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عندما كنُت صغيرة، شاهدت آلة للتنقل عبر الزمن يف أحد برامج الرسوم املتحركة، حيث كان األشخاص يتنقلون من 
ل فيه إلى كل العوالم  مكان إلى آخر، ومن زمن إلى آخر باستخدام آلة الزمن. ولم أكن أتوقع أن يأتي اليوم الذي أتنقَّ
واألزمنة وأنا يف مكاني وزماني، دون استخدام اآللة، إمنا باستخدام الدراما واخليال، حيث نبحث عن حلول للمشاكل، 

ونعيش مواقَف حدثت وحتدث يف أماكَن وأزمنة متعددة.

أثر الخيال
في المعلمة واألطفال
استكشاف يف معاني احلقوق، احلرية، الظلم، املقاومة،
وتوظيف مهارات إبداعية للغة يف درس العصفورة واألفعى
)دراما تكونية ألطفال بعمر 7 سنوات(

أريج موسى

الفنان الحقيقي وخيال األطفال
أول دور قمت به عندما كنت صغيرة، دور األُم مع دميتها، 
كنت أُعامل دميتي البالستيكية كأنها طفل حقيقي، كنت 
أسمع صوت ضحكتها عندما أكون مسرورة، وكنت أسمع 
صوت بكائها عندما أتخيل أنها جائعة أو مريضة، وكنت 
بتحريكها  أقوم  عندما  وحركاتها  قدميها  سير  آثار  أرى 
لألمام وللخلف، وهذا يذّكرني مبقولة سمعتها أن الفنان 
احلقيقي هو الذي يُسمعك كركرة الطفل بالرغم من أنك 
ال تسمعها، وهو الذي يُريك أثر الطير يف السماء بالرغم 
اللحظة  أنتظر  فكنت  الروضة،  يف  أما  تراه.  ال  أنك  من 
التي نذهب فيها إلى غرفة األلعاب ألُمسك أدواِت الطبيب 
وألعاَب التركيب والدمية العروسة، لكن يف املدرسة ال أتذكر 
يوماً أن املعلمة جعلتنا نؤدي دوراً أو مُنسك لعبة، غير قول 
املعلمة: )من يقلّد لنا صوَت الديك أو العصفور؟؟( لقد كان 

تعلُّمنا معظم الوقت باحلفظ والتلقني.

وعندما كنت يف اجلامعة سمعت عن التدريس والدراما، 
له معرفٌة  أن من يطبق هذا األسلوب ليس  أعتبر  وكنت 

بالتعليم، وأنه يضيع وقته ووقت الطالب يف أمر ال قيمه 
له، وأنهم يهدفون لتدمير الطالب بجعلهم ميثلون بعيداً 
عن املنهاج. ثم بعد أن عملت بديلًة يف مدرسة حكومية، 
داخلًة  وُدمًى  ألعاباً  بيديها  مُتسك  املعلمات  إحدى  رأيت 
للصف، عندها طلبت منها أن أحضر حصتها، وقد كانت 
املرة األولى التي أرى فيها هذا النوع من التعليم )باللعب 
والدراما(، وعندما ناقشتُها أخبرتني بأن طالبها ينتظرون 
التعليمي ممتاز.  مستواهم  وأن  الصبر،  بفارغ  حصصها 
منذ تلك اللحظة بدأت أفكر بتطبيق هذا األسلوب، وقد 
شاهدت تطوراً ملحوظاً مبستوى الطالب، حتى أنني كنت 
أشعر بفرحة وتغيير كبيرين يف أسلوب تعليمي للطالب، 
وشاهدت  اإلنترنت،  يف  املوضوع  هذا  عن  أبحث  وبدأت 
مناذج من احلصص التي تنفذ بأسلوب الدراما، وشاركت 

بدورات املسرح بتكليف من مديرية التربية والتعليم.

حيث  للدراما،  الصيفية  املدرسة  يف  مشاركتي  كانت  ثم 
ما  الدراما،  عن  املفقود  الكنز  أمسكت  بأنني  شعرت 
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دفعني إلى أن أخوض هذه التجربة وأتعلم الدراما بشكلها 
املختلف. كانت بدايُة معرفتي باملدرسة الصيفية من خالل 
كتاب وصل إلى املدرسة عن طريق مكتب مديرية التربية 
والتعليم، وقمت بالسؤال واالستفسار حول املدرسة ممن 
للبحث  باإلنترنت  إنني استعنت  التجربة، كما  بهذه  مروا 
عن تساؤالتي حول هذه املؤسسة واملدرسة، وما جذبني 
لالطالع على هذه املدرسة هو -أوالً- جتربتي مع طلبتي 
عندما كنت أظن أن الدراما هي أن يقلّد الطلبة صوتاً أو 
أصوات  أو  األطفال،  أو  كاحليوانات  معني،  لشيء  حركة 
منهم  أطلب  أن  أو  وغيرها،  والرصاص  واألفعى  الرياح 
دون  حفظوه،  كما  يذكروه  وأن  الدرس،  من  نص  حفظ 
االلتفات إلى أي شيء آخر كنفسية الطالب أو رأيه، وثانياً 
املدرسي مع جهات مختلفة  املسرح  دورات  مشاركتي يف 
ومدربني مختلفني، فكان ظني أن الدراما واملسرح شيءٌ 

واحد ال ميكن جتزئته.

