذه 

مشكلة مستشرية يف كل مكان.

هل تعني أن ربط التعليم بالسوق ُيَعد سلبيًا؟ ¨
كهدف  « األمر  هذا  يحصل  عندما  بالضبط.  نعم، 

تُقدم  الذي  إنه ميثل مشكلة، ألن اخليار  نعم،  وحيد، 
ولكن  إليه،  السوق  يحتاج  ما  على  يعتمد  حينها  عليه 
الناس  احتياجات  نفسها  هي  السوق  احتياجات  هل 
االحتياجات  هي  هل  مهم.  سؤال  هذا  واألطفال؟ 
نفسها؟ هذا سؤال علينا أن نبحث فيه، على املستوى 
العاملي، وليس هنا يف فلسطني وحدها، وهذا ما نفعله 
من خالل الدراما. ولذلك، يخضع التعليم القتطاعات 
يف كل مكان، وهناك الكثير من الشركات اخلاصة التي 
حسب  املنهاج  تغير  أن  بعد  للمدارس،  املعونات  تقدم 
االحتياجات  كانت  إن  أتساءل  ولكنني  احتياجاتها. 
اإلنسانية هي نفسها احتياجات السوق. ال أدري. هذا 

سؤال مهم ونقاش ال حصر له.

سمعت كلمة اليوم من أحد املعلمني من مستوى السنة  ¨
الثالثة، حيث قال إننا يف حاجة إلى أنسنة التعليم مرة 
أخرى. وقال إن التعليم التقليدي مينحنا التعليم يف 
العلوم، ويف حقول منفردة من اإلنسانيات، مبعزل عن 
األخالق. هل لديك أي مالحظة حول أنسنة التعليم 

مرة أخرى؟
نعم، فهذا أحد املصطلحات التي نرددها كثيراً. ومع  «

أنه  ناحية  فهو صحيح من  كليشيه،  بات مبثابة  أنه 
يعني أنسنة املنهاج، ولكن علينا أن نتفهم االحتياجات 
احلقيقية لدى األطفال واملجتمع. لذلك، فأنت تُِعّد 
املنهاج  هذا  تغير  وأنت  احتياجاتهم،  حسب  املنهاج 
وتأخذه يف ذلك االجتاه. ولذلك، ومن وجهة نظري، 



رؤى تربوية - العددان 22456-55

عامة،  فبصفة  القبيل.  هذا  من  شيء  هي  األنسنة 
إنه  مختلفة.  أشياء  تعني  فقد  أنسنة  تقول  عندما 
 ، إلىَّ بالنسبة  ما  شيئاً  يعني  قد  فضفاض  مصطلح 
تكون  أن  عليك  لذلك،  إليك.  بالنسبة  آخر  وشيئاً 
أنسنة  ما هي  املنهاج؟  أنسنة  ما هي  أكثر حتديداً: 

املدرسة؟

بطريقة  ¨ اليومية  بحياتنا  التعليم  ربط  يجب  رمبا 
تسمح بتوظيف هذه العلوم على نحو ال يراعي القيمة 
نعود  أن  علينا  يتعني  ورمبا  غيرها؟  دون  االقتصادية 
إلى القيم اإلنسانية، وأن نفهم العلوم من خالل قيمنا 

وأخالقنا، وأن نفكر كبشر أكثر من كوننا آالت.
حسناً، أنا معلم منذ سنوات طويلة، حيث عملت معلماً  «

يف مدرسة أساسية ملدة عامني. وأذكر من ذلك احلني 
أن جميع الدروس كانت مشتتة، مبعنى أنك كنت تعلم 
الرياضيات، مثاًل، أو الدروس يف اللغة، ولكنها لم تكن 
ترتبط بأي شيء غيرها هي نفسها. لذلك، كانت هذه 
املواضيع منفصلة انفصاالً تاماً عن احتياجات األطفال 
وعن السبب الذي يقف وراء حاجتنا إلى تعلمها. ولم 
والشيء  تعلمها.  إلى  األطفال  يدعو  هناك سبب  يكن 
وأنا  املدارس،  تقدمها  التي  املعرفة  توحيد  هو  اآلخر 
أعتقد أن القاعدة التي توحد جميع هذه األشياء تكمن 

يف احتياجات األطفال والناس، البشر.

التي ال  ¨ املستوى اإلنساني، ما األشياء  لنبقى يف هذا 
مع  جتربته  واقع  من  ينساها  أن  كوستاس  يستطيع 

املعلمني الفلسطينيني والعرب؟
أطن  « األولى.  السنة  أذكر  األشياء.  من  الكثير  هناك 

أننا كنا نعمل على الدراما حول فلسطني، حيث انفعل 
أجهشت  نفسي  وأنا  بالبكاء.  وأجهشوا  كثيراً  الناس 
بالبكاء. لذلك، كان علي أن أعلق الدرس، حيث خرجنا 
يف استراحة لكي نستطيع أن نستجمع شتات أفكارنا 

قبل أن نعود مجدداً.

وشيء آخر لن أنساه، ورمبا كان أفضل يوم عشته عندما 
حّضرت املجموعة التي كنت أعمل معها، وبالسر، حفلة 
عيد ميالد ضخمة. فقد عثروا على عيد ميالدي. لقد 
كانت احلفلة ممتعة حقاً، وكان من اجلميل أنني كنت 

هناك ورددت األغنيات معهم.

الفلسطينيني  ¨ واملجتمع  الشعب  تعلمته عن  الذي  ما 
من خالل تعاملك مع موظفي املؤسسة واملعلمني وعبر 

تفاعلك معهم طيلة هذه السنوات؟ 
أن  « تريدون  أنكم  أقول  أن  علي  لزاماً  أجد  حسناً، 

تلتقوا بالناس دوماً. أنتم تفهمون كيف غيرت القوالب 
النمطية التي كنتم تصنعونها من قبل، ألننا لم نزل نحن 
الفلسطيني  والشعب  فلسطني  إلى  ننظر  اليونان  يف 
شعب  وأنه  طيب،  شعب  أنه  على  السنوات  هذه  طيلة 
محطمون  أنكم  نعتقد  وكنا  بلده.  فقَد  ومسكني  تعيس 
يحتاج إلى من مينحكم  طيلة الوقت، وأنكم كنتم شعباً 
الرعاية. ولكن ذلك أمر نطي يف معنى من املعاني. ففي 
الواقع، الفلسطينيون مثلنا كلنا، فهم يواجهون املشاكل 
تأتي يف  املشاكل  كانت هذه  وإن  نواجهها،  التي  نفسها 
صور مختلفة يف معظم األحيان. ويف احلقيقة، يواجه 
أنهم  مع  نواجهها،  التي  ذاتها  املشاكل  الفلسطينيون 

يتعاملون مع املشكلة العاملية. لذا، نعم، األمر كذلك.

ولكنني يجب أن أقول شيئاً: الشعب الفلسطيني شعب 
يستخدمون  والعرب  فالفلسطينيون  للغاية.  رمزي 

الرموز بطرق تفوقنا يف قوتها.

كوستاس أميروبولوس خالل مشاركته يف املدرسة الصيفية.
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قاد املعلمون يف املنتديات، مؤخراً، أنشطة وفعاليات متنوعة كانوا قد بادروا إلى تنفيذها يف مدارسهم أو يف مجتمعاتهم 
احمللية؛ وتفاعل معها كٌل من الطلبة واألهالي ومعلمني آخرين من خالل تبادل األفكار والتجارب؛ كمحاولة منهم للخروج عن 

نطية دور املعلم يف املدرسة واملجتمع، وتطوير إمكاناتهم املعرفية وأساليب عملهم التربوي.

وفيما يلي إضاءة على أبرز تلك الفعاليات واألنشطة التي قد تكون ُملهمة ملعلمني آخرين؛ سواء أولئك الذين يقودون املنتديات، 
أو من يرغبون يف الشروع للمبادرة إلنشاء منتديات يف مناطقهم.

هبة احلتو

إضاءة على أنشطة منتديات المعلمني

جانب من ورشة التعلم عبر املشروع ضمن برنامج التكون املهني مع معلمني يف غزة

أخبار وتقاري�ر
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عروض ألفالم سينمائية ثقافية تربوية

عرض منتدى يعبد مجموعة من األفالم يف مكتبة طورة؛ 
وتعليمية؛  وسياسية  اجتماعية  بني  ما  مواضيعها  تنوعت 
للمخرج بالل اخلطيب  »بلياردو«  فيلم  األفالم؛  تلك  ومن 
الذي ُعرض يف نيسان 2017. يتحدث الفيلم عن التعاون 
هو  ما  إنتاج  صناعة  يف  البسيطة  اإلمكانات  واستثمار 
أعظم. وقد ُعرض، أيضاً، فيلم آخر بعنوان »عشر دقائق« 
يف متوز 2017؛ وهو يحاكي التناقضات التي يعيشها العالم 
يف  احلروب  وآثار  اخلاصة،  واملصالح  العيش  طريقة  يف 
عشر دقائق؛ إضافة إلى فيلم »حمورابي« الذي ُعرض يف 
أيلول 2017؛ ويسلّط الضوء على انتخاب املجلس التشريعي 
العام 2006، وما جنم عنه من خالفات، األمر الذي أُعقب 
بنقاش وحوار هادف، بحيث طرح الفيلم قضايا اجتماعية 
حضورهم  وكان  العرض،  بعد  الطالب  ناقشها  سياسية 
الفتاً يف جميع العروض، كما أّنهم أداروا النقاشات التي 
تتعلق بالقضايا التي ُطرحت يف تلك األفالم؛ وتواجد نادي 

قّراء مكتبة طورة يف معظم العروض.

الفيلم  الفوقا  عور  الطيرة/بيت  منتدى  عرض  بدوره، 

 Pumice( اخلفاف«  »حجر  العربية  إلى  املترجم  العلمّي 
من  20 طالباً  A Very Special Material –(؛ بحضور 
حيث   ،2017 نيسان  يف  وذلك  التاسع،  وحتى  اخلامس 
قامت املعلمة أحالم طليب منسقة املنتدى بنقاش الطلبة 
حول مجريات الفيلم وأحداثه. جدير بالذكر أّن الفيلم هو 
أحد األفالم التي اختيرت ملهرجان األفالم العلمّية الدولّي 

الذي يرافق مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني.

قراءة في كتاب/قصة

ضمن نشاط قراءة يف كتاب/قصة؛ نّظم منتدى خان يونس 
ندوًة لنقاش كتاب أصدره برنامج البحث والتطوير التربوّي 
بالتعاون  وذلك  إبداع«،   =  5×5×5« بعنوان  »القّطان«،  يف 
مع مديرّية التربية والتعليم- شرق خان يونس، وبحضور 

مربّيات ملرحلة الطفولة املبكّرة ومعلّمني ومشرفني.

ناقش املشاركون خالل الندوة التي أدارها منسق املنتدى 
اإلبداعّية،  بأدواته  البحثّي  العمل  فلسفة  األغا،  حمدان 
األبحاث،  يف  احلالة  ودراسات  االستقصاء  إلى  إضافًة 
توظيف  وإمكانّية  والتأّمالت،  الفعالة  التعلّم  وقصص 

جانب من اجتماع منسقي منتديات املعلمني يف مقر مؤسسة عبد احملسن القطان، رام اهلل.
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سياقات تكنولوجية إبداعّية يف رياض األطفال.

الطفل  تعليم  أّن  أهّمها  باستنتاجات  املشاركون  وخرج 
أقرانه،  مع  والتعاون  باملشاركة،  يتّم  حني  أفضل  سيكون 
مجال  يُترك  أن  وأهمّية  احمللّي،  واملجتمع  األهل  ومع 
لالستكشاف لدى الطفل، وللتأمل بالتجربة لدى املربّيات.

