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"الفعل هو املبادرة التي حُتدث تغييرًا يف الذات ويف العالم”.
"الفعل اإلبداعي الذي يؤكد به اإلنسان ذاَته هو الفعل الصدوق والعسير واملتجدد، أما األفعال النمطية واملكررة فحمالة 

اغتراب”.
عبد العزيز العيادي

فعل المعلمني 
المغاير وتدخالُتهم 
في نمطية التعليم

نحو مراحل متقدمة في الت�كون 
عرب عيش التجربة ومشاركتها

معتصم أطرش

»الفعل«... قصة حقيقية
قبل سنوات، كنت يف إحدى حصص اللغة العربية للصف 
األطفال -يف  مع  استكشف  أن  أُحاول  األساسي،  الثالث 
نشاط بسيط- أثر األفعال العملية يف حياتنا، كان هديف 
أن يختبر األطفال يف النشاط الفرَق بني فعل التمني أو 
بفعل  القيام  إلى  وبني املبادرة  األهداف،  لتحقيق  الكالم 
 )A4( بيضاء  ورقة  أمامهم  وضعُت  لتحقيقها.  عملي 
هذه  أن  لنتخيل  حولها:  للوقوف  ودعوتهم  األرض،  على 
مكانها  من  سقطت  ما  لسبب  مشكلة،  يف  وقعت  الورقة 
بفعل  اآلخرين  إقناع  يف  ماهرون  ونحن  الطاولة،  عن 
األشياء، سنجرب أن نُقنعها بالعودة إلى مكانها، ما رأيكم 
األطفال  تقدم  دعونا جنرب...  ذلك؟  لتفعل  نرجوها  أن 
وأخذوا يتحدثون إلى الورقة بعبارات مثل: »أرجوِك عودي 
إلى الطاولة، ياّل ارَجعي أحسن ِلك، ُردي علّي ...«. جرب 
تتكرر  الضحك  من  ونوبات  األسلوب،  بنفس  منهم  عدد 
األسلوب غير  أن هذا  يبدو  بقولي:  أوقفتُهم  املوقف،  يف 
مفيد، إنها ال تكترث بكالمنا! دعونا نحاول بأسلوب آخر: 

لنتحدث معها بحزم هذه املرة، رمبا ستستجيب ملطالبنا، 
الصوت،  نبرة  تغيرت  الورقة،  يهددوا  أن  األطفال  جرب 
وبدا األطفال أكثر حزماً: »ياّل يا ورقة، ارَجعي... بَُقلِّك 
ِواّل  ارَجعي  ِمنِّك...  بَزعل  ِواّل  للطاولة  ارجعي  ارَجعي... 
واألطفال  حاضراً  الضحك  كان  أخرى  »مرة  مَبَّزِعك... 
مستمتع  وأنا  لهم  قلت  احملاوالت.  وتكررت  مستمتعني، 
باحلدث أيضاً: ما رأيكم أن نغني لها؟! رمبا ستُحب الغناء 
االقتراح  يف  كثيراً  نفكر  أن  وقبل  فجأة...  فتستجيب؟ 
األخير، تتقدم فتاة من الصف لتلتقط الورقة على عَجل 
وهي تتمتم بكلمات كأنها تتحدث مع نفسها، وما سمعتُه 
هـَ«. وضعت  »هـَ،  السريعة صوت:  احلركة  تلك  منها يف 
الورقة فوق الطاولة بطريقة احتجاجية، ومع صوت ضرب 
ِرجَعت!(.  َهيْها  )هـَ،  قالت:  الطاولة،  على  بيدها  الورقة 
الفتاة  لتقطع علينا هذه  ثواٍن فقط،  األمر عدة  استغرق 
أصوات  بعض  علت  حيث  والصف،  أنا  فاجأتني  اللعبة، 
أن  قبل  لثواٍن،  مصدومني  كنا  لفعلها،  الرافضني  الطلبة 
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أمُللم دهشتي وأدعو الصف لنتأمل ما حدث.

كنت قد خططُت أن أطلب منهم يف النهاية أن يفكروا: كيف 
فعل  غير  آخر،  بفعل  الطاولة  إلى  الورقة  نُعيد  أن  ميكن 
الكالم؟ ما هو الفعل األجدى لتحقيق ذلك الهدف؟ واعتقدت 
أنهم سيحملون الورقة ويعيدونها ملكانها، بعد أن يكونوا قد 
اكتفوا من اللعبة باحلديث إليها، لنستنتج قوة الفعل العملي 
خالل  من  العمل،  وفعل  القول  فعل  بني  والفرق  وتأثيره، 
كان  العملي  بالفعل  التحرك  أن  النشاط، وكيف  التأمل يف 
أسرع وأكثر فائدة، كنت أدرك أنهم يعرفون جيداً الطريقة 
معي  يتظاهرون  لكنهم  الفعل،  يعرفون  إلعادتها،  البسيطة 
لالستمتاع باللعبة، وهم محكومون بقواعدها، هذا التبطيء 

للوقت يكون مفيداً من أجل االستكشاف.

يف تأمل هذا املوقف، سأخطو خطوًة أبعد قلياًل من كونه 
تسَع  أعماُرهم  تتجاوز  ال  ألطفال  تعليمياً  صفياً  نشاطاً 
سنوات. قد يبدو الفعل بسيطاً، لفتاة ملَّت من اللعبة، أو 
لكن  هذا ممكن،  متخيَّل،  أمر  التظاهر يف  أنها ال حتب 
ما أفكر به، بغض النظر عن األسباب التي دفعتها لتفعل 
ذلك، أن تلك الفتاة الصغيرة مبوقفها قد غيرت خطتي، 
خططت  مما  عمقاً  وأكثر  أقوى  بعداً  للنشاط  وأضافت 
له، فهي لم تقم بالفعل وحسب، بل جتاوزت بذلك الفعل 
املغاير قواعَد اللعبة، وحتررت به من: سلطة املعلم، وضغط 
األقران، ومنطية الفعل املكرر الذي ال يحقق الهدف، لقد 
جترأت على استخدام فهمها اخلاص، القريب من معنى 
خروج  هو  »التنوير  كانط5  إميانويل  عند  التنوير،  شعار 
اإلنسان من القصور الذي يرجع إليه هو ذاته، والقصور 
هو عدم قدرة املرء على استخدام فهمه دون قيادة الغير. 
هذا القصور راجع إلى الذات إذا كان سببه ال يكمن يف 
غياب الفهم، بل يف غياب العزم واجلرأة على استخدامه 
دون قيادة الغير؛ جترأ على استخدام فهِمك اخلاص! هذا 
إذًا هو شعار التنوير. إن الكسل واجلنب هما السبب الذي 
يظلون، عن طيب خاطر،  الناس  كبيرة من  يجعل طائفة 
املوقف سلطة،  هذا  املعلم يف  حياتهم«6.  طوال  قاصرين 
هو الوصي الذي يسن قوانني اللعبة، يحدد الهدف، ويضع 
شروط حتقيقه، لكن تلك الطفلة الشجاعة حسمت املوقف 
بفعلها اجلريء، وسبقت اخلطة، لتقدم مثاالً فلسفياً بفعٍل 
تخطى حدود أن نفعل أفضل من أن نثرثر، متجاوزًة ذلك 
والطرق  )الرؤية(  الهدف:  حتقيق  بأهمية  الوعي  إلى: 
املناسب،  التوقيت  واختيار  )الفهم(،  لتحقيقه:  األنسب 

الفهم:  استخدام  يف  واجلرأة  )تخطيط(،  والكيفية: 
عن  واخلروج  بالفعل،  نحوه  باخلطوة  والقيام  )تنوير( 
النمطي واملكرر: )فعل إبداعي(، وحتقيق الفعل والهدف 
رغم ما يف السياق من مهام محددة، وتعليمات واضحة، 
والتزام، وإذعان: )حترر(. هو فعل التحرر، إذاً، مع اقتراح 
خطة لتحقيقه، إنها فلسفة فعل طبقتها طفلٌة صغيرة يف 
ثواٍن معدودة )الرؤية والفهم والتخطيط والتنوير والفعل 
هذه  تبنى  لو  ماذا  أتساءل:  ما(،  حترر  نحو  اإلبداعي 
اخلطة مجتمع من البالغني؟ حيث تتمثل كل تلك العناصر 
وترتبط يف النهاية بالفعل فتتجسد يف حقيقة ظاهرة، أن 
نقم  لم  إذا  باب  تفتح أي  لن  فهمنا ومعرفتنا وتخطيطنا 
بتلك احلركة السحرية يف إدارة املفتاح والضغط على يده.

كنت أفكر أحياناً: كيف سأتصرف لو كنت مكان األطفال 
يف بعض املواقف؟ على األغلب األطفال أقرب إلى البراءة 
الراديكالية )اجلذرية( وأقدر من البالغني على الرؤية لنقاء 
خيالهم من األفكار والصور املؤدجلة التي حتجب الرؤية 
يف منطق البالغني، »البراءة الراديكالية يف حد ذاتها هي 
احلالة الذهنية للطفل قبل الكالم، وقبل أن يتعلم تسمية 
األغراض  عالم  فإن  الطفل  لهذا  وبالنسبة  األغراض، 
واملواقف اخلاصة بها وخصائصها هو عالَم غير مألوف 
ع حتى اآلن«. )كاتافييز؛ ديفيس، 2005: 24(.،  وغير متوقَّ
فإذا ما كانوا يف سياق متخيل يف دور بالغني، ويف مواقف 
وانحيازهم  أفكارهم  حترر  مدى  سنالحظ  احلياة  من 
إنهم  اإلنسانية،  والقضايا  واحلرية  العدالة  لقيم  بقوة 
ودون  مسبق،  أي حكم  دون  على حقيقتها  األشياء  يرون 
أي تفسير من أحد. كثيراً ما نسمع يف حقل التربية قوالً 
مثل: )يف التدريس يجب أن ننزل إلى مستوى األطفال(، 
يف احلقيقة أُفضل املعنى الذي يدعونا الى أن نفكر كيف 
وخيالهم.  رؤيتهم  نقاء  يف  األطفال  مستوى  إلى  نصعد 
األطفال يف الدراما ميتلكون السلطة واملسؤولية، رؤيتهم 
والتزام وجتربة  اتخاذ مواقفهم بجدية  واضحة وميكنهم 
الفعل  عن  قاصرون  الواقعية  احلياة  يف  لكنهم  الفعل، 
الكثير  أن  املُلِفت  البالغني.  وسلطة  وصاية  بحكم  املؤثر، 
واملسؤولية  السلطة  سيمتلكون  يكبرون  حني  الناس  من 
يف احلياة الواقعية، ويف نفس الوقت يفقدون تلك الرؤية 
التحررية التي كانوا ميتلكونها وهم أطفال، فيعودون إلى 
قصور آخر حتت الوصاية، ويفقدون قدرتهم على الفعل 
حيث  باختيارهم،  ذلك  يحدث  املرة  هذه  لكن  والتأثير، 

يرجع القصور إلى الذات نتيجة الكسل أو اجلنب.
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ملاذا ال تكبر معنا تلك املوهبة الفطرية، يف وضوح الرؤية، 
والفهم، وحترر الفعل؟ ما دور التربية يف ذلك؟ وما دورنا، 
كمعلمني حتديداً، لندعم هذه امليزة وهذا االستعداد لدى 
أطفالنا، ونساندهم لتطوير هذه الطرق ما وراء املعرفية 
يف التفكير، وهذه الشجاعة واجلرأة يف بناء الرأي واتخاذ 
قادًة  ليكونوا  للمعلمني  األنسب  الدور  هو  ما  املواقف؟ 
وُملِهمني يف تدخالتهم، للمساعدة يف تطوير هذه امللَكات 
برنامج  يف  أطفالهم؟  وفعل  فعلهم  حترير  نحو  وتربيتها 
الدراما يف التعليم، قد جند بعض اإلجابات واالقتراحات، 
حيث تفترض الدراما مساعدةَ األطفال على اختبار تلك 

على  والتدرُّب  الواضحة(  والرؤية  )البراءة  من  الفجوة7 
املكوث بها يف السياقات املُتخيَّلة ويف ُفرص من االستكشاف 
مستقباًل،  احلياة  مواجهة  يف  ُصنَعها  ليعتادوا  والتأمل، 
ويتمكنوا من اخلروج والتحرر من قصور البالغني بعد أن 
حترروا من قصورهم كأطفال. كما تفترض أيضاً مساعدة 
من  القريبة  املنطقة  وهي  الفجوة  إلى  للوصول  البالغني 
إمكانية النظر بعيون األطفال، فتصبح الرؤية حينها أكثر 
وضوحاً وتنكشف املعاني، للمساعدة على استخدام الفهم 
بالفعل والتحرر من القصور والوصاية. إنها إحدى وظائف 

الفن، إذا لم تكن وظيفته األساسية وغايته الكبرى.

معلمون بالفعل ... فعل المعلمني المغاير كضرورة

ل ما عاشوا مرًة ُأخرى، وهنا الدراما  "يف جتارب الدراما كان الطلبُة يعيشون، يتأملون، يسألون، ويكتبون، ُيعيدون تخيُّ
ل جتربتنا يف احلياة، كأن نعيَش تفصياًل ما، ونتوقف عنده  أن نعيَد تخيُّ البشرية متخيلًة،  التجربة  التي ُأحب: هي 

طوياًل، ونكتب. هنا الكتابُة تبدو عضويًة وطبيعيًة وملتصقًة مبا نعيش”.
غسان نداف

يقوم نظام التعليم على الكثير من اجلوانب املعقدة واألركان 
املتعددة، لكن أفعال املعلمني وتدخالتهم هي من أهم األمور 
األساسية، التي تؤثر بشكل مباشر وقوي يف التعليم ويف 

نظام املدرسة، وبالتالي ينعكس ذلك على ُمخرجات التعليم 
ونتائجه على املدى القريب والبعيد. اجلميع يف املدرسة 
يقوم بفعٍل ما، واملعلمون طوال الوقت يتحركون ويقومون 
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مبهمات وأفعال، لكن: ما نوع هذا الفعل وغاياته؟ هل هو 
فعل منطي تقليدي مكرر؟ أم فعل مغاير إبداعي ومتجدد؟ 
إن التعليم بكل أركانه ومنها املعلمون أنفسهم واملتعلمون، 
ة لتلك األفعال امللِهمة واملتجددة، وإلى أولئك  بحاجة ُملحَّ
بفعلهم  يتقدمون  الذين  العمليني،  امللِهمني  الفاعلني 
جماعات  بني  من  عام،  تقليدي  نظام  وسط  ومبادرتهم 
وأفراد متكيفني، وأيديولوجيات وأفكار مهيِمنة، وظروف 
ليُحدثوا  واقتراحات منطية،  محدودة،  وخيارات  قاسية، 
فرقاً يف كل مكان يتواجدون فيه. إنني أحاول طوال الوقت 
أن أكون يف صف أولئك القادرين على التحرك إلحداث 
دائماً  للتقدم  املستعدين  ومعهم،  منهم  أكون  أن  التغيير، 
نحو الهدف بكل جرأة وثقة، بالفعل احلقيقي وليس فقط 
حيث  وهدف،  برؤية  املرتبط  بالفعل  والثرثرة،  بالتمني 
تفترض  كما  للعمل  ويُخضعونها  األفكاَر  العمليون  يطبق 
دوروثي هيثكوت8 يف مقالتها )املعلم احلقيقي واملستقبل(، 
وتقترح اسماً ثورياً لهم هو )خاليا التغيير(، إنهم العمليون 
من الناس احلقيقيني الذين ميكن تفجير طاقاتهم. دورثي 
التي ينهار قلبُها، بحدِّ وصفها، عندما جتد أن كلمة مؤمتر 
كما  فالعمليون،  عماًل،  ال  ثرثرًة  تقترح   )confer-ence(
للعمل،  ويُخضعونها  األفكار  يُطبقون  من  »هم  تفترض: 
وأعضاء  مصنعون  أناس  والريف؟  املدن  داخل  مطِورون 
يجندون  أناٌس  اتصال؟  أنظمة  بناةُ  عاملون؟  نقابات 
ويعلّمون ويُدربون آخرين الكتساب املهارات؟ أولئك الذين 
ويضعون  ويتعبدون،  األشياء،  ويزرعون  يوفرون احلماية، 
أن  نود  ويدعمونهم؟  احملتاجني  مع  يتعاونون  أو  القوانني 
الذين  أولئك  والتأمل،  العاطفة  ذوي  من  أُناساً  نختار 
على  بوضوح  ويتكلمون  ألعمالهم  داخلياً  مغزى  ميتلكون 

نحو رائع«. )هيثكوت، 2012: 18(.