قدمت الطلب، ثم كانت املرحلة الثانية بعد قبول طلبي، 
كانت  والتي  للمقابلة،  للذهاب  بي  االتصال  مت  حيث 
مختلفة عن جميع املقابالت التي أجريتها، فقد كنت أظن 
األسئلة  ستطرح  أشخاص  ثالثة  من  املكونة  اللجنة  أن 

من  وغيرها  الدراما  ومفهوم  املؤسسة  عن  فردي  بشكل 
من  طلبوا  عندما  كانت  الدهشة  ولكن  املعهودة،  األسئلة 
اجلميع الدخول إلى القاعة، فكانت ورشة عمل حقيقية، 
والقراءة  واملغامرة  واالستكشاف  التعلم  من  الكثير  فيها 
والكتابة والتأمل، تساءلت: إذا كان كل ذلك يف ورشة أولية 
إذاً؟!  الكاملة  املساقات  ستكون  فكيف  وتعارف،  كمقابلة 
وبالفعل كانت مشاركتي يف املدرسة الصيفية، ومت قبولي 
للمشاركة، وخالل مشاركتي يف املستويات الثالثة حملت 
الكثير من اخلبرة واملعرفة واملهارات واألفكار، والكثير من 
القصص واحلكايات والتأمالت التي ال ميكن أن أحتدث 
عنها جميعها، وال ميكنني أن أعبر عن كل شيء يف هذه 

التجربة، فلديَّ الكثير ألقوله عنها.

وأثرها  الصيفية  المدرسة  في  مشاركتي 
علّي كمعلمة

لقد عززت مشاركتي يف املدرسة الصيفية ثقتي بنفسي، 
بها  أسمع  لم  التي  املعلومات  من  هائاًل  كماً  لي  ووفَرت 
جوانب  يف  تعلمته  ما  توظيف  على  وساعدتني  قبل،  من 
احلياة املختلفة، سواء على صعيد التعليم، أو صعيد العمل 
جتارب  من  استفدت  أنني  كما  االجتماعية،  احلياة  أو 
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حياتهم  ظروف  عن  احلديث  أثناء  وخبراتهم  اآلخرين 
ما  العربية،  الدول  بني  جمعت  أنها  كما  مناحيها،  بكافة 
جعلنا نّطلع على حياة وأفكار وخبرات أولئك األشخاص، 

كٌل حسب بلده.

لقد أتاحت لي الدراما مدخاًل جديداً يف تعليم األطفال 
املرتبط بلعبهم، حيث إن الدراما يف التعليم تبني حقيقة 
عند  لعبه.  أثناء  سجّيته  على  يتصرف  وجتعله  الطفل، 
الطاقة  كمية  نعلم  يلعبون،  وهم  لألطفال  مشاهدتنا 
والطالقة لديهم، سواء عندما يقومون بتقليد كالم شخص 
قيود  أي من غير  توجيه وضبط،  أي  دون  أسلوبه  أو  ما 
لنا ضرورة  يؤكد  وهذا  ولعبهم،  وتفكيرهم  تقّيد حريتهم 
يجب  كما  معني،  دور  أداء  أثناء  لألطفال  احلرية  توفير 

االستماع إلى آرائهم وانتقاداتهم.

