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�أمنية
»أمتنى أن أعود طفاًل، ألعب كما أريد، وحيثما أريد، دون 
خوف أو خجل من أحد، كما تعيش الطيور بحريتها«. كانت 
تلك أمنية طفل كتبها يف ختام مشاركته يف جتربة الدراما 
التكّونية الستكشاف ظواهر وأشكال التنمر.1 بالنسبة لي 
إذ كيف يتمنى طفل أن  للتأمل!  هي أمنية مؤثرة وتدعو 
يعود طفاًل؟ لرمبا أراد التعبير عن طفولة مفقودة، أو عن 
والصغير يف بالدي،  الكبير  التي يستشعرها  القيود  ثقل 
إنه يتمنى اإلرادة وأن يكون كما يريد وحيثما يريد، وكأن 
هذا الطفل، وبعد خوض جتربة الدراما، يصف بدقة تلك 
القيود بتعبيره دون خوف أو خجل، وكأن تلك القيود التي 
حتد من حرية داخلية وخارجية قيوٌد فينا وقيود حولنا، 
وكأنه يشير إلى مستويات مختلفة من التنمر على مستوى 

األفراد واملجتمع.

ويف  فلسطني،  يف  مدرسة  يف  تربوياً  مرشداً  تكون  وأن 
سياق ما وصفه الطالب يف أمنيته أمٌر ليس بالسهل، حيث 
ستجاِبه كل أنواع القيود والتحديات، وأطيافاً من الضغوط 
ظل  يف  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  التربوية 
اليومية،  احلياة  سياقات  كل  يف  تتمثل  والتي  االحتالل، 
مؤسسات  على  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  وتضغط 
املدارس،  ساحات  يف  سيولها  وتصب  وأفراده،  املجتمع 
ليصل صداها إلى صفوفنا وطالبنا، ممن يكونون ضحايا 

تلك الضغوط يف البيت واملدرسة.

وإمكانياته، سنكتشف  املرشد  أكثر يف دور  تعمقنا  وكلما 
مجال  ال  التي  األخرى  املشكالت  تفاصيل  من  الكثير 
للوقوف عليها وتفصيلها هنا، منها ما له عالقة باملرشد 
نفسه، ومنها ما يتعلق بالطلبة أو املعلمني أو املدرسة أو 
املجتمع احمللي. ومع حداثة فكرة اإلرشاد املدرسي منذ 
لدعم  املدرسة  اإلمكانيات يف  وقلة  التسعينات،  منتصف 
هذا اجلانب، على املرشد أن يعمل كعامِل َمنَْجم يف عمق 
الصعوبات،  تلك  ويتحدى  القاسية،  الظروف  تلك  كل 
يشاركونه  أطفال  من  يحتويهم  وملن  له  أمل  عن  مفتشاً 
قساوة الظروف، ليحميهم ويساعدهم على اجتياز عقبات 
احلياة، نحو أن يكونوا بشراً إنسانيني أحراراً كما يريدون، 

وكما تعيش الطيور، مثلما متنى الطفل! 

المرشدون والمجتمع وتحديات المهنة
إن مهنة اإلرشاد مهنة متغيرة، وبحاجة إلى مستوى عاٍل 
من اليقظة، ألنها مرتبطة بأمناط حياة اجتماعية ونفسية 
متغيرة باستمرار. وكمرشد عليَّ أن أواجه، طوال الوقت، 
واملستويات  االجتماعية،  االختالفات  متعددة من  أشكاالً 
الفكرية، واأليديولوجيات والعادات والتقاليد، واملعتقدات 
واألعراف االجتماعية، وتنوع اآلراء يف تقبل هذه املهنة، 

الدراما في اإلرشاد 
وتحديات في قضايا 
اجتماعية

تجربة في الدراما الت�كونية الست�كشاف 
ر وأشكاله ظواهر التنمُّ

ثائر صالح
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ولطاملا كنت أبحث عن إيجاد القواسم املشتركة بني بيئات 
العمل يف كافة  التي متكنني من  الروابط  املجتمع، ألجد 
البيئات االجتماعية وكيفية خلخلتها، ولعل هذه من أكبر 
زمالئي  ويواجهها  وأواجهها  واجهتها  التي  التحديات 

املرشدون.

وال يقتصر االختالف يف املجتمع اخلارجي فقط، بل إن 
ألنها  أيضاً،  الصفات  هذه  مثل  يحمل  املدرسة  مجتمع 
احمللي،  أو  اخلارجي  املجتمع  يُصدره  ملا  نشط  مستقبل 
لها،  متفهم  غير  أو  ملهنتنا  متقبل  غير  شخص  فوجود 
وهو  نعمل،  ما  مع  يتوافق  ال  الفكري  بُعده  أن  حتى  أو 
موجود واقعياً ونصطدم به، ولطاملا كانت هنالك العديد 
من األمثلة احلية التي جندها، برفض معلم ما أو مدير 
النفسي واالجتماعي مع  التعامل  ألن يوجهوا نحو كيفية 
بأنه  املرشد  واتهام  بعضاً،  بعضهم  مع  حتى  أو  الطلبة، 
مفسد للطلبة ويشجعهم على التمرد على املعلم واإلدارة، 
حيث يعتقدون أن تعريف الطلبة بحقوقهم هو انتقاص من 

هيبة املدرسة التقليدية.