إن املعلمني بفعلهم اليومي، ميكن أن يكونوا أعظم املؤثرين 

إذا ما كانوا من العمليني الذين يُخضعون أفكارهم املتجددة 
للعمل والتجريب، وحتى يقوموا بذلك، ومن أجل إطالق 
تلك الطاقات العملية الكامنة لديهم، يحتاج املعلمون إلى 
الدعم واملساندة، يحتاجون إلى قوة فكرية وعملية تساند 
توجههم نحو التأثير يف ذواتهم ويف العالم، يحتاجون إلى 
شركاء، يشاركونهم الغايات والفكرة، برؤية واضحة، وأن 
للتنافس، وهذا ما  ال مكان فيه  مترابطاً  يكونوا مجتمعاً 
نحاول أن نقوم به وجنربه ونحققه يف برنامج الدراما يف 
املعلمني يف تطوير  أطلق طاقات  الذي  البرنامج  التعليم، 
فعلهم نحو أفعال مؤثرة وملهمة، يخوضون جتارب لتعلم 
خبرة جديدة، ويطورون معرفتهم ومهاراتهم يف إطار رؤى 
التجارب  تلك  من  ما حملوه  يختبرون  ثم  تربوية حديثة، 
يف صفوفهم، ويعودون لتأمل تلك التجارب والكتابة عنها 
وخالل  وتضحيات،  كبير  شخصي  بجهد  ومشاركتها، 
واخلبرات  التجارب  من  بالكثير  ميرون  الرحلة  هذه 
والتحديات، التي تكشف لهم املزيد من طاقاتهم وقدراتهم 
وتدعم تكونهم، ويشكلون مجتمعاً يتفاعلون فيه ويجربون 
ويتشاركون األفكار واخلبرة، يف جو من التعاون والتقدير. 
إنهم معلمون بالفعل، يتحركون يف صف القيم اإلنسانية يف 
العالم، يف مواجهة القيم املادية واجلمود، ما أروع أولئك 
املعلمني واملعلمات يف أي مكان من العالم، ممن يحاولون 
مببادرات عملية وعلمية جادة، أن يعيدوا للتعليم حرارته 
واإلنسانية، وينظرون ملهنتهم  البشرية  العملية وطاقاته 
اجلذرية،  ببراءتها  الطفلة  تلك  عيون  تشبه  بعيون 
ويبادرون بالتقاط ورقة التعليم والدور احلقيقي للمعلم، 
والتجريب  والبحث  املؤثر  العمل  طاولة  إلى  ويعيدونها 
وسط  من  يستعيدونها  واملساءلة،  والكتابة  والتأمل 
من  بالكثير  األرض  على  حولها  يدور  الذي  الضجيج 
األفكار النمطية، والنقاشات اجلدلية، والتنظير واإلذعان 

والثرثرة.

من الصور النمطية للفعل

ْور، حترر الطالب من سلطة  "الدراما تساعدني يف توظيف اللغة يف سياقات متخيلة، جتعل الطالب محميني يف الدَّ
املعلم، جتعل لهم رؤيًة حتررية نقدية، وتساعدني أيضًا يف أن أنقل اللغَة من التعلم والتحصيل واالمتحان، إلى اللغة 

كأسلوب حياة، أعني إحياء اللغة”.
سماح ريحان

.يف ُمعجم املعاني اجلامع يِرد تعريف الصورة النمطية 
بأنها: »ما يُعد متثياًل أو تطبيقاً لصورة أو نوع تقليدي، 

إبداع،  وال  جتديد،  وال  تغيير،  ال  واحدة،  طريقة  على 
هذه  ضوء  يف  تطبيقي».  غير  نظري  لشخص  صفة 
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يف  املدرسة  يف  األفعال  نتأمل  أن  ميكن  التعريفات 
تشابهها  ومدى  وأهدافها،  العامة  التعليم  سياسة  إطار 
يف  عملي  أثناء  منها.  أو حتررها  النمطية  الصورة  مع 
عبر  تنقلنا  آلٌة  الصف  باب  كأن  أشعر  كنت  املدرسة، 
أدواتهم  من  مجردين  للصف  األطفال  يعبر  الزمن، 
العصرية، ورغباتهم، وقدراتهم الفطرية على التعلم، ويف 
للمتعة،  وال  للعب  ليس  املكان اجلدي  هذا  أن  أذهانهم 
إنه للدراسة، يلجؤون للصف مبا يحملونه على ظهورهم 
اهتماماتهم،  عن  بعيد  عالَم  إلى  ووظائف،  حقائب  من 
إلى حيِّز رسمي يجلسون فيه على مقاعد أمام السبورة 
فيها  تعلم  التي  الطريقة  بنفس  ليتعلموا  املعلم،  وطاولة 
آباؤهم أو رمبا أجدادهم، بالطبشورة والسبورة والكتاب 

املقرر، والكثير من امللل.

الوسائل،  وتنوع  اليوم،  الصفوف  بعض  تطوُّر  أنفي  ال 
شكل  كان  أياً  املثال.  سبيل  على  التكنولوجيا  وتوظيف 
التطور يف البنية، لن يُحدث فرقاً إذا ظل مرتبطاً بالفعل 
عالقة  لها  متوقعًة  غاياٍت  يحقق  الذي  املكرر  النمطي 
بالتحصيل والتقييم واالختبار. رمبا كان من األجدى أن 
يكون التجديد والتطوير بدايًة يف الرؤية ويف الغايات ويف 
ليحقق  اإلبداعي،  الفعل  املُغاير،  الفعل  يأتي  ثم  الفكرة، 
وميثل كل ذلك يف الواقع كممارسة مختلفة حُتدث حتوالً 

يدّرس  املعلم  زال  ما  األغلب  على  لكن  حقيقياً،  إبداعياً 
تليها  املقرر،  الكتاب  من  معلومات  لتمرير  احلصص  يف 
أو  متنوعاً  األسلوب  كان  مهما  وشهادات،  اختبارات 
الوسيلة جذابة. كل هذا السياق ميهد ويعزز الفعل املكرر 
التقليدي  الصف  فكرة  بعُد  يتجاوز  لم  النمطي يف صف 
كان  وإن  السلوكية،  وأهدافه  وسلطته  الرسمي  بحيِّزه 
يبدو صفاً متطوراً، فهل هناك جتديد جوهري وحقيقي 
يف جوهر املمارسة يف التعليم يواكب املتغيرات املجتمعية 
العملية؟  يف  تؤثر  ال  سطحية  تغيراٌت  هي  أم  والعاملية؟ 
إلى أي مدى يرتبط الفعل بالتجديد واإلبداع؟ هل يحقق 
الفعل  يرتبط  هل  واملجتمع؟  املتعلمني  الفعل حتوالٍت يف 
برؤية وفلسفة واضحة؟ أم هو منطي تقليدي على طريقة 
واحدة، بأشكال مختلفة؟ هذه التساؤالت حتتاج منا إلى 
واآلراء  واملشاريع  اخلطط  البحث،  من  واملزيد  البحث، 
حتافظ  كانت  إذا  مفيدًة  تكون  لن  والبرامج  والنقاشات 
االختبارات  إلى  وتعود  النهاية  يف  وتركن  النمطية  على 
يهمني  ما  والنتائج.  والتقارير  والتصنيفات  والتقييمات 
يف هذا السياق هو فعل املعلمني، كوسيلة إلحداث تغيير 
يف هذا السياق النمطي املتكرر، مع إمياني بأنه إذا قام 
املعلمون بأفعال مغايرة ستكون مؤثرة يف السياق العام نحو 
تغيرات حقيقية وجوهرية، سيظهر أثرها عاجاًل وآجاًل، 

يف حلظات ميالد حقيقية.
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لحظة ميالد حقيقية

الرائعني  املدربني  مع  الدرامية  اخلطط  معايشُة  التي خضُتها،  التجارب  أعمق  من  تعلمي  سياق  الدراما يف  "جتربة 
جعلتنا أكثر نضجًا، أكثر عمقًا يف التفكير، أكثر إدراكًا إلنسانيتنا، جعلتني أجد شغفي وطموحي، نعم لقد ألهموني بأن 
أعمل على تطوير مهاراتي يف البحث والكتابة، ألعبر عما يدور بخاطري، وأبني خططًا درامية تفيد طلبَتنا واملعلمني”. 
سحر زماعرة

املعلمون اخلبرةَ  ينقل  والكوني، كانت وما زالت فكرة أن 
من التعلم والتدرُّب إلى التطبيق واملمارسة يف عملهم هي 
التجارب كانت منذ أكثر من  األهم، والكتابة والتأمل يف 
عقد، ومازالت، جزءاً ال يتجزأ من التجربة. الفعل املتجدد 
جتارب  من  األولى  املجموعة  النشر،  هو  العدد  هذا  يف 
ودول  مناطق  من  معلمون  للنشر،  صفوفهم  املعلمني يف 
مختلفة، على اختالف صفوفهم وتخصصاتهم وظروفهم، 
العربية  اللغتني  الرياضيات،  تدريس  يف  يقدمون جتارَب 
واإلجنليزية، العلوم، اإلرشاد التربوي، اإلشراف التربوي، 
التربية اخلاصة والعمل االجتماعي، يسردون عن أنفسهم 
جتارَب  للمعلمني  ويقدمون  ومواقف،  قصصاً  وطالبهم 
ميكن أن يجربوها، ويسائلوها، ولم يركز املعلمون يف هذه 
املقاالت على حتليل عملهم بتخصص، بقدر ما كان وصفاً 
لتجربتهم وكيف اختبروها، وبعض التحوالت التي حدثت 
لهم خاللها، وما الذي مييزها، كمقدمة لنشر أوراق أكثر 
عمقاً يف التحليل والبحث مستقباًل، نحو كتابة متخصصة 
من  الكثير  هناك  جند  أن  ميكن  عمقاً.  وأكثر  مختلفة 
بأمور  تختص  والتي  التربية  يف  والدراسات  األبحاث 
أن  النادر  من  لكن  غيره،  أو  علمية  درجة  لنيل  أكادميية 
جند جتارَب أو دراساٍت مكتوبًة ومقاالت منشورة يقوم بها 
املعلمون، كفعل ذاتي متجدد، من أجل تطوير ممارستهم 
وتكونهم، لتكون الكتابُة ومشاركة األفكار والتجارب جزءاً 

من ممارستهم وحياتهم املهنية والشخصية.

إن فكرة امليالد مرتبطة بشيء تكّون عبر مراحل، وحضر 
بجوهر جديد، الوالدة يف احلاضر هي بدء، والفعل بدء 
التجربة  يتولد يف  وما  والدة،  كأنه  احلركة يف احلاضر 
مع التخطيط واملثابرة ليس شرطاً أن يكون مولوداً علينا 
انتظاُره طوياًل. ما ميكن أن أُطلق عليه حلظة ميالد رمبا 
يكون إجنازاً أو نتيجة، ميكن أن يكون فكرًة أو جتربة أو 
حتوالً أو فهماً، هو كل خطوة جديدة نحو التعلم والفهم 
أي حلظة  يحدث يف  أن  معنًى، ميكن  وتُنتج  أثراً  تترك 
ونهيئ حلضوره،  مليالده  ونستعد  له  نعمل  ما  على  بناء 
أن  معنى  حتمل  ألنها  فذلك  حقيقية  حلظة  كونها  أما 
باملمارسة  مقترٌن  هو  التجربة  هذه  عبر  يتولد  ما  كل 
والفعل العملي، فالكلمة التي تقال والشعور الذي يتكون 
هي  إمنا  يتولد،  الذي  واملعنى  تُكتب  التي  والكلمات 
امتداد للفعل ومرتبطة بتجربة حقيقية ُمعاشة يف الزمن 

احلاضر ومستمرة.

واالمتنان،  بالفخر  أشعر  األوراق،  هذه  أُقدم  وأنا  اليوم، 
البنائية  الفنية  التربوية  التجربة  هذه  من  جزءٌ  بأنني 
الذين  واملعلمني  املعلمات  من  املجتمع  وهذا  واملستمرة، 
كبيرة يف محاولتهم وسعيهم  الدوام شجاعًة  يُبدون على 
للتكون والتأثير يف دورهم ومجتمعاتهم. خطوةٌ شجاعة أن 
يشارك الناس جتربتهم يف الصف ويتحدثون عن أنفسهم 
مبكاشفة، وإن كانت تبدو خاصًة إال أنها تعبر عن املجتمعي 

قراءة في تجار	 المعلمني

"الطالب ميكنه أن يالمس النجوم والكواكب، ويعيش دورَ املغامر أو رائد الفضاء، أن يصعد مبركبة فضائية، ويكتشف 
ما وراء النجوم واملجرات، يسافر ما وراء البحار، أو يغوص إلى أعماق احمليطات، ميارس هوايته يف الكتابة، أو الرسم أو 
التصميم، ويقابل ويساعد الناس يف أزمنة وأمكنة مختلفة، أو يتحدث أمام اجلمهور كعاِلم خبير يف األجنة أو الكيمياء”.
زياد يازجني

جتارب  يف  قراءة  خالل  من  الورقة،  هذه  يف  أناقش 
يف  املعلمني  انخراط  أثر  والوصف،  بالتحليل  املعلمني 

التحوالت  من  أشكال  على  التعليم،  يف  الدراما  برنامج 
خبرتهم  مع  والتفاعالت  ومعتقداتهم،  املعلمني  رؤية  يف 
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هذه  انعكاس  ثم  األصيلة،  وصفاتهم  أصاًل،  املوجودة 
وحياتهم  املعلمني وممارستهم  فعل  وأثرها يف  التحوالت 
املهنية والشخصية بتحوالت مختلفة، تتجاوز النمطي يف 
حتوالت  إلى  تقود  وتدخالت  مغايرة  أفعال  إلى  فعلهم، 
محاوالً  واملجتمع،  واملدرسة  التعليم  نظام  يف  ممكنة 
التركيز على بعض األفعال يف عمل املعلمني، والتأمل يف 
ارتباطها بفلسفة  معنى كونها مغايرًة ومميزة، وما مدى 
بني  والتوافق  االنسجام  حتقق  وكيف  واضحة؟  ورؤية 
ما  وتتبع  املنهاج؟  وغايات  فني  كشكل  الدراما  توظيف 
التعليم ومنطية الدور يف  حُتدثه من حتوالت يف منطية 

التطبيقات  من  بأمثلة  املعنى  تقريب  محاوالً  املدرسة، 
التمايز  وتوضح  الفروق  تكشف  فيها،  املعلمني  وتأمالت 
بني املتغيرات. يف الشكل )1-1( تظهر صورة التفاعالت 
والتحوالت التي حتدث، مع التوضيح أنه ليس شرطاً أن 
متداخلة  ثابت وبنفس االجتاه، فهي أحياناً  تسير بنسق 
اجتاهات  تأثيرها يف  يكون  وأحياناً  اجلوانب،  بعض  يف 
العدد  هذا  يف  احلاضرة  التجارب  خالل  ومن  مختلفة. 
ولعل  والتساؤالت،  األفكار  من  للمزيد  متاحة  الفرصُة 
فتح التجربة على النقاش ومساءلتها من الغايات املهمة 

للكتابة والنشر.

