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املعلم مينح  فإن  احلاجة  عند  القصة  وبإيقاف  تشاركية، 
طالبه فرصاً للعودة خطوًة إلى الوراء، ومناقشة التحديات 
تشجيٍع  من  يحتاجون  ما  لهم  م  فيقدِّ يواجهونها،  التي 

ودعم«.

الدراما،  ورش  قبل  طويلة  ساعاٍت  وعال  أنا  جنلس  كّنا 
وكنُت يف ذلك احلني يف بدايات تعلُّمي أعراف الدراما قبل 
انخراطي يف املدرسة الصيفية، وكنا نقوم ببناء مخططات 
درامية ونفترض فيها بعض ردود فعل األطفال، وال أُخفي 
وهل  األطفال؟  سيفهم  هل  أتساءل:  كنت  أنني  عليكم 

سينخرطون بالشكل املراد؟

عقلية  -كمعلمني- جتاه  الضيقة  نظرتنا  يفسر  ما  وهذا 
التخيل والربط بني عناصر  الفائقة على  الطفل وقدرته 
يف  مسبقاً  لها  تعّرض  والتي  لها،  نعرضه  التي  التجارب 

حياته إلنتاج شيٍء جديد.

ت�أمالت في نتاج الخيال 

اإلبداعي لدى األطفال 

ضمن مشروع »كرمة« في 

مهرجان أيام العلوم 2018

دينا أبو دية

»يكمن أثر تراكم التجربة على التعليم، إذ يتوجب علينا أن نوسع من نطاق جتارب الطفل التي نُعّرضه لها«.
)ليف فيجوتسكي(

»إن األداء الدرامي النطباعات احلياة متأصٌل يف طبيعة األطفال، كما هو عفويٌّ يف حدوثهن بصرف النظر عن رغبات 
البالغني، ويضع الطفل يده على االنطباعات التي يتلقاها من العالم اخلارجي وبتقليدها يجعلها ملموسة«.
)آّنــا بتروفا(

البحث  برنامج  مكتب  مديرة  بدوي،  عال  مع  فكرت  لقد 
والتطوير التربوي يف غزة، يف كثيٍر من القصص التي قد 
تشد األطفال وتساعد يف بناء اهتماٍم لديهم حول مشروع 
األراضي  على  العمراني  الزحف  جوهره  الذي  كرمة، 
الزراعية، وبشكٍل خاصٍّ على كروم العنب، وبالتالي تنامي 

أزمة الغذاء العاملية.

هذا املوضوع وحده كان كفياًل بأن يجعلني أشعر بالدوار 
ثماني  يتجاوزوا  لم  ألطفاٍل  ميكن  كيف  ملياً؛  والتفكير 
سنوات أن يصبح هذا املوضوع ضمن دائرة اهتماماتهم 
وبحثهم؟! إال إذا افترضنا استراتيجيًة قريبًة وُمحبَّبًة إلى 

عقولهم وقلوبهم.

نعم، إنها الدراما.. يقول تيم تايلور يف كتابه )دليل املعلمني 
إلى عباءة اخلبير، 2018م: ص 44(: »إن املعلم واألطفال 
هم يف الواقع مؤلفو العالم اخليالي، يخلقونه معاً بصورٍة 
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كنُت أصمُت وأشعر بالتعجب حني أرى أن األطفال هم من 
نسجوا القصة اخليالية وصنعوا عناصرها بدقة، وقاموا 
بأداء أدوارهم كما لو كانوا يجلسون معنا أثناء التخطيط!

كانت املخططات تسير على ما يُرام، إال أن األطفال كانوا 
بل  واستنتاجاتهم،  اقتراحاتهم  خالل  من  عليها  يطّورون 
ويضعون التفاصيل الصغيرة التي لم نكن قد فكرنا بها، 
على  العجيبة  وقدرته  الطفل  خيال  خصوبة  يؤكد  وهذا 

اإلبداع.