بدأُت  حني  املعلمني،  ألحد  ظريفة  حادثة  هنا  وأستذكر 
أن  بعد  لي  قالها  جملًة  وأتذكر  تربوي،  كمرشد  عملي 
كان  أن  بعد  الدراسة،  مقاعد  إلى  طالب  تدخلت إلعادة 
»إنتو خربتوا  الطالب:  املعلم هو سبب تسرب  عنف هذا 
لت العصا حتكي والولد  املدارس بالدلع تبعكم، ومن يوم بطَّ
يبكي ِخرب التعليم، على زماننا كنا نغيِّر الطريق إذا شفنا 
هذا  يحملها  التي  الرؤية  عن  تعبر  املقولة  هذه  املعلم«، 
املعلم جتاه مهنة اإلرشاد واملعلم والطالب، وليست بحاجة 
ومباشرة،  واضحة  فهي  والتعليق،  التحليل  من  كثير  إلى 

واملشكلة هنا أنها من معلم شريك يف العمل التربوي.

قصص نجاح رغم التحديات
اقتضى عملي، كمرشد، أن أبحث طوال الوقت عن أفضل 
تساعدني،  التي  واملهارات  واألدوات  والطرق  األساليب 
من  وكان  سابقاً،  ذكرتها  التي  التحديات  كل  ظل  يف 
املهنية، مشاركتي يف  النوعية يف حياتي  ضمن احملطات 
للدراما،  الصيفية  واملدرسة  التعليمية  الدراما  مساقات 
فكانت جتربًة عملية ونوعية يف حياتي التعلمية على كل 
هي  واألكادميية،  والثقافية  منها  الشخصية  املستويات، 
التجربة التي أمدتني بالقوة املعرفية، وأعطتني األمل يف 
أن ظلمة التعليم النمطي ميكن إنارتُها بخوض غمار هذه 

التجربة الفريدة، املفعمة باإلبداع واحلرية الفكرية.

ومن القضايا املهمة يف حياتي املهنية، والتي كان للدراما 
يف  وأحدثت حتوالً  فيها،  االرشادية  للعملية  املكمل  األثر 
حياة طالب، حيث إنه يف إحدى احلاالت استدعيُت أحد 
أولياء أمور الطلبة، وهو من سكان املنطقة، ولكن أصوله 
من منطقة أخرى من مناطق الضفة الغربية )محافظة غير 
منفتحة على حد تعبيره( ملناقشة قضية تخص ابنه الذي 
ومن  األكادميي،  التحصيل  يف  ملحوظ  تراجع  من  يعاني 
ضغوط نفسية وعدوانية جتاه زمالئه، إضافة إلى غيابه 
املتكرر، وإن حضر إلى املدرسة كان يصل متأخراً، وهي 
من املهام املنوطة متابعتها مع املرشد التربوي يف املدرسة.

بعد اجللوس مع الطالب ألكثر من جلسة، تبني أن األسباب 
ناجتة من ضغوط أُسرية، حيث تتحكم األسرة )الوالدان( 
بقراراته، حتت مبرر أنه صغير وال يعرف مصلحته. يقول 
هذا الطالب إن ما يزعجه كثيراً يف هذه املرحلة فرُضهم 
يريد  العلمي، وهو ال  الفرع  األكادميي نحو  التوجه  عليه 
هذا التوجه، إذ يرغب بالتوجه لدراسة العلوم اإلنسانية 
مستقباًل،  احلقوق  بدراسة  يرغب  ألنه  األدبي(  )الفرع 
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العلمي  الفرع  نحو  يتجه  أن  على  متفقان  الوالدين  لكن 
ويختلفان على التخصص، وهنا ابتسم قهراً: »أمي تريدني 
طبيباً وأبي يريدني مهندساً، كونه يعمل يف قطاع العمار 
يرافقه  أن  األب  منه  يريد  ذلك  على  وزيادة  والعقار«، 
ل مسؤوليات بعض األعمال، ويعلق بقوله:  بأعماله وحتمُّ
ل  »أبوي بقول: بّدي إياك زمِلة أعتِمد عليك .... هان بَبَطِّ

صغير«، هكذا عّبر الطالب بعد تنهيدة طويلة.

بعد فترة، حضر األب، جلست معه أوالً يف غرفة اإلدارة 
والبروتوكوالت  الزائرين،  جلسَة ترحيب روتينية، كما كل 
املدرسية تكون اإلدارة ألي زائر هي العنوان، وخالل هذه 
كانت  اجلالسني،  مع  احلديث  أطراف  وتبادل  اجللسة 
وفكر  فلسفية  وثقافة  وعي  على  تؤشر  حديثة  طريقة 
سيكون  املطلوب  بأن  أتامل  جعلني  واٍع،  ونقاش  متطور 
األب  من  طلبت  سهاًل.  التفاهم  وسيكون  املنال،  سهَل 
انفراد،  وعلى  بخصوصية  األمر  ملناقشة  لغرفتي  التوجه 
تردد،  ودون  املوضوع مباشرة  وبدأت  الغرفة  إلى  توجهنا 
ولكن ردة الفعل جاءت عكس ما كنت أعتقد، وكأن األب 
حتول إلى شخص آخر، وعاد إلى الطبع وخرج من التطبع، 

وكانت ردة فعله بالوصف الدقيق:

»أنا بَعرف إبني، هذا لّسا ولد جاهل ما ِبعرف مصلحتُه، 
ه ما بَظن إّنا بِنعرِفش شو اللي ِبفيُده، وِبدنا نرفع  وأنا وأُمُّ
راسنا فيه بالبلد، إلنُّه أول واَحد يف العيلة ِبتْعلَّم، كل العيِلة 
ه ِوْعماُمه ُكلهم، بعدين إبني صاير ماِيع  بِتستَّنى فيه، َجدُّ
ودّلوع، بَس ِنحكي َمُعه بعّيط، واهلل لَيْصير عاِملْها ُقدام 
ه بالبلد لَِيذبحوه ... أيَوه ... إحنا  واَحد من عماُمه ِواّل ِجدُّ
ِبِهّمنا نرّبي رجال ِمش يطلَعولنا واليا، َعشان هيك ِبدي 
ه وعماُمه بالبلد يشّدوه  أصير أَوّديه يف الُعطل عند دار ِجدُّ

ويَقّسوه«.