شكل )1-1(: أشكال من التفاعل والتحوالت يف إطار برنامج الدراما يف التعليم

خبرات املعلمني السابقة 
وصفاتهم األصيلة 

برنامج الدراما يف التعليم 
وخبرات جديدة

حتوالت يف رؤية 
املعلمني ومعتقداتهم

حتوالت يف فعل املعلمني 
وممارستهم ودورهم

تدخالت يف املدرسة 
ونظام التعليم واملجتمع

المحور األول:
خربات المعلمني السابقة وصفاتهم األصيلة:

لدي اإلميان بقدرة طالباتي مهما كانت مسمياُتهن ومستوياتهن، فكل طالبة منهن لديها نقطة مثيرة يف شخصيتها، 
ف مع احمليط وبلوغ األهداف. وجانٌب مضيء أستطيع، كمعلمة، أن أنطلق منها، من أجل األخذ بيدها لتحقيق التكيُّ

سهام قرعاوي

يُعتبر هذا احملور من األُسس املهمة يف تكوُّن املعلمني، للبناء 
عليه وأخذه بعني االعتبار، فهو ال يقل أهميًة عن خطط 
الطريقة  يف  واضح  بشكل  ويؤثر  املعلمني،  تكون  وبرامج 
ومبادرتهم  مساهمتهم  ومدى  املعلمون،  بها  يتكون  التي 
ودورهم يف إحداث تغيير حقيقي، هذا اجلانب ال ميكن 

إدراجه يف برنامج تدريب أو ورشة عمل أثناء اخلدمة وال 
إعداد  ومعاهد  جامعات  يف  يُدرَّس  أن  ميكن  وال  قبلها، 
املعلمني. إنها مهارات وصفات أصيلة للمعلمني، يطورونها 
يف سياق محيطهم الثقايف واالجتماعي، يكتسبونها خالل 
جتاربهم وخبرتهم، وهي صفات ليست فطرية، ال ميكن أن 
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تولد معهم، وال ميكن أن توهب لهم، لكن ميكن أن يساهم 
إنسانية  لشراكة  حقيقية  معايشة  فيه  حقيقي  برنامٌج 
واجتماعية ومهنية، يف مساندة املعلمني الستكشاف هذه 
الصفات وتطويرها، وباملقابل ميكن ملعلمني يتصفون بهذه 
الصفات أن يدعموا ويقودوا ويساهموا بنجاح يف تطوير 
أي برنامج. إنها مهارات إنسانية واجتماعية على املعلمني 

االنتباه لها وتطويرها كبشر قبل أن يكونوا معلمني.

املفكر باولو فريري يف كتابه األخير )املعلمون بناة ثقافة 
– رسائل إلى الذين يتجاسرون على اتخاذ التدريس مهنة( 
والذي احتوى مجموعة من الرسائل للمعلمني، وحتديداً 
للمعلمني  الالزمة  )الصفات  بعنوان  الرابعة  الرسالة 
التقدميني من أجل أداء أفضل( أوصى املعلمني بالتحلي 
أفضل.  أداء  أجل  من  واملهمة  الضرورية  الصفات  بهذه 
يف  والتحول  التغيير  يُحدث  أن  ميكن  للمعلمني  وكنهج 
املمارسة واملعتقدات، قال عن تلك الصفات إنها حصيلُة 
ما اكتسبه خالل املمارسة، وإنها تطورت خالل املمارسة 
له،  مُتنح  وال  اإلنسان  مع  تولد  ال  صفات  فهي  أيضاً، 
إفراط،  أو  تشدد  دون  األمور  يف  التوسط  على  وتركز 
ومراجعة  تأمل  إلى  التي حتتاج  الصفات  تلك  أهم  ومن 
الثقة  عن  يعبِّر  الذي  التواضع  التواضع:  صفة  دائمة 
احلب:  صفة  اآلخرين.  واحترام  الذات  وتقدير  بالنفس 
حب الناس، حب املهنة، وحب كل ما له عالقة بها، فهذه 
حتديات  ملواجهة  الطاقَة  املعلم  متنح  التي  هي  الصفة 
مهنته. صفة الشجاعة: وهي أن ال يُخفي املعلم مخاوفه 

التي تتولد منها الشجاعة، وال يسلِّم نفسه لتلك املخاوف. 
صفة التسامح: والتسامح هو الفضيلة التي تعلمنا كيف 
نعيش مع من يختلف عنا، إنه يعلمنا عن طريق املختلف 
صنع  على  املعلم  قدرة  وهي  احلسم:  صفة  واحترامه. 
القرارات بكفاية علمية وأخالقية دون تسلط أو تسيُّب أو 
افتقاد الثقة. صفة احلكمة يف مواجهة التوتر بني الصبر 
واالندفاع: بحيث ال يقوده الصبر إلى اإلذعان واالستسالم 
والتسيب، وال يقوده االندفاع إلى أفعال هوجاء ومسالك 
عمياء. االقتصاد اللفظي: وهو توازن اخلطاب، فال يكون 
منضبطاً حد احملافظة على الوضع الراهن كما هو، وال 
مندفعاً فيتجاوز كل احلدود املمكنة. بهجة العيش: التي 
واالستعداد  املدرسة،  والسعادة يف  البهجة  بإشاعة  تكون 
للتغلب على الزالت، والسعي نحو مدرسة تتحرك لألمام 
قادرة  للتقوقع،  رافضًة  املخاطر،  غير هيابة من مواجهة 
على التفكير واملشاركة واحلب، وحتتضن حرارة العيش يف 

احلياة دون أن تهدأ أو تتنازل. )فريري، 2004(.

والعمل  احلوار  على  املرتكزة  الفلسفة  هذه  من  انطالقاً 
النمو وصنع  اإلنسان على  بقدرة  تؤمن  والتي  اجلماعي، 
إلى  وتدعو  والفكرة،  باملمارسة  التغيير  وإحداث  التاريخ 
النقد واحلرية ومتكني املقهورين ورفض التلقني والتعليم 
البنكي، وتدعو إلى ِقيَم العدالة واملساواة ورفض التسلط، 
من  أرى  املعلمني،  مع  العمل  سياق  يف  احلوار،  وحتقق 
األهمية الوقوف عند ما يوصي به هذا املفكر الكبير يف 
رسالته، راجياً أن تصل هذه الرسالة لكل معلم، مع االنتباه 
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ل ممارستنا  لهذه الصفات كخطوة أولى نحو التحول، وتأمُّ
أرى  والتي  الصفات،  هذه  عن  بُعدنا  أو  قربنا  مدى  يف 
أن الكثير من املعلمني يتصفون بها، ولسُت أدعوهم إلى 
االتصاف بصفات محددة أو تبنيهم فلسفة معينة، بقدر 
ذلك،  ضوء  يف  والتجربة  املمارسة  فحص  بصدد  أنا  ما 
ودعوة املعلمني إلى البحث يف ممارستهم ومعتقداتهم، من 
وأي  به؟  يقومون  دور  وأي  يتبنون؟  فلسفة  أي  فهم  أجل 
كل  كانت  ما  وإذا  جاءت؟  أين  ومن  بها  يتصفون  صفات 
تلك االكتشافات منسجمًة مع واقعهم وأهدافهم املنشودة 

للتغيير يف املدرسة واملجتمع؟

جهد  إلى  بحاجة  التعليم  يف  املفيد  التحول  ق  حتقُّ
مواجهة  يف  وَجلَد  املعلمني،  من  عالية  وشجاعة  كبير، 
واستعدادهم  األصيلة،  صفاتهم  وتكريس  التحديات، 
الذاتي للتكوُّن والتغيير، ثم تأتي بعد ذلك مسألة اإلعداد 
املعلم  مع  وتُطور  التوجه  ذلك  تساند  التي  والتدريب 
الروتني  بفعل  ركوٌد  املعلمني  سيغمر  أو  ودوره،  فلسفته 
اليومي واملتطلبات والتحديات، لتصبح أفعالُهم دعوة إلى 
دون  للظروف  واالستسالم  االكتراث  وعدم  االغتراب، 
من  نوع  أي  نفعاً  يُجدي  ال  قد  وعندها  حقيقي،  تأثير 
التدريب املهني للمعلمني. يصف فريري ذلك االستسالم 
»اللجوء  العوائق:  مع  التعامل  يف  الطرق  أيسر  من  بأنه 
إلى ذلك االستسالم القدري الذي يقع فيه كثيرون منا، 
سواء  أفعل  أن  أستطيع  »ماذا  [السؤال]:  السؤل  ويثور 
أسَمْوني معلماً أو أُماً مدللة حنوناً، وأنا ما أزال أعاني 
من قلة ُمَرتبي، ومن عدم االكتراث مبهنتي، كما ال أنال 
ما أستحقه من رعاية؟ نعم، وألدع األمور جتري »صحيح 
أن هذا هو أكثر املداخل املالئمة لسكة السالمة، لكنه 
يعتزل  وأن  الكفاح،  ساحة  يعتزل  أن  أراد  َمن  موقُف 
نحو  التقدم  يرفضون  الذين  أولئك  موقف  إنه  التاريخ، 
حلبة الصراع؛ ما يؤدي افتقاُده إلى احلط من الكرامة 

يف احلياة«. )فريري، 2004: 109(

األصيلة  بالصفات  يتصفون  ممن  املبادرون  املعلمون 
الذين  دائماً،  للتقدم  ذاتي  استعداٌد  ولديهم  الالزمة 
ما،  تغيير  وإلحداث  للتكون،  شخصي  بشكل  يسعون 
بفعلهم  هم  الكفاح،  ساحة  يعتزلون  وال  يستسلمون،  ال 
ساحات  يف  الوقت  طوال  املناضلني  من  وتدخالتهم 
الصراع،  حلبة  يف  دائماً  إنهم  كرامتهم،  أجل  من  الكفاح 
يتخذون  إقصاَءهم،  حاول  وإن  التاريخ  يعتزلوا  لم  أبداً 

واإلنسانية  العدالة  لتحقيق  وسيلًة  اإلنسانية  مهنتهم  من 
يف  اجلهد  لبذل  مستعدون  الوقت  طوال  وهم  والتحرر، 
قلب  يف  ومتعلمني  ملعلمني  رأيت صوراً  لقد  ذلك.  سبيل 
م،  الكوارث والصف عراء، يتعلمون حتت بقايا جسٍر ُمهدَّ
أو على تلة من أرض مصاَدرة، حول بيوت مهددة بالهدم، 
أو على رصيف شارع. يف االنتفاضة األولى يف فلسطني 
تُغلَق  املدارس  كانت  التسعينات،  وبداية  الثمانينات  نهاية 
املساجد  يف  للتدريس  املعلمون  فيتطوع  عسكري،  بأمر 
املعلمون  أولئك  تعلم  جامعة  أي  يف  والبيوت،  والكنائس 
أن األرض كلها مدرسة؟؟ املعلمون على الدوام كانوا وما 
زالوا هم روح العملية التربوية، والفعل اإلنساني املتجدد 
الركيزة األساسية لضمان  املتمثل بحضورهم هو  وامللِهم 
من  يتذكرون  ال  الناس  اإلنسانية.  التربية  أهداف  حتقق 
أو  بيئتها  بغنى  الدراسية  الغرَف  املدرسة  يف  جتربتهم 
فقرها، وما احتوته من مصادر متواضعة أو متطورة، يف 
العادة ال يروون عنها قصصاً، فقط املعلمون وحدهم هم 
احلاضرون يف الذاكرة بفعلهم، عنهم يروي الناس حكاياٍت 
من املدرسة، حكايات مفرحة أو مؤملة، عن الصف أو املادة 
الدراسية، عن الوسيلة أو االختبار، عن النجاح أو الفشل، 
إنها  فيها،  واملؤثر  فاعلها  سترتبط احلكاية مبركز  دائماً 
على األغلب قصة عن معلم ما. ولعل أكثر قصة قد نرويها 
بإنسانيتنا  أشَعَرنا  معلم  أو  ألهَمنا،  معلم  عن  ستكون 
فاختبرناها معه، معلم مسح دمعَتنا، أو أضحَكنا، معلم 
وناجحون، يف  أقوياء  أننا  وأشعرنا  فينا،  ما  أجمل  أخرج 

حلظات كنا نشعر فيها باخلوف واإلحباط والفشل.
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المحور الثاني:
خصوصية برنامج الدراما في التعليم والمدرسة الصيفية للدراما، كخربة جديدة:

لماذا نحن بحاجة إلى برامج من هذا النوع؟

"كانت جتربًة عملية ونوعية يف حياتي التعلمية على كل املستويات، الشخصية منها والثقافية واألكادميية، هي التجربة 
تني بالقوة املعرفية، وأعطتني األمل يف أن ُظلمة التعليم النمطي ميكن إنارُتها، بخوض غمار هذه التجربة  التي أمدَّ

الفريدة املفَعمة باإلبداع واحلرية الفكرية”.
ثائر صالح

ما يحصل مع سائر املجتمع، أن التعليم يرزح حتت رحمة 
قوى السوق، مبا يهدد فهَمنا للمعرفة والقيم اإلنسانية» 
)ديفيس، 2016: ص 23( يف وسط ذلك كله، ال أود التوجه 
األكادميية  الدراما  برنامج  لتفاصيل ممكنات  الكتابة  يف 
والتربوية والفلسفية ومحاوره وآلياته، كنهج تربوي وعلمي 
يحتاج  املوضوع  هذا  والتطبيق،  النظرية  إطار  يف  يعمل 
لتفصيل كبير ودراسة مركزة وتخصيص أكبر. إن تركيزي 
وروحه  البرنامج  هذا  خصوصية  على  الورقة  هذه  يف 
اإلنسانية والفعل اإلبداعي املرتبط به، وعالقته اخلاصة 
باملشاركني وكيف يتأثر ويؤثر بهم ويف فعلهم املهني، دون 
ركزت  كما  واإلنساني،  االجتماعي  الفعل  عن  انفصال 
بطرق  اخلبرة  وليس  األصيلة  املعلمني  خبرة  على  سابقاً 
التدريس، مع أنه شيء ضروري ومهم. أعتقد أننا بحاجة 
إلى تلك البرامج التي حتمل يف فلسفتها ما هو أبعد من 
اجلانب األكادميي أو العلمي، برامج متتلك املمكنات التي 
حترر وتؤهل وتعزز دوَر املعلم اإلنسان، املعلم الذي يفكر 
كفنان وليس كفني، معلم مثقف، يدرك مخاطر األزمات 
التي مير بها املجتمع، ويعمل على مواجهتها، معلم يدرك 
معلَم  يكون  أن  وأنه قبل  املقرر،  للمنهاج  ليس خادماً  أنه 
مادة هو معلم بشر، وممارسته أقرب للقيم اإلنسانية منها 
بدورهم  التفكير  إعادة  من  متكنهم  برامج  املادية،  للقيم 
وأهدافهم من التعليم، تُعنى باألساليب احلديثة والتدريب 
العلمي والعملي، وتُعنى بالثقافة والفنون واألدب، والتأمل 
املعلمني  عند  األصيلة  الصفات  تعزز  برامج  والكتابة، 
أن  جميعها ميكن  أو  العناصر  هذه  من  بعٌض  وتدعمها. 
نرصدها يف سياق العمل مع املعلمني يف برنامج الدراما 
املهنية  حياتهم  على  مشاركتهم  وانعكاس  التعليم،  يف 
البرنامج،  يف  االنخراط  خالل  واالجتماعية  والشخصية 

وما أثرها يف املعلمني وسياق عملهم.