لقد ربط األطفال بني عناصر القصة، وحددوا شخصياتها 
املتضمنة  واملواد  النفسي  واجلو  والبيئة  والزمان  واملكان 
)فافا  أُغنية  فيديو  مشاهدتهم  بعد  كان  ذلك  كل  فيها، 
من خاللها  الطالب  ربط  التي  األمازيغية  باللغة  أينوفا( 
بعض العناصر، مثل: )عجوز- فتاة- مكان موحش- وحش 

الغابة- غريبا- أساور تصدر خشخشة(.

كنُت معجبًة بقدرة الطفل على إعطاء إجابات عن األسئلة 
االستقصائية التي كنا نطرحها عليه بعد مشاهدة الفيديو، 

أدت إلى دخولنا إلى عالم الدراما املتخيل.

وخيال  الواقع،  يف  يدوياً  املصنوع  الكوخ  األطفال  شاهد 
الرجل العجوز الذي يظهر خلف النافذة، مع إضاءٍة خافتٍة 
بأجواء  توحي  صوتيٍة  ومؤثراٍت  احلالك،  الظالم  وسط 
الليلية  والكائنات  األشجار  حفيف  وأصوات  لياًل،  الغابة 

)تفعيل أطياف وعناصر الدراما(.

هذا الغموض الذي أثار يف نفوسهم مشاعر 
كشف  يف  والرغبة  اخلوف  من  متضاربة 

املجهول ومعرفة أسراره وتفاصيله.

الغابة،  داخل  األطفال  مع  انخرطُت  لقد 
واستخدمنا مناظيرنا املتخيلة يف استكشاف 
أصواتها،  اخليال  بأُذن  وسمعنا  الغابة، 
وقلدنا حيواناتها، هذا االستدعاء كان شديد 
فيما بعد على  األهمية، ليكون الطفل قادراً 
الذهنية  الصورة  وترجمة  الغابة  رسم طريق 

على الورق.

عندما بدأ األطفال بصنع طريق الغابة الذي 

وحيواناٍت  كائناٍت  برسم  قاموا  الكوخ،  إلى  سيوصلهم 
وأشجاٍر وبُحيرة متاسيح، ووضع صخوٍر من أوراٍق ُملونٍة 
بشكٍل عشوائي، وقاموا برسم أشياء أُخرى ال توجد على 
بعدها  بحثت  لقد  والشمس،  السحب  مثل  الغابة،  أرض 
مخيلتهم،  من  األطفال  استدعاه  الرسم  هذا  أّن  ألعرف 
ألنه لم يزر أحٌد منهم الغابة من قبل، لكنه -لرمبا- قد 
سمع عنها يف احلكايات أو األفالم الكرتونية أو ما شابه، 
السابقة  جتاربه  عناصر  بجمع  الطفل  دماغ  يقوم  وهنا 

إلعادة إنتاج ما أدركه ووضعه يف نتاج ملموس )الرسم(.

ويُعد هذا هو النوع األول من ارتباطات املخيلة مع الواقع.

وعندما انتهى األطفال من صنع الطريق سرنا معاً على 
طريق الغابة، مع إطفاء األنوار وأصوات املؤثرات الليلية، 
وعندما نطلب منهم التجمد )Freeze( أماكنهم كنا نسألهم 
عما شاهدوه وسمعوه )الصورة الثابتة(. ولم أنَس رد فعل 
أحد األطفال وهو يصرخ: »لقد دسُت على منلٍة كبيرة!«، 
إيقاف  الدراما، أال وهي قدرتنا على  وهذا من مميزات 

الزمن وتشغيله، وهذا من املستحيل يف الواقع.

عندما وصلوا إلى الكوخ، كان لديهم فضول شديد لرؤية 
أصوات خشخشة،  بإصدار  وقاموا  الباب،  العجوز خلف 
واستعطافه  املختبئ  العجوز  مع  مبقابلٍة  بدأوا  ثم  ومن 
للخروج، وكنا نحرص على منعهم من رؤية َمن الذي أدى 
دور العجوز، فصارت عالقة التواصل بينهم )شخصاً مع 
أعطاهم  بدوره  الذي  شخص(،  مع  )شخصاً  ال  صوت( 
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إشارات مقتضبة عن سبب وجوده يف هذا املكان، وكانت 
لديهم القدرة على توليد األسئلة بشكل متواٍل وفضولي.