العاشر،  الصف  من  الثاني  الفصل  يف  اللقاء  هذا  كان 
وطلبت من األب تأجيل البت يف هذا األمر لبداية العام 
املقبل، أو خالل العطلة الصيفية، لعل أحد الطرفني يغير 
كان  أٌخ  الطالب  لهذا  وللتذكير،  االبن(.  أو  )األب  رأيه 
راغباً بالتوجه نحو التعلم املهني، وكانت رغبته تعلم مهنة 

)شيف(، ولكن الوالدين أعاقا هذا التوجه.

يف بداية العام الدراسي، وكالعادة، أجتول على الصفوف، 
وأثناء جولتي رأيت هذا الطالب جالساً يف الصف احلادي 

رضاه،  مدى  وعن  الوضع،  عن  سألتُه  العلمي،  عشر 
ل إّمي وأبوي«. طلبت منه احلضور  فأجاب: »ما بَقَدر أزعِّ
إلي بعد استراحة الفرصة، وتبادلنا احلديث عن إمكانية 
احملاولة مع األهل من جديد، رد علي: »متغلبش حالك يا 
أستاذ، لو ِبدهم كان تعلموا من جتربة أخوي اللي رسب 
سنتني بالتوجيهي، وهاي آخرتُه بالُورش، عشان ما يوّدوه 

صناعي«.

هذا  تطبيق جتربتي يف صف  يكون  أن  الظروف  شاءت 
الطالب، حول ظاهرة التنمر يف الشهر األول والثاني من 
الدوام، وهو من الطلبة الذين انخرطوا يف التجربة والعمل، 
التأملية  اجللسة  أثناء  التجربة  نهاية  له يف  قوالً  وأتذكر 
والنقاش حول العمل، حيث قال: »اآلن أستطيع خلع قناع 
كمن  أنا  اآلن   ... مقهوراً  حسابي  على  اآلخرين  إرضاء 
ُفكت قيوُد أسره ... وسأدافع عما أريد، وأقرر مصيري 
بنفسي مهما كلف الثمن«. فعاًل، توجه لوالديه ودافع عن 
اختياره مرة أُخرى، بل أحضر والده إلى املدرسة كي يعقد 
االتفاق معه أمامي، دار نقاش أخير بينهما: »أنا وافقت 
على رغبتك، ولكن عليك حتمل مسؤولية قرارك«، وكانت 
عيناه تدمعان رغم ما يحمله من قسوة، ومفهوم أن الرجال 

ال يبكون. هذا املوقف سأستذكره وأذكره ما حييت.

والتي  نتاجها،  الدراما  أعطت  أن  بعد  هنا  أتوقف  لم 
سأستعرض عملي خاللها أكثر يف هذه الورقة، ولكن ال 
الطالب  مع  املهني  اإلرشادي  العمل  يُستكمل  أن  من  بد 
املنزل  مستوى  على  الراجعة:  التغذية  وكانت  واألسرة، 
واألسرة، كان هناك حتسن ملحوظ يف العالقة األسرية، 
مستوى  على  أما  وذويه.  الطالب  بني  العالقة  ودفء 
االجتماعية  العالقات  تطورت  فقد  واملدرسة،  األصدقاء 
والصداقات املدرسية، عاد الطالب لالنخراط بالفعاليات 
املدرسية بهمة ونشاط، كما أن التحصيل األكادميي تغير 
بشكل ملحوظ. هذه القصة هي من قصص النجاح التي 

ستخلد يف ذاكرتي وذاكرة من عايشها معي.

ظاهرة التنمر أو )االستقواء(
يف مقاربة لظاهرة التنمر يف احلياة، أرى أن هذه الظاهرة 
السلطة،  هيمنة  يف  نراها  أن  وميكن  كونية،  تكون  تكاد 
بأشكال  اجتماعية  أو  اقتصادية  أو  سياسيًة  كانت  سواء 
ونسب مختلفة، ميكن أن نرى التنمر يف سياسات الدول 
الكبرى، وميكن أن نراها يف صف البستان، طوال الوقت 
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ر عليها، ولعل من  يف املجتمعات هناك قوة متنمرة ومتنمَّ
أهم أهداف الدراما هو نضالها من أجل حتقيق العدالة 
أجل  من  للبشر  القوة  ومنح  السلطات،  موضعة  وإعادة 
استعادة  على  واآلخرين  أنفسهم  ومساعدة  حياتهم،  فهم 
إنسانيتهم، لكن ما سأركز عليه فيما تبقى من هذه الورقة، 
يف  كمرشدين  ونواجهه  نشهده  وما  املدرسي،  التنمر  هو 

الصفوف املدرسية.