ويف قاعة مجلس قروي طورة، نظم منتدى معلّمي يعبد، 
والبلبل«  »سعيد  اجليوسي  سمير  قصة  يف  عمل  ورشة 
لطلبة نادي القراء الصغار خالل شهر أيار 2017. وقال 
نسيم قبها منسق املنتدى أن مناقشة القصة للطلبة تأتي 
كمقاربة ومجاورة للحالة التي يعيشها األسير الفلسطيني، 
ومن أجل زيادة وعي اليافعني يف قضية األسرى وإضرابهم 
عن الطعام، األمر الذي يساهم يف جعل الطلبة أكثر قدرة 
على التكلم والتعبير بحرية أكبر، ملا يوجد يف القصة من 

إسقاطات على الواقع.

وحلحول  نابلس  منتديات  من  ومعلّمات  معلّمون  وشارك 
يف  البحث  برنامج  نظمها  ورش  يف  والقدس  وقلقيلية 
البرنامج  الدمى؛ حيث يحرص  الكتابة املسرحية وإحياء 
نقل  بهدف  املختلفة  املنتديات  من  معلمني  إشراك  على 
اخلبرة إلى معلمني آخرين يف مناطقهم، وإفادة عدد أكبر 
منهم؛ وبخاصة من لم يتمكنوا من حضور الورش بسبب 
املنتديات  املعلّمني من  تستمر مشاركة  كما  املسافة.  بُعد 
ينظمها  التي  للدراما،  الصيفّية  املدرسة  يف  املختلفة 

البرنامج سنوّياً يف األردن.

من  2017؛  متوز  يف  املنتديات  ملنّسقي  اجتماع  وُعقد 
مناطق حلحول ويعبد وجنني وإذنا، يف مقر مؤسسة عبد 
العمل  تطوير  لبحث  وذلك  اهلل،  رام  القطان يف  احملسن 
ذهني  عصف  االجتماع  وتخلل  معهم.  وآفاقه  املستقبلي 
حول عمل املنتديات وأنشطتها، وتبادل أفكار ومقترحات 
لتطوير اخلطط؛ إضافة إلى مناقشة عامة حول التحديات 
والفرص؛ كما مّتت مناقشة ُمقترحات عّدة للتشبيك مع 
املنتديات  دعم  يف  للمساهمة  احمللّي  املجتمع  مؤّسسات 

وإسنادها.

كما زارت مجموعة من معلمي منتدى نابلس مبنى مؤسسة 
خالل  وذلك  اهلل،  رام  يف  اجلديد  القطان  احملسن  عبد 

شهر أيار 2017؛ حيث تعتبر املؤسسة أن املعلمني شركاء 
اقتراحات حول عالقتهم  تقدمي  املعلمني  لكّل  وتتيح  لها؛ 
املستقبلية باملبنى، وإشغالهم لفضاءاته املتنوعة، ما يسهم 

يف تكّونهم املهنّي.

وزار املعلمون كذلك استديو العلوم التفاعلّي، أحد مشاريع 
»القطان«، حيث تعرفوا على عمل االستديو، وعلى طاقم 
مطّوري املعروضات، الذي أّكد لهم أن املعروضات العلمّية 

سيتّم عرضها يف املدارس املختلفة.

التعّلم عرب المشروع

املشروع/ عبر  التعلّم  يف  ورشة  يونس  خان  منتدى  نظم 
خاللها  قّدمت   ،2017 متوز  يف  املهنّي  التكّون  برنامج 
التعلّم  مفهوم  املدهون  عبير  البحث  برنامج  يف  املنسقة 

عبر املشروع ومواصفات التعليم التفاعلّي.

يف  االجتماعية  والعلوم  اللّغات  مسار  مدير  قّدم  بدوره، 
برنامج البحث مالك الرمياوي، عبر تقنية الفيديوكونفرنس، 
تطبيقات عملّية للمهام واألسئلة املرتبطة بهذا النوع من 
التعلّم، إضافًة إلى آليات االستقصاء من املصادر املختلفة 
بالكتب، وانتهاًء بالرحالت املدرسّية، على أن يقّدم  بدءاً 
يف  بهم  خاّصة  ملشاريع  أفكاراً  الورشة  يف  املشاركون 

اللّقاءات الالحقة.

للتعلم  استكمالّي  لقاء  ُعقد  أيلول؛  شهر  منتصف  ويف 
البرنامج  يف  واملنسق  الرمياوي،  بإشراف  املشروع  عبر 
أفكار  نوقشت فيه  املدهون؛  واملعلّمة عبير  كرمي حسني، 
متنوعة ملشروعات للعمل، كالعلوم االجتماعية واحلياتية، 

والفيزياء، والرياضّيات، واللغة اإلجنليزية.

إحياء أسبوع القراءة الوطني في يعبد

شارك منتدى يعبد يف أسبوع القراءة الوطني يف نيسان 
2017، حيث خرجت مسيرة ثقافية إلى )شجرة العروس( 
الشجرة األثرية يف يعبد التي حتمل معنى تاريخّياً وثقافّياً 
الطلبة جماًل وتعابير حول أهمية  القرية؛ حيث كتب  يف 
الشجرة، ودور األهالي يف احلفاظ على الطابع الثقايف، 
والعمل على تشجيع ثقافة القراءة واملطالعة من أجل خلق 
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جيل قادر على مواجهة املستقبل بوعي وانتماء.

قالت املعلّمة أحالم طليب منسقة منتدى بيت عور الفوقا 
حول جتربة عملها يف املنتدى: »بدأت فكرة إنشاء املنتدى 
كون  فيها،  نعيش  التي  املنطقة  يف  للجمود  كاسر  كشيء 
ال  فيها  والطلبة  األفكار،  هذه  ملثل  تفتقر  املنطقة  هذه 
التي  واملنطقة  املدرسة  نطاق  خارج  نشاط  أي  ميارسون 

يعيشون فيها«.

أفالم  عرض  على  تتركز  األنشطة  »كانت  وأضافت: 
ومناقشتها  نعيشها  التي  احلياة  واقع  من  قضايا  حتاكي 
مع احلضور من معلمني وطلبة وأولياء أمور، والتحضير 
لورش عمل مثل العلوم والفنون وإعادة التدوير والدورات 
وغيرها،  والرياضيات  العلوم  مادتي  للطلبة يف  التعليمية 
والتحضير ملهرجانات أيام العلوم من خالل إشراك الطلبة 
األطفال  ورياض  املدراس  إقامتها يف  على  والعمل  فيها، 
حتى يتم فيها إشراك أكبر شريحة من املجتمع الذي نعيش 
فيه، وبناء شراكة مع مركز املعلمني يف نعلني، باملشاركة 
يف عروض األفالم، وورش العمل عن املعروضات العلمية 

والتعلم عبر املشروع«.

كما أشارت طليب إلى حتدياٍت عديدة يف العمل؛ أبرزها 

ضيق الوقت، ملا على املعلّمني من التزامات جتاه مهنتهم؛ 
أعضاء  نفوس  يف  اإليجابي  األثر  تركت  األنشطة  لكن 
كل  نهاية  عند  األمور؛  وأولياء  والطلبة  واملعلمني  املنتدى 
ورشة أو لقاء يتساءل الطلبة عن موعد قريب للمشاركة 
يف األنشطة األخرى، كما فتحت الشراكات بني املنتديات 
واملعلّمني آفاقاً جديدة وعززت مهارات االتصال والتواصل.

من جانبه، أضاف حمدان اآلغا منسق منتدى خان يونس 
أّن املعلّمني يعتبرون األنشطة التي يقدمها املنتدى نوعّية 
املعريّف،  وبنائهم  املهنّي  تكّونهم  يف  إيجابي  انعكاٌس  ولها 
يوم؛  بعد  يوماً  أكبر  للمنتدى  املنتسبني  حتى أصبح عدد 
كما أّن الدور التكاملّي يف التنسيق لألنشطة يف رام اهلل 

وغزة ؛ يُعد سبباً رئيسّياً يف جناحها.

على  التجربة  تلك  تعميم  إلى  البحث  برنامج  ويطمُح 
عدد أكبر من املعلمني، انطالقاً من إمياننا بأّنهم شركاء 
حقيقون نحو خلق حوار مجتمعي نوعي ومؤثر. ليس من 
املهم أن نقدم عدداً كبيراً من النشاطات يف املجتمع، لكن 
املهم أن نقدم نوعية مختلفة من النشاطات، وأن نساندها 

وندعمها ونتحاور معها لتحقق أهدافها.

برنامج البحث والتطوير التربوّي

مشاركة طالب من يعبد/جنني يف أسبوع القراءة ضمن فعاليات ينظمها منتدى املعلمني يف يعبد.
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ملا رباح

»المدرسة الصيفّية: الدراما في سياق تعلمي« 
تطوي عامها الحادي عشر

أخبار وتقاري�ر

سياٍق  يف  الدراما  الصيفّية:  »املدرسة  فعالّيات  اختُتمت 
تعلّمّي« مع نهاية مّتوز 2017، لتنهَي بذلك الدورة احلادية 
 92 ويعود  األردنّية،  جرش  مدينة  يف  النعقادها  عشرة 
معلّمًة ومعلّماً إلى بيوتهم يف فلسطني واألردن والسودان 

ومصر واملغرب ولبنان.

البحث  برنامج  ينظمها  التي  املدرسة،  فعالّيات  كانت 
قد  القّطان،  احملسن  عبد  التربوّي/مؤسسة  والتطوير 
بدأت الثالثاء 7/18، وتخللتها مساقاٌت متنّوعة تتضّمن 
معرفة نظرّية وتطبيقّية يف كّل من الدراما التكّونّية وعباءة 

اخلبير وبناء اللّعب، وهي كلّها أساليب تربوّية تسعى إلى 
التعلّم، بدالً من كونهم متلّقني  إشراك الطلبة يف عملّية 

فقط.

وشمل طاقم الهيئة التدريسية يف املدرسة هذا العام كاًل 
طنوس،  وفيفيان  الرمياوي،  ومالك  الكردي،  وسيم  من 
ومعتصم األطرش، من فلسطني، وكوستاس أميروبولوس 
من اليونان، وماغي هلسون وتيم تايلور من اململكة املتحدة، 
وكريستني هاتون من أستراليا؛ إضافًة إلى املرّكزين كوثر 

البرغوثي، ويوسف اخلواجا، ومحمد اخلواجا.
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أ المساقات والسياقات

ميقٌن  وهو  بلدًة  يقصُف  حربّياً  طّياراً  سيجعل  الذي  ما 
متاماً أّن ضحاياه أطفال؟

بنى طلبة السنة الثانية شخصّية طّيار أمريكّي يف احلرب 
اليابانّية  الرواية  إلى  مستندة  دراما  يف  األولى،  العاملّية 
لسياٍق  حاجتهم  من  منطلقني  الشاطئ«،  على  »كافكا 

للتعلّم، ما يتضّمن شخوصاً وأدواراً.

له،  املمنوحة  السلطة  حُتّدد  أن  املهّم  من  الدور؛  بناء  يف 
ومنزلته يف الدراما، وطريقة دخوله، وكلماته والنبرة التي 
لكن  االجتماعّية،  طبقته  أو  مهنته  على  بناًء  بها  يتحّدث 

األهّم هو أن حُتّدد دوافعه للفعل وفلسفته يف احلياة.

خاضت مجموعٌة من الطلبة نقاشاً حول ما إذا كان الطّيار 
يتطلّع إلى نياشني البطولة األمريكّية حني يعود إلى بالده، 
تنفيذ  على  وجتبره  قاسية  احلرب  بأّن  يؤمن  رمّبا  أو 
يستخدمها  التي  احليل  بكّل  التفكير  حاولوا  األوامر.  

اإلنسان ليتخلّص من مسؤولّيته.

