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يف  طالباً  وأتخيلها  مى  الدُّ أجمع  كنُت   ... طفلة  وأنا 
على  اسماً  أُطلُق  كنت  املعلمة،  دوَر  معهم  وألعب  الصف، 
كل دمية، وأحاول أن أُعلمها بينما كنت أنا أتعلم، وأتخيل 
املوقف بحذافيره. من هنا بدأت قصتي مبكراً مع التعليم، 
وارتبطت به بطريقة، كما الحظ ذلك أهلي أيضاً، وكما 
تخيلت، وصلت ألن أكون معلمًة يف واقع حقيقي أرتبط فيه 
باخليال واحلقيقة معاً. يف احلقيقة، ليست لدي اخلبرة 
الكافية يف التعليم، بحكم أنني تخرجُت قبل سنتني تقريباً، 
أجد  املقابل  ويف  أواجهها،  التي  التحديات  بعض  هناك 
مسيرتي،  الستكمال  وتعززني  تدفعني  إيجابياٍت  هناك 

والتحديات أيضاً تدفعني وحتفزني ألكون أقوى! 

هو  عليها،  للتغلب  أسعى  التي  التحديات  أكبر  من  ولعل 
)اللغة  أُعلِّمها  التي  اللغة  جتاه  الطلبة  اجتاهات  تغيير 
يحملها  كبيرة  وهموماً  مخاوَف  هناك  ألن  اإلجنليزية( 
واعتقادهم  األُم،  اللغَة  ليست  لغٌة  أنها  بسبب  الطالب، 
أن الطالب متلٍق سلبي وليس محوَر العملية التعليمية ... 
واالبتعاد عن األسلوب التقليدي الذي يُعتبر هدراً تربوياً 
التحديات  مواكبة  يف  قيمتها  التعليمية  املُخرجات  يُفقد 
املعلم  سلطة  من  التحرر  املهم  من  أنه  أرى  املعاصرة. 
حاجز  يكسروا  حتى  للطالب  الكافية  املساحة  وإعطاء 
اخلوف من استخدام اللغة، وعدم إغفال مواهب ومهارات 
من  أُغير  وأن  واالجتاهات،  امليول  تنمية  وإهمال  الطلبة 

معلمة تست�كشف
بمعّية طالبها
تجربة في الدراما الت�كونية مع 

اليافعني حول الهجرة

سماح ريحان

املمارسات التي تؤدي إلى طمس روح االبتكار وخنق خيال 
الطلبة الواسع وحصر تفكيرهم يف احلفظ.

يف  بحثاً  أجريُت  دراستي،  من  األخيرة  الفصول  خالل 
اإلجنليزية،  اللغة  تعلم  جتاه  ومواقفهم  الطلبة  اجتاهات 
وقد أظهرت النتائج بخصوص اجتاهات عينة من الطلبة 
للمادة،  حبهم  بعدم  عنها  عبروا  سلبية،  اجتاهاتهم  أن 
وأظهروا نفوراً منها باعتبارها مادًة صعبة ال ميكن فهُمها، 
ويعود السبب إلى: أسلوب املعلم، وخوف الطالب وخجله 
من اخلطأ يف استخدام اللغة، وهذا ما أسعى لتغييره حقاً. 
الطالب ينظرون إلى اللغة اإلجنليزية كصورة بال ألوان، أو 
كوردٍة بالستيكية، دوري هنا أن أبثَّ الروح فيها، كي أحقق 
من  ليتمكنوا  واستماع،  وكتابة  كقراءة  اللغة  من  أهدايف 
استخدامها وتوظيفها يف حياتهم، وبناء توجهات إيجابية 

نحوها.

