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يف منهجية الدراما يف التعليم، نحن نبني قصتنا ونستكشفها، ولكن يف عقلنا الباطن نحن نعي أننا نلعب يف الواقع، نفككه 
ونُعيد تركيبه، ونسائله ونشاكسه أحياناً. يف الدراما نحن نكذب على أنفسنا بأننا نحاكي الواقع باملتخيَّل، واألصح أننا نعيشه 

بحمايٍة ما يف دور ما، من وجهة نظر ما.

أنا إنسان
الدراما.. من غرفة الصف 

إلى المجتمع

عصمت زيد

طالبأمهات

المجتمع

االحتياجات  ذوي  من  لديها طفل  أسرة  حالة  على  الّطالعي  التجربة  هذه  اخلاصة يف  االحتياجات  ذوي  موضوع  تناولُت 
اخلاصة، فكنُت شاهداً على سلوك املجتمع مع األم وطفلها، عاجزاً عن إحداث أي تغيير يف حينه. كما لفت نظري نٌص 
نشرته صديقة لي على إحدى مواقع التواصل االجتماعي، أقتبس منه: »املجتمع الذي يضع يده على بطن املرأة بعد أن تتزوج 
بشهر متسائاًل )شو مخبتيلنا( والذي يقّدس احَلبَل واإلجناب كل هذا التقديس، هو ذاته املجتمع الذي يُدير ظهره للطفل 
وأمه بعد الوالدة«. إن املجتمع الذي يضخ كل هذا الكم من األطفال كل يوم، هو يف احلقيقة ال يراهم! إن األطفال الذين نعول 
عليهم بأحالمنا من حقهم أن يكونوا بيننا يف حياتنا العامة، وال يعني أن نُنهي دائماً وجودهم يف أي حيِّز يجمعنا نحن الكبار.

مشاهداٌت كثيرة لم أكن أراها من قبل، ِبتُّ أراها وأفكر طوياًل فيها من حيث الفعل واملعنى! تساؤالت ووقائع كثيرة تدور يف 
ذهن املرأة األم، حتدد، وأحياناً حِتد من دورها املجتمعي اجلمعي، بسبب عدم مواَءمة األماكن واملرافق العامة لألطفال، فما 
بالكم لو كان طفلها من ذوي االحتياجات اخلاصة؟ عندها تخيلُت كمَّ التساؤالت التي تدور يف رأس تلك األم، والتي تعجز أن 

تبوح مبعظمها كي حتافظ على مكانها بني األهل واألصدقاء واملجتمع.

وحيث إنني لم أنخرط باملنظومة التعليمية القائمة، فإنني أجد مساحة أكبر وأكثر مواءمًة للتغيير من خارجها، حيث ممكنات إعادة املعنى لفعل 
املعلم تكون أكبَر وأجنع ضمن املنظومة املجتمعية القائمة.

إلى  الصف  غرفة  من  الدراما  حول  تدور  التجربة  هذه  محورية 
ور، بني طالب سيصبحون  املجتمع وبالعكس، عبر منهجية تدوير الدَّ

آباء وأمهات يوماً، وبني أمهات ُكنَّ طالباٍت سابقاً.



155 رؤى تربوية - العددان 60-59

عملُت كثيراً مع النساء يف املجتمع، من أجل خلق وعٍي مجتمعي لديهن، أمهات لديهن أطفال، بعضهن معلمات، وأخريات 
يحملن شهاداٍت جامعيًة عليا محرومات من العمل. ولكن هذه التجربة كانت مختلفة على الصعيد الشخصي، كانت محاولًة 
ببناء  قمت  اخلاصة.  االحتياجات  ذوي  واملعنى يف مخاطبة  الفعل  من حيث  اجلمعي  اإلنساني  السلوك  وفهم  الستكشاف 
التجربة مع فئتني عمريتني؛ أما الفئة األولى فكانت أمهاٍت من املجتمع بخلفيات ثقافية مختلفة، والثانية مجموعة طالب 
براءته،  إلى  املجتمع  نعيد  التجربة إمنا نحن  ما. يف هذه  يوماً  آباء وأمهات  16 سنة، سيصبحون   –  14 بعمر  وإناث  ذكور 
نستكشف ونحاور ونسائل بعفوية شبه مطلقة، خاليٍة من أي حتفظات على مستوى الفعل، والصف ببراءته يُحدث تغييراً يف 

املجتمع على مستوى الفعل واملعنى.