اندمجنا  لقد  به،  يشعرون  مبا  وأشعر  معهم  أتعلم  كنُت 
بلحظة، وكنت  القصة حلظًة  الدراما، وعشنا معاً  معاً يف 
أسأل نفسي: »ملاذا أمضيت عمري يف التعليم وأنا أريد من 
الطالب أن يردد ما يسمع مني فقط؟! وأن يكتب ذلك يف 
كّراسته؟!«، قلت يف نفسي: نحن نقتل عقول األطفال ونحد 
من خيالهم وسط تفكيرنا التقليدي العقيم. فحتى وإن كنُت 
أعتقد أنني أُمارس بعض الطرائق احلديثة يف التعليم، فإّن 

التفكير الذي ُطبعنا عليه ما زال يطفو على السطح.

فال أُخفيكم أنني كنت -بطبيعتي ومن دون قصد- أُحاول 
إعطاء إجاباٍت جاهزٍة، كما نفعل عادًة يف الصفوف، وكانت 
صديقتي عال تشير لي بالصمت واالنتظار، ألكتشف فيما 
األحداث من  ويربطون  يجيبون  األطفال هم من  أّن  بعد 

خالل االستقصاء، ويتوصلون إلى ما نريد بكل سالسة.

لقد أبدى األطفال تعاطفاً شديداً مع غريبا، الفتاة )بطلة 
القصة والوسيط بينهم وبني العجوز( ومع والدها العجوز، 
برسم  يقوموا  أن  ُمثيٍر  استقصاٍء  بعد  منهم  طلبنا  حيث 
تعاُطٍف  لبناء  وذلك  وحيداً،  يومه  يقضي  وكيف  العجوز 
معه، وكانت تلك خطوًة مهمًة لتعميق العالقة بني األطفال 
التي  املهام  دافعاً إلجناز  بعد  الذي سيكون فيما  وأينوفا 

حُتقق التعلم.

احلديث  ثم  ومن  والتلوين،  الرسم  الطالب  بدأ  وبالفعل، 
رد  عن  بعجٍب  كثيراً  وضحكت  وتعليقها،  رسوماتهم  عن 
طفلٍة وهي تقول: »إنه ال يتحدث كثيراً.. يبدو أن هناك 
على  يدل  فإنه  دلَّ  إن  وهذا  الصوتية«،  أحباله  يف  خلاًل 
يلزمهم  كان  وهذا  يسمعونه،  وما  يفعلونه  ما  تصديقهم 

ملساعدته بشكٍل قوّي.

وعادت غريبا، بنت العجوز، من جديد، وطلبت منهم أن 
فقاموا  وحدته،  يف  أباها  تُسعد  أن  ميكن  أشياء  يذكروا 
صورة  بجوار  بتعليقها  وقاموا  مخيلته،  من  كٌل  برسمها، 
كعك،  زهور،  )قلوب،  الرسومات  تلك  من  وكان  العجوز، 

ساعة، أطعمة(.

ثم عاد األطفال ملقابلة غريبا ولإلدالء باقتراحاٍت لتخليص 

والدها، واتفق اجلميع على صنع مفتاٍح لفتح الباب.

األطفال  فعل  ردة  على  للتعرف  األمهات  مبراسلة  بدأُت 
إال  حديث  لهم  ليس  األطفال  أّن  وأجمعَن  الورشة،  بعد 
عما حدث يف ذلك اليوم، اخلميس 5 متوز 2018م، وأنهم 
ورسمها  املفاتيح  من  مختلفة  أنواع  بصناعة  منهمكون 

وجمع املفاتيح غير املستخدمة من هنا وهناك.

وكنت  اخلمس،  السنوات  ذات  ابنتي  أّن  نظري  لفت  ما 
سنوات(   8( املشاركني  األطفال  فريق  مع  أدخلتُها  قد 
هي وطفلني يف عمرها، ألاُلحظ كيف يفكر طفٌل ما قبل 
املدرسة، لم أشعر أّنها متفاعلة، وتخجل أن تتحدث، لكن 
عندما عدُت إلى البيت الحظُت أنها مشغولٌة مبهمة صنع 
الورق، وعندما سألتها:  اهتماٍم ورسمه على  بكل  املفتاح 

ماذا تفعلني؟ قالت: حتى نخلص العجوز املسكني!