تحوٌل مهم ساعدني على تحقيق أهدافي
مشاركتي يف املدرسة الصيفية للدراما، أعطتني الفرصة 
أن أحقق ما أريده كمعلمة، أن أهتم بالطالب قبل اهتمامي 
باللغة. الدراما هي التي توفر لي السياقات املتخيَّلة من 
ناحية إجرائية، وقدمت لي أفكاراً لدوري كمعلمة، جعلتني 
هم  أنهم  وتعليمهم  مختلفة،  نظرًة  الطالب  إلى  أنظر 
التعلم  سياق  يف  الدراما  عملي.  بشكل  واحملور  األساس 
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التعلم، جتعل  وأساليب  ثورًة يف طرق  لي  لتُحدث  جاءت 
الطالب يفكر )ملاذا يحدث ذلك؟( وليس ما الذي سيحدث 
الحقاً؟ وإلعطائهم مساحة كافية للنقد والتعبير، وإعادة 
والعملية  اللغة،  جتاه  ومواقفهم  اجتاهاتهم  وتقييم  تأمل 
التعليمية التعلمية بشكٍل عام، واألهم من هذا كله تطوير 
شخصياتهم. مشاركتي جعلتني أدرك حاجتنا، كمعلمني، 
حديث،  هو  ما  كل  ومواكبة  وأساليبنا  عملنا  تطوير  إلى 
خصوصاً للمعلمني اجلدد يف املهنة مثلي، فالبداية القوية 
مهمة حتى أستمر بقوة وأصل مع طالبي بقوة، وجعلهم 
حالة  والتعلم  التعليم  من  وأن جنعل  تعلمهم،  يفكرون يف 

مرتبطة بكل مناحي احلياة.

اللغة يف سياقات متخيَّلة،  الدراما تساعدني يف توظيف 
يخجلون،  ال  أنهم  أي  الدور،  محميني يف  الطالب  جتعل 
وحترر الطالب من سلطة املعلم. للدراما أثٌر يف الطالب، 
أن  يف  أيضاً  وتساعدني  نقدية،  رؤية حتررية  لهم  جتعل 
اللغة  إلى  واالمتحان  والتحصيل  التعلم  من  اللغة  أنقل 
كأسلوب حياة، أعني إحياء اللغة. الدراما تشجع تعلم اللغة 
عن طريق وضع الطلبة يف موقع يقتضي مطالَب محددًة 
استكشاف  على  وتساعدهم  واالستماع،  احلديث  حول 
محتوى محدد، وتعمل على حمايتهم ورفع مكانتهم، وتزيد 
من متاسك املجموعة وتعزيز مهارات االتصال والتواصل 
والصحة االجتماعية، وتطوير مهارات األطفال يف معاجلة 

الدراما.1

عن  دائماً  أبحث  ألنني  لغة،  كمعلمة  موقفي  يعزز  وهذا 
يف  تهدف،  ومبتكرة،  جديدة  تعليميًة  وأساليب  وسائَل 
على  لإلقبال  واحلافز  الدافعية  زيادة  إلى  األول،  املقام 
قدرات  تستثير  فإنها  الدراما،  مييز  ما  وهذا  التعلم، 
وتعالج  اخليال  وتوظف  التعلم،  على  وتشجعهم  الطالب 
وتعزز  اإلدراك،  مدى  وتزيد  وإنسانية،  اجتماعية  قضايا 
باملهمات،  يقوم  من  هو  الطالب  وجتعل  االستكشاف، 
وتقدم املنهاج بتسلسل وسالسة. أيضاً تساعدني الدراما، 
مجتمعية  بقضايا  التعليمية  املادة  ربط  على  كمعلمة، 
املستويات،  بجميع  الطلبة  جميع  نُشرك  بحيث  إنسانية، 
ونعزز لدى الطالب البحَث واالستكشاف والتساؤل والنقد، 

وتنمية اجلوانب الشخصية واالجتماعية لديه.

أصبحُت مؤمنًة بضرورة تطوير نفسي بشكل دائم، وهذا 
بشكل  واملعلم،  الدراما.  يوظف  أن  يريد  معلم  لكل  مهٌم 

عام، عليه أن يبحث ويطالع ويثقف نفسه باستمرار، من 
التي  واخلبرات  التعلم  ومصادر  املعلومات  توفير  أجل 
تساعد أطفالنا يف التعلم. ونحن بحاجة دائماً إلى الدعم 
والتشاور والتواصل مع ذوي اخلبرة، حيث ال أُخفي دوَر 
وضعت  التي  جرش  يف  التدريبية  واملساقات  املدربني، 
النقاط على احلروف، وأوصلتني إلى بر األمان يف وضع 
مخطط  كتابة  من  وأمتكن  أبدأ  كي  الرئيسية،  اخلطوط 
البيئة  خلُق  يحتاج  كذلك  أطفالي.  يحتاجه  ما  حسب 
التعليمية املناسبة، وتدريُس الدراما، وجتهيز املخططات 
إلى مصادَر ومراجع يستند إليها معلم الدراما، حتى يتعلم 
دعم  أهمية  من  نزيد  وحتى  سيستمر،  وكيف  يبدأ  كيف 
املعلمني الستخدام الدراما كوسيلة حيوية لتعلم األطفال.