عباءة 
خبير

هيئة 
المتعهدين

دراما 
تكونية

التدريس
والعمل 
المجتمعي

تدوير 
الدور

يف هذه التجربة استخدمت أربعة مناذج للتعلم؛ وهي كما ذَكرتها دوروثي 
هيثكوت:

ف استكشاف البشر. • النموذج األول – الدراما توظِّ
النموذج الثاني – عباءة اخلبير. •
النموذج الثالث – تدوير الدور.  •
النموذج الرابع – منوذج هيئة املتعهدين.  •

الورشة األولى مع الطال	
بدأت التجربة من خالل العمل مع مجموعة الطالب، حيث إنهم لم ينخرطوا يف الدراما من قبل، فكان ال بد من إدخالهم يف 
موضوعة الدراما يف التعليم، باستخدام أنشطة دراما استهاللية من أجل معايشة املجموعة للدراما -عباءة اخلبير باألخص- 
من مثل )اإلشارة، الدخول يف الدور، الزبون، االتفاق واألعراف الدرامية( والتقنيات واألدوات املستخدمة. وحيث إن الهدف 

من هذه الورشة هو إعداد فريق يف جمعية تأهيل ودمج مجتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة.

قرأنا ورقة األعراف الدرامية من أجل استخدام ما أمكن منها وما ينفع 
موضوع التجربة والبحث، ومن ثم بدأنا مبشاهدة مقطع فيلم سينمائي 
يسلط الضوء على طفل متوحد حاول والده مساعدته، ولكن األب يعاني 
من مرض وحياتُه على احملك، وال يوجد َمن يرعى هذا الطفل من بعده، 

وهنا كانت البداية.

تناولنا هذا املقطع ضمن مستويات قراءة الصورة والفيلم والتي تشمل:
مشاهدة الفيلم. -
قراءته قراءًة وصفية. -
قراءته قراءًة تأويلية. -

الـمـهــام
الرئيسية

اختيار اسم وشعار للجمعية.

اجلمعية  تاريخ  وتوثيق  سرد 
)تضمني قصص جناح(.

هذه  أهداف  على  االتفاق 
اجلمعية ورؤيتها.

مناقشة كيفية اإلعالن عن هذه 
اجلمعية والترويج لها.

ومن ثم مت عرض مقطع فيديو آخر من الفيلم ذاته »األب يف املشفى يكتب رسالًة )وصية( يف جزء من مذكراته«، حيث مت 
استحضار هذه املذكرات يف العالَم املتخيل، وُقرئت من قبل شخص آخر بصوت األب، وتضمنت الوصية قلق األب على ابنه، 

وأنه بحاجة إلى مؤسسة تُعنى به.

وهنا دار نقاش مع املجموعة من خارج الدور، نقاش أسئلة مفككة ومترابطة يف آن، تقع يف مكان ضبابي ما بني االستقصاء 
وتهيئة املجموعة للدخول يف الدور. مت التنقل ما بني األسئلة بنهج تراكمي، حيث إن كل سؤال كان يُفضي للسؤال الذي يليه.
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أيُّ املؤسسات التي تستطيع التعامل مع هذا الطفل وتقدمي املساعدة له؟- 
 من هم املؤهلون للعمل يف هذه املؤسسات؟- 
لو كنا نعمل يف إحدى هذه املؤسسات، ما هي القواعد األخالقية لعملنا؟ )هنا قمنا ببناء قواعد الفريق(.- 

من ثم انتقلنا إلى مرحلة االنخراط يف الدور، كل شخص افترض أنه يعمل يف هذه املؤسسة، حيث تخيل أنه جالٌس مع شخص 
هَ أحد الطالب إلى أنه ال يجب كتابة اسم احلالة على الغالف  كحالة، وقام بكتابة ملف تعريفي/تشخيصي لهذه احلالة. وهنا نوَّ

اخلارجي، من أجل سرية املعلومات، واالستعاضة عنه برقم تسلسلي، من أجل حفظ املعلومات.

الفريق  توثيقية خلبرات  كمستندات  استخدامها  التي مت  احلاالت  ملفات  بكتابة  وبدأوا  املكان،  زاوية يف  أخذ  كل شخص 
واملؤسسة. كان هناك انخراط عاٍل من قبل املجموعة يف هذه املهمة، كان هناك إحساس باملسؤولية وصدق يف املشاعر من 

قبل املجموعة، وهما ما يخلقان االلتزاَم عند املجموعة يف العمل الدرامي.

الورشة الثانية مع األمهات:
ورشة تعلُّم واستكشاف، بحثنا فيها وُغصنا يف أعماق السلوك اإلنساني جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة، وما يعانيه األهل، 

وخاصة األم، يف التعامل مع هذه احلالة ضمن مراحلها العمرية املختلفة.