وأغمضت  األرض،  على  سعفان  نورا  الطالبة  استلقت 
مزعجاً،  حلماً  رأت  وكأّنها  فزعت  ثم  للحظاٍت،  عينيْها 
عندي  كمان  أنا  صغار؟  »أوالد  مرجتف:  بصوٍت  وقالت 
أوالد صغار، أنا عبد مأمور ... وإذا رفضت األمر ممكن 
أتعّرض حملاكمة عسكرّية«، إذاً بعد التفكير، قّرر الطّيار 

-متثله سعفان- قصف األطفال على أّي حال.

واقترح الطلبة أدواراً أخرى، كمحاضرة جامعّية أمريكّية 
»األكاذيب  تدين  نظٍر  وجهة  من  التاريخ  تعليم  تريد 
ومحاضروها،  اجلامعة  إدارّيو  فيعارضها  األمريكّية«، 
األخالقّية  املسؤولّية  صراع  حول  نقاٍش  إلى  أدى  ما 
حول  لروايتهم  اليابانيني  الضحايا  وملكّية  الوظيفة،  مع 

التاريخ.

الورشِة واملدير  الكردي، املشرف على  بدوره، قال وسيم 
األكادميّي للمدرسة الصيفّية: »إّن أهمية الدراما تكمن يف 
أّنها تضعنا يف مكاِن اآلخر، وال يعني ذلك املوافقة على 
فعله، ولكّننا نتبنى داخل الدراما وجهاِت نظٍر لنسائلها؛ 

نسائل احلياة ودوافع الناس الرتكاِب أفعالهم«.

الدراما  خالصات  عن  عّبرت  املجموعة  إّن  وأَضاف: 
بالرسومات، فكان الرسم كشكٍل من أشكال التعبير، ويف 
داخل  األطفال  أحد  ذاكرة  إنتاج  إلعادة  أداة  ما  مرحلٍة 

الدراما، كان قد فقد ذاكرته إثر حادثٍة غامضة.

يف  تعمل  كانت  الثانية  السنِة  طلبة  من  أخرى  مجموعٌة 
التدريسّية  للهيئة  انضّمت  التي  هاتون،  مع  األثناء  تلك 
»بناء  يف  مقّدمة  عرضت  بحيث  العام،  هذا  مّرة  ألول 
املسرحّية/اللعب« )Play Building(، وهو أسلوب تربوّي 
يتعاون فيه الطلبة لصنع عمٍل درامّي خاّص بهم، يبتكرونه 
معاً ويتقاسمون صناعة معناه، موّظفني أشكاالً وأساليب 

أدائّية مختلفة.

هو  املسرح؛  يبدأ  حيث  هو  اللّعب  بناء  إّن  هاتون  وقالت 
يعرضونها  ثم  الدراما،  ويبتكرون  القصص  يروون  ناس 
لضرورة  واعون  الطلبة  أّن  هو  املختلف  اجلمهور،  أمام 
وجود منتٍج ليشاركوه مع اآلخرين، مقابل الدراما التكونية 

التي يكون فيها املشاركون هم أنفسهم اجلمهور.

من جانبها، رّكزت هلسون مع طلبتها على جمالّيات الدراما، 
وإبراز معنى القصة عبر تلك اجلماليات، وذلك عبر تناول 
كانت  للحيوانات  محمّية  حول  وقّصة  جلجامش،  ملحمة 
قد عملت عليها مع أطفاٍل من ذوي االحتياجات اخلاّصة، 
املتحدة قبل أعوام،  إلى حادثٍة حصلت يف األمم  إضافًة 

متت فيها تغطية لوحة فنّية عن احلرب تنادي بالسالم.

مع  اخللود  عن  البحث  عملية  املشاركون  يستكشف  لم 
جلجامش فحسب، بل تعّرفوا على شروط العمل مع أطفاٍل 
املتطلبات  نوع  الحقاً  وفحصوا  خاصة،  احتياجاٍت  ذوي 
امللقاة على عاتق العاملني يف املجال العام، واضطرارهم 
املجموعة ال  أّن  وأكدت هلسون  أحياناً،  إلخفاء احلقيقة 
يتطلب  وهذا  دوماً،  كمعلّمني  بل  صّف،  كطلبِة  تتصّرف 
الكثير من اجلهد، أن يعملوا داخل القصة وخارجها مع 

مراعاة جماليات الدراما.

أما تايلور، فقاد دراما تقع أحداثها يف قلعة، وبدأت قبل 
بحجة  السلطة  ابنه  وتوّلي  امللك،  مبقتل  السنني  مئات 

ي�ر
ار

تق
 و

ار
خب

أ



231 رؤى تربوية - العددان 56-55

ي�ر
ار

تق
 و

ار
خب

فبنى أ الغزاة،  من  األرض  حماية 
تايلور  مع  األولى  السنة  طلبة 
امللك،  حكمه  الذي  الشعب  ثقافة 
قاد  ما  املفترضني،  الغزاة  وثقافة 
إلى تصميم مكاٍن مقّدس تُتلى فيه 
الصالة على جثة امللك ومُتارس كل 

الطقوس املصاحبة لذلك.

بدورهما، صّمم الرمياوي وطّنوس 
قبل  حدثت  رمّبا  معاصرة،  دراما 
تتوقف  لم  لكّنها  السنني،  مئات 
عن احلدوث حتى اآلن، تدور حول 
امرأٍة حتلم باإلجناب، وتواجه عدم 

اعتراٍف بوجودها وتلويحاً دائماً ممن حولها بأّنها ناقصة، 
فرحها  لكّن  حامل،  بأّنها  املنتظر  اخلبر  املرأة  تتلّقى  ثم 
مصاب  جنينها  بأّن  الطبيب  ويصارحها  طوياًل،  يدوم  ال 
ومناعٍة  جسدّية  بتشّوهاٍت  وسيُولد  نادرة،  مبتالزمة 

ضعيفة، وسيعاني من تخلّف عقلّي.

أم  »اإلجناب  يقّرروا:  أن  األولى  السنة  طلبة  على  كان 
اإلجهاض؟«؛ حاول الطلبة النظر إلى اخلياريْن كمراقبني 
تارًة، وكمشاركني متأّثرين باملشكلة تارًة أخرى، إّما كأفراٍد 
من عائلة املرأة احلامل، وإما كممثلني عن مؤسساٍت دينّية 

واجتماعّية.

وما  نفسك  »ارحمي  كمان«،  حتّملي  تعذبِت،  كم  »بعرف 
فأّيد  الطلبة،  آراءُ  اختلفت  التجربة«؛  هذه  تخوضي 
املعظم خيار اإلجهاض رحمًة لألّم وطفلها، أو خوفاً من 
بينما  إعاقة.   املجتمع الحتضاِن طفٍل ذي  عدم جهوزّية 
ترفض  دينّية  ألسباٍب  باجلنني  االحتفاظ  آخرون  أيد 

اإلجهاض، أو للتشكيك بتشخيصات الطبيب.

العمل  أثناء  تتكون  التكونية  الدراما  إّن  الرمياوي  قال 
محطات  بل  مسبق،  نص  هناك  يكون  فال  املشاركني،  مع 
استكشاف ومجموعة من التوترات، وهدفها هو إعادة النظر 
األمومة،  معنى  إنتاج  أعادت  وهنا  اإلنسانّية،  التجربة  يف 

والنظرة االجتماعية للمرأة لدورها وملفهوم اإلعاقة.

فتضّمن  حافلة،  أّيام  بعشرِة  الثالثة  السنة  طلبة  حظي 

حول  أميروبولس  كوستاس  مع  مساقاً  املكّثف  برنامجهم 
الدراما التكونّية -مع التركيز على أعمال املسرحّي إدوارد 
إضافًة  الدراما،  تخطيط  يف  مسائّية  ولقاءات  بوند- 
البحث  برنامج  وباحثي  املرّكزين  مع  إلى جلساٍت عديدة 
والتطوير التربوّي للعمل على مخططاتهم، فكان هذا العام 
نقلة نوعّية، قّدم الطلبة فيه متطلّبات التخريج خالل وقت 
انعقاد املساقات يف جرش، ما تطلّب جهداً كبيراً ومتابعة 

حثيثة.

األمسيات

لم تخُل األمسيات من فرٍص للتعلّم واالنخراط يف مجالْي 
الدراما والسينما، فتضّمنت املدرسة ورش عمٍل مسائية 
يف الكتابة السينمائّية قدمتها املنسقة دميا سقف احليط، 
وعرضاً لفيلمْي »املطلوبون الـ18« للمخرج عامر شوملي، 

و«اصطياد أشباح« للمخرج رائد أنضوني.

»التوتر  بعنوان  تايلور  قّدمها  مسائية  ورشٍة  إلى  إضافًة 
ودراما الرعب«، سبق له أن عمل عليها مع أطفاٍل عمرهم 
10 سنوات، وتبدأ عند إيجاد ضريح خارج حدود مقبرة 
البلدة، ُكتب عليه: »الرحمة، إليزابيث غري، توفيت العام 

1897، 19 عاماً، فلترقد روحها بسالم«.

ما األسباب احملتملة لدفنها هناك؟

بحث صحافّيون يف أرشيف اجلريدة احمللّية عن السبب، 
هوجاء  عاصفة  وفاتها  قبيْل  شهدت  البلدة  أّن  ووجدوا 
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خلّفت حطام سفينة وجثثاً لم يستطيعوا استعادتها.

منزلها،  حديقة  يف  إليزابيث  جثة  اكتُشفت  يومنْي،  وبعد 
وجهها شاحب وبادية عليه عالمات رعٍب، فاحتج أهالي 
البلدة على دفنها يف املقبرة ألّنها ماتت يف ظروف مريبة.

حّير  الغريبة،  والرموز  األحداث  من  وغيره  اللّغز  هذا 
من  تايلور،  وقال  الرعب«؛  ودراما  »التوتر  يف  املشاركني 
كتابة  عن  األطفال  تعليم  إلى  تهدف  الورشة  إّن  جانبه، 
التعبير؛  يف  ومهاراتهم  خيالهم  وتنمية  الرعب  قصص 
يستوجب  ال  القصص  من  النوع  هذا  »كتابة  مضيفاً: 
مما  الدائم  التشويق  زرع  بل  حدثت،  قد  دموّية  مشاهد 

قد يحدث«.

الت�كاملّية والمعرفة

تعقد املدرسة الصيفّية سنوّياً منذ العام 2007، والتحق 
السابقة،  الـ11  ومشاركة خالل األعوام  493 مشاركاً  بها 
يتضّمن  مكثفاً  برنامجاً  ليخوضوا  دوٍل عربّية،  من عشر 

مادة نظرّية وتطبيقّية يف مجال الدراما يف التعليم.

املساقات  خالل  أنفسهم  املشاركون  يجد  ما  ودائماً 
مبواجهة مفاهيم عديدة، منها السلطة والقوة واحلقيقة 
ويستكشفونها  فيحاورونها  االجتماعّي،  والرفض  والعدل 
عن قرب، ثم يقّدمون سنوّياً متطلبات الجتياز املستويات 
الثالثة، ما يتضمن قراءاٍت يف التربية، وتطبيقات صفّية يف 
مدارسهم ميّررون فيها إلى طلبتهم محطات االستكشاف 

تلك ومهارات التحليل.

ولكن  حصراً،  عربّياً  وليس  عاملّي  توّجه  هي  الدراما  إّن 
ميكن لكّل مجموعٍة بشرّية أن تعيد تكوين املناهج العاملّية 
مّتت  لذا  الكردي،  حسب  مجتمعها،  مع  عالقتها  ضمن 
مالءمة البرنامج مع املنهاج واملجتمع العربّينْي، فالدراما 
كالتاريخ  األخرى  املوضوعات  لتعلّم  كسياٍق  توّظف 

واجلغرافيا والعلوم.

املدرسة  أّن  السودان،  من  معلٌّم  احلاج،  مهند  ويعتقد 
الصيفّية وّلدت لديه معرفًة أقوى بأهدافه كمدّرس، فهو 
يرفض التعليم النظامّي التقليدّي ألّنه يقّدم العلوم املختلفة 
فيه  تتكامل  الدراما سياقاً  تعطي  بينما  وكأّنها منفصلة، 
العلوم وتوضع يف سياِق احلياة اليومّية، وجتعل الطلبة يف 
مواجهة معضلٍة أخالقّية لتساعدهم على حتّمل املسؤولّية 

واّتخاذ القرارات.