بسبب  عليها  والعمل  لالستكشاف  الظاهرة  هذه  تناولت 
أحد  يف  وبروزها  فيها،  أعمل  التي  املدرسة  يف  وجودها 
أن  ميكن  فال  شائعة،  مشكلة  التنمر  وألن  لدي،  الصفوف 
العالج  يكون  أن  بد  ال  لذا  املجتمع،  يتجاهلها  أو  نتجاهلها 
الدعم  وتقدمي  مباشر،  وبشكل  كاملة،  مجتمعية  مبشاركة 
النوع  لهذا  يتعرضون  الذين  األشخاص  لهؤالء  الكامل 
من  على  العالج  يقتصر  وال  االجتماعية،  املضايقات  من 
يتعرضون للتنمر، بل أيضاً على املتنِمرين أنفسهم، ومن شأن 
ذلك أن يعزز دورنا، ويجعلنا نتقدم ونقطع شوطاً يف عالج 
هذه الظاهرة. وسأتناول جتربتي بالتفصيل يف هذه الورقة:

التجربة الشخصية )الصفية( توظيف الدراما 
في است�كشاف ظاهرة التنمر:

مالحظة الظاهرة ورصدها
بناًء على املعرفة السابقة عن مؤشرات وعالمات التنمر، 
الصفوف، من  الطلبة يف أحد  بدأت أالحظها على أحد 
باإلضافة  الزمالء،  واستهزاء  وتهميش  وعزل  انطوائية 
املتكرر  والغياب  األكادميي،  والتراجع  الثقة  اهتزاز  إلى 
املدرسية  األنشطة  يف  املشاركة  من  واالنسحاب 
هذه  أن  اخلطر  أستدرك  جعلني  ذلك  كل  واإلرشادية. 
دفعني  ما  املدرسة،  مجتمع  داهمت  املجتمعية  الظاهرة 
معه يف  وأثناء احلديث  فردي،  بشكل  الطالب  الستدعاء 
لنوع  يتعرض  أنه  لي  تبني  فردي،  إرشاد  أكثر من جلسة 
من أنواع التنمر، وهو التنمر االجتماعي والعنصري، كونه 
ينتمي إلى بيئة وخلفية اجتماعية وثقافية مختلفة، نتجت 
العنف  باستخدام  جتاهه،  التنمر  من  أخرى  أنواع  عنها 
اللفظي أيضاً، كاالستهزاء بطريقة  اجلسدي واالستهزاء 
ذكرت  وكما  ألنه،  يستخدمها،  التي  واللهجة  احلديث 
مختلفة  وجغرافية  واجتماعية  ثقافية  خلفية  من  سابقاً، 

عن احمليط الذي انضم إليه حديثاً.

ميارسون  الذين  الطلبة  من  عينة  استدعاء  مت  ذلك،  بعد 
باإلضافة  إرشادية،  جلسات  معهم  واجللوس  عليه  التنمر 
من  ليتم  معه،  تعاطفاً  أظهروا  ممن  آخرين  استدعاء  إلى 
االجتماعية،  الظاهرة  هذه  حتارب  مجموعة  بناء  خاللهم 
يف  املدرسة  ومجتمع  اخلارجي  املجتمع  إلى  ينتمون  كونهم 
الوقت ذاته. مت احلديث عن هذه الظاهرة من خالل اإلذاعة 
التوجيه،  وحصص  اإلرشادية  النشرات  وتوزيع  الصباحية، 
واإلرشاد اجلمعي، وهذا هو الشكل الطبيعي واملهني للعمل 
اإلرشادي يف التعامل مع هذه احلاالت، إال أنه كان ال بد من 
التجربة  ونقل  العملية،  لهذه  ومساعد  مكمل  أسلوب  إيجاد 
من مجتمع الصف إلى املجتمع اخلارجي، وبالتالي وجدت أن 
من األساليب والطرق التي ميكن أن تساهم يف التغلب على 
مثل هذه املشكالت، توظيف الدراما التكونية، وجعل الطالب 
الستكشاف  احلياة  تشبه  متخيَّلة  سياقات  يف  ينخرطون 
 . وأفعالهم  أنفسهم  إلى  والنظر  العالم،  هذا  يف  أنفسهم 
»أحداث حتصل يف موقع  بأنها  الدراما  بوند  إدوارد  يصف 
خاصة.  واجتماعية  إنسانية  ملشكلة  مشهد  هو  واملوقع  ما، 
والواقع  الواقعي  املجتمع  ميثل  املوقع  لكن  خاصة،  املشكلة 
حافة  إلى  املطبخ  طاولة  من  ميتد  إنه  بأسرهما.  اإلنساني 
الكون« )ديفيز، 2016: 21(. ويف جتربتي، فإن طاولة املطبخ 
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األسلوب  هذا  استخدام  فإن  لذا  الصف،  هي  كانت  قياساً 
يف  الصيفية  املدرسة  يف  سنوات  ثالث  خالل  تعلمتُه  الذي 

جرش، وتطبيقه مع طلبتي كتجربة صفية، وحتديداً أسلوب 
املعايشة2 ملا له من أثر واتصال مباشر مع احلياة االجتماعية. 