يف العالَم املتخيل وبأبسط التقنيات واملواد، بنينا عالم هذا اإلنسان، واستحضرنا املراحَل العمرية آنفة الذكر باستخدام 
غرض وصورة ومذكرة بسيطة، وبحثنا واستكشفنا عالقته مبحيطه وعالقة احمليط املجتمعي به. لم نْطُف على سطح السلوك 
)الفعل( اإلنساني، بل غصنا به، فككناه وأعدنا تركيبه، ساءلناه وشاكسناه ضمن مستويات مختلفة، تضمنت: قراءة، حتليل، 

مشاهدة، تأمل ولعب أدوار.
المجتمع

بالغطفلرضيعَجنين

مقطع  استخدام  من  تخوف  هناك  كان  أنه  إلى  ه  أنوِّ أن  أود  هنا 
فيديو من فيلم، حيث إن الفيلم يعمل على تغريب السياق، ولكن لم 
أجد هذا األمر يف الورشة، رمبا ألن السياق الذي استخدمُت فيه 

الفيديو قريب من واقع املجموعة املعيش.

ال  ما لفت نظري يف هذه الورشة من جهة، هو حجم االنخراط الفعَّ
ُكنَّ  الوقت  معظم  حيث  إليهن،  املوكلة  املهمات  يف  املشاِركات  من 
يتصرفن بعفوية تامة ودون تكلف، خاصًة عندما بدأنا يف مهمة عمل 
العمـــريـــــــــة  املـــراحـل  لتمثيل  وصورة  فيديو صوت  “اسكتشات” 

آنــفــــة الـــذكـــر، مــع تـســلـيـــــــط الـضـــــــوء علـــــى األم.

الـمـهــام
الرئيسية

مع  بالتزامن  األب  مذكرات  قراءة 
مقطع فيديو مصور.

متحرك  فيديو  اسكتشات  عمل 
املراحل  متثل  والصورة  بالصوت 

العمرية آنفة الذكر.

عقد لقاء مع األب.

حتويل هذه املشاهد إلى مذكرات 
للطفل على لسان أمه أو أبيه.

ولكن يف اجلهة املقابلة، هو كّم املشاعر واأللم )وصل إلى البكاء أحياناً كثيرة( الذي كان يسيطر على املجموعة عندما نقوم بالتأمل 
بهذه املهام ومخرجاتها، ضمن محطات االستكشاف آنفة الذكر. هذه املشاهد كانت متثل اللحظات التالية من حياة الطفل:
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عند تلّقي نتيجة فحص احلمل، ونقله إلى العائلة، حيث إن 
الطفل سيكون من ذوي االحتياجات اخلاصة بنسبة 99%.

هي ترضعه، وحماتُها جالسة بجانبها.

وتصرف  كيفية تصرفه  بعمر ست سنوات،  طفل 
األسرة واحمليط معه.

بعمر 22 سنة، كيفية وضعه وعالقاته مع املجتمع.

َجنين

رضيع

طفل

بالغ

إن التركيز على املضمون )تقليل احلركة والصوت( يف هذه املشاهد هو ما أعطى قوة لها، وعند نقاشها كانت حتمل 
تأويالٍت عدة.

الحقاً مت حتويل هذه املشاهد؛ مذكرات هذا الطفل، على لسان أمه أو أبيه. كما مت استخدام غرض لكل مرحلة 
عمرية للتعبير عنها. خالل تنفيذ هذه املهمات، متت إثارة أسئلة توجيهيـة )التقاط الصور واللحظات التي تنتجها 

املجموعة( من أجل إثراء النقاش والتجربة.

اختتمُت هذه الورشة بنشاط، حيث طلبُت من املجموعة أن تلعب دوراً جمعياً لألم، وأنا يف دور الطفل، وقمت باستحضار 
جميع وجهات النظر التي ظهرت خالل املهام السابقة، ولكن هذه املرة من داخل الدور، فكان الطفل يعاتب ويؤنب ويشكر 

أحياناً، كانت مواجهًة قاسية على املجموعة، ولكنها تركت أثراً ستحمله املشاِركات معهن إلى بيوتهن وأماكن عملهن.

م بشكل يومي منذ عدة سنوات، ولكنها أبداً لم تشعر معهم يوماً كما شعرت  إحدى املشاِركات قالت إنها تتعامل مع الصُّ
اليوم، حيث إننا كنا نحلل األشياء واألفعال بعمق جديد. مشاِركة ثانية قالت إن أكثر ما أعجبها يف هذه الورشة أنها 

تناقش موضوعاً حياتياً نعيشه نحن وبشكل يومي )حيث كان احملتوى مرتبطاً باملشاركني(.