أن  عن  والتحدث  واملستقبل،  احلقيقي  املعلم  مقالة  يف 
املعلمني الذين يختارون املصداقية ال ميكنهم أن يتحملوا 
جتاهل إمكانياتها لألبد، فقد استطاعوا، ويستطيعون أن 
يبدؤوا اآلن إذا اختاروا ذلك. وهنا استوقفني كالم ألفن 
توفللر يف »املوجة الثالثة )THE THIRD WAVE(: إن 
املسؤولية جتاه التغيير تكمن فينا على أي حال، يجب أن 
نبدأ بأنفسنا، نعلّم أنفسنا أن ال نغلق عقولنا قبل األوان 
عن الرواية وما هو مدهش، وما يبدو راديكالياً. هذا يعني 
أي  قتل  إلى  يسارعون  والذين  الفكرة،  يغتالون  َمن  صد 
حني  يف  تطبيقها،  قابلية  عدم  بحجة  جديدة  اقتراحات 
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النظر عن  باعتباره عملياً، بغض  قائم  يدافعون عما هو 
مدى ُسخفه وقمعه، أو رمبا عدم قابليته للتطبيق فعاًل. 
هذا يعني الكفاح من أجل حرية التعبير... إذا بدأنا اآلن 
فنحن وأطفالنا ميكن أن نشارك يف إعادة صياغة دستور 
الزمن،  عليها  عفا  التي  السياسية  بُنانا  من  ليس  مثير، 
ولكن من املدنية نفسها. وعلى غرار جيل املوتى الثوريني، 

لدينا قدر يجب أن نخلقه«.2

تعلمت أن ال أخاف من التجربة، فالتجريب بشكل عملي 
متعلم  على  يجب  التي  األمور  أهم  هو  الدراما  وتطبيق 

الدرامي،  العمل  جوهر  هو  ألنه  بها،  القيام  الدراما 
الدراما،  وطالبك  أنت  تعيش  بأنك  تشعر  تطبق  وحني 
اخلوف دائماً من البداية، فابدأ كي تزيل هذا اخلوف. 
أخطأت  وكلما  أتعلم،  كي  أخطئ  أن  يجب  أنني  تعلمُت 
بأني أستطيع  وأيقنت  الذي أجريه،  بالعمل  ثقتي  زادت 
طالبي  ومدارك  مداركي  أوسع  وأن  مجدداً،  أفعلها  أن 
بأسلوب كالبحر، إذا أبحرنا فيه أكثر وتعمقنا سنكتشف 
مبشاركة  سأقوم  الورقة  هذه  ويف  جميل.  هو  ما  كل 
إحدى التجارب التي خضتُها مع طالبي يف رحلة تعلمي 

واستكشايف معهم.

مخطط “املهاجرين”

الفئة املستهَدفة: طالب الصف السابع      املدرسة: عني السلطان املختلطة

السؤال املركزي: ما الذي يدفع الناس للهجرة؟ ما معنى الهجرة وأسبابها ومناطقها؟

سنستكشف يف الدراما منطقَة الصراع بني مفهوم البقاء 
مجهول  ملكان  الهجرة  أو  الظروف،  كل  رغم  الوطن،  يف 
أو  البقاء  على  احلرص  يكون  هل  مجهولة،  وظروف 
الهجرة؟ سنستكشف كيف كانت قصص الناس وماذا كان 
مصيرهم؟ هل سيقبل الناس الهجرة، كحل، ويضّحون مبا 