أفكار  تطورت  الصيفية،  املدرسة  يف  تواجدي  خالل 
اآلخرين  من جتارب  سمعته  ما  خالل  من  لدي،  جديدة 
يف العملية التعليمية، رغم اختالف التخصصات والبيئات 
مفهوم  نقلت  أنها  كما  الثقافية،  واخلبرات  االجتماعية 
إلى  عندي،  معني  شيء  على  مرتكزاً  كان  الذي  الدراما 
مفهوم أشمل وأجمل وأعم، نقلتني إلى عالم اخليال الذي 
كنت أظنه تفاهاٍت وأن الشخص أو الطالب الذي له خياٌل 
واسع هو شخص مريض، فأدركت أن عالم اخليال ميكن 
على  والعمل  مت حتقيقه  إذا  أجمل  الواقع  من  يجعل  أن 
تطويره يف جوانب احلياة املختلفة للصغار والكبار، فطاملا 
كنت أظن عالَم اخليال عامَلاً فارغاً بكل محتوياته ال ميكن 
خياله  الذي  الطالب  أن  أظن  كنت  التعليم،  استغالله يف 
واسع هو طالب شارٌد عن احلصة وال ضرورة لوجوده يف 
الصف، لكن عندما استخدمت الدراما يف التعليم بدأت 
أشاهد أن صمت هذا الطالب وشروده وراءه عالَم كبير. 
الطالب يف  العالم من خالل مشاركة  بدأت أشاهد هذا 
أداء األدوار، وقد أدهشتني اقتراحات الطالب عندما كنا 
نبحث عن طريقة إلطالق سراح الطالب )العصفور(، فكان 
أذكى مما توقعت، وبعض الطالب أصبحت لديهم القدرةُ 
انطوائيني  أشخاصاً  كانوا  بعدما  اآلخرين  مواجهة  على 
أنفسهم،  عن  للدفاع  اجلرأة  لديهم  وليست  ومنعزلني، 
اخلبير،  عباءة  اعتماد  خالل  من  بتشجيعهم  فبدأت 
إليه،  ملا توصلوا  وتكليفهم مبهمات معينة، ومت االستماع 
فجعلتني اكتشف منحًى جديداً يف كيفية مشاركة األطفال 

كباراً وصغاراً يف أسلوب الدراما.

وال بد من مواجهة التحديات واملعيقات التي واجهتها، والتي 
كان من أصعبها كيفية طرح األفكار واملواضيع اجلديدة، 
التعليمي،  الصعيد  أو  االجتماعي  الصعيد  على  سواء 
كمدرسة وأولياء أمور ومدير مدرسة، ومدى تقبلهم للدراما 
أثناء شرح أو سير احلصص، وهل سأستطيع توفير البيئة 
التعليمية للدراما؟ وهل ستكون إيجابياتها واضحة؟ وهل 
سيؤثر ذلك على بعض الطلبة؟ وهل سأمتكن من رؤية ما 
هو مخزون يف نفسية الطلبة وخيالهم؟ وهل سيؤثر مفهوم 

اخليال على نظرتي ألفكار اآلخرين؟

عند عودتي بدأت بتجربة ما تعلمته، واستخدمت الدراما يف 
بيتي مع أطفالنا ومع األهل والزميالت، ومع كل من عرفت، ويف 
كل مرة وموقف كنت أخرج بالكثير من الدراما وعن الدراما 
أيضاً، فهي ليست مقيدة ال مبكان وال زمان وال شخوص، بل 
إن حياتنا مليئة بالدراما غير املنظمة واملنظمة أيضاً، ولكن 

علينا أن نعرف كيفية توظيفها يف العملية التعليمية.

ثم جاء وقت التجربة األهم لي كمعلمة، حيث سأوظف ما 
تعلمتُه يف صف املدرسة، وحني عدت ملدرستي وطلبتي، 
طبقت معهم بعض ما تعلمت، ورأيت العجب العجاب -كما 
يقال- من فهمهم وتذكرهم ملا تعلموه، كنت أفكر كيف لي 
أن أبدأ مع طالبي ومن أين أبدأ، ولكن عندما بدأ الدوام 
العربية  اللغة  مادة  يف  األول  بالدرس  وبدأت  باالنتظام 
)احلرية أجمل( ومت عرض صور احملادثة، وتواصل النقاش 
بطرح األسئلة واالستماع إلجابات الطلبة، طلبُت منهم أن 
نبدأ من شيء معني، فقالوا: نبدأ بالقفص، وعندما بدأوا، 
من  إحاطته  ومتت  )الطالب(  الوسط  يف  عصفوٌر  وقف 
باقي الطلبة يف دائرٍة بصفتهم القفص، ووجوُههم نحَوه، 
ْف هيك إحنا كِأنا بِنحميه  لكن أحد الطلبة قال: »ملا نوقِّ
ْوَظِهرنا للَعصفور«، وفعاًل عندما  ْمعلِّمتي، الزم نوقِّف  يا 
طبقوه شعروا بأنهم سجنوه، والطالب املسجون قال: »آه 
الدروس  باقي  يف  انطلقنا  وعندما  أحسن«،  هيك  واهلل 
بدأ الطالب مبالحظة أشكال وألوان ومسميات الطيور، 
كما عرض بعض الطلبة قصصهم مع الطيور، أو ما كانوا 
أفكار  لديهم  الطالب  أن  شعرت  التلفاز.  يف  يشاهدونه 
عظيمة بسبب الدراما والتخيُّل الذي كانوا يستحضرونه، 
واملهندس،  والفالح  والطبيب  العاِلم  فيهم  أشاهد  فكنت 
على  يدل  ال  واحلصص  الصف  يف  وجودهم  ألن  وذلك 
ذلك، فالدراما جعلتني أرى ما هو مخّبأ يف خيال الطالب، 

كما جعلني ذلك أقرب من الدراما التي تعلمتها.
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حصص صفية )العصفورة واألفعى( / اللغة 
العرب�ية

الفئة املستهَدفة: الصف الثاني األساسي
عدد الطلبة: 31

عدد احلصص: 4 حصص

المضمون:
الطالب،  • مع  املعلم  انخراط  على  تقوم  تكونية  دراما 

عن  والبحث  ألنفسهم،  واألفكار  املعنى  بتشكيل  للقيام 
مناطق استكشاف ليحدث التعلُّم.