بنيوياً من برنامٍج طويل؛  وتعتبر املدرسة الصيفّية جزءاً 
ملّخصاً  املشاركون  يقّدم  السنوي  اللّقاء  انتهاء  فبعد 
يوّفرها  بقراءاٍت  مدعوماً  الصيفّية  املدرسة  ملساقات 
ذلك  ويلي  التربوّي،  والتطوير  للبحث  القّطان  برنامج 
ميتّد  الذي  البحثية؛  الكتابة  يف  الشتوي  املساق  حضور 
وتطبيقية  نظرية  ورشاً  ويتضمن  أيام،  ثالثة  مدار  على 
متطلباتهم  إلنهاء  ودعمهم  املعلمني  مساندة  هدفها 

األكادميّية.

املعلّمني  وبعد االنخراط يف املساق الشتوي؛ يترتب على 
ضوء  يف  صفّية  تعليمّية  لتجارب  أولّي  مخّطط  بناء 
املساقني الصيفي والشتوي، ثم تطوير املخّطط وتطبيقه 
يف صفوفهم، ومع نهاية نيسان من كّل عام، يخضع عمُل 
للمدرسة  األكادميية  الهيئة  قبل  من  للتقييم  املعلّمني 

الصيفية متهيداً لاللتحاق باملستوى التالي.

أخيراً؛ حترص مؤسسة عبد احملسن القّطان على جتديد 
املصادر التعليمّية والبحثية املتوّفرة للمشاركني باستمرار، 
وذلك بترجمة أحدث ما نشر عاملياً يف مجال الدراما يف 

التعليم؛ سواء كتب أو مقاالت.

برنامج البحث والتطوير التربوّي
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ملا رباح

المساقات الشتوّية: ت�أّمل في الفعل

بينما كان األسياد يتفاخرون مطمئنني بتشريعهم اجلديد؛ 
يخفون  واحد  صّف  يف  ووقفوا  الغرفة  إلى  العبيد  دخل 
يٍد  كّل  »تُقطع  القانون:  نّص  األسياد  تال  أيديهم.  كفوف 
العبيُد  فأشهر  لألسياد«؛  املعادي  النشيُد  عليها  ُوشم 
أيديهم عالياً وقد ُوشم النشيد عليها كلّها: »ال ما بنقبل .. 

ثورة رح نعمل...«.

عاد األسياد خطوة إلى الوراء، جافلني، فكانوا يعتقدون 
واحدة فقط، صاحت  يٍد  على  النشيد  عبٍد حفر  كّل  أّن 

إحدى السّيدات غاضبة: »ستعملون بأقدامكم إذاً«.

لكّن األمَر لم يكن بالسهولة تلك؛ ما استدعى التفكير هو 
ما إذا ُقطعت أيدي العبيد فعاًل، كيف سيعملون؟ وإذا لم 

يعودوا للعمل، على من سيكون األسياد أسياداً؟

»ستسقط سيادتنا حاملا نخسر العبيد«؛ فهم األسياد تلك 
املعادلة، وسقط القانون.

كان ذلك مشهداً واحداً من ورشة الدراما التكونية: القيم 
واأليديولوجيا يف التعليم واملجتمع، خالل مساقات شتوية 
عبد  التربوّي/مؤّسسة  والتطوير  البحث  برنامج  عقدها 
كانون   28-20 من  اهلل  ورام  أريحا  القّطان، يف  احملسن 

الثاني 2017.

وقّدم الورشة مدير مسار اللغات والعلوم االجتماعّية يف 
البرنامج مالك الرمياوي، والباحثة فيفيان طّنوس؛ حيث 

أخبار وتقاري�ر
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أ قادا دراما حول »العبودّية واحلرّية«، شارك فيها طلبٌة 
سياٍق  يف  الدراما  الصيفّية:  املدرسة  يف  وخريجون 
تعلّمّي، التي ينظمها البرنامج سنوّياً يف األردّن ضمن 

برنامج الدراما يف التعليم.

تناولت الدراما، على مدار ثالثِة أّيام، العبودّية مبعناها 
جتلّياتها  وبكّل  واللّون،  العرق  على  بناًء  التاريخّي 
جّسدها  التي  الصور  إحدى  فمن  اليوم،  واقعنا  يف 
الدوام  ساعات  تستعبدها  ملوّظفة  صورةٌ  املشاركون 
الصّراف اآللي،  العمل، وزميلها يستعبده  احملّددة يف 
وغيرهما يستعبدها تاج »ملكة جمال الكون« بكّل ما 

ميّثله من معايير قاسية لتحديد ماهّية »اجلمال«.

التعّلم والفّن

ورشِة  يف  أيضاً،  والتحّرر،  العبودّية  ثنائّية  استُحضرت 
والفّن«؛  التعلّم  خبرتْي  عبر  املعرفة  التكّونّية:  »الدراما 
وذلك  الكردي؛  وسيم  البحث  برنامج  مدير  بإشراف 
فيها  يظهر  لوحة  منها  بصرّية،  فنّية  بأعماٍل  باالستعانِة 

طفالن حول دمية سّيارة.

ما يُرى يف الصورة هما الطفالن، أحدهما يرتدي مالبَس 
رّثة ويحمل دلواً فيه ماء، ويستعد لتنظيف الزجاج، بينما 
يرفع اآلخُر األقرب للسيارة، ذو الهندام احلسن، يده مانعاً 
إّياه؛ ولكّن تأويالت املشاركني ملا ميكن أن يتبادله الطفالن 

من حديث، كانت مختلفة.

عرَض  الرّثة  املالبس  ذا  الطفل  إّن  املشاركني  أحد  قال 
تنظيف السّيارة فقط ليلمسها، ألّنه يحلم بامتالك واحدٍة 
مثلها، بينما افترَض آخرون حسن نّية الطفل الثاني وأّنه 

يقول: »ال داٍع لتنظيفها، تستطيع أن تلعب يا صديقي!«.

السيارة  الدمية  أّن  على  أجمعوا  احملّصلة،  يف  لكّنهم، 
هي مركز سلطٍة بيِد مالكها، وأّن لعب األطفال قد يكون 
استعارًة من عالم الكبار وترجمة لعالقات القوة املوجودة 
يف املجتمع؛ واألهّم أّن األعمال الفنّية البصرّية، واألعمال 
األدبّية- التي استخدم الكردي نوذجاً منها الحقاً- هي 
النقاشات  تعبيٍر مهّمة داخل غرفة الصّف لطرح  أناُط 

وتطوير التعلّم واخلبرة الفنّية اجلمالّية لدى الطلبة.

الشاطئ«،  على  »كافكا  رواية  حول  دراما  الكردي  وقاد 
حادثة  من  منطلقاً  موراكامي،  هاروكي  اليابانّي  للكاتب 
إثرها  فقد  اليابان؛  يف  الثانية  العاملّية  احلرب  خالل 
الغابة؛  إلى  رحلة  يف  وهم  وعيهم  األطفال  من  مجموعٌة 
واستيقظوا بعد وقٍت قصير ال يعرف أيٌّ منهم شيئاً عّما 
أعوام؛  بعد  وعيه  إلى  عاد  وحيداً  طفاًل  أّن  إاّل  حدث؛ 

وحينها كان قد فقد الذاكرة متاماً.

ملعلّمة  تسجيٍل  يف  القّصة  من  ملقطٍع  املشاركون  واستمع 
حينها،  الغابات  يف  برفقتهم  كانت  التي  األطفال،  هؤالء 
نهاية  يف  أنتجوا  كما  حصل؛  ما  استكشاف  محاولني 
القّصة  يف  مشاهد  عن  تعّبر  ولوحات  رسوماٍت  الورشة 

وتأّمالت فيها.

عباءة الخبري

يف القاعة التي تُعقد فيها ورشة األستاذ البريطانّي تيم 
حيوانات،  حلديقة  ورسوماً  مجّسماٍت  ستجدون  تايلور، 

فما الذي تعمُل عليه مربّيات الطفولة املشاركات؟

بدأ تايلور الورشة من قّصٍة بعنوان »zoo«، للكاتب أنثوني 
من  لعائلٍة  عادّية  رحلًة  تصُف  وكأّنها  تبدو  التي  براون، 
بأحداثها  تنقد  لكّنها  احليوان،  حديقة  إلى  أفراد  أربعِة 
األّم  فتقول  برّمتها؛  احليوانات  حديقة  فكرة  ورسومها 
يف القّصة: »ال أظّن أّن حديقة احليوان للحيوانات، هذه 

احلديقة للبشر«.

سؤالْي:  عن  إجاباٍت  الورشة  خالل  املشاركات  وقّدمت 
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ما أ للحديقة،  زائرة  كنت  »لو 
وكيف  بشأنها؟  سيقلقك  الذي 
مناسبة  بيئة  تكون  أن  للحديقة 
رسِم  عبر  وذلك  للحيوانات؟«؛ 
تصميٍم حلديقة يف مجموعات، 
لرعاية  بطرٍق  التفكير  ثّم 

احليوانات واالعتناء بها.

وتهدف هذه الورشُة إلى تعريف 
برنامج  يف  املنخرطات  املربّيات 
الطفولة  ملرحلة  املهنّي  التكّون 
اخلبير،  عباءة  بنهج  املبكّرة، 
خالل  من  يُطّبق  نهٌج  وهو 
رئيسة؛  عناصر  ثالثة  وجود 
)كفريق  املسؤول  الفريق  وهي 
شّكلته  الذي  احلدائق  مصّممي 

املربّيات(، والزبون، أي اجلهة التي حتتاج خدمات الفريق، 
والتفويض، وهو طلب تلك اخلدمات وتكليف الطلبة بها.

املربّيات  من  ملجموعتنْي  الورشة  قّدم  تايلور  أّن  يُذكر 
لكّل  أّيام  ثالثِة  مدار  على  البرنامج،  يف  املنخرطات 

مجموعة.

عازفة المزمار

أخذ األستاذ األمريكّي فيليب تيلور قّصة »عازف املزمار« 
من التراث العاملّي، وحّولها ألداٍة لكشف الطبيعة البشرّية.

يف مساقه »الدراما بحثّياً: التطبيق والتأمل والبحث«؛ لعب 
غزتها  التي  األملانّية  »هاملن«  مدينة  أهل  دور  املشاركون 
اجلرذان، ليتّم االّتفاق الحقاً مع عازفة تزعم أّن أحلانها 
تستطيع إبعاد اجلرذان إلى األبد، على أن تتقاضى 1000 

قطعة ذهبّية يف املقابل.

جحورها  من  اجلرذان  تخرج  اللّحن،  يبدأ  ما  سرعان 
لتغرقها  النهر  إلى  قادتها  التي  بالعازفة  تلحق  أسراباً 

تفي  ال  مبكافأتها؛  ُمطالبًة  العازفة  تعود  حني  جميعها. 
يأخذ  أخيٌر  املدينة حلٌن  فيُعزف ألهل  بالوعد،  »هاملن« 

أطفال املدينة خلَف جبٍل كبيٍر إلى األبد.

استكشف املشاركون، أيضاً، ما ستقوله العازفة، فحاولوا 
املنتقمة  بصورة  إّما  أظهروها  وحينها؛  مذكراتها،  كتابة 
اللئيمة، وإما بدوِر من حتاول إثارة الشفقة وحتتاج املكافأة 

لتطعم صغارها.

ولكّن املشاركني تأّملوا يف تصّوراتهم الحقاً، ليجدوا أّنهم 
لم يكونوا منصفني حني أظهروها بدور الساذجة، أو حني 
وكأّنها  للمال،  حاجتها  تبرير  بها  اجلدير  من  أّن  ظّنوا 

متسّولة، بينما هذا حّقها، ووعٌد تستحّقه لم يوَف.