وصف التجربة التطبيقية

عرض مجموعة من الصور ثم مناقشة الصور وحتليلها:. 1
الصور تعبر عن حاالت عنف وتنمر حتدث يف أماكن مختلفة وبأشكال مختلفة مت سؤالهم عنها:

أين تشاهد مثل هذه احلاالت، وأين ميكن أن حتدث وكيف حتدث؟

وكان من بنب اإلجابات:
إنها حتدث يف املنزل: الكبير يستقوي على الصغير والذكر على األنثى. •
قبل  • والضعفاء، وحتدث من  الصغار  األقوياء على  أو  الكبار  الطالب  قبل  أن متاَرس من  إنها ميكن  آخر  وقال 

األشخاص على العاجزين أو العَجزة وكبار السن.
أحدهم قال لي إنه شاهد مقطع "فيديو" إلحدى دور العَجزة يقوم املوظفون فيها بضرب أحد النزالء كبار السن. •

سرد جتربة واقعية حدثت معهم أو سمعوا بها:. 2
حتدث أحدهم أنه سمع بقصة طفل من إحدى القرى الفلسطينية، كانت أمه تنعته بالغراب، وكانت تعامله بقسوة،  •

حتى وصل بها احلد أن تعايره بجمال أخوته، وكان لدى هذا الطفل صعوباٌت يف النطق وتلعثم باللفظ )تأتأة(، وكانت 
تسخر منه وحتمله عبء مسؤولية إخوانه، وتضربه بقسوة بداعي اإلهمال، ونتيجة لذلك حاول هذا الطفل االنتحار 
أكثر من مرة، كان آخرها محاولة ُشربه مادة الكلور، وهذا الطفل من أب آخر، حيث إنه الطفل األول لهذه األم من 

زواج سابق، وهو موجود حالياً يف إحدى املدارس الداخلية، بعد أن مت حتويله من مؤسسة الشؤون االجتماعية.
توضيح طريقة العمل وأنهم هم مركز العمل وركيزته:. 3

مت توضيح األدوار التي سيقوم بها الطالب كما يريدون هم، وأنهم هم من سيبني السياق الذي سيتم العمل من 
خالله، من خالل القصص واملشاهدات والتحليالت التي قاموا بها وسيقومون بها الحقاً، أي أن العمل سيكون نتاج 

رؤيتهم هم.

تخيُّل سياقات مجتمعية مختلفة ذكروها هم خالل حتليلهم للصور املعروضة سابقاً، أو من خالل جتسيد بعض صور . 4
القصص التي حدثت معهم أو سمعوا بها، وذكروا أماكن حتدث فيها أو قد حتدث مظاهر للتنمر والعنف املبني عليه، من 
خالل ما ترصده كاميرات يقومون هم بتركيبها يف هذه األماكن )املنزل/ السوق / املدرسة / احلديقة /املشفى ... إلخ(.

• أوالً: يقومون بتركيب هذه الكاميرات يف هذه األماكن، والتي قد تكون على شكل صورة لكاميرا، أو رسمها أو 
كتابتها، أو صناعة مجسم لكاميرا، متثيل الكاميرا بشكل أيقوني أو رمزي. قاموا بتثبيت كاميراتهم اخلاصة 
التي كانت ممثلة بعدة أشكال رمزية منها، وكان العمل ضمن مجموعات يف األحياء التي اختارت كل مجموعة 
شكل  على  الكرتون  من  مصنوعة  كاميرات  منها  ومواقع،  أشكال  بعدة  ثبتوها  وقد  فيها،  كاميراتها  تثبيت 
مجسم، وأخرى عبروا عنها بكتابة كلمة كاميرا، وأخرى استخدموا الهاتف النقال ورّمزوه على أنه كاميرا، 
وأخرى رسموا شكل كاميرا، ومنهم من علق صورة كاميرا. هنا ظهرت قدرتُهم على الترميز للوصول إلى 

الداللة واملعنى.
• ثانياً: يقومون بوصف املشاهد التي رصدتها هذه الكاميرات كسياق ويتم سرده: رصدت كاميرا إحدى املجموعات 
املثبتة يف احلديقة العامة استهزاء مجموعة من الفتيان بأحد األشخاص ذي إعاقة حركية، وأخذ مكانه يف 
اللعب عنوًة وبالقوة. ورصدت كاميرا مجموعة أخرى منع أحد األشخاص ذي بشرة سوداء من اجللوس يف 

مقاعد انتظار احلافالت التي تقل طلبة املدرسة.
• ثالثاً: قامت كل مجموعة بتجسيد املشهد الذي التقطته كاميراتهم على شكل صور ثابتة وصامتة: جسدوا املشاهد
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بشكل صورة، لتدل على املظاهر التي رصدتها كاميراتهم املثبتة يف األماكن التي متثل املجتمع، بحسب ما اختارت 
كل مجموعة املكان الذي أرادوا أن يرصدوا حاالت عنف وتنمر فيه، وفعاًل قاموا بتخيُّل صورة ُرصدت جسدوها 

بأجسادهم وإمياءاتهم، باإلضافة حلمل أو استخدام أغراض أو أدوات ذات داللة تعبر عن العنف أو التنمر.
• رابعاً: استنطاق هذه الصور وتأملها: استخدام ُعرفني من أعراف الدراما، واستخدام اللغة من خالل )استنطاق 
الصورة وأصوات يف الرأس(. هنا مت استخدام اللغة والصوت للتعبير عما يدور يف ذهن الضحية )املتنمر عليه( 

باإلضافة لسماع دوافع املعتدي )املتنِمر(.
كما أنها تعبر عن آراء املراقبني للحدث، وكيف يتفاعلون مع هذه األحداث ويعبرون عن مدى رفضهم أو 