ضحكُت يف نفسي، وقلت: حتى الطفل الذي تعتقد أنه غير 
متجاوب يف الغرفة الصفية يتعلم بطريقته اخلاصة، لكن 
إذا أحسنت استخدام األُسلوب، فكلٌّ يتعلم حسب قدراته 

واهتماماته، وكان هذا درساً آخر تعلمته يف ذلك اليوم.

ورشة المفاتيح:
لعرض  متحمسني  اليوم  ذلك  صبيحة  يف  األطفال  بدا 
األرض  على  كبيرٍة  لوحٍة  على  صنعوها  التي  املفاتيح 
ومدى  املفاتيح  هذه  وصف  ثم  ُمناسب،  بشكٍل  وتوزيعها 
التشابه واالختالف بينها، وعند التشابه كان التركيز على 
مدى التطابق وإيجاد الفروق الصغيرة بقوة املالحظة، ثم 
ملالحظة  فيها  والتدقيق  حقيقية  مفاتيح  عليهم  عَرْضنا 
الفروق، بهدف التوصل إلى أّن هناك مفتاحاً واحداً فقط 

ميكنه فتح الباب.

األطفال،  مع  مقابلة  يف  )غريبا(  دور  يف  املعلمة  دخلت 
جهدهم،  على  وشكرتهم  املفاتيح  سلة  بإعطائها  وقاموا 
جميع  جترب  بأن  ووعدتهم  صنعها،  آلية  عن  وسألتهم 

املفاتيح، ومتنت أن يفتح أحدها الباب.

لم  الطالب  أّن  النشاط  هذا  يف  دهشتي  أثار  ومما 
يتمسكوا بآرائهم، ولم يُصمم أيُّ طفٍل على أّن مفتاحه 
هو األفضل، وهذا له داللة قوية؛ أن هدفهم ليس إبراز 
عملهم بقدر ما كان هدفهم إخراج العجوز من محبسه 
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بأّي مفتاٍح مما صنعوه.

لقد عاش األطفال الفكرة وأحبوها وصدقوها، لدرجة أّن 
أعينهم كانت كلها تتشوق ملا سيحدث يف كل خطوة، ويف 
هذه املرحلة بالذات لم ترغب املعلمة يف أن تُفّضل مفتاحاً 

على آخر، حتى يشعر اجلميع باإلجناز وتقدير العمل.

بدأ األطفال بطرح اقتراحاٍت لفتح الباب، وقاموا باالتفاق 
على وضع املفاتيح كلها يف سلٍة واحدة، ملعرفتهم أّن غريبا 

هي الوحيدة القادرة على الذهاب لوالدها أينوفا.

وسألوها بشغف: »غريبا.. هل ُفتح الباب؟«.
غريبا: »نعم، لقد ُفتح الباب. هنا.. صفق األطفال بفرح، 

ولكن!

هنا وضعت عائقاً آخر، حيث قالت لهم: لقد جنحُت بفتح 
من  ُمقفاًل  آخر  باباً  وجدُت  لكن  املفاتيح،  بأحد  الباب 

الداخل، وال يستطيع أحٌد أن يفتحه إال أينوفا.

الثاني،  الباب  فتح  كيف ميكن  بالتفكير يف  األطفال  بدأ 
أفكار  استمطار  بهدف  عوائق  لهم  تضع  غريبا  وظلت 
جديدة، مثاًل: »مفتاح من حتت الباب، وجود مخرٍج آخر.. 

إلخ(.

أخيراً، قالت غريبا: إن العجوز هو الذي ال يرغب يف أن 
يخرج لسبٍب مجهول.