األشياء  أكثر  عواقب،  فعٍل  لكّل  أّن  معاً  املشاركون  تعلّم 
حقيقًة وأقّل إدراكاً يف حلظة االندفاع نحو الفعل، واتفقوا 
تأّمل من  إّنا  الواقع،  من  الدراما ليست هروباً  أّن  على 
البحثّية  األسئلة  من  الكثير  عن  فأجابوا  الفعل،  خالل 

الواقعّية من خالل االنخراط يف قّصة خيالّية.

برنامج البحث والتطوير التربوي
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»القطان« وبلدية رام اهلل تفت�تحان »استوديو العلوم«

إعداد: ملا رباح

إضاءة على فعاليات برنامج
البحث والتطوي�ر الرتبوي

نظم برنامج البحث والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان، خالل الشهور الستة املاضية عدداً من الفعاليات 
واألنشطة، تناولت مجاالت مختلفة يف احلقل التربوي. وفيما يلي إضاءة على أبرز تلك الفعاليات.

مع  بالشراكة  القطان،  احملسن  عبد  مؤسسة  افتتحت 
بلدية رام اهلل، »استوديو العلوم«، أحد مشروعات برنامج 
البحث والتطوير التربوي يف املؤسسة، وذلك يوم االثنني 

2017/10/16، يف مجمع رام اهلل الترويحي.

وميثل  فلسطني،  يف  نوعه  من  األول  العلوم  استوديو  يعّد 
يتم فيه تصميم وتصنيع املعروضات العلمية  فضاء فريداً 
التفاعلية التي متّكن الكبار والصغار من عبور جتربة علمية 
برامج  إلى  إضافًة  معها،  التفاعل  عبر  جمالية  معرفية 

حتاوره  املدرسي؛  املنهاج  مع  تتقاطع  تعليمية  تربوية 
وتغذيه ومتّكن املعلمني من ربط ذلك بتعليمهم اليومي.

ومصممو  تربويون  االستوديو  نشاطات  يف  وسينخرط 
معروضات وفنانون وعلماء ومهندسون وتقنيون للتفكير 
والتصميم والنمذجة، انتهاء بتصنيع املعروضات العلمية.

عن  الزوار  لتعلّم  فرصاً  العلمية  املعروضات  وستتيح 
املوسع  البحث  على  مبنية  تفاعلية  عملية  يف  العلوم 
يف  عرضها  سيتم  وكذلك  املستمّر،  والتقييم  والتأمل 
للمؤسسة،  اجلديد  املبنى  منها  متعددة،  فضاءات 
واملدارس،  العامة،  واحلدائق  املعلمني/نعلني،  ومركز 

ورياض األطفال.

القّطان  وهيلني  وليد  ملشروع  تتويجاً  االستوديو  ويعّد 
لتطوير البحث والتعليم يف العلوم الذي شرع فيه برنامج 

البحث والتطوير التربوي يف املؤسسة قبل 6 سنوات.

مطّوري  من  مجموعة  االستوديو  عمل  فريق  يضم  كما 
املعروضات العلمية التفاعلّية، ذوي خلفّيات علمّية متنّوعة، 

أخبار وتقاري�ر
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»القطان« تنظم سلسلة لقاءاٍت في توظيف أدب األطفال بالروضات

مع  بالتعاون  سنتني،  مدار  على  متخّصصاً  تدريباً  تلقوا 
متحف »اإلكسبلوراتوريوم« يف سان فرانسيسكو، يساندهم 

فريق من الباحثني التربويني ومن اإلدارّيني والفنّيني.

احملسن  عبد  ملؤسسة  العام  املدير  خلف  زياد  وقال 
مشروع  يف  اهلل  رام  بلدية  مع  بشراكتنا  »نعتز  القطان: 
استوديو العلوم، وهو مشروع فريٌد من نوعه يف فلسطني 
واملنطقة، ويشّكل النواة إلنشاء مركز علوم تفاعلي لتطوير 
تعلم العلوم على املستوى الوطني. وسنعمل معاً على مدار 
بأننا  ثقة  وكلنا  احللم،  هذا  لتحقيق  القادمة  السنوات 
سنجد كل الدعم واملساندة من مؤسسات القطاع العام، 
والداعمني، جلعل  واملؤّسسات األهلية  والقطاع اخلاص، 

هذا احللم حقيقة«.

بدوره، قال وسيم الكردي مدير برنامج البحث والتطوير 
املشروع  لهذا  الرئيسية  امليزة  »إن  املؤسسة:  يف  التربوي 

منها  انطلق  السابقة،  خبرتنا  على  مبنّي  أنه  يف  تكمن 
بخصوصها،  متجددة  رؤية  وصاغ  وانتقدها  وحاورها 
لذلك فإن املشروع تطّور كثيراً يف أهدافه وغاياته املباشرة 
نتيجة العملية التراكمية البنائية التي حدثت، واالستوديو 
معروضات  إلنتاج  األساسي  االبتكاري  الرافد  هو  اآلن 
قابلة للتعديل والتغيير طوال الوقت، ألن الورشة موجودة 
التقييمات  على  يبنوا  أن  وبإمكانهم  موجودون  والصّناع 

لفاعلية املعروضات وتفاعليتها«.

يف  يأتي  املشروع  »إن  االستوديو:  مدير  وهبة  نادر  وقال 
مرتكز  تكاملّي  تعلّم  نحو  »القّطان«  رؤية  حتقيق  سياق 
حول العلوم والفنون، ويزاوج بني الفكري واملهني، ويرتكز 
العملي  والتطبيق  والبحث  واالستكشاف  التفكير  على 
املتوفرة  واألدوات  واملاكينات  اآلالت  باستخدام  لألفكار، 
أجريناها  التي  األبحاث  من خالل  فنحن  االستوديو،  يف 
املشروع  هذا  أهمية  نرى  املدارس،  يف  امليداني  والعمل 
لألطفال بالذات لكي يألفوا التفكير »بأيديهم«، ويوظفوا 
إبداعاتهم يف التصنيع والبناء على يد خبراء يف املجال«.

الورش  من  العديد  نّظم  قد  االستوديو  فريق  أّن  يُذكر 
حضرها  لالفتتاح،  التحضير  سياق  يف  واللقاءات 
معلّمون وفنانون وطلبة، وساهموا يف تطوير املعروضات 
الفعالّيات  العديد من  نُّظمت  التفاعل معها، كما  وتقييم 
التحضيرّية ملهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، الذي 
بالعلوم  تُعنى  به االستوديو مع مؤسساٍت محلّية  يشارك 

والفنون.

التربوّي/مؤسسة عبد  نّظم برنامج البحث والتطوير 
أدب  توظيف  يف  لقاءات  سلسلة  القّطان  احملسن 
يف  املعلمني  مركز  يف  وذلك  الروضات،  يف  األطفال 
نعلني، مبشاركة مجموعٍة من مربيات الطفولة املبكرة.

»قبل  اللقاء اخلامس على قصة  املربيات يف  تعرفت 
النوم« من تأليف مايا أبو احليات، ورسوم لبنى طه، 

وإصدار مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي.

واستعرضت املربيات تطبيقاتهن لقراءة وعمل أنشطة 
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ورش عمل ضمن مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعّية

الكوالج، ومن خالل التركيز على استخدام مواد مختلفة 
أعني  غطيت  ثم  ومن  بارزة،  اللوحة  أطراف  تكون  وبأن 
املريبات بعصبة لتقوم كل واحدة بلمس اللوحة ومحاولة 

وصفها من ناحية الشكل وامللمس.

األطفال  حس  إغناء  إلى  هذه  اللقاءات  سلسلة  وتهدف 
البصرية، من خالل محاولة وصف شيء بشيء،  ولغتهم 
بحيث يأتي يف سياق مشروع أدب األطفال، الذي ينفذه 
مركز املعلمني يف نعلني/برنامج البحث والتطوير التربوي، 

بإشراف املنسقة يف البرنامج لبنى طه.

حول القصص التي مت تناولها يف اللقاءات السابقة مثل 
»طفلة الغابة«، و»السر الصغير«، وقمن باستعراض تفاعل 
املبهرة  وأسئلتهم  وفضولهم  القصص  هذه  مع  األطفال 

التي أضافت عاملاً آخر للقصص والرسوم.

كما قرأت كل مربية قصة »قبل النوم«، وناقشن تفاصيل 
»منال«  وشخصية  ونصها،  وصناعتها  برسومها  القصة 
لكّن  كفيفة،  منال  أّن  الحقاً  املربيات  لتكتشف  الرئيسية 
األمر  هذا  إلى  مباشر،  بشكل  اإلشارة،  توّد  لم  الكاتبة 
لترك املوضوع للقارئ، وتشير بشكل غير مباشر إلى ذلك 

بأن منال تعتمد على حاستْي اللمس والشّم كثيراً.

فاقدي  كتب  »رسوم  حول  مادة  الحقاً  املربيات  وقرأت 
البصر« للفنان محي الدين اللباد، ويتحّدث يف هذه الورقة 
وبداية  صناعته،  وكيفية  البصر،  فاقدي  كتب  عالم  عن 
نشأته، ومتت اإلشارة إلى نقص هذه النوعية من الكتب 
رؤوف  التونسي  الفنان  دور  ذكر  كما  العربي،  العالم  يف 

الكراي يف االهتمام بهذه الكتب وصناعتها.

فّن  خالل  من  لوحات  األعمال  هذه  وحي  من  وصممن 

نّظم برنامج البحث، مؤخراً، ورشاً ولقاءات عديدة يف 
قلقيلية ونعلني وأريحا، وذلك استكماالً ملشروع الثقافة 
والفنون واملشاركة املجتمعّية بدعم مشارك مع الوكالة 
السويسرّية للتعاون والتنمية )SDC(، بإشراف مدير 
مسار اللغات والعلوم االجتماعية يف البرنامج، مالك 

الرمياوي، واملنسق عبد الكرمي حسني.

ففي قلقيلية، عمل معلّمون وناشطون مجتمعّيون مع 
الفناننْي رأفت أسعد وبّشار خلف، على تطوير أفكاٍر 
ملشاريع فنّية خاّصة بهم، وحول مدينتهم قلقيلية ضمن 
سياقها االجتماعّي والسياسّي، بعد أن كانوا قد نّفذوا 

معرض »اليد الثالثة« الفنّي يف املرحلة األولى من املشروع 
مطلع أّيار املاضي.

وقالت املشاركة يف اللقاءات، منار زيد: »منذ اليوم األول 
واألفكار  األسئلة  من  بالعديد  رؤوسنا  ضجت  للمشروع، 

والبحث، بهدف إخراج الظواهر بشكل فنّي غير اعتيادّي 
جاذٍب للجمهور، وزعزعة مناطق أمانهم وسحبهم حلواّف 

الشّك«.

وأضافت أّنها تعمل على فكرٍة بدأت مالمحها بالنضوج، 
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عنده أ توّقفت  الذي  الزمن  تصّور  أن  خاللها  من  تريد 
منهجّية  معتمدًة  حتّب،  التي  للمدينة  البصرّية  ذاكرتها 
البحث والسرد من وجهات نظٍر مختلفة وترجمته بصرّياً.

ومن جانبه، قال املشارك عصمت زيد إّن سبب انخراطه 
فرصة  توّفر  وعدم  الصغر،  من  للفّن  حّبه  هو  باملشروع 
لتطوير هذا اجلانب، إلى أن شارك يف مشروع »الثقافة 
بجزئّيتْي  يتمّيز  والذي  املجتمعّية«،  واملشاركة  والفنون 
العمل  إلى  وصوالً  العمل  مراحل  خالل  والتوثيق  البحث 
النهائّي، مضيفاً: »هذه مساحة أحّبها، ويسعدني العطاء 

فيها، فهي متّدني بطاقة إيجابّية«.