جتربة املدرسة الصيفية للدراما هي من أبرز احملطات يف 

تدريب وإعداد املعلمني عمليٌة مؤسساتية نظامية ودورية، 
متقدمة  ومناهج  وطرٍق  أساليب  إبداَع  تستدعي  وهي 
على الدوام، وإعادة النظر يف تكوُّن املعلمني قبل اخلدمة 
إعداد  يتم  املهمة هنا: ألي غايات  والتساؤالت  وخاللها، 
هناك  بالتأكيد  نريد؟  معلمني  وأيَّ  وتأهيلهم؟  املعلمني 
حاجٌة ملعلمني مؤهلني أكادميياً وميتلكون مهارات ويُتقنون 
التعليم  مهنة  التحديات يف  لكن  تدريس حديثة،  أساليب 
واخلطيرة  والكبيرة  السريعة  التحوالت  ومتطلبات  اليوم، 
يف العالم واملجتمعات، تستدعي تأهيل معلمني مختلفني 
وفلسفة  ثقافة  لديهم  ومنتجني،  قادًة  يكونوا:  أن  ميكن 
والعملية،  الفكرية  باملرونة  يتصفون  واضحة،  تربوية 
املجتمع  ومتغيرات  واملستجدات  الوقائع  مع  يتعاملون 
وطالبهم  أنفسهم  جتاه  نظر  وجهة  يطورون  املتالحقة، 
ويتأملون  معتقداتهم  يراجعون  التعليم،  وأهداف  واملنهاج 
تطوير  يف  منهم  برغبة  يسعون  الدوام،  على  ممارساتهم 

أنفسهم ومهاراتهم.

تقنيني فقط،  كخبراء  أكادميياً  املعلمني  تأهيل  أو، ميكن 
ألن  كافياً  يكون  لن  كخبراء،  املعلمني،  فكرة  اعتماد  لكن 
أكبر بكثير  إنسانية متطلباتها  إلى عملهم كمهنة  ينظروا 
من الكتاب املقرر واملادة الدراسية يف إطار املنهاج. يتحدث 
أو  التفاهة  الكندي آالن دونو9 يف كتابه نظام  الفيلسوف 
التافه(، عن  )امليديوقراطية( التي تعني بالالتينية )حكم 
عليهم  تسيطر  الذين  للخبراء  كمصانع  اجلامعات  دور 
مثقفني  وليس  لها،  عقولهم  لبيع  واملستعدين  الشركات، 
ممن لديهم التزام وُمثُل، وال مكان للعقل النقدي يف هذه 
اجلامعات، باإلضافة إلى السياسات التي تؤدي إلى تشييء 
املهنة لتصبح وظيفًة من أجل العيش فقط10، فهل يكفي أن 
يكون دور املعلم هو تلبية حاجة السوق، وتخريج أجيال من 
الثقافة وضع ثقاًل أكبر  املتكيفني؟ »وكما إن تفاقم أزمة 
على كاهل املعلمني لكي يحققوا نتائج قابلة للقياس، فإن 
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البرنامج تأثيراً يف مجتمع املعلمني املشاركني، لقد كانت 
شارك  من  ألغلب  مهمة  نقطَة حتول  سنوات  مدى  على 
واملعريف  األكادميي  بغناه  املكان  ذلك  يف  احلضور  فيها. 
والفكري والثقايف واالجتماعي، يجعل املعلمني أقرَب إلى 
مجتمع إنساني تشاُركي، يعيد املعلمون فيه تأمل ما مضى 
من جتربتهم املهنية واإلنسانية، ويستدخلون عليها اخلبرة 
لني بأهداف جديدة وإصرار على  اجلديدة، ليعودوا ُمحمَّ
املهنية، رغم  لم أعرف يف حياتي  املشاركة  تلك  التغيير. 
وخاللها،  اخلدمة  قبل  والتدريب  اإلعداد  برامج  كثرة 
برنامجاً بهذا الزخم وما يتركه من أثر يف املشاركني، وكأنه 
يُعيد للمشاركني عني براءة طفولتهم، ليشاهدوا بها صوراً 
نقية عن العالم وعن أنفسهم، إنها تشبه الفجوة »حيثما 
امتلكنا فرصة أن نفسر أنفَسنا ألنفسنا ونصنع املعاني«. 
املعلمون  يستعيد  كأمنا   ،)2017/216  :2016 )ديفس، 
عنها،  التخلي  بعدها  ميكنهم  ال  التي  احلاسة  تلك  فيها 
لديهم  تولد  نسيانها.   يستطيعوا  فلن  عنها  ابتعدوا  ولو 
خالل انخراطهم يف التجربة حتوالٌت يف طريقة التفكير، 
فهو  اإلنسانية،  كالطبيعة  بة  مركَّ تفاصيل  على  متشابكة 
مشروع إنساني يستهدف املعلم اإلنسان ألجل مجتمع أكثر 
إنسانية، حتوالت تطورت من خالل منو الوعي واملعايشة، 
وزادت من شغف املعلمني بالتجربة، عصية على الوصف 
الدقيق أحياناً، ألنها مزيٌج من حتوالت يف الرؤية والفهم 
ما  أنا؟  َمن  يف:  تتأمل  خاصة  معاٍن  يف  التفكير  وإعادة 
اآلخر،  الذات،  العالَم؟  من  أقف  أين  كإنسان؟  دوري  هو 
احللم، ومعاٍن عامة تبحث يف: أهداف التعليم، دور املعلم، 
األيديولوجيا،  املجتمع،  القيم،  الثقافة،  املدرسة،  غاية 
واملعاني  التساؤالت  تلك  وكل   .... املعرفة، اخلبرة  الفن، 
والتأمل  والشغف  والرغبة  بالطاقة  مصحوبة  واملواقف 

الدائم، واأللم أحياناً والبهجة أحياناً أخرى.

وصف املعلمون يف كتاباتهم عن التجربة ذكريات الطفولة 
يف  األول  الدور  ذكرياُت  الذهن  إلى  وعادت  وألعابَها، 
أعادهم  حلم  يف  كأنهم  املهني،  والنمو  اإلنساني  الفعل 
به  قمُت  دور  »أول  ومعلمني:  كبشر  منوهم  أساس  إلى 
أُعاِمل  كنت  ُدميتها،  مع  األُم  دوُر  صغيرًة  كنت  عندما 
دميتي البالستيكية كأنها طفٌل حقيقي، كنُت أسمع صوت 
ضحكتها عندما أكون مسرورة، وكنت أسمع صوَت بكائها 
عندما أتخيل أنها جائعة أو مريضة، وكنُت أرى آثار سير 
قدميها وحركاتها عندما أقوم بتحريكها لألمام وللخلف، 
هو  احلقيقي  الفنان  إن  سمعتُها:  مبقولة  يذكرني  وهذا 

الطفل بالرغم من أنك ال تسمعها،  الذي يُسمعك كركرةَ 
وهو الذي يُريك أثر الطير يف السماء بالرغم من أنك ال 
تراه«.11 كأن املشاركة أحيت فيها إحساس الطفولة ودوَر 
األم والفنان واملعلمة واإلنسانة، مزيٌج من عناصر إنسانية 
التي  الرؤية  ووضوح  االنكشاف  من  حالة  إنها  خالصة، 
جتللها اخلبرة الطويلة، وضباب األيديولوجيات املختلفة، 

وواقع املعلمني الصعب.

يف املدرسة الصيفية، ويف التجربة التي تستمر لسنوات.. 
البصيرة  يغشى  ما  كل  فوق  أوضح  برؤية  املعلمون  يحلِّق 
والبصر من معتقدات وأفكار موجهة، وينفتحون على عالم 
والطفولة  باخلبرة  الذكريات  فيه  تختلط  املكاشفة،  من 
تتراجع  كله  ذلك  وسط  ويف  والتأمل،  والشغف  واحللم 
واخلبرة  التدريب  نتاج  هو  املعلم  أن  النمطية:  الصورة 
العملية، وهو رسول ملهام منهاجية وأهداف تعليمية فقط، 
وتنكشف على صورة أن التعليم هو خبرةٌ إنسانية وفطرة 
تعيُدها  أخرى  معلمة  والبراءة.  باحلب  ُمفَعمة  جمالية 
أجمع  كنت   ... »وأنا طفلة  االنكشاف:  ذلك  إلى  التجربة 
مى وأتخيلها طالباً يف الصف، وألعب معهم دوَر املعلمة،  الدُّ
كنت أُطلق اسماً على كل دمية، وأحاول أن أعلمها بينما كنت 
أنا أتعلم، وأتخيل املوقف بحذافيره، من هنا بدأت قصتي 
وكما الحظ  ما،  بطريقة  به  وارتبَطت  التعليم،  مع  مبكراً 
ذلك أهلي أيضاً، وكما تخيلت، وصلُت ألن أكون معلمًة يف 
واقع حقيقي أرتبط فيه باخليال واحلقيقة معاً«.12 لم تقل 
احلقيقة فقط، بل اخلياَل واحلقيقة معاً، فخيال الطفولة 
كان عني احلقيقة، وحقيقة املعلمة لم تخُل من اخليال، إن 
خبرتها يف التعليم قدمية جداً وإن كانت خبرتها التقليدية 
قصيرة، قدمية منذ علَّمت الدمى يف غرفتها أشياء كثيرة، 
تلك  والبراءة،  والروح  الفطرة  خبرة  إنها  منها،  وتعلمت 
التقييمات  أو  الشهادات  بها  تعترف  ال  رمبا  التي  اخلبرة 
خبرة  إنسانية جتعل  بفطرة  وتكبر  تنمو  لكنها  التقليدية، 

املعلمة وكأنها مَنت من حلم ودم.

نفسه  املرء عن  يبتعد  تارًة  الصيفية،  املدرسة  يف مجتمع 
ويرى  فوقها،  يقف  كأنه  يقترب  وتارًة  بوضوح،  ليراها 
لنفسه  فهمه  يطور  وكيف  يفعل،  وماذا  يقف  أين  بوضوح 
ملهنته  ُحبه  فيها  ويحضن  نفسه  من  يقترب  وتارًة  ودوره؟ 
كبيرة  بتساؤالت  التجربة  ويحضن  وإنسانيته،  وطالبه 
العمل  يستمر يف  أن  نفسه  يعاهد  ثم  ويغدو،  يروح  وفهم 
تطول  أن  متمنياً  ولطالبه،  له  أفضل  التغيير حلياة  على 
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هذه اإلقامة وهذا االستكشاف، لكنها سرعان ما تنتهي، 
التجربة،  تلك  املعلمون ألنفسهم وصفوفهم بشغف  فيعود 
من  لتُزهر  والتطبيق،  بالعمل  احتضانها  إعادة  ويحاولون 
َزت  جديد يف أنفسهم ويف صفوفهم وعيون أطفالهم. »عزَّ
مشاركتي يف املدرسة الصيفية ثقتي بنفسي، ووفرت لي 
وساعدتني  بها،  أسمع  لم  التي  املعلومات  من  هائاًل  كماً 
على توظيف ما تعلمتُه يف جميع جوانب احلياة املختلفة، 
احلياة  أو  العمل  صعيد  أو  التعليم  صعيد  على  سواء 
االجتماعية...... لقد أتاحت لَي الدراما مدخاًل جديداً يف 
تعليم األطفال املرتبط بلعبهم«.13 إنها تُعيد الثقة للمعلمني 
الدراما  »هي  حياتهم،  جوانب  جميع  يف  وتؤثر  بأنفسهم، 
التي داعبت مخيلتي وأيقنُت بأهميتها، وبدأُت استخدامها، 
وكان حافزي الكبير لذلك ما تعلمتُه يف املدرسة الصيفية 
تني بزخم كبير من املعرفة والتطبيق«.14  للدراما التي أمدَّ
تساعد التجربة املعلمني على التأمل وحتفزهم، باإلضافة 
إلى ما تقدمه من معرفة جديدة مرتبطة بالعمل والتطبيق. 
»جتربة الدراما يف سياق تعلمي من أعمق التجارب التي 
الرائعني  املدربني  مع  الدرامية  معايشة اخلطط  خضتُها، 
إدراكاً  أكثَر  التفكير،  يف  عمقاً  أكثر  نُضجاً،  أكثر  جعلتنا 

إلنسانيتنا، جعلتني أجد شغفي وطموحي، نعم لقد ألهموني 
بأن أعمل على تطوير مهاراتي يف البحث والكتابة ألعبِّر 
طلبتَنا  تفيد  درامية  خططاً  وأبني  بخاطري،  يدور  عما 
نضجاً  أكثر  املعلمني  جتعل  عميقة،  جتربة  واملعلمني«.15 
بإنسانيتهم  وعياً  أكثر  واألهم  التفكير،  يف  عمقاً  وأكثر 
البحث  يف  املعلمني  مهارات  وتطوير  اإلنسانية،  ومهمتهم 
والكتابة والتأمل. عندما تخرجت من املدرسة الصيفية يف 
عام 2009 كان فوُجنا هو الفوج األول للمدرسة الصيفية، 
وُسمي فوج )محمود درويش( شاعرنا الكبير، الذي تويف 
الثانية  السنة  يف  ونحن  الصيفية  املدرسة  انعقاد  وقت 
روحي  يف  الشاعر  هذا  بث  لطاملا   ،2008 عام  من  لها 
التحدي، ولعله كان األقدَر على وصف نضالنا بقوله  قوةَ 
»وحياتنا عبءٌ على ليل املؤرخ، كلما أخفيتُهم طلعوا عليَّ 
لنا  هيأت  كأنها  للدراما  الصيفية  املدرسة  الغياب«.  من 
مرًة أخرى الطلوع من غياباتنا كمعلمني، وُعدنا للحضور، 
حضرنا بصوت مسموع، وعمل مقدر، وفهم ورؤية، وشغف 
باالستمرار والعمل، لقد أحدثت جتربة املدرسة الصيفية 
حتوالً كبيراً يف حياتي كمعلم وإنسان، وما زالت التجربة 

مستمرًة وُملهمة لي، ولكثير من املعلمني.
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المحور الثالث:
تحوالت في رؤية المعلمني ومعتقداتهم:

"كانت بدايُة انخراطي يف برنامج الدراما يف التعليم/املدرسة الصيفية للدراما، نقلًة نوعية يف طريقة تدريسي ورؤيتي 
وتغيرًا حقيقيًا يف محاولة التغلب على الصعوبات التي تواجهني كمعلمة رياضيات”.