ميلكون ويخاطرون، أم سيرفضون؟ 

أغراض محضرة سابقًا:
خرائط للمناطق التي يهاجر منها الناس. •
خرائط للمناطق التي يهاجر إليها الناس. •
رسوم بيانية تبني ازدياد عدد املهاجرين خالل فترة  •

من الزمن، نحضر منه نسخاً مصورة بعدد الصف.
فيديو توضيحي ملهاجرين يف عرض البحر. •
أغراض لناس تعرضوا لظلم استخدمناها يف دراما  •

سابقة تتحدث عن محاربة الظلم بأشكاله.
صور ألطفال مهاجرين. •
صور ألشخاص الجئني. •

القصة ... نطلق على القصة مصطلح: )ما قبل النص( 
وهو عنصر من عناصر الدراما:

على ظهر سفينة صغيرة، يحسبها راكبوها قاربهم للنجاة 

وجسرهم من اجلحيم إلى النعيم، وبينما هي جتري بهم 
يف موج كاجلبال، جلس أحد راكبي تلك السفينة يف ُركٍن 
قصيٍّ وكتب وصيته األخيرة، ظناً منه أنهم لن ينجوا ولن 
يصلوا لبر شطوط أوروبا كما كانوا يتمنون، لكن عندما 
لم  القلوب احلناجر،  وبلغت  اآلمال  الظن، وخابت  حتقق 
أمواج  غلبتهم  وعندما  شيئاً،  املوت  من  صياُحهم  يُغِنهم 
طفت  بينما  بارئها،  ملكوت  يف  أرواحهم  فغرقت  البحر 
أجسادهم الهزيلة من طول السباحة ومغالبة املوج، وجد 
طاقم انتشال الغرقى رسالَة ذلك الشخص الذي ال نعرف 
اسمه، وقد أذاب ملُح البحر مالمحه، بينما ظلت كلماته 
آالف  وقصة  قصته  حتكي  مهترئة  ورقة  على  منقوشًة 
املهاجرين العرب الذين فروا من جحيم احلرب يف سورية 
والعراق وليبيا ومصر، أو جحيم الفاقة والفقر والبطالة 

يف أغلب البالد العربية واألفريقية.

فكتب يقول:
أستطع  ولم  بنا  غرقت  السفينة  ألن  أمي  يا  آسف  »أنا 
الوصول إلى هناك، كما لن أمتكن من إرسال املبالغ التي 

استدنتها لكي أدفع أجر الرحلة.

ال حتزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي، فماذا ستفيدك اآلن 
إال تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء.
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أن  لي  بد  ال  وكان  وقعت،  احلرب  أمي ألن  يا  آسف  أنا 
تكن  لم  أحالمي  أن  العلم  مع  البشر،  من  كغيري  أسافر 
كبيرة كاآلخرين، فكما تعلمني، كل أحالمي كانت بحجم 
أسنانك.  تصليح  وثمن  خاصتك،  للكولون  دواء  علبة 
باملناسبة لون أسناني اآلن أخضر بسبب الطحالب العالقة 

فيه، ومع ذلك هي أجمل من أسنان الديكتاتور.

الوهم،  من  بيتاً  لك  بنيُت  ألنني  حبيبتي،  يا  آسف  أنا 
كوخاً  األفالم،  نشاهده يف  كنا  كما  جمياًل  خشبياً  كوخاً 
فقيراً بعيداً عن البراميل املتفجرة، وبعيداً عن الطائفية 

واالنتماءات العرقية وشائعات اجليران عنا.

أنا آسف يا أخي، ألنني لن أستطيع إرسال اخلمسني يورو 
ه عن نفسك قبل  لتُرفِّ التي وعدتُك بإرسالها لك شهرياً 

التخرج.

الهاتف احلديث  أرسل لك  لن  أختي، ألنني  يا  أنا آسف 
الذي يحوي »الواي فاي« أسوًة بصديقتك ميسورة احلال.

أنا آسف يا منزلي اجلميل، ألنني لن أُعلق معطفي خلف 

الباب.

أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن املفقودين، فأنا ال 
أعرف اسم البحر الذي غرقت فيه.

اطمئني يا دائرة اللجوء، فأنا لن أكون ِحماًل ثقياًل عليك.