الورشة الثالثة مع الطال	
بنيُت هذه الورشة على تدوير الدور ما بني الورشتني السابقتني.
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الـمـهــام
الرئيسية

مشاهدة مقطع فيلم، ومناقشة طبقات 
املعنى.

الشخص  هذا  حياة  مراحل  عرض 
من وجهة نظر املجموعة.

مناقشة مراحل حياة الطفل من خالل 
ما أُنتج يف ورشة األمهات.

مجتمعية  ومشاريع  أنشطة  اقتراح 
لدمج هذا الشخص باملجتمع.

بدأت الورشة بنشاط استهاللي، عرض مقطع فيديو من الفيلم 
ابنه عن طريق  ذاته، يف هذا املقطع يحاول األب االنتحار مع 
ربط جسميهما بثقل وغرقهما يف البحر، حيث إن األب وصل 
اليأس واقتربت حلظة الصفر، ولم يستطع أن يطمئنَّ  مرحلة 
على مستقبل ابنه، فقرر إنهاء حياته معه. وهنا متت مناقشة 
املصاب  البنه  األب  »إغراق  الفعل  حيث  من  املعنى؛  طبقات 

بالتوحد«، الدافع، االستثمار، النموذج والفلسفة.

ثم انتقلنا إلى ما أُنتج يف ورشة األمهات، ومت عرُضه على 
مراحل  بدأنا مبناقشة  معها.  التعامل  عليه  كحالة  الفريق 
حياة هذا الشخص، وقام الفريق بإنتاج “اسكتشات” تبدأ 
بصورة  وتنتهي  وصورة،  بصوت  كفيلم  تتحرك  ثابتة،  بصورة 

ثابتة أخرى. بدايًة مت عرض كل مجموعة على حدة، ثم ُعرضت جميع املشاهد بشكل متسلسل، بدءاً مبرحلة اجلنني، ثم 
الرضيع، ثم الطفل، ويف النهاية شخص بالغ. كان لهذه املهمة أن تقرب املجموعة من الشخص الذي حتاول أن تتعامل معه، 

وتخلق فهماً أعمَق لواقعه املعيش.

إحدى الطالبات قالت »أول مرة ِبنْعيش احلدث، ُمرِبك شَوّي كان إلي ِلْعب الدور«، وهنا أضاف طالب آخر »ما نقوم به هنا 
من املمكن أن يحدث مع أي شخص منا يف احلياة«، »هي َمشاهد من الواقع« أضاف طالب آخر.

أخيراً مت تصميم نشاطات وأفكار ملشاريع من داخل الدور »عباءة اخلبير«، بحيث لو نُفذت هذه النشاطات ال بد من انخراط 
املجتمع احمللي يف تنفيذها. وهنا أسرد بعض هذه األفكار:

مخيم صيفي.- 
توأمة صف ذوي احتياجات خاصة مع صف آخر يف إحدى املدارس.- 
العمل على تهيئة األرصفة والطرق من أجل تسهيل حركة ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعانون من إعاقة حركية.- 
تهيئة مداخل البيوت لذوي االحتياجات اخلاصة.- 
تهيئة املرافق العامة والدوائر احلكومية لوصول ذوي االحتياجات اخلاصة.- 

يف اخلتام، هذه جتربة حملت يف ثناياها بعض اخلصوصية على املستوى الشخصي واملجتمعي، تضاءل فيها الدور التعليمي 
للمعلم، وبرز دور الطالب يف قيادة العملية التعليمية، وبرز دور املعلم والطالب يف إحداث التغيير املجتمعي. لعب املعلم دور 
حلقة الوصل بني الطالب واملجتمع احمللي، أما النساء فُكنَّ أرضاً خصبة للبحث والتأمل واالستقصاء يف الفعل اجلمعي، 

وزودن التجربَة مبادة غنية من خالل ما ُقمن بإنتاجه.

يف مكان ما، كانت هناك رسائُل خفية عبر التالعب يف الزمن من 
جيلني مختلفني، وكأن األمهات يرسلن رسائل من املستقبل للطالب 
املعلم  كان  وهنا  والطالبات،  الطالب  فعل  كما  متاماً  والطالبات، 
تُنتج  لرمبا  هذه.  التواصل  عملية  ر يف  وامليسِّ الوسيط  دوَر  يلعب 
هذه الوساطة تقارباً ما، يسهل فهَم اآلخر ويساعد يف خلق بيئة 

اجتماعية صحية تتقبل وتستوعب الكل باختالفاتهم.

قلقيلية - فلسطني

طالبأمهات

المعلم