روند املصري

التفكير والعمل والتأمل. ومن التحوالت املهمة أن التجربة 
أقدَر على الرؤية بشكل أوضح واكتشاف  املعلمني  جعلت 
شخصيتهم  يف  أثَّرت  سابقاً،  اكتشفوه  قد  يكونوا  لم  ما 
وتفكيرهم وأسلوب حياتهم ودورهم، »ولعل أهم التجارب 
يف  الواضح  أثرها  وألتمس  بها  أفخر  أن  أستطيع  التي 
لدوري،  حياتي وممارستي  وأسلوب  وتفكيري  شخصيتي 
كمعلمة ألطفال صعوبات التعلم، هي جتربتي مع الدراما 
سياق  يف  الدراما  لتعليم  الصيفية  باملدرسة  والتحاقي 
تعلمي، حقاً هي جتربة لها أدواتها وُمدخالتها ومالحظاتها 
وُمخرجاتها، كنت أرى الدراما مبثابة العدسة املكبرة التي 
العادي  اإلنسان  لم يستطع  ما  رؤيَة  أستطيع من خاللها 
ألي  الدقيقة  التفاصيل  واكتشاف  رؤية  أستطيع  رؤيته، 
أكتشف  بعدستي  معضلة،  أو  إشكالية  أو  تعليمي  موقف 
ما عجزُت عن اكتشافه سابقاً«.17 هذه الرؤية التي تكونت 
دفعت املعلمني ليكونوا متأملني ومستكشفني نحو التغيير، 
جعلت نظرتهم أكثر عمقاً، منتبهني للحياة: حياتهم وحياة 
التأمل على املستوى  تُعلمنا  الدراما  طالبهم، »أدركُت أن 
كمعلمني،  املهني  املستوى  وعلى  حياتنا  يف  الشخصي 
املواضيع  إلى  والنظر  أفكارنا،  تطوير  على  وتساعدنا 
ويف  ذاتها  تخصصاتنا  يف  أفضل  معلمني  لنكون  بعمق 
احلياة، تدفعنا ألن نكون متأملني ومستكشفني، وتدفعنا 
املعلمني  عند  املهمة  التحول  نقاط  ومن  التغيير«.18  نحو 
هي نظرتهم لطالبهم، فعندما أصبحوا أقدر على الرؤية 
بشكل أوسع وأعمق، وأصبحت نظرتهم تأملية، ومرتبطة 
باحلياة، أصبحوا قادرين على فهم طالبهم والنظر إليهم 
من زوايا مختلفة، وحتقيق تلك الرؤية بشكل عملي وليس 
نظرياً فقط، »أعطتني الفرصة أن أحقق ما أريده، كمعلمة، 
وأن اهتم بالطالب قبل اهتمامي باللغة. الدراما هي التي 
إجرائية، وقدمت  ناحية  املتخيلة من  السياقات  لي  توفر 
لي أفكاراً لدوري كمعلمة، جعلتني أنظر إلى الطالب نظرًة 
مختلفة، وتعليمهم أنهم هم األساس واحملور بشكل عملي. 
الدراما يف سياق التعلم جاءت لتُحدث لي ثورًة يف ُطرق 
وأساليب التعلم«.19 أوجدت نوعاً من النضج يف التفكير 

اخلبرة  إقصاء  على  يقوم  ال  التعليم  يف  الدراما  برنامج 
الرؤية  مجال  يف  يكشفها  إمنا  املعلمني،  لدى  األصلية 
إلى  ويستدعي  عليها،  والبناء  فيها  والتفكير  للتأمل 
لها  الوعي الصفات واملمارسات واألفكاَر واملعتقدات لتأمُّ

ومساءلتها.

ونتيجَة تشابك واشتباك بني ما يحمله املعلم من صفات 
ومعتقدات، وبني اخلبرة اجلديدة والتجربة التي يتعرض 
سياقات  من  البرنامج  يتيحه  وما  انخراطه،  خالل  لها 
للمتعلم كي يتعلم ويتدرب ويتحاور مع ذاته ومع اآلخرين، 
حتدث خلخلٌة إيجابية لدى املعلم تنتُج عنها حتوالٌت ما، 
ومعتقداتهم  املعلمني  رؤية  التحوالت حتوٌل يف  ومن هذه 
عن دورهم وعن التعليم، مع االنتباه لوجود صفاٍت أصلية 
أن  ميكن  الصفات  هذه  خبرتهم،  جانب  إلى  للمعلمني 
تساهم يف دعم هذا التحول وتطويره ونقله للفعل الحقاً، 
أو ميكن أن تقاومه، وأهم شيء يف هذه التحوالت هو أنها 

حتوالٌت حقيقية.

حتدث  أنها  أي  بالفعل،  التجربة  ارتباط  تعني  احلقيقة 
ومالحظة  والتذوق  االنخراط  على  قادرون  واملعلمون 
وكأن  التميز،  تعني  حقيقية  بالفعل.  حتدث  فهي  قوتها، 
هناك مراحَل عدة يف حياة املعلمني أو برامج ينخرطون 
حقيقية،  غير  أنها  مبعنى  حتوالت،  لهم  حُتدث  ال  فيها 
غير ملموسة وليس لها أثر أو نتائج. حقيقية ألنها بإرادة 
املزيَد  ويريد  التحول  هذا  يف  يرغب  إنه  ودعمه،  املعلم 
منه »كانت نقطَة حتول حقيقية، شكلت منعطفاً مهماً يف 
واحتوت على محطات مهمة  والشخصية،  املهنية  حياتي 
يف مسيرة التعليم والتعلم اخلاصة بي وبطلبتي، واشعلَت 
الشرارةَ لبداية سلسلة جديدة من التفكير والعمل والتأمل، 
مبستويات مختلفة».16 هذا املعلم يصفها باحلقيقية وبأنها 
نقطة حتول ومنعطف، ذلك ألنها أحدثت تغيراً، هذا التغير 
جتاوز التأثير يف حياة املعلم املهنية إلى حياته الشخصية، 
يف  ورغبة  جديدة  أهداف  نحو  شرارًة  وأشعلت  كإنسان، 
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وأنتجت حوارًا داخليًا »لكنني حتماً  واحلكم على األمور 
تغيرُت يف تعاملي وحكمي على األمور، هذا النضج وهذا 
العمق وبهذا املستوى دون  لم يكن بهذا  الداخلي  احلوار 
معايشة جتربة قوية كتجربة الدراما يف سياق تعلمي«.20 
ومن التحوالت املهمة، إدراك املعلمني أهميَة عدم إصدار 
قابل  شيء  كل  وأن  املُسبقة،  واآلراء  اجلاهزة  األحكام 
ُمعدًة  أحكامي  تكون  ال  »أن  والفهم  والتحليل  للتساؤل 
وأحلل،  وأتساءل  وأفهم  أترّوى  أن  عليَّ  وجاهزة،  ُمسبقاً 
ق قبل إطالق أحكام واهية وظاملة  علمتني الدراما أن أترفَّ
على أفعال اإلنسان أو ظروفه، فكل شيء قابٌل للتساؤل 

والتحليل والفهم«.21

هذه بعض أشكال التحوالت احلقيقية التي حتدث، والتي 
عبَّر عنها املعلمون بعد مشاركتهم يف املدرسة الصيفية. 
املختلفة  بأشكالها  التحوالت  كل  إيراد  ال ميكن  بالتأكيد 
ومستوياتها، وحتى تكون حقيقية علينا أن نتابع انتقالها 
املجتمع،  ويف  الصف  يف  حقيقية  ممارسة  إلى  وحتولها 
الورقة يف  الرابع من هذه  ما سأناقشه يف احملور  وهذا 
عمليًة  حتوالٍت  أصبحت  أنها  كيف  املعلمني،  ممارسة 
تنتقل من املدرسة الصيفية إلى الغرفة الصفية، ثم تعود 
والتأمل واملشاركة مرًة أخرى، وحُتدث حتوالٍت  للفحص 

أخرى أكثَر نضجاً وأكثر قوة.

المحور الرابع:
تحوالت في فعل المعلمني وممارستهم ودورهم:

"عززت مشاركتي يف املدرسة الصيفية ثقتي بنفسي، ووفرت لي كمًا هائاًل من املعلومات التي لم أسمع بها، وساعدتني 
على توظيف ما تعلمُته يف جميع جوانب احلياة املختلفة، سواء على صعيد التعليم أو العمل أو احلياة االجتماعية، 

لقد أتاحت لَي الدراما مدخاًل جديدًا يف تعليم األطفال املرتبط بلعبهم”.
أريج موسى

املتنوعة  التجارب  هذه  يف  مشتركة  جوهرية  مؤشراٌت 
يف محتواها، واملتشابهة يف متيزها عن منطية املمارسة 
التقليدية، .ما املُختلف يف هذه التجارب؟ ما الذي مييز 
هذا النوَع من املمارسة؟ ما مدى ارتباطها بفلسفة ورؤية 
توظيف  بني  والتوافق  االنسجام  حتقق  وكيف  واضحة؟ 

الدراما، كشكل فني، وغايات املنهاج؟

أو دراما  التكونية  الدراما  التجارب من  املعلمون يف هذه 
عباءة اخلبير يقدمون أشكاالً مختلفة من توظيف الدراما، 
حيث اختالف تخصصاتهم وأهدافهم وموادهم الدراسية، 
فهناك تخصصاُت الرياضيات، واللغة اإلجنليزية، واللغة 
اخلاصة،  والتربية  األساسية،  واملرحلة  والعلوم،  العربية، 
من  هم  كذلك  املجتمعي،  والعمل  واإلشراف،  واإلرشاد 
مبادئ  يف  جتاربُهم  تتقاطع  لكن  مختلفة،  ودول  بيئات 
أساسية ومؤشرات ُملفتة ونتائج متنوعة، هذا التنوع مهم 
من  مختلفًة  وطرائَق  أشكاالً  لهم  يقدم  حيث  للمعلمني، 
واملبادئ  األساسيات  حيث  من  تقريباً  ومتشابهة  العمل، 
والغايات، سأُشير يف هذا احملور إلى أهم النقاط املركزية 
يف  ومتيزها  املمارسة  يف  كتحوالت  أهميتَها،  أرى  التي 
هذه التجارب، مع التأكيد أن هناك العديد من التحوالت 

األخرى اجلوهرية واملختلفة بعدة مستويات:

أدوار مختلفة للمعلمني يف الدراما والصف.- 
ومنو -  املتخيل،  السياق  للطلبة يف  نشط  تعلم  ممكنات 

شخصي واجتماعي، وتكاملي.
فرص للتعلم عبر املنهاج واملواد الدراسية.- 
املعلمون يكتشفون طالبهم، يف مواقف إبداعية.- 

التجارب  يف  تفاصيلها  ملتابعة  للقارئ  الفرصة  وسأترك 
عنها  قال  وماذا  عملية،  بطريقة  متثلت  وكيف  املنشورة، 

أصحابُها.
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أدوار مختلفة للمعلمني، في الدراما والصف:

"حتى أحل املشكلة من داخل الدور، قررُت أن أستثير عاطفتهم، فرمبا شعروا بالتهديد بسبب الدخول املفاجئ، بدأُت 
منا ريتشارد، ثم ملا فشلت، تكورُت على  باتخاذ وضعياٍت دفاعية تبني أنني خائٌف منهم، رفعُت يدي ألغطي وجهي كما علَّ

األرض يف وضعية اجلنني، لكنهم استمروا يف مهاجمتي”.
مهند حاج

املعلمون يؤدون أدواراً مهمًة داخل الدراما وخارجها، وهم 
بذلك يقدمون دوراً مختلفاً للمعلم، يؤثر يف دوره وانعكاس 
معلَم  ليس  يصبح  بذلك  وهو  وأهدافه،  رؤيته  على  ذلك 
وهذا  هيثكوت،  تصفه  كما  جيداً  معلماً  بل  جيداً،  دراما 
التعلم  أجل  من  متنوعًة  سياقات  الصف  يف  يخلق  أيضاً 
الصف  ويتحول  املعلم،  سلطة  وتنخفض  واالستكشاف، 
والتعلم  للبحث  حرًة  مساحاٍت  إلى  بارد  رسمي  حيز  من 
تظهر يف  »كما  واملتعة،  والتحدي  واملغامرة  واالستكشاف 
هذا النهج أشكاٌل مختلفة لدور املعلم، فهو هنا يعمل يف 
أكثر من سياق، يحّضر بشكل جيد، ويعمل مع طالبه يف 
العالم املتخيل لبناء املهام، ويساعدهم، كمعلم، يف تيسير 
مهمتهم والتعلم عنها يف الصف، فهو ينتقل داخل وخارج 
عن  فيه  يتنازل  املعلم  دور  من  وهذا شكل جديد  الدور، 
الصفوف  يف  ومانحها«.22  املعرفة  صاحب  وأنه  سلطته 
العادية خالل املمارسة التقليدية جتد السياق يكاد يكون 
متشابهاً يف جميع املدارس، حيث املكان هو الصف، وفيه 

معلم وطالب ويؤدون نشاطاً ما يف الزمن احلاضر، أما يف 
جتارب املعلمني يف الدراما، فترى سياقاٍت متنوعًة وأدواراً 
ليصبح  املكان  يتغير  حيث  والواقع،  اخليال  يف  مختلفة 
الصف مكاناً متخيَّاًل، وتتغير أدوار املعلم والطالب ليكونوا 
أناساً آخرين متخيَّلني، ويتغير الزمن ليكون يف املاضي أو 
يف  لكنه  متغيراً  كان  ولو  والزمن  املستقبل،  أو  احلاضر 
حلظة الدراما يكون يف احلاضر، حيث الطالب واملعلم يف 
املكان املتخيل، ويف أدوارهم يواجهون حدثاً ما هنا واآلن، 
إال  استراتيجية جديدة،  دور(  كمعلمة يف  »وكان دخولي) 
مشاركتي  بالقصة،  الطلبة  اندماج  يف  كبيراً  أثراً  لها  أن 
بالدور، ال أن  باملدرسة الصيفية جعلتني أشارك طالبي 