بإشراف  نعلني،  املعلمني  مركز  فنّظم  نعلني،  يف  أّما 

وورش  اجلامعات،  لطلبة  لقاءاٍت  وخلف،  أسعد  الفّناننْي 
عمل بحثّية، حيث نوقشت القضايا التي أنتجها املشروع، 
وبُحثت طرق حتويلها وطرحها عبر أشكال فنّية؛ إضافة 
إلى لقاءاٍت ُخّصصت للنساء للتعبير عن قضاياهّن عبر 

الرسم أشرف عليها الفنان عبد اهلل قواريق.

مع  عمله  عزيز  عيد  املخرج  استكمل  أريحا،  يف  وأخيراً 
باملسرح،  املهتّمني  املدارس واجلامعّيني  مجموعٍة من طلبة 
بعد أن قّدموا مسرحية »افتح احلقيبة«، التي متحورت حول 
أريحا بعيون نسائها وأطفالها، بحيث تشّكل نّصها من خالل 
حمل  األّمهات،  من  عدٍد  مبشاركة  دورّية  حوارّية  لقاءاٍت 
أطفالهّن القضايا التي طرحنها، ثم وضعوها على املسرح، 

بعد تلّقي تدريباٍت مع مختصني وباحثني يف هذا املجال.

ورشتا عمل للمسرحّي كريس كوبر

املؤلف  قّدمهما  عمٍل  ورشتْي  البحث  برنامج  نّظم 
واملخرج املسرحّي البريطانّي كريس كوبر، وذلك على 
 50 بحضور   ،)2017/9/11  7-( أّيام  خمسِة  مدار 

مشاركة ومشاركاً يف الورشتنْي.

بوند يف املسرح  إدوارد  توّجه  إلى  الورشتان  استندت 
املخّيلة،  جذب  يف  التوّجه  هذا  لفاعلّية  والدراما، 
خاصة مع الصغار، ما يساهم يف بناء ذواتهم وتطوير 
تعاطفهم مع اآلخرين، ويعّد بوند من أهّم كّتاب املسرح 

يف بريطانيا خالل القرن العشرين.

للمسرح-  »الكتابة  األولى:  الورشة  يف  املشاركون  قرأ 
»ثمن  ملسرحّية  االفتتاحّي  املشهد  البوندي«،  التوّجه 
وبُنيت  التي أخرجها كوبر،  بوند،  إدوارد  ملؤّلفها  الواحد« 
حاملًة  اخلراب  وسط  تسير  ملرأة  املشهد  على  الورشة 
طفلها، ليواجهها جندّي ويجّردها من زجاجة املاء الوحيدة 
التي بحوزتها، تقول مراراً: »مّية لولدي«، ويرّد عليها وهو 
يحمل طفلته وبندقّية: »كان الزم حسبِت هيك حساب قبل 

ما تنجبي أطفال بوقت احلرب«.

يستولي اجلنّدي على زجاجة املاء ليروي طفلته، وتقنعه 
املرأة بأن يتقاسم املاء مع ابنها، وحني يكشف الغطاَء عن 

وجه الصغير، يجده ميتاً.

هذا مّيت منذ أيام. ¨
أعرف. ¨
ملاذا حتتاجني املاء لطفٍل مّيت؟ ¨
ألغسله. ¨

بعد قراءة النّص الذي ترجمه الباحث كفاح فّني، ناقشه 
املشاركون ضمن مجموعاٍت، وحّددوا ما أدهشهم أو لطمهم 
فيه، وقادهم النقاش إلى فهم توظيف التشبيهات الصورّية 
يف املسرح، والتناقضات بني الشخصّيات، ويف الشخصّية 
الواحدة أيضاً، فاإلنسان هو كائن درامّي بطبعه، ألّنه ال 
يتأّمل  بل  مثاًل،  احليوانات  مثل  فحسب،  التجربة  يعيش 

فيها ويصدر رّد فعل اجتاهها، ثم ينسج حولها قّصة.
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أ يف  فالسفٍة  أعظم  هم  بدورهم،  األطفال،  إّن  كوبر  قال 
العالم، ألّنهم يسألون دوماً: »ملاذا؟«، وحني يكبرون ينسون 
حاجتهم ورغبتهم ملعرفة األسباب، لكّن الدراما تساهم يف 
جعلنا إنسانّيني أكثر، ألّنها حتتضُن التناقض الطبيعّي بني 

الذات واملجتمع.

حّث كوبر املشاركني على أْن يبدأوا الكتابة املسرحّية حول 
أبسط األغراض من حولهم، ألّن الكون بأكمله قد ينطوي 

ويتمركز يف أماكن مألوفة وصغيرة نتعامل معها يومّياً.

معنى  وصول  ضمان  كيفّية  عن  سؤاالً  املشاركون  وطرح 
اجلمهور  يلجأ  أن  دون  املسرحّية،  جمهور  إلى  محّدد 
لتأويالته اخلاّصة، وقال كوبر يف هذا الصدد: »ال أعتقد 
يفهمها  محّددة  رسالًة  يرسل  أن  أصاًل  يريد  الكاتب  أّن 
اجلميع باملعنى احلريّف ذاته، نستطيع يف املسرح استخدام 
األفعال والصور واألغراض املندرجة ضمن منطق املشهد، 

ولكن ال نحصل على ضماناٍت ملعنى محّدد واحد«.

آمن  ولكّنه  عاماً،  حّيزاً  بكونه  املسرح  دور  املشاركون  بلور 
العقل  ونقيضْي  واحلاجات،  بالرغبات  مرتبٌط  للتعبير، 
دفعا  اللذيْن  واملأساة،  امللهاة  أي  واأللم؛  املتعة  اإلنسانّي: 
إلى خلق الدراما يف املقام األّول. يف املسرح نتخّيل الواقع، 
وتتجلى التجربة اإلنسانّية املتخّيلة، ويصبح الفارق بني الواقع 
واملتخّيل هّشاً؛ كون املخّيلة جزءاً منا، لذا فهي واقعّية، مثلنا.

 
أّما ورشة »الدراما واخليال«؛ فتمحورت حول هيلني، التي 
زوجاً  واحداً  اختارت  لكّنها  اإلغريق،  ملوك  فيها  رغب 
لها: مينالوس، ثم وقعت يف غرام باريس لتهرب معه إلى 

طروادة، متسّببة باندالع حرٍب ملّدة عشر سنوات.

يحاول مينالوس-يف الدراما- أن يستعيد هيلني، ومبا أّنه 
ال يستطيع فعل ذلك وحده، فيدعو اجلميع للمحاربة معه، 
زوجته  استرجاع  محّوالً  أغمامنون،  امللك  أخاه  وبخاصة 
إلى قضّية شرٍف لألّمة أجمع، قائاًل: »معاً سوف ندافع 

عن شرف اليونان«.

تتصاعد األمور حني يضطر امللك أن يقّدم ابنته قرباناً، 
طروادة  باجتاه  سفنه  تتحّرك  ولن  الريح  تهب  لن  وإاّل 
خلوض احلرب. هكذا قال له العّراف، ألّنه سبق وأن جترأ 

على األرض املقّدسة واصطاد فيها غزاالً، ما أثار غضب 
اإللهة آرمتيس.

أن  نفسه مجبراً  اآلخرين  التضحية من  إذاً، يجد طالب 
يكون األّول يف تقدميها، نراه وكأّنه انقسم إلى شخصنْي 
مختلفنْي: ملك وأب، جبروت وضعف. استكشف املشاركون 
مفهوم التضحية، السيما يف املشهد اخلتامّي من املعايشة، 

الذي نّفذه كوبر مع معلّمة مشاركة.

لعبت املعلّمة دور ابنِة امللك التي تظّن أّنها ستتزّوج، ال تعلم 
من  األُب  ينسحُب  واخلدعة،  املكيدة  هذه  حّضر  أباها  أّن 
رغيف  يدها  ويف  فتلحقه  خيمته،  إلى  البريئة  ابنته  أمام 
خبٍز تناوله إّياه. يتردد امللُك قلياًل ويأخذ الرغيف محاوالً 
مضغه بصعوبة، ودموعه تسيل، فكان اخلبز كغرٍض محّماًل 
باملعنى، وكأّن امللك يأكل مع كّل قضمة من اخلبِز حلَم ابنته.

وناقش املشاركون حتويل الزوجة واالبنة إلى أشياء، تُستخدم 
يعتقد  التي  الشرف،  فكرة  وحلّلوا  اآللهة،  مع  صفقٍة  يف 
بعضهم أّنها موجودة يف عقل مينالوس فحسب، هو اخترعها 

وقّدسها، وأقنع الناس بأّنهم ال يستطيعون العيش دونها.

أّكد كوبر يف نهاية الورشة أّن الدراما يف سياٍق تعلّمّي ليست 
مسألة تعليٍم للمنهاج املدرسّي، وال تعليماً للفنون األدائية، 
ولهذا  إلنسانّيته،  اإلنسان  اكتشاف  حول  تتمحور  إّنا 
االعتيادّية،  السعيدة  بالنهايات  الدراما  تلتزم  ال  السبب؛ 
بل تتيح للمرّبني أن يحموا أطفالهم داخل العالم، وليس 
حمايتهم منه. تعطي حكاية »ذات الرداء األحمر« العاملّية 
مثاالً على ذلك، ففيها ال حتمي األّم طفلتها »ليلى«، وال 
تصف لها شكَل الذئب أبداً، بل تعطيها تعليماٍت مجّردة 

دون أّي تفسير، فتعّرض ابنتها للخطر فعلّياً.
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»القطان« تخت�تم مشروع الثقافة السينمائّيةأ

عماد،  وأحمد  حامد،  محمد  الطلبة  أّما 
ومحمد فراس من الصّف الرابع مبدرسة 
فيلمهم  عن  فتحّدثوا  األساسّية،  بيرقوزا 
يروي  الذي  بشغف،  املدرسّية«  »الرحلة 
قّصة طالٍب ال ميلك رسوم الرحلة، فيلجأ 
ما  املدرسة،  قبل  يومّياً  العمِل  إلى  بالسّر 
يدعو مدير املدرسة ملساعدته بطريقٍة غير 
لكونه  نقدّية  جائزة  منحه  عبر  مباشرة، 
دون  للرحلِة  الذهاب  من  متّكنه  متفّوقاً، 

رسوم.

متعّددة  مواضيع  األخرى  األفالم  وتناولت 
وضرر  لطلبتهم،  املستمّر  املعلّمني  بعض  وتوبيخ  كانتقاد 
األطفال  متنع  التي  املدرسّية  الواجبات  وعبء  التدخني، 
من فرٍص كثيرة لالستكشاف واالستمتاع بسنني طفولتهم.

املعلّمون  أنتجه  الذي  الفرج«  »فورد  الفيلم  ُعرض  كما 
بإشراف  وممّثليه،  ومخرجيه  كّتابه  فكانوا  كمجموعة، 
راما  واملخرجة  الكتابة،  مرحلة  خليفي يف  جورج  املخرج 
يف  أحداثه  تدور  واملونتاج.  التصوير  مرحلتْي  يف  مرعي 
عّدة ومواقف متشابكة  سّيارة أجرة، مستعرضًة قصصاً 
دور  حول  مثّقفنْي  بني  نخبوّي  حواٍر  مثل  ساخر،  بقالٍب 
املنشغل  السائق  مبلل  يسمعه  العالم،  تغيير  يف  الفّن 
بحساب خسائره السنوّية جّراء رميه سيجارة يومّياً حني 

يتضايق راكٌب من رائحتها.

حيث  من  التصوير  ظروف  املشاركون  املعلّمون  وناقش 
توظيفهم  وكيفّية  لهم،  املدرسة  مجتمع  وإسناد  األدوات 
حتّديات  إلى  إضافًة  أفالمهم،  إلجناز  املتوّفرة  للموارد 

العمل داخل فريق مع معلّمني آخرين.