مناطق االستكشاف والتعلم لـ )درس األفعى والعصفور(  •
الكثير من  الذي يتحدث عن االعتداء والظلم، وهناك 
كالهجرة  استكشافها،  ميكن  التي  واملجاالت  القضايا 
واخلوف والظلم واالعتداء واملساعدة والضعف وحماية 

األبناء وغيرها.

أهداف الدرس:
بحياتهم . 1 يرتبط  للطلبة  سلوكي  تعلُّم  مجال  حتقق 

اليومية واملنهج التعليمي.
ما هي حقوُقنا يف احلياة؟ كيف نعرف أنه مت االعتداء . 2

على حقوقنا؟ وكيف ميكن أن ندافع عنها: احلق يف 
يف  احلق  التعلُّم،  يف  احلق  التنقل،  يف  احلق  األمن، 

التعبير، املساواة، الفرص والعدالة.
خاللها . 3 من  الطالب  ليقوم  تكونية  دراما  استخدام 

الوقت  بالتعبير، وجتسيد األحداث وكأنه يعيشها يف 
احلالي )فترة التنفيذ( ويكون املكان الغابة.

وضع الطالب يف دائرة تخيُّل األحداث وربطها بالزمن . 4
احملدد للتعبير عن نفسه.

والقراءة . 5 كالكتابة  الطلبة  لدى  املهارات  بعض  تطوير 
من  يخرج  أن  الطالب  ليستطيع  ُمتخيَّل(،  سياق  )يف 

دائرة اخلجل واالنطواء، ويعّبر عن نفسه وتخيالته.

المركز:
السؤال املركزي: ما هي حقوقنا يف احلياة؟ وكيف نواجه 

الظلم واالعتداء على حقوقنا؟
كيف ميكن صياغة األسئلة التالية:

ملاذا يعتدي اإلنسان على أخيه اإلنسان؟. 1
احليوانات . 2 على  املفترسة  احليوانات  تعتدي  هل 

الضعيفة ألجل االعتداء فقط؟

ألي مدى يتحمل اإلنسان الظلم؟. 3
ماذا تفعل إذا ظلمك أحٌد ما؟. 4
كيف ميكن مواجهة الهروب؟. 5
هل الرضوخ واالستسالم أمام الظلم يساعدنا يف حل . 6

املشكلة؟

اإلجراءات والتنفيذ:
حُتِضر املعلمة معها إلى الصف ُعش عصفور حقيقياً،   .1 
أو مصنوعاً من القش مع بيض داخله (ميكن أن يكون بيضاً من 
هذا  حول  لألفكار  استمطاراً  وجُتري  باألبيض)  ملوناً  امللتينة 

الشيء، وتطرح أسئلة مثل:

رأى  منكم  َمن  الشيء؟  هذا  يكون  أن  ميكن  ماذا 
شيئاً مثل هذا؟ ماذا يخطر يف بالكم عند رؤية هذا 
يكون صانُع هذا  أن  َمن ميكن  أتخيل  أنا  الشيء؟ 
العش؟ أستغرب ملاذا يتعب يف بناء هذا العش؟ أين 
الطبيعة؟ ماذا يشبه  العش يف  ميكن أن نرى هذا 

هذا العش يف احلياة؟ هل يشبه شيئاً عندنا؟

تنتقل املعلمة مع األطفال من عرض العش والنقاش 
حوله إلى الفيديو، ميكن أن تقول لألطفال:

عن  الكثير  تعرفون  أنكم  يبدو  رائعة،  أفكاركم 
شاهدت  أمس  باملناسبة،  واألعشاش،  الطيور 
فيلماً عن هذا املوضوع، ميكن أن نتعرف أكثر على 
الطيور يف هذا الفيلم، استغربت وأنا أشاهد الفيلم 
من الطيور كأنها تختبئ وتلعب لعبة، ما رأيكم أن 
تشاهدوا معي هذا الفيلم لتساعدوني يف أن نفهم 

أكثر ماذا تفعل الطيور وملاذا تتصرف هكذا؟؟
وعن  أعشاشها،  الطيور  تبني  كيف  عن:  فيديو  عرض  يتم   .2 
التخفي  ألساليب  واستخدامها  وفراخها،  ألنفسها  حمايتها 