أقف وأُعطي األوامر«.23

مثل  أدوار  يف  واملعلمني  املعلماِت  جتد  التجارب  هذه  يف 
عصفورة،  فيثاغورس،  العاِلم  إقليدس،  العاِلم  )حطاب، 
مالك حديقة، مهاجر، شخص من قرية، مفاوض، طفل، 
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األحدب، والد األحدب، مفاوض، رئيس هيئة....( ويتحول 
طائرة،  خلبراء،  اجتماعات  قاعة  )غابة،  إلى  الصف 
شارع....(  بيت،  فضاء،  قرية،  سيارات،  معرض  شاطئ، 
والطالب يف أدوار مختلفة ألناس متخيَّلني )خبراء، سكان 
مهاجرون....(  عصافير،  مستكشفون،  مغامرون،  قرية، 
عن  واملختلفة  التمثيل  عن  البعيدة  السياقات  هذه  ويف 
التقليد الساذج، يتنقل املعلم مع الصف بني السياق املتخيل 
يضعون  املتخيلة  األدوار  بهذه  وهم  الواقعي.  والصف 
وبحث  تفكير  الى  حتتاج  وتوترات  حتديات  يف  الطالب 
على  واطالعي  قراءتي  خالل  »من  واستكشاف  وحلول 
أساليب ونظريات التدريس احلديثة شعرت بحيرة وتساؤل 
كبيرين عن دوري كمعلمة، وخاصًة مع التوجه الكبير بأن 
أسأل  وكنت  التعليمية،  العملية  مركز  هو  الطالب  يكون 
الصفية؟  البيئة  يف  مساهمتي  شكل  ستكون  كيف  نفسي 
وما دوري، كمعلمة، يف تعلم ميحور العملية التعليمية نحو 

الطالب؟ ومع دراستي للدراما كواحدة من أساليب التدريس 
احلديثة، ومشاركتي العملية يف مساقات املدرسة الصيفية 
أكثر،  وتتضح  تبرز  كمعلمة  دوري  مالمُح  بدأت  للدراما، 
حيث وجدت أن الدراما ال تنفي دور املعلم وال تهمشه، بل 
املوضوع  تخطيط  من خالل  األهم  الدوَر  يلعب  املعلم  إن 
مسبقاً، وصياغة األهداف التعليمية وحتديد األدوار««.24 
الدراما  داخل  أدوار  بعدة  ويقوم  يخطط جيداً،  املعلم  إن 
وخارجها، فهو يخطط ويحّضر املصادر، ويبني األنشطة، 
ويشارك الصف اللعبة. يف حاالت متعددة، ميكن أن يكون 
يكون  أن  وميكن  املطلوب،  ويوضح  املهام  يحدد  متحكماً 
راً يهيئ األنشطة، ويساند يف إمتام املهام، وميكن أن  ميسِّ
املعلم  يكون ممّكناً، بحيث يستكشف مع طالبه. وخطاب 
ومرًة  الزميل،  بصوت  يتحدث  فمرًة  مختلفاً،  يكون  أيضاً 
يقتضيه  ما  بحسب  الدور،  بصوت  ومرًة  املدرب،  بصوت 

السياق ويتطلبه يف اخليال والصف الواقعي.

ممكنات تعلم نشط للطلبة في دور، وفرص للتعلم عرب المنهاج والمواد الدراسية:

"إن مشروعًا من هذا النوع يعطي فرصًة ألن نسمَع صوَت الطالب والطالبات يف بالدنا، لكي يقولوا لنا ما املدرسة التي 
يريدونها”.

ميساء عيسى

سياق  يف  ووضُعهم  الطالب  ودور  املعلم  دور  يف  التحول 
متخيل بحضور الشكل الفني، يقود إلى حتوالت مختلفة، 
ويترك أثره يف مجاالت أخرى يف الصف، منها تعلم املواد 
واحلشو،  التلقني  عن  بعيداً  معها  والتعامل  الدراسية، 
البحث واالستكشاف  التعلم ممتعاً يف سياق من  فيصبح 
يشبه  ذلك يف سياق  وارتباط  املشكالت،  وحل  والتحدي 
واالجتماعي  الشخصي  التعلم  إلى  باإلضافة  احلياة. 
التجارب،  هذه  يف  الفني،  والشكل  احلياتية،  واملهارات 
ميكن أن جند غايات التعلم عبر املنهاج واضحًة ونشطة، 
سأورد  والتي  األمثلة  من  الكثير  التجارب  هذه  يف  جند 

بعضها على سبيل املثال وليس احلصر:

الدور . 1 داخل  من  الكتابة  املعلم  يفّعل  العربية  اللغة  يف 
فيُنتج الطلبة نصوصاً أدبية:

مبدٌع،  كاتٌب  )نور(  أّن  تذكروا  الطالب  من  »مجموعة 
هنا  فنرى  الكتابة،  يف  نور  بلغة  كثيراً  اهتموا  لهذا 
لم  الذين  الطلبة  هؤالء  كتابة  يف  لغوية  جماليات 
ر«  »التنمُّ فعله جتاه  ورّدات  نور  انفعاالت  على  يرّكزوا 

الذي يتعرض له، على اعتبار أّنه كاتب يكتب يف دفتره 
إبداعاته قبل وبعد ما تعرض له، فانشغل البعُض إذاً 
بإبداع ولغة الشخصية –)الدور( أكثر من القصة، ومن 
شعراً  كتَب  نوراً  أن  يتخيل  الذي  الطالب  أّن  املفارقة 
مثاًل، اضطر ألن يكتَب شعراً، مكتِشًفا يف ذاته ممكناٍت 

لغويًة لم يكن يدركها«.25
أو تعمل املعلمة يف اللغة اإلجنليزية على رفع مستوى . 2

اخلجل  مشكلة  على  والتغلب  احملادثة،  يف  الصف 
واخلوف من تعلم اللغة اإلجنليزية واستخدامها:

»لقد أتاح استخدام استراتيجية عباءة اخلبير الفرصَة 
للطالبات الستخدام اللغة اإلجنليزية يف املهام الواجب 
عملُها، حيث مت توظيف كافة املصطلحات والتراكيب 
أثناء  الفلسطيني  املنهاج  يف  منهن  املطلوبة  اللغوية 
سبيل  على  املتخيل،  العالم  يف  املختلفة  املهام  أدائهن 
املثال عندما تلقت الطالبات يف العالم املتخيل الرسالة 
من الزبون من أجل معرفة رؤيته ورغبته يف إعادة بناء 
ضمن  العمل  كخبيرات  عليهن  توجب  حيث  املدرسة، 
الكلمات  كافة  وتفسير  بترجمة  والقيام  مجموعات 
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واملصطلحات املستخدمة، من خالل استخدام مصادر 
لي  اتضح  وانترنت«26  قواميس  من  املختلفة  التعلم 
خالل التطبيق أن اهتمام الطالبات والتزامهن بالعمل 
هو  ملا  واستيعابهن  معرفتُهن  تطورت  كلما  تزايد  قد 
مطلوب، ما جعل دراسة املنهاج الدراسي جذابة وذات 
وكان  التعلم،  مركز عملية  الطالبات يف  ووضع  معنى، 
ذلك واضحاً عند مقارنة حتصيل الطالبات يف االختبار 
القبْلي ملهارات احملادثة باللغة االجنليزية باستجابتهن 

وحتصيلهن باالختبار البَْعدي«.27
تعلم . 3 الدرس يف  أهداف  املعلمة  تربط  الرياضيات  يف 

الهندسة يف احلياة، وبأسلوب مشوق تخوض الطالبات 
مغامراٍت للبحث وإجناز مهام يف العالم املتخيل تقود 

إلى تعلم الرياضيات وفهمها:.
إلى  العودة  ثم  الدراما،  تتوقف  احلطاب  مقابلة  »بعد 

غرفة الصف، الطالباُت مبساعدة املعلمة يعملن على 
املدرسي  املنهاج  خالل  من  الهندسية  املهمات  جتهيز 
واملصادر املختلفة األخرى، وذلك ملساعدة احلطاب يف 

السياق املتخيل«.28
على . 4 التربوي  املرشد  الدراما  تساعد  اإلرشاد  يف 

استكشاف ومعايشة املوضوع بعمق، ما يضع املشاركني 
حياتهم  بشأن  ويقررون  أنفسهم  يواجهون  مواقف  يف 

ومستقبلهم، لقد كتب أحد طالبه يف التجربة:
اآلخرين،  إلرضاء  لبسُت  قناع  من  كم   :)2( »طالب 
اآلن باستطاعتي خلَع قناع إرضاء والدي على حساب 
نحو  أجته  أن  مني  يريدون  هم  األكادميي،  هي  توجُّ
أما  قدراتي،  مع  يتناسب  ال  الذي  العلمي  التخصص 
َمن  وحدي  إنني  وأقولها  املراضاة  قناَع  فسأخلع  اآلن 

يحدد مستقبله«.29

المعلمون يكتشفون طالبهم . مواقف إبداعية . وممكنات مميزة لديهم:

"هي الدراما التي داعَبت مخيلتي وأيقنُت بأهميتها وبدأُت استخدامها، وكان حافزي الكبير لذلك ما تعلمُته يف املدرسة 
تني بزخٍم كبير من املعرفة والتطبيق”. الصيفية للدراما التي أمدَّ

دالية صالح

إلى جانب التغيُّر يف األدوار للمعلمني والطالب، وانفتاح 
املتخيلة،  السياقات  يف  التعلم  ممكنات  على  التجربة 
املعلمني  واستكشاف  احلياة،  وظروف  البشر  استكشاف 
والطالب ألنفسهم وخياراتهم فيها، وممكنات التعلم عبر 
الشكل الفني، تعلُّم يف املعرفة واملهارات والفهم واستكشاف 
املنهاج، ظهرت يف التجارب حلظاٌت من االنكشاف، حيث 
رأى املعلمون لدى طلبتهم ممكناٍت إبداعيًة لم يروها من 
استخدام  من  متكنهم  مساحاٍت  لهم  هيؤوا  حني  قبل، 
حماية  يف  عنها  والتعبير  وأفكاَرهم،  وطاقاتهم  فهمهم 
الدور، وانخفاض سلطة املعلم وارتفاع سلطتهم يف العالم 
املعلم  رؤية  وانكشاف يف  الدراما  املتخيل، استكشاف يف 

على معتقداته ووجهة نظره من الطلبة وإمكانياتهم:

التي . 1 واألسباب  وقدراتهم  األطفال  مواهب  اكتشاف 
أفكارهم  عن  والتعبير  املواهب  لهذه  ممارستهم  متنع 
ومشاعرهم، وذلك االنكشاف لم ينحصر يف رؤية املعلم 
فقط، بل الحظه معلمون آخرون، ما يعني أن أثر العمل 

ينتقل مع الطلبة إلى خارج حدود احلصة والصف:
والتسلط  الروتني  ولكن  موهوبون،  أشخاص  »الطلبة 

امليزة،  هذه  يُفقدهم  ما  هو  والسلطة  االجتماعي 
إعطائهم  بعد  أكثر حترراً  الصف أصبحوا  طلبة هذا 
املساحة، وبدأت تظهر مالمح اإلبداع واملوهبة عالنيًة، 
اللجان  لكافة  املتاِبعون  املعلمون  الحظه  أيضاً  وهذا 

املدرسية«.30
لترى . 2 املعلمة  رؤية  انكشفت  التجربة،  وضمن  وهنا، 

فترى  والوظائف،  واحلفظ  االختبارات  غير  أشياء 
حياة من التفاعل، هذا التفاعل ليس يف صف عادي، 
تركز  لم  االحتياجات اخلاصة،  ذوي  لطالبات من  إنه 
املعلمة على أنها رأتهن يكتنب أو يقرأن أو يحسنب أو 
يحفظن ويُرددن فقط، بل جتاوزن تلك الرؤية نحو ما 

هو أعمق:
»فضمن هذه التجربة كنت أرى طالباتي يفكرن، يعملن 
ويسارعن،  يتناقشن،  حلول،  عن  ويبحثن  بعضهن،  مع 

لن، ويقدمن أفكاراً، للمرة األولى«.31 ويختلفن، ويتأمَّ
أن . 3 للطفل  تسمح  أقل،  سلطة  يف  املعلمة  تظهر  وهنا 

هنا  املعلمة  أيضاً،  ويفاجئها  عنه  ويدافع  رأيه  يقدم 
كثيراً،  تظهر  ال  إبداعية  مساحات  إلى  بدورها  تنتقل 
فهي تتنقل يف عدة أدوار يف اخليال والواقع، فهي يف 
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الواقع مشرفة تربوية، تقدم منوذجاً مختلفاً للعمل يف 
ومنو  بشراكة  واملعلمني  املعلمات  مع  والتعامل  امليدان 
يف  أخرى  مرًة  سلطتها  عن  وتتنازل  مشترك،  مهني 
اخليال، فتمكن الطفل يف السياق املتخيل وهو يف دور 
لتقول  ورأيه،  فكرته  ليُثبت  )ال(  لها  يقول  أن  اخلبير 
وال  املسؤولية  يتحملون  واألطفال  منهم،  تتعلم  إنها 
يتنازلون عن أهدافهم. أن يقول الطالب)ال(، إنها كلمة 
ال نسمعها كثيراً يف الصف العادي، لقد وفر له الدور 

هذه القدرة وهذه املساحة واحلماية.
إضافَة  طالب  اقتراَح  كانت  اإلضافات،  من  »واحدةٌ 
كاميرا مرتبطة بالهاتف اجلوال داخل السيارة، وأخرى 
حساسات تضاف إلى السيارة مرتبطة بنظام التكييف، 
ففي حال وجود أشخاص داخل السيارة وانخفض معدل 
األكسجني أو ارتفعت احلرارة يُشغل نظام التكييف مع 
إدخال الهواء من اخلارج. انفعلت مع الفكرة وقلت: أو 
يفتح نوافذ السيارة، فرد الطفل قائاًل: ال، قد تتعرض 
السيارة باألطفال خلطر أكبر يف حال ُفتحت الشبابيك 
كالسرقة وغيره، كل هذا املستوى العميق من التفكير 
املستوى  لوال  تكون  لن  املتراوحة  األفكار  من  وغيره 
رغبة  كانت  وما  واالندماج....  االنخراط  من  العالي 
الكبيرة  األعداد  كتابة  تعلم  يف  )س(  الطفل  ومثابرة 

بالدور  انخراطه  عمق  على  مؤشراً  إال  خلفي  وسعيه 
وإحساسه العالي باملسؤولية«.32

يستحقون . 4 أنهم  ويرى  طالبه،  من  يتعلم  العلوم  ومعلم 
الثقة، وأن لديهم إمكانيات، لقد رآهم أصحاَب خبرة 
زالت  ما  الذي  الوقت  يف  أهدافهم،  عن  يتنازلون  وال 
مللئها فكرًة موجودة  أوعيًة بحاجة  الطالب  فكرة كون 

يف سياق التعليم التقليدي.
بهم،  أثق  أن  احلصة  تطبيق  أثناء  طلبتي  من  »تعلمُت 
الدور  معايشتهم  ومن خالل  مهماً،  شيئاً  ميلكون  ألنهم 
والنقاش الذي كان يدور بني بعضهم بعضاً، فرأيتهم حقاً 

كأصحاب خبرة يسعون إلى هدف وال يتنازلون عنه«.33
الضوء يف دهاليز وعي األطفال، كما عبر عنه املعلم، . 5

هذه  من  كان  أياً  اجلمال،  القدرة،  املوهبة،  احلكمة، 
األشياء، فهو شيء موجود لدى الطلبة، وقادرون على 
ويلتقطه،  يراه  يكتشفه،  هنا  املعلم  وإنتاجه.  صنعه 
تطويره،  استخراجه،  استكشافه،  على  ويساعدهم 
وليس منحه أو تعبئته يف آنية فارغة: »اآلن وأنا أسترجُع 
تلَك التجربة ثمَة فكرةٌ واحدة تشغلُني، وهي أّن كّل ما 
حدث من توتر وجمال واستكشاف هو من صنِع الطلبة، 
مشاعرهم،  خاصتي،  النظر  وجهة  صنعوا  الذين  هم 
ذاك  منهم،  أفكارهم، حياتهم، كل ما حدث هو شيءٌ 
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الضوء الغريب املوجود فعاًل يف عواملهم الداخلية، ولم 
يكونوا بحاجٍة ألكثر من سياٍق متخيل، لشيء ما، ألحد 