عند العودة بذاكرتي إلى غرفة الصف التقليدية، إذ تقوم 
حسب  وضعيف  متميز  إلى  األطفال  بتصنيف  املعلمة 
ما  بني  شاسعاً  فرقاً  وجدُت  الكتابية،  األعمال  درجات 
وتفكيرهم  األطفال  مالحظة  من  اآلن  ونفعله  نشاهده 
جديدٍة  بأفكاٍر  اإلتيان  على  قدرتهم  ومدى  وطالقتهم، 
وأصيلٍة وحل املشكالت، ووضع تقديراٍت ذهنية ملستويات 
الطلبة الفكرية؛ من خالل التحاور معهم، لقد قرأت كثيراً 
يف كتب التربية وعلم النفس عن التفكير ومهاراته مبعزٍل 
عن التجربة والتطبيق، وساعدتني على معرفة ما يدور يف 
رأس هذا الكائن الصغير ومعرفة مدى قدرته على التفكير 
والتعلم وإيجاد احللول، وعرفت كم أننا -كمعلمني- ندفن 
بدأُت  هنا  أنني  أعتقد  حقاً  أطفالنا،  قدرات  بأيدينا 
من  مرت  سنواٍت  تسع  وأّن  للتعليم،  الفعلية  باملمارسة 

عمري يف اخلدمة وأنا لم أُمارس إال النزر اليسير.

العجوز  مقابلة  إلى  تقودهم  أن  األطفال من غريبا  طلب 
ملعرفة سبب حبسه، ومعرفة ملاذا ال يريد فتح الباب ألحد، 

ومعرفة السر الذي يخبئه؟

دخلُت أنا داخل الكوخ )الرمزي(، وأطفأنا األضواء، وبدأ 
التالميذ السير بحذٍر يف طريق الغابة وبال إصدار صوت، 
يحدثهم  حتى  األساور  خشخشة  األطفال  واستخدم 

العجوز بأمان.

مثاًل  بأهميته،  فرٍد  كل  فيه  يشعر  بشكٍل  األطفال  ع  توزَّ
حراسة املجموعة من اخللف، مراقبة الطريق وغير ذلك 
من املهام، واالتفاق على األسئلة التي سيوجهونها للعجوز 
وتدوينها، وعندما وصل األطفال قامت إحدى املشاركات 
بالدخول يف دور غريبا، حيث لبست طوق الورد واألساور، 

وبدأت مبحاورة العجوز.

غّيرت املعلمة يف دور أينوفا صوتها وعرض األطفال عليه 
يريد  إنه  لهم  وقال  اخلروج  العجوز  يقبل  ولم  املساعدة، 
البقاء وحده، وإنه لم يبَق شيء يف احلياة ليخرج من أجله، 

ونصحهم بالعودة إلى بيوتهم قبل حلول الظالم.

معهم،  حدث  عما  تساؤالٍت  وإثارة  لالستقصاء  عدنا 
ورأيهم يف كالم أينوفا وتفسيرهم ملاذا ال يريد اخلروج، ثم 
عاد األطفال ملقابلة غريبا والتعرف أكثر عن حياتها وأين 
تعيش، وحكت لهم قصة القرية وكيف كانوا يعيشون بأماٍن 
حتى حصل شيء أدى إلى تغيير حياتهم ونْفِي أينوفا خارج 
القرية، وقالت لهم إنها قد وّثقت مراحل حياة القرية منذ 

قدمي الزمان حتى يومنا هذا.

صوٍر  خالل  من  يتحدث  فيديو  عرض  جهزنا  قد  كنا 
ُمتسلسلٍة عن حياة أهل القرية وزراعتهم العنب، والغرق 
الزراعة  استبدال  إلى  املقام  بهم  وصل  حتى  خيراته  يف 
باملباني، ومت ربطها مبا حصل مبنطقة تل الهوى يف غزة. 
وذكر  القصة  سرد  األطفال  بدأ  العرض،  مشاهدة  وبعد 
األُخرى  تلو  واحدًة  الصور  عرضنا  ثم  مرتبة،  األحداث 

واستكشاف كل صورة.

استكشف األطفال الصور، وذكروا ألوان العنب ومواصفاته 
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وطعمه، وأعجبني رد أحد التالميذ أن ألوان العنب 
اتفقنا، فيما بعد، على  كألوان علم فلسطني، حيث 

صنع العلم من حبات العنب.