والتمويه.
عما  يتحدثوا  بأن  الطالب  أمام  املجال  فتح  يتم   .3
األطفال  يرسم  حيث  الرسم:  خالل  من  شاهدوه 
ليعبروا عن أفكارهم حيال الطيور وأعشاشها وحماية 
عرض  خالل  من  يتحدثون  ثم  وفراخها،  أنفسها 
رسوماتهم، حتى نصل إلى املفهوم أو املركز )احلماية 

من االعتداء(.
تُعلَّق الرسومات )والكتابات عليها( على احلائط أو يف   .4

مكان بارز يف الصف.
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حتدث الطالب عن األعشاش وكيفية عملها، واقترح   .5
األوراق  باستخدام  عش  بعمل  يقوموا  أن  الطالب 
البيض  ووضع  املدرسة،  يف  املوجودة  واحلشائش 
التي  العصافير  ووضعوا  امللتينة،  باستخدام  داخلها 
رسموها داخل األعشاش، ومت شكُرهم على األعمال 

الرائعة.
على  شكرهم  بعد  لألطفال  املعلمة  تقول  التعاقد:   .6

أفكارهم بخصوص ما قدموه من معلومات وأفكار:
إذاً.. يبدو أن هناك أحداً يعتدي على أحد آخر، مثل 
هذا  من  أنفسها  حتمي  أن  الطيور  وعلى  قلتم..  ما 
االعتداء.. سوف نتخيل أنفسنا يف مكان آخر، وندخل 
ما  لنساعد عصفورة وقعت يف مشكلة..  القصة  إلى 

رأيكم أن نعمل دراما يف الغابة؟؟
املعلمة  تخبر  كفيلم(:  مؤطر  )الدور  ُعرف  استخدام   .7
األطفال بأنها ستكون يف دور العصفورة، وتطلب منهم 
ماذا  فهم  ويراقبوها حملاولة  العصفورة  يشاهدوا  أن 
قامت  الزجاج.  خلف  من  يشاهدونها  كأنهم  تفعل، 
معلمة متدربة بأداء دور العصفورة، وكنت مع التالميذ 
عن  وهمساتهم  نظراِتهم  وأراقب  العصفورة،  أشاهد 
العصفورة، حتدد املعلمة نقطَة البداية بعد التأكد من 
تنظيم جلسة األطفال وأن اجلميع يشاهد، وتتحرك 

يف املكان بدون مبالغة ومتثيل )تكون عصفورة حترك 
يديها كأنها تطير، وتتلفت من حولها خائفة، ثم تختبئ 
قال  الطالب  أحد  وتختفي.  طاولة  خلف  مكان  يف 

حينها أين أُمها؟ أين بيتها )عشها(؟
صورًة  األطفال  أمام  املعلمة  تضع  اجلدار:  على  دور   .8
كبيرة لعصفورة، وتطلب منهم الكتابة عليها كيف كانت 
كيف  بخصوصها،  يعتقدون  ماذا  برأيهم؟  العصفورة 

تشعر، مباذا تفكر؟
يتدرج  نقاشاً  األطفال  مع  املعلمة  جُتري  أن  ميكن   .9
ثم  تتوقع؟  أو  تفكر  ماذا  رأيت؟  ماذا  مثل:  باألسئلة، 
ماذا تريد أن تعرف أكثر؟ وميكن صياغة هذه األسئلة 
يف عبارات مكتوبة يُكملها األطفال: أنا رأيت عصفورًة، 
أعتقد أنها خائفة، أتساءل ملاذا هي خائفة. أنا رأيت 
سيحدث  ماذا  أتساءل  هاربة،  أنها  أعتقد  عصفورًة، 
لها بعد ذلك؟ نقاش عادي يتحدث فيه األطفال بحرية 

عما شاهدوا ويسردون القصص.
قصة  معرفة  ترغبون يف  هل  لألطفال:  املعلمة  تقول 
أكثر عن هذه  أن نعرف  العصفورة؟ كيف ميكن  هذه 

العصفورة، وملاذا هي خائفة؟
إلى  تأخذ منهم االقتراحات والردود، وإذا لم يصلوا 

فكرة مقابلتها تقترح املعلمة ذلك.
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10. املعلمة يف دور العصفورة ومعها رسالة: تتفق املعلمة 
مع الصف أنها ستكون يف دور تلك العصفورة، وتتفق 
وفهم  مقابلتها  وميكنهم  للدور،  إشارة  على  معهم 
املقابلة  خالل  لألطفال  العصفورة  تظهر  مشكلتها، 
حزينًة ألنها خائفة من األفعى ومن ردة فعلها إذا لم 
ترسل لها البيض، وأن سبب خوفها هذه الرسالة من 

األفعى، وتعطي الرسالة لألطفال.
حتضر املعلمة الرسالة سابقاً، وهي رسالة من األفعى 

إلى كل عصافير الغابة، نصها كاآلتي:

من األفعى القوية ملكة األشجار إلى العصافير 
الصغيرة ...