ما لينّقب عن الضوء يف دهاليز وعيهم«.34
»إنَت عايز إيه؟« هكذا سألت مروة. »إحنا هنحميك«، . 6

السياق  اجلميع.  أصغى  ثم  يوسف،  قاله  ما  هذا 
يضع هؤالء األطفال يف مواقف تنكشف فيها العدالة 
اإلنسانية الناصعة يف خيالهم، إنهم يجربون إنسانيتهم، 
أي  أو  العالم  يف  مكان  أي  يف  ويطورونها،  يختبرونها 
أو  لإلنسانية،  وأصدقاؤه  يوسف  فيه  انتصر  سياق 
هو  السياق  هذا  يف  املعلم  سيبقى  منها،  شيئاً  حموا 
الرغبة،  وهذه  الشعور  هذا  فيهم  اكتشف  من  أول 
وجعلها  واكتشافها  إنسانيتهم  اختبار  على  وساعدهم 

ملِهمًة لآلخرين:

والتي  املخيم،  يف  العاملني  أجمل  من  واحدة  »مروة، 
أن  حتاول  كانت  كبيرة،  بجدية  الدراما  تأخذ  كانت 
تسأل األحدب وسط احلمحمة الرهيبة »إنت مني؟«، 
أسئلًة  استغليت  لقد  صدق.  بكل  إيه؟«  عايز  »إنت 
وقتها  املساعدة!«  عايز  »أنا  معلومات  بإعطاء  مروة 
عن  فسأله  يتدخل،  بدأ  اللعبة،  يلعب  أن  يوسف  قرر 
»أنتم هتقتلوني زي ما  له:  ثانية، قلت  ماذا يريد مرة 
أهل القرية هيقتلوني!«، فرد بكل التعاطف يف العالم: 
بني  يحول  بدأ  ثم  هنحميك!«  إحنا  تخافش!  ما  »ال! 
زمالئه وبني االعتداء على األحدب، بدأ يطمئن عليه 
ويطمئنه.. لقد مرت حلظات من الهدوء املؤقت بسبب 
يوسف، أصغى فيها اجلميع وبدأوا االستجابة كيوسف، 

طرحوا أسئلة«.35

المحور الخامس: ممكنات التدخل في المجتمع، وتجاوز أسوار المدرسة

"يف هذه التجربة، إمنا نحن ُنعيد املجتمع إلى براءته، نستكشف ونحاور ونسائل بعفوية شبه مطلقة، خالية من أي 
حتفظات على مستوى الفعل، والصف ببراءته ُيحدث تغييرًا يف املجتمع على مستوى الفعل واملعنى”. 

عصمت زيد

منذ أقل من نصف قرن، قبل أن تطغى التكنولوجيا والقيم 
املادية، كان ملعلم املدرسة دوٌر كبير يف حياة الناس، كانت 
عة، وكان دور املعلم كبيراً،  املدرسة صغيرًة والصفوف ُمجمَّ
شهدُت يف حياتي كيف كان الناس يلجؤون للمعلم، يف حل 
والطقوس  املناسبات  يتقدمهم يف  كان  بعض مشكالتهم، 
االجتماعية والدينية، ويتحدث باسمهم، يسألونه عن أي 
موضوع، ويستشيرونه يف كل ُملّمة، كنت يف بعض الليالي 
جاء  البيت  يف  زائر  صوت  أسمع  وأنا  فراشي  يف  أغفو 
ليكتب رسالًة البنه أو أخيه يف الُغربة، لم أكن أفهم كثيراً 
ما كان يقول، وكأنه يتحدث إلى قريبه البعيد، بينما كان 
يقرأ  كان  أو  مكتوبة،  لرسالة  احلديث  ذلك  يحول  أبي 
رسالًة فيحولها حلديث مع الضيف، كأنه يقرأها بصوت 
كاتبها، كأن املعلم كان أباً روحياً للمجتمع، ووجوده ودوره 
كان بالنسبة للناس دوراً جوهرياً حني كان املعلم جزءاً من 

العيش.

اليوم ال يحتاج أحٌد للمعلم حتى يكتب له رسالة على ضوء 
الناس  يعد  لم  املجتمع  الكبيرة يف  التحوالت  سراج، ومع 
بحاجة لتلك الروح احلكيمة يف حياتهم، ولم يتقلص دور 
الناس واملجتمع فقط، أخشى أن  املعلم وتأثيره يف حياة 

املتشائمني  بعض  املدرسة،  يف  حتى  تأثيُره  تقلص  دوره 
يعتقدون أن مهنة التعليم هي من املهن املهددة باالنقراض، 
ولست هنا يف موضع املفاضلة، بني زمنني، وال أزكي ذلك 
بالزراعة،  االهتمام  إن  أحبه.  كنت  وإن  املاضي،  الزمن 
مثاًل، وحب الزراعة، ال يعني أن نتعلق باحملراث القدمي 
ونستعمله اليوم يف عصر التطور التكنولوجي واآلالت التي 
بانتقال احملراث  يتعلق  الوقت واجلهد. املوضوع ال  توفر 
القدمي إلى عصرنا اليوم، بل بانتقال قيمة ذلك احملراث 
املتمثلة باإلنتاج، هذا هو املعنى، نحن لم نترك احملراث 
القدمي، نحن فقدنا قيمة وجودنا كمنتجني، وابتلعتنا قيمة 
االستهالك. إذاً، ال أحد يرغب، بالطبع، أن نعود باملجتمع 
إلى زمن الكتاتيب وهيبة املعلم، إمنا نريد من ذلك الزمن 
العيش،  املعلم كعضو فاعل يف املجتمع وشريك يف  قيمة 
وسائل  وتعدد  التكنولوجيا،  وانتشار  الزمن  مرور  فمع 
الوصول  وسهولة  العمالقة،  البحث  ومحركات  التواصل، 
إليها، وكل تلك التحوالت يف العالم، حدثت حتوالٌت أخرى 
يف الثقافات، والقيم، وطرق العيش، وأخذت القيم املادية 
واالجتماعي.  اإلنساني  املعلم  دور  حساب  على  تطغى 
التربية بحاجة دائماً إلى مواكبة هذه التحوالت والتعامل 
معها، وذلك يتطلب أن يكون املعلم بقدر تلك التحوالت، 
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النجاح  على  والعزم  واملهارات  الرؤية  وميتلك  لها،  واعياً 
يف إثبات دوره عملياً يف مهنة ال غنى عنها، وإال فالنتيجة 
هي استمرار تراجع دور املعلم إلى كابوس، أن تأخذ اآللة 

مكانه يوماً ما، أرجو أن ال يحدث ذلك مطلقاً.

يف وسط كل تلك التحديات واملعيقات التي تبدو متشابكة 
مثل غابة، كيف ميكن للمعلم أن يبقى ظاهراً، مرئياً، يف 
الدور واألثر، يؤثر يف صّفه، أو يف املدرسة، أو املجتمع؟ 
املدرسة  حدود  يتخطى  عملهم  بأن  يؤمنون  املعلمون 
وأسوارها، وأن هذه مهمتهم، إلى أي مدى يحدث ذلك؟ 
السؤال األهم هو:  الذي نحتاجه،  السؤال  ليس هذا هو 

كيف ميكن أن يحدث ذلك؟

املعلمون محاَصرون يف وظيفة مهامها الصفية والكتابية 
التي  املشاكل  من  والكثير  إدارية،  متطلبات  ولها  كثيرة، 
نعرفها جيداً، والتي لن متنح املعلم الفرصة ليتدخل حتى 
الورقة طوال  لكن يف هذه  بأفعال غير مكررة،  يف صفه 
الوقت هناك مالمح معلم تتجلى، يتكون ويظهر بتفاصيل 
واضحة، صفاته األصيلة، وأفعاله املغايرة، يحمل فلسفة 
ورؤية، يتدرب على مهارات وأساليب، يؤمن بدوره ومهنته، 
يدرك حتوالت املجتمع، ولديه من العزم والطاقة ما يدفعه 
لالستمرار. إن معلماً بهذا احلجم من التطلعات واإلرادة 
العالم،  التأثير يف  على إحداث  والصفات، سيكون قادراً 
واسترداد القيمة اإلنسانية بكونه شريكاً يف العيش ومعلَم 
حياة، وبالتأكيد يتطلب هذا األمر طاقًة عالية وتضحيات، 

وعزماً قوياً، وصبراً، وقوًة مساِندة.

ميكن  قريب  بعُضها  مستويات،  يف  يتمثل  والتغيير  األثر 
أن نلحظه ونتأمله ونتعلم منه، وبعُضها بعيد رمبا يحتاج 
املعلمني  فإن  القريب  التأثير  مستوى  على  كامل.  جليل 
وأحياناً  الصف،  خارج  حدود  يف  بتدخالتهم  يتفاعلون 
خارج املدرسة، وعلى مستوى التأثير البعيد فإن املعلمني 
ويعملون  رؤيًة  يحملون  أنهم  األمل  حضرة  يف  يعملون 

لتحقيقها فيما يرونه مستقباًل، ويستعدون له.

تدخالت مباشرة:
عمل يف مشاريع على مستوى املدرسة واملجتمع احمللي. . 1

يف هذه التجربة يشرك املعلم معه يف التجربة معلمني 
وفنانني من املجتمع احمللي، ويف مؤسسة من مؤسسات 
املجتمع، والتجربة مستلَهمة من جتربة عاملية: »أيضاً 

الدراما مصممة بحيث يشارك فيها معلمون مختلفون، 
أولى  تسبق  )التي  التأسيسية  يف اخلطوات  خصوصاً 
التي  الزبون(  رسالة  تلّقي  حلظة  الدراما:  حلظات 
تأطيرنا يف دور  ثم مرحلة  املكان ونحييه،  نخلق فيها 
يف  املعلمني  بني  التعاون  فكرة  مستلهماً  الصحافيني، 
جتارب ريجيو إمييليا و5×5×5= إبداع. ......... شارك 
تتراوح  وصديقة  صديقاً   25 حوالي  الدراما  هذه  يف 
للمتطوعني  باإلضافة  سنة،  و13   10 بني  أعمارهم 
الـ40  العدد  )ليتجاوز  املخيم  إدارة  على  والقائمني 
وتعلم  عالية  وبنّدية  كبير  بتفاعل  شاركوا  أحياناً(، 

مشترك حقيقي«.36
»يف املدرسة كان األثر واضحاً على العديد من الزمالء، 
من خالل ما تناقله الطلبة من ردود فعل على احلصص 
اخلبير.....  عباءة  فيها  استخدمنا  التي  الصفية 
البّناء،  الفضول  التشجيع اإليجابي منهم، مع  فوجدنا 
الدراما  استخدام  على  للتعرف  الفضول  أثارهم  وقد 
حوارية  جلسة  فكانت  الصفية،  الغرفة  يف  التعليمية 
حول الدراما وأهدافها وكيفية اسغالل قدرات الطلبة 
ومهاراتهم وتطويرها نحو هدف إنساني عميق أو قيمة 

إنسانية«.37
بيئتهن  مع  يتعاملن  نشاطاً،  أكثر  أصبحن  »الطالبات 
االجتماعية، اعتدن أن يكنَّ صريحاٍت مع أنفسهن وبدأ 

خوُفهن من ارتكاب األخطاء يقل بالتدريج«.38
عملهم . 2 وتسهيل  للمساعدة  األمور  أولياء  إشراك 

وتقييم النتائج. حول العمل اإلرشادي وقضايا متعلقة 
بالطالب واملادة الدراسية: »طلبة هذا الصف أصبحوا 
أكثر حترراً بعد إعطائهم املساحة، وبدأت تظهر مالمح 
املعلمون  أيضاً الحظه  واملوهبة عالنية، وهذا  اإلبداع 
يف  املشاركة  وكّم  املدرسية،  اللجان  لكافة  املتابعون 
قبل طلبة  الصُعد من  كافة  املدرسية، وعلى  األنشطة 
هذا الصف، ما جعل الرغبة عند بعض الزمالء املعلمني 
استخدام هذا األسلوب. أكد لي كل من تواصلت معهم 
أن التغيير ملموس، حيث ذكر لي أحد أولياء األمور أن 
والتواصل  االندماج  من  عالية  درجة  على  أصبح  ابنه 
األقارب،  ومحيط  األسرة  داخل  الراقي  االجتماعي 
كان  أن  بعد  االجتماعية،  مناسباتهم  كافة  وحضور 

ممتنعاً عن هذا النمط من العالقات«.39
أخرى،  مرة  اختياره  عن  ودافع  لوالديه  توجه  »فعاًل 
معه  االتفاق  يعقد  كي  املدرسة  إلى  والده  أحضر  بل 

أمامي«.40
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تدريب معلمني آخرين، إدارة ورشات يف املجتمع احمللي: . 3
من ضمن املتطلبات التي تقدم يف برنامج الدراما، أن 
أو مجتمعه  بعقد ورشة عمل يف مدرسته  املعلم  يقوم 
الوقت  طوال  فالعملية  التجربة،  عن  ويكتب  احمللي 

تشاركية، وهي نوعية أيضاً وغير منطية.
مبعزل  املعلمني  تدريب  يف  استراتيجياتي  تعد  »لم 
عما تعلمتُه يف الدراما، الكثير من األنشطة الدرامية 
ساعدتني يف التأثير بشكل عميق يف املتدربني، طبقتُها 
مع املعلمني يف لقاءات التدريب على صعيد التدريب«.41
عباءة  دراما  دورة  يف  املشاركة  يف  الفكرة  »طرحنا 
الرغبة،  املشاركة حسب  لتكون  املدارس،  اخلبير على 
مع  بدأنا  ومعلمة،  معلماً  وعشرون  خمسة  فانضم 
املجموعة بتطبيق خطة حول حديقة احليوان، انخرط 
وبالرغم من ظروف  األنشطة،  تام يف  املعلمون بشكل 
الصيام والتعب، إال أن مستوى اهتمامهم كاٍف لتحدي 
االنخراط  من  املستوى  هذا  وحتقيق  املعيقات  كل 

والتفاعل«.42
»استعنُت يف توظيف الدراما مبتدربة تدّرس باجلامعة 

لتؤدي دور العصفورة، وتشاركني التطبيق«.43
»كما أن نقل التعلم للبيت كان له أجمل األثر يف عملي، 
حيث أخبرتني إحدى الطالبات أنها طلبت من والدتها 

مساعدتها للتخلص من األفعى«.44
إشراك مديريات التربية والتعليم يف املشاريع: »ووصل . 4

القسم  رئيسة  أعربت  حيث  للجميع،  الصدى  هذا 
السياق  يف  بالدراما  إعجابهم  عن  التربية  ومدير 
التعلمي، ورغبتهم يف توسيع مشاركة املزيد من املعلمني 
يف الدراما«.45 وعلى مستوى مديريات التربية والتعليم 
التعليم  الدراما يف  يف معظم احملافظات فإن توظيف 
واهتماماً، حيث  ترحيباً  تلقى  املعلمني  وقصص جناح 
يشارك مديروها يف أنشطة املعلمني واملشاركة يف ورش 

العمل وحضور املعارض.
احمللي . 5 املستوى  على  والبحوث  املعارض  يف  املشاركة 

شارك  وعاملية:  محلية  مجالت  يف  والنشر  والدولي، 
محلية،  ومشاريع  مبادرات  يف  واملعلمات  املعلمون 
منها مبادرات على مستوى الوطن، ومن األمثلة عليها 
روند  املعلمة  أنتجت  حيث  العدد،  هذا  يف  جتربتان 
تعليم  يف  الدراما  توظيف  يف  جتربتها  بعد  املصري 
والتطبيق  املشروع  لنتائج  علمياً  معرضاً  الرياضيات 
مديرية  مدير  املعرض  حضر  وقد  الطالبات،  وإجناز 
»القطان«  من  وباحث  اخلليل،  وسط  وتعليم  تربية 

والهيئة التدريسية للمدرسة، وأولياء أمور، كما شاركت 
للرياضيات  الفلسطينية  للهيئة  لألبحاث  مسابقة  يف 
)رفاه(، كذلك مبادرة املعلمة ميساء عيسى يف توظيف 
الصف  طالبات  حتصيل  مستوى  لرفع  اخلبير  عباءة 
احلادي عشر ودافعيتهن يف تعلم مهارات احملادثة للغة 
والتميز  اإلجناز  جلائزة  ترشحت  والتي  اإلجنليزية، 
من  العديد  إلى  باإلضافة   ،2019 للعام  التعليم  لدعم 
واألوراق  واملديريات،  املدارس  سياق  يف  اإلجنازات 

املنشورة يف مجالت محلية وعربية وعاملية.