وميكن هنا توظيف عدٍد من مجاالت التعلم، مثل عدد 
ومسميات  الزراعية  واألدوات  الصور  يف  األشخاص 
املهن، وكذلك األلوان يف مرحلة الصف األول، وميكن 
والعمل  بالزراعة  اخلاصة  الدينية  املفاهيم  إدخال 
الشريف، وهنا املعلم هو سيد املوقف، فهو املطلع على 
ويقدر  يتضمنها  التي  التعلم  مجاالت  ويعرف  املنهاج 

على توظيفها يف الدراما حسب ما يتطلبه املوقف مبا يعرف 
باملنحى الترابطي والتكاملي يف علوم التربية.

يف إحدى الصور كان هناك اجتماٌع لرجال القرية يقررون 
فيه االستغناء عن العنب واستبداله باملباني، وأدى التالميذ 
دور رجال القرية )يف مشهد متحرك(، وأخذ أحدهم دور 
أينوفا، وسرعان ما اندمج األطفال يف األدوار بني املؤيد 
واملعارض، والرد على بعضهم وإعطاء مبرراٍت للبناء على 
حساب كروم العنب. ويف نهاية االجتماع، كان هناك توافٌق 

على البناء وطرد أينوفا املُعاِرض لرغبتهم.

مت استكمال عرض الصور أمام التالميذ، وصوالً إلى طرد 
أينوفا من القرية وجتريف األرض وحلول املباني، وانتهى 
االكتفاء  بعد  الغذاء  واحتياجهم  القرية  أهل  بفقر  األمر 

الذاتي والسيادة على الغذاء.

ك األطفال بفكرة  لكن، مما أثار فضولي واستغرابي متسُّ
وجود الوحش، فماذا يشكل بالنسبة لهم وما أهميته يف 
يتعلق  أذهانهم  يف  خفياً  رابطاً  هناك  أن  يبدو  القصة؟ 

ٍق ودراسة. بالوحش يحتاج إلى تعمُّ

السر المجهول:
أّن  وحدثتهم  األطفال،  ملقابلة  جديد  من  غريبا  عادت 
به إلحساسه  يخبرهم  أن  يريد  العجوز  عند  هناك سراً 
أنهم يريدون مساعدته بالفعل، وعندما قابلوه أعلن لهم 
إلى  يحتاج  وأنه  لديه قطعة أرض سرية،  أن  السر، وهو 
مساعدتهم يف إعادة زراعتها إلثبات صدق نظريته التي 
حارب من أجلها وعودة املجد والعزة ألهل القرية، واتفق 
معهم على أن يتواصلوا مع صديٍق ستخبرهم عنه غريبا، 

وسوف يُعّرفهم بكيفية إصالح األرض وزراعتها.

بالفعل، أخبرت غريبا األطفال عن وجود تسجيل فيديو 
اخليال(  )خارج  زراعيٌّ  مهندٌس  وهو  والدها،  لصديق 
يتحدث عن زراعة العنب، وطلبنا منهم املالحظة، وجتسيد 
ما يقوم به املزارع، والتركيز على األدوات التي استخدمها.

مّت االتفاق يف نهاية اللقاء على جلب األدوات، وتوزيع املهام 
بني فريق األطفال يف صناعة األدوات من خامات مختلفة 
األدوات  إحدى  تلميٍذ  كل  واختار  األرض،  بزراعة  للبدء 
إلحضارها يف اللقاء املقبل، كما اتفقنا على اخلروج إلى 

أحد كروم العنب إلكمال املهمة.

األطفال يف  فيه  وتعلم  باملتعة،  مليئاً  رائعاً  يوماً  كان  لقد 
الواقع املتخيل ما يرسخ يف أذهانهم ويبقى أثره، إذ كانوا 

جزءاً من العمل، وهم من قرروا، وهم من فعلوا.

رحلة الكرم:
من  مجموعًة  أجندتي  وضعُت يف  الرحلة  هذه  قبل  كنُت 
زيارتنا  ثريًة عند  أنها ستكون  التي أعتقد  التعلم،  فرص 
الكرم، ولكن عندما دخلنا الكرم فوجئنا بأنه يكاد يخلو من 
العنب النتهاء موسم العنب، فتبادر إلى ذهني أّن الرحلة 
هذا  تبدد  ما  سرعان  لكن  يجب،  كما  ثمارها  تؤتي  لن 

اخلاطر عندما انطلق األطفال داخل الكرم.