تقبلهم لهذه الظاهرة، وتبيان وجهات نظرهم ومعايشة احلالة.
• خامساً: مشاهد حركية وحوار: إعادة جتسيد الصورة )مشهد التنمر( وحتريكها من ثبات إلى حركة ثم إلى ثبات. إحياء 
الصورة وحتريكها لتقريبها من الواقع احلقيقي، وإعطاء الفرصة ملن كانوا باألدوار ليعبروا عن إحساسهم نحو ما 
جسدوه، ونقاشهم بهذا ومحاورتهم حول ما قدموه من خالل أسئلة مطروحة. جتسيد املشهد كاماًل وإدارة نقاش 
وتوجيه أسئلة من املشاهدين، وكان هذا توالياً لكل املجموعات يف كل املشاهد. هذا الشكل هو شكل جتميعي 
وأوسع مساحًة وأشمل، كونه يعبر عن صورة اجتماعية أكمل وأكثر شموليًة، ما يعطي أمثلة ودالئل أوسع للتعبير 

واحلديث عن ظاهرة التنمر يف أماكن متعددة من املجتمع.
• سادساً: مناقشة هذه املشاهد فيما بينهم، وإذا ما كانت حتدث يف الواقع، ومواقفهم من هذه املشاهد.

لعب دور احملققني يف دائرة مكافحة التنمر: «
مت حتضيرهم للقيام مبهمة محققني يف دائرة الشؤون االجتماعية، بعد تقدمي منوذج يحاكي النموذج الرسمي، وفعاًل  «

عبؤوا منوذج االنضمام للمؤسسة، والذي كان ُمعداً ُمسبقاً )النموذج مرفق(.

املعلم يف دور )رئيس هيئة مكافحة التنمر(: «
التعليمية هي عملية  هنا يكون دور املعلم لتأكيد االنخراط اجلدي واملشاركة الفاعلة، وتوضيح أهمية أن العملية 

تكاملية يشارك بها كل مكونات الصف واملدرسة، وأن الكل شريك بهذه العملية.

مقابلة والد الفتى ذي القناع )مهمة( )والد الفتى معلم يف دور آخر، أو يقوم طالب بالدور ويتم توضيح دوره، أو حتى . 5
معلم آخر، ويتم أيضاً تنبيههم لذلك(.

الهدف هنا املشاركة الفاعلة يف العملية التعلمية وإعطاؤها شكاًل حقيقياً، باإلضافة لتعريف الطالب وتوضيحها لهم 
خطوة بخطوة، حتى يظلوا متصلني داخل اجلو، باإلضافة إلدراكهم ما الذي نقوم به، وأال يصيبهم اإلرباك عند لعب 

املعلم دوراً آخر.
مقابلة الفتى ذي القناع )مهمة(، )الفتى ذو القناع / الطالب يقومون بالدور توالياً باستخدام أسلوب املعايشة(.. 6

والهدف هنا هو أن يشعروا فعاًل بجدية العمل، وإعطاؤهم املساحة احلرة للتعبير والعيش داخل التجربة، واالنخراط 
احلقيقي الذي يعبر عنهم صراحًة، وحتى يكون األثر حقيقياً، واستحضار الذاكرة وتنقيتها.

صناعة أقنعة متثل وجهات نظرهم، أو ما يريدون أن يجسدوه، أو ماذا يُخفي الفتى وراءه، أو ما الذي يريد التخلص . 7
منه، والرسالة التي يريد إيصالها من خالل هذا القناع 

إن أي غرض منتج من خاللهم يعبر عن صاحبه، ألنه يحمله بإحساسه احلقيقي، كما تكون له قيمة نابعة من داخله، 
جتعل من هذا الغرض شيئاً ثميناً بالنسبة له.

مناقشتهم من خالل توجيه األسئلة الستكشاف املعيقات احلقيقية يف حياتنا، ماذا يشبه القناع يف حياتنا اليومية؟ . 8
ما هي األقنعة التي نود التخلص منها )املعنى املركزي للعمل(.

للوصول إلى نتائج ال بد أن نحصل عليها من محور العمل ذاته، والطلبة هنا هم محور هذه العملية، ألنهم جزءٌ من 
املجتمع، والهدف هنا معاجلة ظاهرة اجتماعية هم أساسها، وبدون احلصول على التغذية منهم صراحًة وبشكل 

مباشر، من الصعب علينا التنبؤ أو الوصول إليها. وما هي األمور التي توصلنا لتغييرها.
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من ت�أمالت الطال	 بعد التجربة
لهم،  حقيقية  معايشة  حلظة  يف  معهم  التأمالت  بدأت 
أن يف حياة  أتوقع  أكن  لم  وعاشوا حلظات  عبروا  حيث 
هؤالء الفتية هذا القدر من العقبات التي أرادوا التخلص 

منها ليعبروا عن أنفسهم:

هذه  « وأن  مقيَّد  أسير  مثل  شعوري  كان   :)1( طالب 
التجربة كانت كأنها املفتاح إلى فك قيودي.

طالب )2(: كم من قناع لبسُت إلرضاء اآلخرين، اآلن  «
باستطاعتي خلع قناع إرضاء والدي على حساب توجهي 
التخصص  نحو  أجته  أن  مني  يريدون  هم  األكادميي، 
العلمي الذي ال يتناسب مع قدراتي، أما اآلن فسأخلع 
قناع املراضاة وأقولها إنني وحدي َمن يحدد مستقبلي.