ومن النتائج التي ظهرت يف مجتمع املعلمني، والبرنامج، 
املعلمني  نشاط  خالل  العام  والتعليم  التربية  وسياق 

وحركتهم:
مدربني -  إلى  البرنامج  يف  متدربني  من  معلمني  حتول 

ملعلمني آخرين، يساهمون يف قيادة البرنامج.
البرنامج ميتد ويتسع، ويشهد تنوعاً وتوزيعاً جغرافياً، - 

وهو أصاًل يضم معلمني من الوطن العربي.
يف -  ودكتوراه  ماجستير  ورسائل  وأبحاث  دراسات 

التخصص ملعلمني انخرطوا يف البرنامج.
على -  ومؤسسات  كأفراد  املعلمني  من  كبير  إقبال 

البرنامج.
مع -  التعاقد  يف  فعلياً  والتعليم  التربية  وزارة  رغبة 

املؤسسة، للعمل على مشروع مشترك يقوم على تدريب 
مدربني يف موضوع الدراما.

أرشيف كامل ضخم من التجارب والكتابات واملقاالت - 
والصور.

يف -  الدراما  حقل  يف  ومتخصصة  متنوعة  ترجمات 
التعليم.

تطور لدى املعلمني يف اجلانب النظري والتطبيقي.- 
عمل املعلمني الفلسطينيني مع خبراء أجانب.- 
تواصل مستمر مع املعلمني لسنوات طويلة.- 

إضافة إلى الكثير من التجارب والقصص والتحوالت التي 
حدثت مع األطفال واملعلمني.

 وعلى الرغم من إمكانيات املعلمني احملدودة، وانحصار 
كان  ومهما  كوظيفة،  املدرسة  داخل  التدريس  يف  دورهم 
حجم التدخل وأشكاله، من امللفت أن تشغل هذه الفكرة 
من  جزء  أنهم  يشعروا  وأن  مبهنتهم،  املؤمنني  املعلمني 
مجتمع أكبر وأن دورهم أكبر من حدود الصف. يف هذه 
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التجارب نرى بعض التدخالت للتأثير يف مجتمع الطالب 
اختراقات  يف  أيضاً  املجتمع  ويف  املدرسة  يف  واملعلمني 
خارج حدود املدرسة، كأنها مدرسة بال أسوار استعادت 
عالقتها باملجتمع احمللي، ونحن نسعى لتطوير مشاريع مع 
الصف تنتقل إلى مجتمع املدرسة واملجتمع العام كمشروع 
يبدأ من اخليال ويصبح حقيقياً. إن مجتمع املعلمني يف 
كجزء  املعلمني  يف  مؤثر  ذاته  بحد  هو  الدراما  برنامج 
وأهمية  بقيمة  املعلمون  يشعر  خالله  من  املجتمع،  من 
دورهم اإلنساني واالجتماعي، ويعيد لهم الثقة بأنفسهم 
كمحاورين فاعلني، ويف إطار هذا املجتمع املصغر يشعر 

املعلمون باألمان، والثقة يف قدراتهم.

كلمة ليست أخرية ... نحن هنا وأكرث
املعلم  نتاج جتربة  بالعيش«46هي  امللتصقة  »الكتابة  هذه 
حيث  املمكن،  يف  وتدخالتهم  املعلمني  وفعل  والصف، 
تأخذنا التجربة للعيش والتأمل والتساؤل والكتابة، وهي 
املعلمون  يعيش  حيث  األكبر،  للتجربة  وصدى  امتداد 
والتساؤل  التأمل  لهم  فتتيح  بالكتابة،  التجربة  أيضاً 
وفعل جديد،  أوسع  أفق  على  والتجربة  اخليال  وانفتاح 
تركيبها  ويعيدون  والكتابة،  باملعايشة  التجربة  يفككون 

أكبر  نحو جتربة  سقالة  منها  بنوا  وقد  مختلف،  بشكل 
هذا  أن  أرى  أخرى،  مرًة  أقوى.  وشغف  أعمق  ووعي 
العدد يشهد حلظة ميالد حقيقية جديدة لبعض ما كنا 
مستعدين له وكنا نراه، حني نقدم مجموعة من جتارب 
املعلمات واملعلمني يف ميادين عملهم وبأقالمهم، ليست 
التجارب  وليست  األخيرة،  تكون  ولن  األولى،  التجارب 
التي  التجارب  من  املئات  بل  العشرات  فهناك  املثالية، 
سياق  الدراما يف  برنامج  التجريب يف  سياق  نُفذت يف 
بها،  ارتبط  وما  الصيفية  املدرسة  يف  املتمثل  تعلمي، 
املكتوبة  املعلمني  أعمال  جلميع  كامل  أرشيف  وهناك 
كمتطلبات يف البرنامج ومتطلبات تخرج. ما أعنيه أنها 
التجربة األولى للمعلمني يف نشر جتاربهم يف صفوفهم، 
شجاعة  يتطلب  بالنشر  التجربة  مشاركة  أن  شك  وال 
مناذج،  أنها  التجارب  هذه  أصحاب  يزعم  ال  عالية. 
لكنها دون شك جتارب حقيقية، عاشوها بكل تفاصيلها 
بالكد والعرق والكثير من احليرة والتردد والقلق أحياناً، 
إنها  أخرى.  أحياناً  والتعلم  باإلجناز  والسعادة  والشغف 
تنبض بالروح ملعلمات ومعلمني يناضلون من أجل تكونهم 
وتكون طالبهم، يف محاولة جلعل عملهم مؤطراً يف أُطر 
فكرية، وأن يكون أكثر عمقاً ونضجاً، عند ارتباطه بالفعل 
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يحاولون  معلمون  العملية،  واخلبرة  بالتجارب  املغاير 
العمل يف إطار النظر إلى التدريس كعلم وفن، ويتحملون 
بجهد منهم مسؤولية منوهم املهني، ويراجعون ويتأملون 
ممارساتهم ومعتقداتهم على الدوام. إنها صوت املعلمات 

واملعلمني الذي يعلو ليقول نحن هنا.... وأكثر.

املعلمات  من  األعزاء  والزمالء  للزميالت  كبيرة  شكراً 

واملعلمني الذي بذلوا جهداً عظيماً، وشجاعة كبيرة لتقدمي 
والصعوبات،  التحديات  كل  رغم  العدد  هذا  جتاربهم يف 
مجموعة  على  عدد  كل  يحتوي  أن  نحو  أولى  كخطوة 
جديدة من التجارب ملعلمني آخرين، وأن نستمر يف العمل 
ممارستنا،  يف  والبحث  والتكون  والكتابة  التجريب  على 
مشاركة  يف  وآرائكم  اقتراحاتكم  انتظار  يف  نحن  ودائماً 

التجارب وتطويرها.

الهوامش:

1 إميانويل كانت أو إميانويل كانط )باألملانية: Immanuel Kant(: هو فيلسوف أملاني من القرن الثامن عشر )1724 - 1804(. عاش كل حياته يف مدينة 
كونيغسبرغ )جبل امللك( يف مملكة بروسيا. كان آخر الفالسفة املؤثرين يف الثقافة األوروبية احلديثة، وأحد أهم الفالسفة الذين كتبوا يف نظرية املعرفة 
الكالسيكية. كان إميانويل كانط آخر فالسفة عصر التنوير الذي بدأ باملفكرين البريطانيني جون لوك وجورج بيركلي وديفيد هيوم. )املصدر: ويكيبيديا، 

بتاريخ: 2019/10/14(.
2 من مقالة إميانويل كانط املشهورة لإلجابة على سؤال ما هو التنوير؟ كوينجسبرج/بروسيا، يف 30 شباط 1784، نقاًل عن املوقع اإللكتروني )نواقيس( 

https://nawaqees.com، بتاريخ 2019/10/14.
3 الفجوة: هي مصطلح يعود للكاتب )إدوارد بوند( وهو كاتب مسرحي إجنليزي معاصر ومخرج مسرحي وشاعر، والفجوة هي: الفرصة التي منتلك فيها 
أنفسنا لنصنع املعاني، وتفتح هذه الفجوة عن طريق حدث الدراما، وعندما ال نفعل ذلك ستقوم قوى السلطة مثل اإلعالم والدين والسياسة وغيرها التي 

تتنافس فيما بينها، بتفسير الواقع وتأويل العالم لنا مللء الفجوة )ديفيس، 2016(.
4 دوروثي هيثكوت )1929 -تشرين األول 2011( بدأت حياتها عاملة يف مصنع للنسيج، ومن ثم اجتهت إلى املسرح، وحتولت إلى التعليم، وقد وظفت الدراما 
يف مجال تعليمها. تعتبر دوروثي مبتكرة نهج "عباءة اخلبير"، وهو نهج ميزج ما بني الدراما والتعليم عبر فكرة تخطيط املشروع وبنائه. عملت يف العديد 
من اجلامعات يف بريطانيا واخلارج، وأّلفت العديد من الكتب واملقاالت األكادميية، وتعتبر رائدة يف هذا احلقل. املصدر: برنامج البحث والتطوير التربوي/

مؤسسة عبد احملسن القطان، رام اهلل /فلسطني.
5 أالن دونو )Alain Deneault(، أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية املعاصر، جامعة كيبيك الكندية، وهو يف نهاية عقده الرابع من العمر، صدر كتابه )نظام 

التفاهة( باللغة الفرنسية العام 2017.
6 عباس، جعفر )2019(. التفاهة صارت أيديولوجيا، موقع عربي21 )arabi21.com/story/108987(، أُخذت عن النت بتاريخ 2019/10/5.

7 انظر يف هذا العدد: أريج موسى، )أثر اخليال يف املعلمة واألطفال(
8 انظر يف هذا العدد: سماح ريحان، )معلمة تستكشف مبعية طالبها(
9 انظر يف هذا العدد: أريج موسى، )أثر اخليال يف املعلمة واألطفال(
10 انظر يف هذا العدد: دالية صالح، )فضاء الدراما وعملية التعلم(

11 انظر يف هذا العدد: سحر زماعرة، )من احلاجة إلى اإلبداع، دور مختلف للمشرفة التربوية(
12 انظر يف هذا العدد: زياد يازجني، )أكبر بكثير من مساحة غرفة صفية(

13 انظر يف هذا العدد: سهام قرعاوي، )يف غرفة املصادر ... كيف تساعد الدراما املعلمة يف صف ذوي االحتياجات اخلاصة(
14 انظر يف هذا العدد: روند املصري، )إقليدس وفيثاغورس يف اخلليل(
15 انظر يف هذا العدد: سماح ريحان، )معلمة تستكشف مبعية طالبها(

16 انظر يف هذا العدد: سحر زماعرة، )من احلاجة إلى اإلبداع، دور مختلف للمشرفة التربوية(
17 انظر يف هذا العدد: أريج موسى، )أثر اخليال يف املعلمة واألطفال(.

18 انظر يف هذا العدد: روند املصري، )إقليدس وفيثاغورس يف اخلليل(.
19 انظر يف هذا العدد: أريج موسى، )أثر اخليال يف املعلمة واألطفال(.

20 انظر يف هذا العدد: دالية صالح، )فضاء الدراما وعملية التعلم(.
21 انظر يف هذا العدد: غسان نداف، )اللغة كممارسة للحياة ... أن نكتب يعني: أن نعيش!(.

22 انظر يف هذا العدد: ميساء أبو نعمة، )عباءة اخلبير ... فرص وممكنات لتعلم اللغة(.
23 املصدر نفسه.

24 انظر يف هذا العدد: روند املصري، )إقليدس وفيثاغورس يف اخلليل(.
25 انظر يف هذا العدد: ثائر صالح، )الدراما يف اإلرشاد وحتديات يف قضايا اجتماعية(.
26 انظر يف هذا العدد: ثائر صالح، )الدراما يف اإلرشاد وحتديات يف قضايا اجتماعية(.

27 انظر يف هذا العدد: سهام قرعاوي، )يف غرفة املصادر ... كيف تساعد الدراما املعلمة يف صف ذوي االحتياجات اخلاصة(.
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28 انظر يف هذا العدد: سحر زماعرة، )من احلاجة إلى اإلبداع، دور مختلف للمشرفة التربوية(.
29 انظر يف هذا العدد: زياد يازجني، )أكبر بكثير من مساحة غرفة صفية(.

30 انظر يف هذا العدد: غسان نداف، )اللغة كممارسة للحياة ... أن نكتب يعني: أن نعيش!(.
31 انظر يف هذا العدد: مهند حاج، )تعلّم عند خط األفق... الدراما كتدريب على اجلسارة يف التجربة واالستكشاف(.
32 انظر يف هذا العدد: مهند حاج، )تعلّم عند خط األفق.. الدراما كتدريب على اجلسارة يف التجربة واالستكشاف(

33 انظر يف هذا العدد: زياد يازجني، )أكبر بكثير من مساحة غرفة صفية(.
34 انظر يف هذا العدد: روند املصري، )إقليدس وفيثاغورس يف اخلليل(.

35 انظر يف هذا العدد: ثائر صالح، )الدراما يف اإلرشاد وحتديات يف قضايا اجتماعية(.
36 املصدر نفسه.

37 انظر يف هذا العدد: سحر زماعرة )من احلاجة إلى اإلبداع، دور مختلف للمشرفة التربوية(.
38 املصدر نفسه.

39 انظر يف هذا العدد: أريج موسى، )أثر اخليال يف املعلمة واألطفال(.
40 املصدر نفسه.

41 انظر يف هذا العدد: سحر زماعرة )من احلاجة إلى اإلبداع، دور مختلف للمشرفة التربوية(.
42 انظر يف هذا العدد: غسان نداف، )اللغة كممارسة للحياة ... أن نكتب يعني: أن نعيش!(.
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