وال  »فيزا«  بدون  استقبلتَنا  الذي  البحر  أيها  لك  شكراً 
ولن  ستتقاسم حلمي  التي  لألسماك  شكراً  سفر،  جواز 

تسألني عن ديني وال انتمائي السياسي.

شكراً لقنوات األخبار التي ستتناقل خبر موتنا ملدة خمس 
دقائق كل ساعة، ملدة يومني.

شكراً لكم ألنكم ستحزنون علينا عندما ستسمعون اخلبر.

أنا آسف ألنني غرقت.3

ويظهر قارب الهجرة وهو ينقلب يف عرض البحر، تاركاً 
قصصاً وحكايا، وجثثاً ألرواح كانت حتلم بالعيش بكرامة 
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وخوامت  القالدات  وتغرق  واحلقائب،  األشالء  تطوف   ...
الزواج وألعاب طفل وزجاجُة حليب لطفل رضيع، حاملًة 

معها كل األحالم والوصايا التي لم تعرف بعد .....

داخل  ببطء  الزحف  أو  )بالنمو(  سنبدأ  كيف   ... اآلن 
الدراما، وصوالً إلى اللحظة الدرامية املكثفة التي حتتوي 
الفني؟ حتى يحدث ذلك من  الشكل  على جميع عناصر 
إلى  بحاجة  الدور  َدور، وهذا  الطالب يف  يكون  أن  املهم 
بناء، لدينا يف الدراما دوٌر هو املهاجرون الذين ينقسمون 
إلى قسمني: قسٍم يقبل بالهجرة، والقسم اآلخر يرفض، 
يف  اآلمن  الدخول  أجل  من  ستكون  القادمة  واملهمات 
إلى اللحظة  الدور وبناء وجهات النظر والسياق، وصوالً 

الدرامية.

كيف أبدأ؟
النشاط األول:

اللحظة األولى مع الطالب 
الطلبة  • معرفة  حول  النقاش  فتح  املتقدم:  املنظم 

للهجرة  الناس  بها  يضطر  صعبة،  وظروف  مبشاكل 
لعالم  ويخاطرون  وأحالمهم،  بأغراضهم  ويضّحون 
يجهلون خفاياه، ولكن متى نعتبر هذه التضحية غير 
ممكنة وال جتوز؟ أمثلة من املجتمع ... صور مهاجرين 

... خرائط دول يهاجر الناس منها وإليها...

هل سمعتم عن شخص هاجر إلى دولة أخرى واضطر إلى 
التضحية من أجل العيش بكرامة وكانت التضحية كبيرة؟

التعاقد: فكرُت يف استكشاف هذا املوضوع، وكيف ميكن 
أن يتعرض إنسان ألن يهاجر، وكيف ستكون تضحيته من 
أجل التغلب على مشاكل بلده، والتعرف إلى أسباب الهجرة 
العديدة، واملناطق التي يهاجر إليها الناس، واألسباب التي 
جتعلهم يختارون هذه املناطق.. وشاهدُت دراما عن هذا 
تريدون  الدراما؟  هذه  يف  باملشاركة  رأيكم  ما  املوضوع، 

ذلك؟

نالحظ هنا يف النشاط السابق اقتراحاً للبداية، ومن املهم 
أن يكون هناك ربط بني معرفة الطالب السابقة والدراما 

التي سنعمل عليها.

النشاط الثاني:
عرض  يف  مهاجرين  أشخاص  عن  وثائقي  فيلم  عرض 

البحر.
لناٍس مهاجرين مدته قصيرة،  ستشاهدون فيلماً قصيراً 

ميكنكم وقُفه أو إعادة مشاهدته مرًة أخرى..
نقاش: ماذا شاهدمت؟ ماذا تتوقعون؟ هل تريدون معرفة 

املزيد؟

النشاط الثالث:
مقابلة مع الرجل: املعلمة يف دور:

تقابل الطالبات ذلك الرجل الذي شاهدنه يف الفيلم لفهم 
بداية  يف  وردت  التي  القصة  منه  يعرفن  وهنا  مشكلته، 
سرد  عن  تغني  املقابلة  هذه  املركزي.  وحدثها  املخطط 

القصة وتقدم املعلومات للمشاركني.