بها  كلفنا  التي  باملهمة  أُذّكرهم  وبدأت  حولي،  جمعتهم 
العجوز أينوفا حتى يتمكن من اخلروج من حبسه ويعود 
إلى قريته وكرمه، حيث كان قد طلب من الفريق زراعة 
األرض السرّية بالعنب، والعمل على إنتاج أكبر قدٍر مُمكٍن 
من منتجات العنب، ليُثبت ألهل القرية أنه ال غنى لنا عن 
األرض، وأّن العنب ثروة وطنية يجب حمايتها من االندثار، 

واحملافظة على الكيان والسيادة الغذائيَّنْي.
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تطلَّع األطفال إليَّ بنظرٍة كلها إصراٌر على تنفيذ املهمة، 
قصة  نسيانهم  لعدم  نفسي  يف  تعّجبُت  احلقيقة  ويف 
العجوز وتفاصيلها الصغيرة، برغم انقطاعي عنهم فترًة 

بسبب السفر، ثّم بْدء العام الدراسي وانشغالي عنهم.

ما  يفعلوا  بأن  داخلياً  عهداً  أنفسهم  على  أخذوا  لقد 
بوسعهم لتخليص العجوز وإعادة أمجاده.

بقاء  وتساعد على  املعجزات،  تصنع  التي  الدراما..  إنها 
أثر التعلم أكثر من غيرها من أساليب التدريس املتعارف 
عليها، وتساعد على توحد الطفل مع الدور وتصبح محط 
من  واخلروج  الدخول  خاللها  من  ويستطيع  اهتماماته، 
الدور بسالسة، واحلصول على مصادر التعلم وتوظيفها 

بشكٍل عملّي.

اإلنسان  ارتباط  مبدى  ذّكرني  بشكٍل  األطفال  انطلق 
باألرض وحبه الطبيعة، وعندها بدأ صاحب الكرم يشرح 
أثناء  الفرصة  أنتهز  وكنُت  ومحتوياته،  الكرم  عن  لهم 
موجهاً  مصدراً  يكون  أن  بهدف  تساؤالٍت  إلثارة  حديثه 
للمعلومات، فكانت تساؤالٍت علميًة وعمليًة وقيمية، وكان 

يجيب والطالب أعينهم ُمعلقٌة به حباً يف املعرفة.

وعن  زراعتها  تتم  التي  العنب  أنواع  عن  املزارع  حتدث 
التي  األنواع  بعض  ليريهم  معهم  يتجول  وكان  ألوانه، 
تذوقها،  إلى  ويدعوهم  الشجر  على  القليل  منها  تبّقى 
الغرس  وموعد  العنب  زراعة  كيفية  عن  لهم  شرح  ثم 
واحتياجات النمو، وشعر الطالب حينها مبدى املجهود 
والوقت اللذين يُبذالن من أجل زراعة هذه النبتة الغنية، 
التربة ومكوناتها،  لتفحص  األرض  األطفال على  جلس 
وبدأ األطفال فرز هذه املكونات إلى مكوناٍت حية، مثل 
الساقطة،  الشجر  وأوراق  والديدان  والنمل  احللزون 
ومكوناٍت غير حية، مثل املاء والتراب واحلجارة، وأشار 
لهم املزارع إلى أن زراعة العنب ال تتم باستخدام البذور 
كما كانوا يعتقدون -وكنت أعتقد أيضاً- إمنا باستخدام 
 ٍ ُمعنيَّ باجتاٍه  ُعَقٍل  على  احملتوية  الشجرة  عروق  أحد 
لألعلى على عمق مترين للوصول إلى الطبقة الطينية 
مياٍه  وجود  من  األطفال  تعجب  وقد  املياه،  من  القريبة 
يف  مسبقاً  ذلك  تعلَّموا  قد  أنهم  برغم  األرض،  حتت 
املدرسة، لكن لألسف اجلانب العملي مفقود، فقد كانت 

إحدى فرص التعلم املهمة أيضاً.