فلسطني«  و«مدرستي  »القّطان«  أّن  بالذكر  جديٌر 
قراءاٍت  قريباً، ستتضّمن  للمشروع  ثانية  دورًة  ستنّظمان 
كتابة  حول  وتدريباٍت  والتربية،  والفلسفة  السينما  حول 

السيناريو والتصوير واملونتاج.

أيلول، فعالّية ختامّية ملشروع  البحث، مطلع  برنامج  نّظم 
البرنامج على مدار سّتة  نّفذه  الذي  السينمائّية،  الثقافة 

أشهر بالشراكة مع مبادرة »مدرستي فلسطني«.

مع  أنتجوها  التي  أفالمهم  املشاركون  املعلّمون  وعرض 
طلبتهم خالل املشروع، تبعاً النخراطهم يف تدريب طويل 
ومخرجني  باحثني  بإشراف  األفالم  إعداد  مجال  يف 
التجربة  املعلّمون  خالله  نقل  محلّيني،  سينمائيني 

لطلبتهم.

واختلفت مواضيع األفالم املنّفذة مع الطلبة، فيبدأ أحدها 
بجملة يسردها راٍو: »فكرة املوت مرعبة، حدا عم بركض 
وبيلعب وبيحكي، وفجأة بيختفي«، متناوالً موضوع تقصير 
احتماِل  ببشاعِة  ابتداًء  تكبر،  األّم حني  رعاية  األبناء يف 

فقدها.

صنع املعلّم غسان نّداف من مدرسة فلسطني املونتيسورّية 
اخلتامّي سيف  اليوم  إلى  منهم  طلبته، حضر  مع  الفيلم 
محمود وعبد اهلل صدقة، يف الصّف السابع، وقاال إّنهما 
هذه  ولكّن  نّداف،  املعلّم  مع  املسرح  تدريباٍت يف  يتلقّيان 
التجربة األولى لهما يف السينما، ويف لعِب أدواِر أشخاٍص 
لهما،  ممتعاً  حتدّياً  التجربة  جعل  ما  منهم،  عمراً  أكبر 
مضيفنْي: »كان األستاذ يعطينا املجال لنغّير يف النّص ويف 

أدائنا، لم نكن مقيدين بالسيناريو«.
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أ معرض »اليد الثالثة«: أعمال فنية تستعيد معاني األشياء في صورتها األولى

يف لوحٍة واحدة اسمها »نظرات«، لتعّبر عن القصص حبيسة 
اإلطارات، قائلة: »حدقت فيها الكثير من العيون، وغادرتها، 

بعد أن تركت فيها آالف النظرات العالقة«.

»أحالم  لبدة  أبو  سالم  املشاركة  عرضت  جانبها،  من 
الطفل عجالتها  ينفخ  يبدأ عمرها حني  التي  دراجات«، 
بحلم السفر، كما كتبت. أّما املشارك سعيد خضر، فقد 
أدواٍت  فاختار  العائلة،  وبيت  طفولته  سنوات  إلى  جلأ 

مطبخّية قدمية تذكره بذلك.

وعّجت لوحة املشاركة منار زيد »وقت لنبضي« بالساعات، 
وعّبرت عنها قائلة: »الزمن يفلت منا دائماً، ولكّنه يعلّمنا 

فّن الكثافة«.

كما احتوى العمل األّول، الواجهة، على املزيد من اللوحات 
املتنّوعة، شّكلها كّل من املشاركني مليس معني تركي، ومحمد 

أبو عباه، ومها عتماوي، وعصمت زيد، ولينا داود.

»مقلوبة صوت« على  فاعتمد  كان مختلفاً،  الثاني  العمل 
مطبٍخ فارٍغ متاماً، إاّل من صوٍت يصدر عن كّل زاوية فيه، 
وحنفيات  واملوقد  األواني  صوت  املقلوبة،  وجبة  إلعداد 
املاء؛ هي تلك األصوات التي تسمعها النساء خالل الوقت 

الطويل اللواتي يقضينه يف املطبخ.

بإطاٍر  مؤطرة  شاشة  هو  املوناليزا«  »اسمي  الثالث  والعمل 
ذهبّي، تعرض مقابالٍت سريعة ألشخاٍص يعّرفون عن أنفسهم 
بذكر أسماء أّمهاتهم، اعتراضاً على حجب تلك األسماء عادًة 

يف دعوات حفالت الزفاف، والقوائم االنتخابّية مثاًل.

صنع احلضور جدارّيتهم اخلاّصة يف معرض »اليد الثالثة«، 
والدته،  اسَم  جانبها  وكتب  منهم صورته  واحد  كّل  فعلّق 
فكان العمُل الفنّي التفاعلّي »اسم أّمك«، وهو واحٌد من 
أربعِة أعماٍل فنّية يف املعرض، حتققت عبر عملّية طويلة 
ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعّية« مع 

فّنانني ومعلّمني وناشطني وباحثني وطلبة يف قلقيلية.

واختتم برنامج البحث، االثنني 2017/5/8، معرض اليد 
ه  وَعمَّ قلقيلية،  أّيام يف  ثالثِة  ملّدة  استمراره  بعد  الثالثة، 

أكثر من 1000 زائر وزائرة.

ومتحورت تسمية املعرض »اليد الثالثة« حول مفهوم اليد 
التي تستعيد معاني األشياء بعد أن صنعتها اليد األولى 
وباعتها، واستهلكتها اليد األخرى فحّولتها حلطام؛ حسب 
تعبير الباحث ومدير مسار اللغات والعلوم االجتماعّية يف 

البرنامج مالك الرمياوي.

وقال الرمياوي: إّن املعرض كان غاية بنفسه ألجل وضع 
العمل  يف  ووسيلة  الناس(  )حياة  احلياة  الفن يف صميم 
والتأسيس  حوار،  وبناء  الرؤية  تطوير  ألجل  املجتمعي 
على  تقوم  واملساءلة  املشاركة  صيغ  من  متعددة  ألشكال 

مسؤولية املواطن ومساءلة املسؤول.

واحتوى املعرض على أعمال عّدة، أحدها واجهة عرض 
والكوالج،  الطباعة  بتقنية  نُّفذت  لوحات  لتسِع  )فاترينا( 
واملوجودة  قلقيلية،  يف  املستعمل  األثاث  سوق  من  لصوٍر 
غالباً على أرصفة املدينة، وتعيق حركة املاّرة؛ فاعتمدت 
وازدحامها  البصرّية  الصور  تكثيف  على  الواجهة  فكرة 

كرّدة فعٍل بسيطة جتاه ما يشعر به املاّرة خالل تنّقلهم.

مستعملة  ألحذية  صوراً  منصور  صهيب  املشارك  اختار 
ومرفقاً  عليها،  األرض«  »قبالت  اسم  مطلقاً  لوحته،  يف 
أن  دون  الوصول  بنشوة  »تشعر  فيه:  يقول  بنّص  إّياها 
تتحسس جسد الطريق، دون أن تعرف معنى القبلة على 
خد األرض، فكيف ميكن للخطوات أن تتذكر ماضيها؟«.

بينما اختارت املشاركة عبير عودة 16 لوحًة مؤطرة، أقحمتها 
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يوم أ يف  املعرض  زارت  التي  هالل،  يارا  الشابة،  وقالت 
افتتاحه، إّن العمل الثالث لفَت نظرها كثيراً، وتعتقد أّن 
موضوعه مهّم ويجدر بنا احلديث عنه، فنحن نتعّرض له 
كّل يوم، مضيفًة: »جميل إني أشوف ناس مستعّدين يكونوا 

جزء من التغيير«.

ويتناول العمل الرابع ثيمة »اسمي املوناليزا« ذاتها، ولكن 
خالل  من  فيدعوهم  املعرض،  زوار  مع  تفاعلّية  بطريقٍة 
تقول:  إحداهن  صوت  مع  نساٍء،  وجوه  يعرض  فيديو 
إياهم إلى أن تؤخذ لهم صورة  النساء«، داعيًة  »أنصفوا 
ويكتبوا  للشاشة،  املجاور  األبيض  اجلدار  على  ليعلقوها 
أسماء أمهاتهم عليها؛ وذلك بعد أن أجرى مجموعة من 
متعّددة  جوالت  للمعرض،  التحضير  خالل  املشاركني، 
أمهاتهم على  أسماء  كتابة  املدينة  أهالي  فيها من  طلبوا 

بطاقات، ورفض العديد منهم ذلك.

وقال الزائر كمال سمارة، الذي بادر إلى كتابة اسم أّمه 
على اجلدار األبيض، إّنه يعتقد أّن حجب أسماء النساء 
مبفهوم  مرتبط  فهو  محيطه،  يف  طبيعّي  بشكٍل  موجود 
ولكّنه  بهم،  خاّصاً  الرجال  بعض  ويعتبره  »الشرف«، 

يعارضهم بالرأي وال يعتبر األمر مخجاًل.

رأفت  املعرض،  إنتاج  يف  املشارك  التشكيلّي  الفّنان  ويعّقب 
أسعد، على هذا العمل قائاًل: »بعد اللّقاءات التي عقدناها 
مع فئات مجتمعّية مختلفة يف قلقيلية، وحتديد القضايا التي 
تهّمهم إثر ذلك، فّكرنا، بدايًة، يف صنع جدارّية منيرة جتمع 
املدينة، ولكّننا أعدنا  بطاقات أسماء األمهات، وتعرض يف 

مشاركاً  اجلمهور  يكون  أن  وفّضلنا  املوضوع،  يف  التفكير 
وجزءاً من صنع العمل الفنّي، ال مستهدفاً من خالله«.

فنّية  مشاريع  على  »عملُت  أسعد حول جتربته:  وأضاف 
لها عالقة باملجتمع سابقاً، ولكن لم يسبق لي العمل يف 
باألفكار،  ومليئة  وغنّية  مختلفة  جتربة  فكانت  قلقيلية، 
وعملنا خاللها كفريق على كيفّية خلق عالقٍة بني اجلمهور 
والفّن، أي كيف يعّبر الفّن عن اجلمهور، ثم يتواصل معه 

بوضوح أيضاً«.

يذكر أّن إنتاج معرض »اليد الثالثة« جاء يف سياق مشروع 
تنفذه  الذي  املجتمعّية«،  واملشاركة  والفنون  »الثقافة 
للتعاون  السويسرية  الوكالة  مع  مشارك  بدعم  »القطان« 
التشكيلّينْي  الفناننْي  كّل من  وبإشراف   ،)SDC( والتنمية 
رأفت أسعد وبشار خلف، واملخرج املسرحّي عيد عزيز، 
مالك  »القطان«:  من  وباحثني  اخلطيب،  بالل  واملخرج 
الرمياوي، وعبد الكرمي حسني، وفيفيان طنوس، واملصّور 

يف وحدة الوسائط املتعّددة يوسف كراجة.

إحياء ذكرى يوم األرض بفعاليات ثقافية وفنية

فعالية   ،3/31 اجلمعة  املعلمني/نعلني،  مركز  نّظم 
مبناسبة ذكرى يوم األرض الذي يصادف الثالثني من 

آذار يف كّل عام.

وانطلقت الفعالّية هذا العام مبسار مشي من قلعة آل 
اخلواجا يف نعلني إلى جبل زبدة يف البلدة ذاتها، شارك 
كافة،  فلسطني  مدن  من  ومشاركة  مشاركاً   130 فيه 
متعّرفني على املنطقة ونباتاتها وزهورها، التي تبادلوا 

تسمياتها يف كّل مدينة، بعد االحتفاظ ببعٍض منها.
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كان لألطفال، بشكٍل خاص، اهتماٌم كبير بقطف الزهور، 
ولكّنهم تعلّموا من أّمهاتهم حينها أّن القطف ليس اخليار 
أّمهات  إحدى  فقالت  الزهرة،  بجمال  لالحتفاء  الوحيد 
تذبل  رح  باألرض،  خليها  وردة،  كل  تلقطوا  »ما  نعلني: 

بإيديكم على الفاضي«.