ألمتكن  الطعام  لي  ترسلوا  أن  عليكم  يجب 
لي  يقدم  أن  كل عصفور  على   ... العيش  من 
يجب  أنه  أقصد  البيض،  كل  ليس  البيض... 
أن نتقاسم البيض ولكن ليس أقل من النصف، 
ميكن أن أسامحكم يف بيضة واحدة، وإذا لم 
البيض  وآخذ  بنفسي  سأحضر  ذلك  تفعلوا 
بالقوة، عليكم أن حتترموني وتساعدوني حتى 

ال أموت من اجلوع.
األفعى القوية

األطفال يف  دخول  الغابة:  دور عصافير  األطفال يف   .11
دور العصافير يف الغابة سيكون يف اجتماع العصافير، 
تطلب  األفعى.  من  وصلت  التي  الرسالة  يف  للنظر 
املعلمة من األطفال تخيُّل الغابة وأنهم عصافير تطير 
على  اجتماع  إلى  العصافير  ستدعو  ثم  الغابة،  يف 
الشجرة  املعلمة  وحتدد  الغابة،  يف  الكبيرة  الشجرة 

الكبيرة )مكان االجتماع(.
االجتماع  أثناء  العصافير  دور  يف  الطالب  12. يعطى 
للمشكلة ومساعدة  والبحث عن حلول  النقاش  حريَة 
تكون  أن  ميكن  بيضها،  بخسارة  املهددة  العصفورة 
عصفور  مثل:  االجتماع،  إلدارة  دور  أي  يف  املعلمة 
أو   / السن  كبير  حكيم  عصفور  أو   / املجموعة  من 

العصفورة التي خسرت البيض. 
ومهام  ذلك،  بعد  الدرس  لسير  متعددة  اقتراحات   .13

وأنشطة توظف اللغة:
كتابة رسالة للرد على رسالة األفعى، وقبل كتابة  •

واستكشافاً  موقفاً  منا  ذلك  سيتطلب  الرسالة 
والكثير من العمل.

بيضها.  • إرسال  بعدم  العصفورة  إلقناع  خطوات 
ميكن أن تتحول اخلطوات إلى إجراءات ومهام. 

إفهام العصفورة ما هي حقوقها التي تعتدي عليها  •
األفعى، وهذا يتيح للصف التعرف على احلقوق، 
يتعلمون عن  هم  للعصفورة  وإرشادهم  فبتعليمهم 

املوضوع.
تظاهرات ملقاومة قرار األفعى، وميكن أن يتضمن  •

التحضير لها مهامَّ تفيد اللغة والكتابة من داخل 
الدور، وتفيد التعرف على احلقوق واالطالع على 
نص مبسط من حقوق اإلنسان الدولية، وميكن أن 

يُنتج الصف يف الدور موادَّ مثل:
مكتوبة/  شعارات   / الفتات  بوسترات/  تصميم: 
ننشره  أو  نرفعه  أن  وكل شيء ميكن   / رسومات 
يف دفاعنا عن حقوقنا وتصّدينا لقرارات األفعى.

)العش،  حيال:  ومواقفهم  األطفال  نظر  وجهات  بعض 
العصفورة، األفعى، رسالة األفعى، التخلص من األفعى(

)1(
الُعش: البيت، مكان األمان والراحة، البقاء مع الوالدين. 
»ُشفت  وقال  بيته،  يف  شاهده  عما  الطلبة  أحد  وحتدث 
عصفورة بتعمل عشها بني الطوب اللي فوق سطح البيت، 
وَضلّيت أراِقبها، وبَعدين ُشفت البيض بَّس أبوِهن ما كان 
معِهن، بَّس اإِلم«. واملشكلة هنا أن الطلبة بدأوا بسؤالي 
أحد  من  مضحكة  إجابة  فجاءت  العصفور،  والد  عن 

ل بالدار«. الطالب عندما قال »أبوه بالشُغل وأُمه بتعِزّ

)2(
تطير،  بِْتقَدر  إنها  مع  األفعى  من  ِبتْخاف  العصفورة: 
مظلومة، ضعيفة، محرومة، أم حنونة على فراخها، خايِفة 
من الصيادين، تبحث عن أطفالها، عن بيت إلْها، والبعض 
قال »ميكن إنُّه الدنيا ليل، وهي خايِفة من العتِمة«، »ميكن 
وخايِفة«،  ثانِية  عصفورة  مع  صار  بخوِّف  إشي  شافت 
خلفها(،  )يجري  الِحْقها  ِإشي  يف  »ِبجوز  قال:  والبعض 

ميكن إنها خايِفة ألنها تاهت عن الطريق«.