من  األعراف  أو  االستراتيجيات  بعض  تنفيذ  علينا  اآلن 
أجل استكشاف طبقات املعنى وبناء وجهات النظر، ميكن 
أن أختار ما يناسب الصف ووقت احلصة، فهي اقتراحات 

عليَّ االختيار منها وليس تنفيذها جميعاً، مثل:

مشاهد: يبني الصف مشاهد تعبر عن الالجئ والى  •
أين هو ذاهب 

صور ثابتة: أحالم الالجئ يف مستقبله املجهول كيف  •
يريد أن يكون.

دور على اجلدار: كل طفل يعمل صورة لالجئ، مثاًل  •
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طفلة حتمل لعبتها، رجل يحمل ابنه الرضيع ...
يوم يف حياة: وهي سلسلة صور ثابتة عن حلظات من  •

يوم املهاجر قبل أن يهاجر.

األنشطة،  هذه  تطبيق  خالل  أشياء  نستكشف  أن  ميكن 
إحدى  نستنطق  أو  الرأس،  يف  أصواتاً  نسمع  أن  مثاًل: 

الصور ... إلخ.

على  مبنية  االستراتيجيات  أو  األعراف  هذه  مالحظة: 
فكرة العرف األول، حيث يكون واضحاً أثناء بنائها احلدث 
ألن  يدفعهم  الذي  وما  الناس  يهاجر  ملاذا  وهو  املركزي، 
يتركوا ما ميلكون ويرحلون، أو عند بناء دور على اجلدار، 
يكون ذلك حول أفكار ومشاعر وقصص املهاجرين، وعند 
بناء أحالمهم علينا التركيز على العيش باستقرار وسالم.

الدرامية، وهي  للحظة  التحضير  ... وصلنا ملرحلة  اآلن 
حلظة غرق السفينة، وسنقوم باآلتي:

أطلب من الصف تخيُّل اللحظة وكتابة وصاياهم وأحالمهم.

اللحظة، ويخبرهم  ثابتة يف نفس  ويشكل اجلميع صورًة 
املعلم أنه بعد إعطائهم اإلشارة سيكونون يف الدور داخل 
املشهد، حلظة صمت للجميع .... ثم يعطي املعلم اإلشارة 

لبدء املشهد.

الدرامية  اللحظة  وهو  للمشاركني،  سيكون مشهد عميق 
التي سيستكشفون فيها ما خططنا له من البداية. يعطي 
املعلم املشاركني الوقَت الكايف، ثم بعد أن يشعر بأن الوقت 
مناسب يوقف املشاهد ويأخذ املشاركني يف جلسة تقييم 

ونقاش حول ما حدث داخل املشاهد.

يقوم الطالب يف آخر النشاطات بعمل جدارية توثق صور 
فنية  بصورة  احلائط  على  قصصهم  وكتابة  املهاجرين 
أن  نثبت  أن  نحاول  كنا  نهائي.  كمنتج  استعمالها  ميكن 
الهجرة ليس سببها الوحيد هو االحتالل، بحثنا يف دول 
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غير مستعمرة ومحتلة، وكانت نسب املهاجرين منها عاليًة، 
وبحثنا يف األسباب، وتعرفنا على الدول التي يهاجر إليها 
الناس والدول التي يهاجرون منها. كنت أتلقى اإلجابات 
وأناقشها مع الطالب كأنني أتناقش مع أشخاص مهاجرين 
من  الكثير  الطالب  لدى  كان  ذاتها.  اللحظة  يف  فعاًل 
لناس  ذكريات لقصص  واستعادة  والتساؤالت  التساؤالت 
مهاجرين، يف احلقيقة لم أتوقع بعض األجوبة والتفاعالت 

من بعض الطالب، وكأنهم يعيشون القصص ذاتها.