حول  والتالقي  التشابك  إلى  بدورها  الفعالية  هذه  وهدفت 
األرض بني األجيال املختلفة أّوالً، وبني الفلسطينيني من كّل 
املدن ثانياً؛ فقال يوسف اخلواجا، الباحث واملنسق يف مركز 
املعلمني، إّن هذه الفعالّية التي ينظمها املركز سنوّياً هي تعارف 
إنسانّي ومعريّف واجتماعّي، ومساحة حّرة للفلسطينيني الذين 

ال يستطيعون الوصول إلى بعضهم بسهولة.

»الصبايا  البعنة:  قرية  من  بكري  ليلى  املشاركة  وقالت 
إللي معنا أول مرة بيشوفوا نعلني، بيقولوا إنه هاي نفس 
األرض ونفس الطبيعة والزيتون، كل اشي مّنا ومن ريحتنا 

ومن ريحة فلسطني، فلسطني نفسها هون أو باجلليل«.

من جانبها، عّبرت املشاركة فاطمة بكري عن رغبتها يف أن 

تكون لها مشاركة فعالة يف إحياء يوم األرض العام القادم، 
مضيفة: »يا ريت إحنا إللي بنقدر نستضيفكم يف اجلليل«.

وقّدم محمد نّفاع، الكاتب والسياسّي من قرية بيت جن يف 
اجلليل، مداخلة فكرّية عن مفهوم األرض والدفاع عنها، 
ونبذة تاريخية عن يوم األرض، قائاًل: »نلتقي بني أشجار 
الزيتون املعّمر الداّل على عراقة أصلنا وجذرنا وعروبتنا، 
ووجودنا«،  لغتنا  وإلى  األرض  هذه  إلى  انتماءنا  لنعزز 
مشيداً بدور الشباِب يف مقاومة طمس الهوية الفلسطينّية، 
مضيفاً: »يجب أن يتعّرف الشباب على كّل نبتة وكّل موقع 

وكّل قرية، يجب أن يعرفوا بالدهم ليدافعوا عنها«.

كما قّدم املخرج باسل طنوس، من مواليد الناصرة، مداخلًة 
عن قرية إم احليران يف النقب، التي يعّدها االحتالل قرية 
غير معترف بها، أي ال تصلها متديدات الكهرباء وال املاء 
وتفتقر للطرق املعّبدة؛ واصفاً جتربته يف احلراِك مؤخراً 

ضّد حتويلها إلى إم احليران اليهودّية.

»متى اجلبل رفع ظهره، القرميد عن ظهره انسحب«، هي 
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زوال أ إلى  مشيراً  اجللماوي،  أحمد  الفنان  غّناها  جملٌة 
املستوطنات »اإلسرائيلية« احمليطة، يف جلسٍة غنائية ضمن 
الفعالّية، قّدم فيها للمشاركني أغاني تراثية ووطنّية؛ بينما 
قّدم الفنان فؤاد اليماني نشاطاً فنّياً لألطفال، رسموا فيه 

خارطة فلسطني معاً.

اخلضراء  والبازالء  الربيعّية،  الزهور  رائحة  إلى  إضافًة 
من  الطعاِم  رائحة  فاحت  األخضر؛  واللوز  الطازجة، 
مطبٍخ يف الهواء الطلق، تطبخ فيه نساء بلدة نعلني بحّب، 
جميع  ليأكل  والهندبة،  كاخلبيزة  الربيعّية  النباتات  كّل 

املشاركني معاً يف نهاية اليوم.

برنامج التبادل في »القطان«: خربات ت�توالد في الت�كّون المهني

اخلمس  املربّيات  اعتادت  كامل،  أسبوٍع  مدار  على 
املشاركات يف برنامج التبادل أن يدخلن مدرسة »وودرو« 
صباحاً، ويضعن ملصقاٍت صغيرة ُكتب عليها: »زائرات«، 
لم يعد لها حاجة بعد اليوم األّول ألّنهن سرعان ما حتّولن 
»وودرو«  عائلة  من  أفراٍد  إلى  بهّن  مرّحٍب  زائرات  من 
الكبيرة؛ ابتداء من اللّحظة التي فوجئن فيها بصور لهّن، 
لوحة  على  الصغيرة  بأصابعهم  املدرسة  طلبة  رسمها 
تعلوها  فلسطني  علم  على  ألصقت  الرئيسة،  اإلعالنات 
ترحبان  وحضانتها  االبتدائية  وودرو  »مدرسة  عبارة: 

بأصدقائهما من مؤّسسة القّطان«.

تبادل
عبد  التربوّي/مؤسسة  والتطوير  البحث  برنامج  وينّظم 
احملسن القّطان التبادل يف مشروع التكّون املهني ملرحلة 
األولى  تبدأ  املبّكرة، سنوياً، على ثالث مراحل؛  الطفولة 
»وودرو«  مدرسة  إلى  الفلسطينّيات  املربّيات  بزيارة 
صفوف  يف  اخلبير  عباءة  نهج  تطّبق  -التي  البريطانّية 
هذا  تطبيق  لالنخراط يف  األساسّية-  واملرحلة  الروضة 
حتقق  مسبقاً؛  لها  مخطط  حصص  تنفيذ  عبر  النهج 
ويف  االجتماعّي.  السياق  يف  وتضعه  املنهاج  متطلّبات 
املرحلة الثانية؛ تبدأ عملّية التخطيط املشترك للحصص 
بني املشاركات واملشاركني يف هذا البرنامج من فلسطني 
وبريطانيا عن بُعد، تليها املرحلة الثالثة؛ حيث يُستضاف 
بهدف  الفلسطينّية،  الرياض  يف  البريطانيون  املعلّمون 

مراجعة خطط الدروس وتنفيذها مع األطفال.

بإشراف   ،2/6 يف  العام  هذا  التبادل  برنامج  وانطلَق 
مدير مسار اللغات والعلوم االجتماعّية يف البرنامج مالك 
خمِس  ومبشاركة  طّنوس،  فيفيان  والباحثة  الرمياوي، 

مربّياٍت.

المدرسة من الداخل
يومّياً  اجتماعاً  البريطانّية  األساسّية  املدرسة  تنّظم 
لصّفني أو أكثر، يقام يف قاعة الرياضة، تقّدم فيه اجلوقة 
الطالبية أناشيد، أو تُعرض فيه مسرحّيات، لكّنه حتّول 
الثقافة  من  مشاهد  تقّدم  ساحٍة  إلى  األسبوع  هذا  يف 
الفلسطينّية، كعرض للدبكة على أحلان األغاني الشعبّية، 
كما  فلسطني«  من  »الصديقات  مع  وودرو  طلبة  يؤديها 
يسّميهّن مدير املدرسة ريتشارد كيران، إضافًة إلى عرٍض 
لصور األطفال يف الرياض الفلسطينّية، قّدمته املربّيات، 
موضحاٍت نشاطاٍت يقمن بها مع أطفالهّن، كقطف الزيتون 

يف موسمه مثاًل.

للطلبة،  مستطيلة  منتظمة  مقاعد  »وودرو«  ولن جتد يف 
الصف  معلّم  فيجلس  سّبورة،  حتى  وال  معلّم،  مكتب  وال 
على  ويليامز  إلسا  ومساعدته  بيني  سيباستيان  الرابع 
األرض وطلبته يف دائرٍة حوله، بينما تتلّون جدران الصّف 
املربّية  ومقابله جتلس  عليها،  يعملون  التي  املشاريع  بكّل 
فاتن خوري وزميلتها منتهى احلاج برفقة املدير الرمياوي، 
»العمالق األنانّي«،  يراقبون مجريات عباءة اخلبير حول 
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جللسة  حتضيراً  إّياها  محلّلني  أحياناً،  فيها  ويشاركون 
التأّمل والتخطيط يف نهاية اليوم الدراسّي.

يف سياٍق مّتصل؛ قالت خوري إّن أهمّية التخطيط تأّكدت 
لديها من خالل هذه التجربة، مضيفًة: »يخّطط املعلّمون 
قبل التطبيق، وبعده، وهم يف حالة تقييم مستمّر لعملهم، 
واالحترام  التوافق  خلق  وعلى  التطّور،  على  يساعد  ما 

بينهم«.

الصّف  يف  التبادل  فترة  األخريات  املربّيات  قضت  كما 
حيث  لويس،  وجاسمن  هينتون  ليزا  املعلّمتني  مع  األّول، 
القاق  وهبة  األعرج  وهيا  الصايغ  دميا  املربيات  خاضت 
يف  األطفال  مع  حّية  جتربًة  طّنوس،  الباحثة  وبرفقتهّن 

عباءة حول حريق لندن.

وصفت الصايغ غرفة الصّف بأّنها خلّية نحل؛ موضحًة: 
»األطفال من حلظة دخولهم للحظة خروجهم من الصّف 

بشتغلوا، وكّل واحد فيهم ببدع بطريقته اخلاّصة«.

ووافقتها القاق بقولها إّن األطفال كانوا مندفعني لالنخراط 
أمراً  العباءة  يف  قدماً  املضّي  مهّمة  جعل  ما  العمل،  يف 
أخدتها  إلي  املساقات  »كل  مضيفًة:  املعلّمة؛  على  أسهل 
قبل هيك، ومشواري يف مجال الطفولة املبكرة كوم، وهذا 
نوعّية مهنّية  نقلًة  أّنه شّكل  ثاني«، موضحًة  كوم  التبادل 

وشخصّية.

إّنها تشعر  قالت األعرج  من جانبها، 
مؤكدًة:  »وودرو«،  يف  كبيرة  بألفٍة 
يف  إحنا  إنه  حسينا  ترحيب،  »القينا 
حسينا  ما  ناسنا،  وبني  مدرستنا، 
منخرطني  ضيوف،  إّنا  حلظة  وال 
الصفوف  بني  وبنتنقل  بالشغل  معهم 

بأريحية«.

سفر
لم يقتصر برنامج التبادل هذا العام 
على التجربة يف الصفوف املدرسّية، 
بل تعّرفت فيه املشاركات على مدٍن 
بريطانّية مختلفة، وبعض مما حتويه 

وحظنَي  ومكتبات،  ومتاحف  وثقافة  أثرّية  أماكن  من 
من  الشخصّي،  فمنهّن  الصعيد  على  جديدة  بتجارب 

يغادرن فلسطني للمّرة األولى.

هذه  حول  يتملّكها  كان  صغيراً  خوفاً  إّن  احلاج  قالت 
التي  الطائرة،  منت  على  الطويلة  املسافة  بفعل  الرحلة، 
تركبها للمّرة األولى يف حياتها؛ مضيفًة: »كان فيه شاشة 
أي  فوق  وين صرنا،  أراقب  أتطلّع عليها  أمامي،  صغيرة 
بالد؟ وبعدين أتأكد من الشّباك«، ما دفعها للتفكير بسؤال: 

»كيف سيرى أطفالي األمر حني يركبون الطائرة؟«.

يف اليوم األخير؛ سأل األطفاُل كم ستستغرق الرحلة من 
مدرستهم إلى فلسطني، طال الشرُح قلياًل ما بني التنّقل 
لثالث ساعات من مقاطعة ورشستر إلى لندن، ثّم رحلة 
الطائرة إلى عّمان ملا يقرب سّت ساعاٍت، وما ال يسهل 
إحصاؤه من الساعات على جسر امللك حسني الواصل بني 

األردن وفلسطني.

بني  املسافة  بطول  طويٌل  التجربة  أثر  أن  املؤّكد  ومن 
التي  األحضان  بدفء  ودافئ  وبريطانيا،  فلسطني 
تبادلتها املربيات مع األطفال يف الوداع، ولتعميق ذلك؛ 
خالل  يومّية  تأّمالت  كتابة  على  املشاركاُت  اعتادت 
واألفكار  الذكريات  من  مخزوٌن  لديهّن  ليصبَح  التبادل 

املتوّلدة اجلديدة.
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