)3(
اليهود«.  مثل  واحليوانات،  الناس  بْتقتُل  »عدو،  األفعى: 
عند  بيتهم  حديقة  يف  وجدوا  »إنْهم  طالب  حتدث  وهنا 
على  )جدته(  ِسّتي  ونادت  كبيِرة،  أفعى  احلجارة  سلسلة 
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كالم  من  سمعه  ما  وسرد  روها«  وصوَّ وقتلوها  أعمامي 
أقاربه عن األفعى وملاذا كانت تتواجد بني احلجارة.

)4(
رسالة األفعى:

تتجمع  التي  العصافير  دور  يف  الطلبة  جميع  إدخال  مت 
فراخهم  أن  وتعريفهم  املتدربة(  )املعلمة  العصفورة  حول 
على  مقترحاتهم  كتابة  منهم  طلبت  خطر،  يف  وبيضهم 
أوراق مت توزيعها عليهم، وكانت ردود فعلهم واقتراحاتهم:

»الزم ِنقتُل األفعى الشريرة«.. 1
»ما ِبدنا ِنسمع لكالمها«.. 2
»الزم ِنعمل خطة عشان نتخلَّص منها ومتوت«.. 3
»الهروب من الغابة«.. 4

)5(
التخلص من األفعى:

طالبة: »ِنحِفر ُحفرة وملا توصل توقع فيها ومتوت«.
أحد الطلبة »طّيب الزم نقول عنها )نشتكي لـ( ملك الغابة 

)األسد( عنها.

والنمر«:  األرنب  قصة  زّي  خطة  ِنعمل  »معلمتي،  طالبة: 
حّية  يف  بَّس  موافقني،  إحنا  إنُّه  ويقولها  عصفور  »يروح 
بْتوِكل  ما  احليِّة  هاي  إنُّه  ْسِمعنا  وإنُّه  منِّك،  أقوى  كبيِرة 
ملا  النهر  أو  بالبير  بتوَقع  احليِّة  هيك  مثِلك،  العصافير 

تشوف صوِرتها وِتغَرق ومتوت«.

للتخلص من  والدها  املدرسة طلبت مساعدة  بعد  طالبة 
األفعى، حيث قام والدها بدور األفعى، وهي قامت بدور 

العصفورة.

من ت�أمالتي في درس العصفورة واألفعى:

)1(
اجلديد  اجليل  هذا  أن  التجربة  من خالل  لنفسي  أثبتُّ 
املفاهيم،  من  لكثير  استغراباً  يُبدي  وال  بصغير،  ليس 
ولهم  عمرهم،  من  أكبر  بعقل  يعيشون  حقاً  ألنهم  وذلك 
معرفة بالقيم وما يحيط بهم، وذلك من خالل ما سمعتُه 
االحتالل  متثل  بأنها  لألفعى  نظرتهم  حول  الطلبة  من 
وذكروا  الصغار،  األطفال  متثل  الفراخ  وأن  الصهيوني، 
إن  حيث  الطالب،  يعيشها  التي  األمثلة  من  الكثير  لي 
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املستعمرة قريبة من بيوتهم، ويتعرضون لهجوم املستوطنني 
وجيش االحتالل للمنازل يف كل األوقات، وأخبرتني إحدى 
الطالبات »ماما حَكت لَبابا يا ريت نبيع البيت وِنبني واَحد 
تاني مبكان بعيد عن املستعمرة، أحسن ما يدخلوا اجليش 
لَلبيت«، وذلك بعد تعرُّض أحد أقاربها للسجن، واستشهاد 
أحد سكان القرية. فمن الصعب أن يفصل هؤالء الطلبة 
أراهم  لعبهم  أثناء  حتى  يتعلمونه.  عما  املرير  واقعهم 
لقتال  بندقية  كأنها  واملسطرة  األشجار  أغصان  يحملون 

عدوهم.

)2(
باجلامعة  تدرس  مبتدربة  الدراما  توظيف  يف  استعنُت 
التطبيق، كنت أريد أن  لتؤدي دور العصفورة، وتشاركني 
املتدربة  لي  قالته  ومما  طالبي،  فعل  ردة  وأرى  أستمع 
عندما سمعتني أقول »حصة الدراما« )إنُّه الطالب صغار، 
ّثلوا مع املعلِمة؟!( لكن عندما رأت  وكيف ِبدُهم يفهموا ِومْيَ
تفاعل الطالب شَعَرت بالصدمة، وكانت تنتظر احلصص 

القادمة لترى ما الذي سيحصل.