طالب )3(: اآلن عرفت ملاذا يقال ليس كل من له ذقن  «
علينا تصديقه، وأن ال نحكم على األشخاص مبظاهرهم، 
وأمتنى أال يحكم علينا معلمونا بناًء على نتائج امتحانات 
خالل  من  علينا  يحكموا  أن  أرجو  بل  بيتي،  واجب  أو 

جتربتنا، كما فعلت معنا يف هذه التجربة.
بشعور  « حر، شعرت  بأنني  أشعر  مرة  أول   :)4( طالب 

النحلة التي تطير بحرية، تشتم رحيق كل أزهار احلقول، 
لذا نرى إنتاجها اللذيذ ألنها اختارت احلقول واألزهار 
دون إرغام، وآمل أن ال نرَغم على التعليم كيفما يريدون. 
شايف كيف إنا كلنا زي بعض، وما بنيَّ بيّنا التيس من 
الشاطر، ملا تُعطى إلنا املساحة ونعبر عن حالنا كبشر.

ه احلقيقي هو من ال ينظر إلى  « طالب )5(: إن املعاق أو املشوَّ
إنسانية اإلنسان، بل من ينظر إلى الشكل اخلارجي فقط.

طالب )6(: للحظة، كنت أشعر بأنني شجرة تيبس لو  «
لم تُقلَّم، على الرغم من ألم املقص أو املنشار، وهذا ما 

فعلتَه أنت بي يف هذه التجربة.
طالب )7(: أمتنى أن أعود طفاًل، ألعب كما أريد وحيثما  «

أريد، دون خوف أو خجل من أحد، كما تعيش الطيور 
بحريتها.

طالب )8(: حياتي ملكي، ولن أساوم عليها أحداً، ولن  «
أحراراً،  سيُخلقون  ألنهم  آلبائهم،  عبيداً  أبنائي  أجعل 

وأريدهم أن يبقوا أحراراً.
طالب )9(: منذ هذه اللحظة، ال يعني ال لون البشرة وال  «

الشكل أو العقيدة، اإلنسان كما هو إنسان.
ومنهم من وجه رسالته كتابًة على األقنعة التي صنعوها  «

رسالتهم  تبقى  حتى  مشاهدهم  يف  واستخدموها 
مشاهدة للجميع. ومن بنب العبارات التي كتبت:

قناعاتي  « وسأجعل  شخص،  ألي  التبعية  قناع  سألقي 
دليلي. 

نستطيع  « معه،  نتعاَط  لم  إذا  له  معنى  ال  البشر  كالم 
أو  املُهني  الكالم  وإهمال  قيمًة  منه  اإليجابي  إعطاء 

السيئ، وبالتالي يفقد معناه، ويصبح كالماً يف الهواء.

نتائج العمل وُمخَرجاته:
)1(

لي  وأكدوا  علموني،  الذين  طلبتي  مع  جتربتي  هذه  كانت 
على  قادرون  واحلرية،  املساحة  لهم  أُعطيت  ما  إذا  أنهم، 
اإلبداع، وأكدوا لي نظرية أن التراكمية هي التي تؤدي إلى 
النوعية، علموني أن اإلنسان قيمة ال بُّد أن تُستثَمر، علموني 
أن هنالك الكثير يف حياتنا يشبه القناع، وعبروا عن ذلك 
قوالً أن العادات والتقاليد أقنعة، ومن البشر من يستخدم 
الدين كقناع، وكذلك املال وحسن املَلبس ومظاهر الرفاهية.

)2(
األشخاص املتنّمرون هم أيضاً ضحايا اجتماعيون، ومياَرس 
املكون  من  جزءٌ  فهم  غيرهم،  على  ميارسونه  ما  عليهم 
االجتماعي، يؤثر ويُتأثر به، وما أكد لي ذلك هو توجه أحد 
الطلبة إلّي وهو من األشخاص املوسومني بالعنف والتنمر 
على اآلخرين، ولكن بعد أن استمعُت إليه ومعرفة خلفيته 
االجتماعية، تبني لي أنه هو أيضاً ضحية كان مياَرس عليه 
العنف اللفظي واجلسدي يف األسرة ويف محيطه االجتماعي 
وتعويض  ذاته  إلثبات  فعل  رد  هو  به  يقوم  وما  يف صغره، 

وإسقاط عما حصل معه، وهذا ما أقر به هو شخصياً.

)3(
التغلب على هذه الظاهرة واجتيازها مع هذا الصف،  مت 
تربوي  )إرشاد  سابقاً  معهم  اإلرشادي  للعمل  استكماالً 
ذلك  بعد  ظهرت  متكامل(،  كعمل  الدراما  إلى  باإلضافة 
دافئة بني طالب هذا الصف، جتسدت  عالقة اجتماعية 
مشتركة،  برحلة  كالقيام  مشتركة،  أنشطة  بعدة  بقيامهم 
وحضورهم جميعاً زيارات اجتماعية، ومساعدة زميل لهم 
تعرض حلادث أجبره على البقاء يف املنزل لفترة، هذه بعض 
القصص التي تعبر عن التغيير احلاصل لدى هؤالء الطلبة.

)4(
نقلوا رسالًة حقيقية مقتنعني بها، ألنها أتت من قناعات 
إنهم  حيث  والروتينية،  التلقني  عن  بعيداً  ذاتي  وعمل 
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ومتعة  إضافة  من  لهم  قدمته  وما  التجربة  عن  حتدثوا 
يف التعلم. حتدثوا ملعلميهم عن متعة هذا األسلوب، حتى 
أن  لدرجة  األخرى،  الصفوف  وصل  جتربتهم  صدى  أن 
طلبة الصفوف األخرى توجهوا إلّي معاتبني بهذه الكلمات 
اشِمعنا  زّيُهم؟  معنا  عِمِلت  ما  أستاذ  يا  )ليش  صراحًة 
العفوية عبروا عن رغبتهم وشوقهم  الكلمات  بهذه  هم؟( 

إلى جتربة هذا النمط.