املعنى  طبقات  ببناء  قمت  الطلبة،  إجابات  على  بناًء 
مهم؟  هو  ملاذا  واالستثمار:  ودافعه،  )الفعل،  اخلمس 
والنموذج: أين تعلّم أن يفعل ذلك؟ ومنظور احلياة: كيف 
يجب أن تكون احلياة أو ال تكون؟( وكانت بالنسبة لي من 
وهو  مهم،  موضوع  حتت  تندرج  إنها  حيث  األمور،  أهم 
التعمق يف األشياء وعدم التفكير بسطحية، والغوص يف 
األعماق للوصول إلى احلقيقة. علينا أن نتأمل قلياًل يف 
الذي  وما  الناس،  يفعلها  والتي  بفعلها  نقوم  التي  األمور 
يفعله طالبنا وحتليلها، حتى نصل إلى الهدف، وهو تطبيق 

الدراما يف السياقات التعلمية.

ووصايا  وقصَص  صوَر  حتمل  جدارية  أخيراً  أنتجنا 
الالجئني، حيث انخرط الطالب بقوة وتفاعلوا بعمق يف 
تصميم اجلدارية من خالل الرسم بالظل. انتهينا من رسم 
صمت  حلظة  ووقفنا  املهاجرين،  صور  وجتميع  اللوحة 
وأي  املهاجرين  قصص  معاً  ونستذكر  أنتجنا  ما  نتأمل 
مهاجر من هنا يشبهنا. كنت أرى احلزن يف أعينهم تارة، 
بأجسادهم  رسموها  حيث  الفنية  اللوحة  بإنتاج  وفرحاً 
تارًة أخرى، رأيت األثر على وجوههم وسماع تنهيداتهم. 
وجلسنا لنستريح قلياًل بعد العمل حيث كنا نشعر بالتعب. 
بالنسبة  أجسادنا.  وليس  أفكارنا  أتعبتنا  احلقيقة  يف 

نسيان  أستطيع  لن  جداً،  مؤثرة  التجربة  هذه  كانت  لي 
التفاصيل بحذافيرها، وأنا فخورة جداً مبا فعله طالبي. 
متواصل،  وجهد  عميق،  تفكير  إلى  يحتاج  العمل  كان 
وتركيز دائم ومتابعة مستمرة، ومع كل هذا أشعر بارتياح 
معاً،  بذلناه  الذي  اجلهد  على  طالبي  أفعال  ردود  من 
وأحسسنا أّننا قمنا بإجناز لم ينجزه أحد قبلنا، حيث كنا 
مبهمة وأجنزناها بإتقان. رأيت الفرحة على وجوه طلبتي 
بعد معركة، وكان من األسئلة  كأنهم حققوا نصراً مؤزراً 
املتكررة: إميتا حترجعي ناخد قصة تانية نبنيها على هاي 
الفكرة  شو  مس؟  يا  جديدة  بدراما  نبدأ  إميتا  الدراما؟ 
اللي رح نكتشفها؟ املرة اجلاي رح نحارب؟ مني رح يقدر 
مني  ظلم؟  بدون  حنعيش  متى  للعالم؟  هالرسائل  يوصل 
بيقدر يعمل متلنا؟ يا رب وال حد بالدنيا يهاجر ... ممكن 
نعيدها مرة تانية قدام أهلنا؟ رح يكونوا فخورين بالشغل 

اللي عملناه ... .

واملبادرة  والدافعية  الشغف  جسدت  التجربة  هذه 
واملسؤولية  واحلرص  العقبات  وتذليل  واألمل،  واإلصرار 
الرغم  على  معانيها.  أسمى  واإليجابية يف  بجد،  والعمل 
التي واجهتُها فإنني كنت مصرًة على  من كل الصعوبات 
يف  طالبي  مع  به  بدأت  الذي  الدرامي  مشروعي  إكمال 
السنة السابقة، فقد كان هذا املخطط مخططاً استكمالياً 

مبنياً على ما أنتجناه يف السنة الدراسية املاضية.

وشكري  املخطط،  تشكيل  يف  ساعدني  من  كل  أشكر 
باستمرار.  يتابع  فهو  األطرش،  معتصم  لألستاذ  موجه 
كما أشكر كل من ساهم معي يف تخّطي العقبات وإجناح 
هذا املخطط، وأخص بالذكر مدير مدرسة عني السلطان 
وطالبي  الوجلي،  نائل  واألستاذ  حجاجلة،  إياد  األستاذ 

الرائعني.. كل احملبة والتقدير.

مدرسة عني السلطان - أريحا
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