)3(
وأعشاشها،  الطيور  حياة  عن  فيديو  عرض  مت  عندما 
أخبرتني إحدى الطالبات مبشاهدتها للفيديو بعد عودتها 
الطلبة  قام  عندما  العصافير.  عمل  حتب  وأنها  للبيت، 
باستخدام  والبيض  الورق  باستخدام  األعشاش  ببناء 
امللتينة، رأيت انسجام الطلبة ومساعدتهم لبعضهم أثناء 
بناء األعشاش، كأنه بيتهم، وشاهدت رفضهم لتدمير هذه 

األعشاش أو التخلص منها.

)4(
استمتعت بقصص الطالب املرتبطة بواقعهم عن األفاعي، 
أقاربهم  أحد  وتعرُّض  وأراضيهم،  بيوتهم  يف  وتواجدها 
الطلبة بوجود أفعى يف منزلهم،  للدغتها، وأخبرني أحد 
وكيف مت التخلص منها، وحتدث بعضهم عن رؤيته لُعش 
عصفور أثناء ذهابه مع عائلته لقطف الزيتون، وأنه شاهد 
فراخاً صغيرة، كم أخبرتني إحدى الفتيات بأنها وجدت 
الغرف يف منزلها، وأن  ُشّباك أحد  فيه بيض على  ُعشاً 
العش.  هذا  أحد  يلمس  أال  إخوتها  من  طلبت  والدتها 
من  نابعة  وأعمالهم  ورسوماتُهم  الطلبة  قصص  كانت 
قلوٍب وعقول صادقة وواثقة مما تقول، كما أن نقل التعلُّم 
للبيت كان له أجمل األثر يف عملي، حيث أخبرتني إحدى 

الطالبات أنها طلبت من والدتها مساعدتها للتخلص من 
األفعى، وذلك عندما طلبُت منهم التفكير بحلول للتخلص 
والدها،  وبني  بينها  دار  الذي  باحلديث  وأخبرتني  منها، 

رغم خويف من عدم تقبُّل والدها ملا أفعلُه.

)5(
كان دخولي كمعلمة )يف دور( استراتيجيًة جديدة، إال أن لها 
أثراً كبيراً يف اندماج الطلبة بالقصة. مشاركتي باملدرسة 
الصيفية جعلتني أشارك طالبي بالدور، ال أن أقف وأُعطي 
األوامر، وشّتان بني هذا وذاك، فقد كنت أعتبر مشاركة 
املعلم  أن دخول  اكتشفت  ولكنني  تقلل من مكانته،  املعلم 
يف دوٍر جعل العالقة بني الطالب واملعلمة قوية وقريبة، 
حيث إن الطلبة أخرجوا ما بداخلهم من مشاكل، وحتسنت 
عالقة الطالب بعضهم ببعض. إن اخلطأ والصواب ليس 
موجوداً، وليس هناك مقاييس للتقييم، ألن الدراما ال تهتم 
عبر  الطلبة،  تأخذ  إنها  وأخطاء.  أرقام  وحتصيل  بجمع 
اخليال، إلى أزمنة وأماكَن قدمية ِقَدم العصور والتاريخ، 
والبحث  والتكنولوجيا  العصور  بحداثة  حديثة  وأماكن 

فيها، وأشخاص وأبنية وحياة بكافة جوانبها.

)6(
أفعال  على  حكم  أي  أُصدر  أال  علمتني  هذه  جتربتي 
اآلخرين، سواء وجدتها سيئًة أم حسنة، إال بعد أن أعرف 
ًة ُمسبقاً وجاهزة،  ما وراء كل فعل، أن ال تكون أحكامي ُمعدَّ
الدراما  علمتني  وأُحلل.  وأتساءل  وأفهم  أترّوى  أن  عليَّ 
على  وظاملة  واهية  أحكاٍم  إطالق  قبل  بنفسي  ق  أترفَّ أن 
أفعال اإلنسان أو ظروفه، مثل قصة الطفل السارق الذي 
للتربية،  يفتقر  مؤدب،  وغير  سيئ  أنه  أحكامنا  ستكون 
ولكنه يف واقع األمر يفتقر للمال والدواء لتبقى أُمه على 
قيد احلياة، فأخالقه ترفض أن يسرق طعاماً أو ماالً، ولم 
يكن يسرق لنفسه، بل من أجل أُمه. هذا ما علمتني إياه 
الدراما بتوظيف طبقات املعنى للفعل التي أوجدتها دورثي 
ومنوذجاً،  واستثماراً  دافعاً  فعل  لكل  أن  وهي  هيتثكوت، 
وكل فعل يأتي من منظور للحياة، كيف تكون احلياة من 
والتحليل  للتساؤل  قابل  شيء  فكل  الفاعل،  نظر  وجهة 
به،  نقوم  مبا  نقوم  وملاذا  وأنفسنا،  البشر  نفهم  والفهم، 
ل  كأن الدراما تبطئ الزمن، وتسمح لنا برؤية أنفسنا وتأمُّ

مواقفنا ومواقف من يعيشون معنا.

معلمة مرحلة - نابلس