)5(
ظهرت جوانُب إبداعية لدى الطلبة عند إعطائهم املساحَة 
للتعبير عن ذواتهم، وتنشطت خالل العمل معهم ولم تكن 
ظاهرًة من قبل، كمهارة الكتابة، واخلط والرسم، والقدرة 
على احلوار وصياغة العبارات والنصوص، والقدرة على 

جتسيد الواقع بسهولة.

)6(
د األساليب ومشاركة الطلبة، حتقق النتائج  اختالف وتعدُّ
مالحظة  على  بناء  األسلوب،  أحادية  من  أكثر  اإليجابية 
زمالئي املعلمني، ألنه من واجبي، كمرشد أيضاً، ضرورة 
التغذية  إن  التعليمية.  العملية  مكونات  كل  مع  املتابعة 
عدة،  ُصعد  على  ملحوظ  ن  حتسُّ على  تدل  الراجعة 
التعامل،  يف  واالتزان  االجتماعي  والسالم  كالتحصيل 

باإلضافة لاللتزام واالنضباط الذاتي.

)7(
والتسلط  الروتني  ولكن  موهوبون،  أشخاص  الطلبة 
االجتماعي والسلطة هو ما يُفقدهم هذه امليزة. طلبة هذا 
الصف أصبحوا أكثر حترراً بعد إعطائهم املساحة، وبدأت 
تظهر مالمُح اإلبداع واملوهبة واضحة، وهذا أيضاً الحظه 
املعلمون املتابعون لكافة اللجان املدرسية، وكّم املشاركة يف 
األنشطة املدرسية، وعلى كافة الُصعد من قبل طلبة هذا 
الصف، ما أوجد الرغبة عند بعض الزمالء املعلمني يف 

استخدام هذا األسلوب.

)8(
الظواهر املوجودة يف املجتمع اخلارجي تصدر إلى مجتمع 
األمر،  هذا  على  وللداللة  صحيح،  والعكس  املدرسة، 
وألن عملي اإلرشادي أيضاً ال يقتصر على املتابعة داخل 
املدرسة، وإمنا يتحتم علّي أيضاً متابعتهم خارجها، وهذا 
الشيء كان من خالل تواصلي مع بعض أُسر هؤالء الطلبة، 

تواصلُت  لي كل من  أكد  أبنائهم؟  يف  تغييراً  أدركوا  وهل 
معهم أن التغيير ملموس، حيث ذكر لي أحد أولياء األمور 
والتواصل  االندماج  ابنه أصبح على درجة عالية من  أن 
األقارب،  ومحيط  األسرة  داخل  الراقي  االجتماعي 
وحضور كافة مناسباتهم االجتماعية، بعد أن كان ممتنعاً 

عن هذا النمط من العالقات.

كلمة أخرية
اجتياُزها  ومت  الظاهرة،  هذه  على  ما،  نوعاً  تغلبنا،  لقد 
للعمل اإلرشادي معهم سابقاً  مع هذا الصف، استكماالً 
)إرشاد تربوي باإلضافة إلى الدراما كعمل متكامل(، وقد 
أتت من  بها، ألنها  نقل الطالب رسالة حقيقية مقتنعني 
ومن  والروتني،  التلقني  عن  بعيداً  ذاتي  وعمل  قناعات 
جوانب  إظهار  استطاعوا  واملشاهد  األدوار  تلك  خالل 
إبداعية عند منحهم املساحة للتعبير عن ذواتهم وحتمل 
ومحفزة  ومقنعة  جداً  جميلًة  النتائج  كانت  املسؤولية. 
امللفتة  النقاط  بعض  ومن  أيضاً،  ولي  اآلخرين  للطالب 
من  الطالب  لدى  وخاّلقة  إبداعية  مواهب  اكتشاف  كان 
نهاية  ويف  املتنوعة.  أفكارهم  وطرح  مشاركتهم  خالل 
املطاف أستطيع تلخيص جتربتي كمرشد اجتماعي عاش 
مع طالبه واقع التنمر ومكافحته، أنني راٍض عن جتربتي 
التي أّثَرت بي وتعلمُت منها، وسأستمر يف التفكير والعمل 
وتطوير مهاراتي يف توظيف الدراما يف عملي كمرشد. إنه 
حلم التغيير الذي لم أشعر يوماً أنني قريٌب من مالمسته 

إلى هذه الدرجة.
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الهوامش:

1 التنمر أو االستقواء هو شكل من أشكال اإليذاء موجه من قبل شخص أو مجموعة نحو شخص أو مجموعة تكون أضعف منه جسدياً يف أغلب األحيان، 
وهي ظاهرة متكررة قدمياً وحديثاً على مر الزمان، وتنطوي على خلل قد يكون حقيقياً أو متصوراً يف ميزان القوى بالنسبة لألطفال أو للطفل الذي يتميز 
بالقوة األكبر، وهي صفة متكررة تنتشر كثيراً بني طلبة املدارس، وهي من الظواهر التي تعرض األفراد يف كلتا احلالتني )املتنمر واملتنمر علية( ملشاكل نفسية 

واجتماعية خطيرة دائماً.
2 املعايشة: هي االنخراط ذهنياً وشعورياً وعلى مسافة قريبة من مركز احلدث وإعادة رؤيتها من خالل األشخاص املنخرطني يف هذه التجربة؛ أي رؤية ماذا 

يحدث من خاللهم وماذا يتحدثون عنها بطريقتهم ولغتهم )ديفيز، 2016(.
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