زراعة  مبحاكاة  وبدأوا  العنب  زراعة  األطفال جتربة  أحّب 
أحد عروق العنب، وكنت أراقب عن كثٍب مناقشتهم عن العمق 
املعّرش بخيط ثم سقايته  العرق، وقاموا بربطه يف  واجتاه 
الطالب  نعلّم  نحن  نفسي: هل  وأسأل  أراقبهم  كنت  باملاء، 

التعاون وعمل الفريق يف مدارسنا بالشكل الصحيح؟!

ونظروا  زرعوه،  الذي  العرق  حول  انتهائهم  عند  وقفوا 
إلى املزارع وقالوا له: سنأتي العام املقبل لنأكل من هذه 

الشجرة.

نفوسهم  يف  أثراً  وتركت  جتربتهم،  األطفال  ق  صدَّ لقد 
وشكلت  لهم،  بالنسبة  ثريًة  جتربًة  كانت  لقد  وعقولهم، 
فرصة تعلٍُّم لم تكن لتوفرها لهم املعلمة يف الصف، وكما 
ذكرت سابقاً أنه كان ضمن التساؤالت جانٌب قيميٌّ مهمٌّ 
يتمثل يف سؤالي لصاحب الكرم: »هل نعطيك بيتاً كبيراً 
مباني؟«،  عليها  لنبني  األرض  هذه  وتعطينا  كثيراً  وماالً 

فأجاب بال تردد: »وال كل مال الدنيا ِبيَْعوِّض األرض«.

وعن  لإلنسان  األرض  أهمية  عن  يحدثهم  بدأ  وعندها 
التي مت  الهوى،  تل  منطقة  كانت يف  التي  العنب  أراضي 
جتريفها واستبدال الكروم بالعمران، وحدثهم عن خطورة 

هذا األمر على املنتج الوطني.

وما هي إال دقائق وحضرت زوجة صاحب الكرم ورحبت 
التي  العنب  منتجات  عن  األطفال  حُتدث  وبدأت  بنا، 
الدبس  مثل  تصنيعها،  آلية  وعن  بصناعتها،  يقومون 

والعنبية وامللنب والعصير واخلل.

العنب،  من  تبقى  ما  اللتقاط  الكرم  يف  األطفال  ل  وجتوَّ
فتحولت  جفت  قد  القطوف  بعض  كانت  احلظ  وحلسن 
للتعرف  فرصة  وكانت  الشمس،  حرارة  بفعل  زبيٍب  إلى 

بشكل مباشر على العنب املجفف )الزبيب( وفوائده.

اصطحبنا يف رحلتنا هذه أحد الرسامني ليكون له تصّوٌر 
عقولهم  يف  ُطبع  ما  إخراج  يف  الطالب  ملساعدة  واضٌح 
من هذه الرحلة بصورة فنية، كما طلبت منهم أن يكتبوا 

انطباعاتهم عن الرحلة وما تعلموه منها.

لقد كانت رحلًة غنيًة بكل املقاييس، مليئة بفرص التعلم، 
وكان األطفال سعداء للغاية، ألن التعلم هنا شّكل لهم معنى 
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يف نفوسهم وعقولهم ال أعتقد أنه سيمحى من ذاكرتهم 
على مر الزمان.

كانت هذه التجربة هي يف الواقع مجموعًة من التجارب 
وإنتاج  لإلبداع  أساسيًة  لبنًة  بعد  فيما  ستشكل  التي 
مفاهيم  تعلُّم  يف  يساعده  وما  الطفل،  دماغ  يف  اجلديد 

جديدة وربطها ببعضها البعض.

فكما نعرف، ال يتأتى اخليال اإلبداعي إال من ربط عناصر 
حصيلٍة من التجارب التي مر بها الدماغ.

ورشة زراعة الكرم:
ميكن  »ال  واإلبداع:  اخليال  كتاب  يف  فيجوتسكي  يقول 
اعتبار تكوين اخليال مجرد متارين بسيطة املعنى وتطوير 
على  ينعكس  عاماً  مدلوالً  يحمل  بل  جزئية،  ما  لوظيفة 
سلوك اإلنسان كله، وبهذا املعنى ال ميكن أن يصبح دور 

اخليال يف املستقبل أقل من دوره يف الوقت احلاضر«.

لقد جتلى هذا املعنى يف الورشات الالحقة التي ترجمت 
املهمات التي كان يطلبها أينوفا من األطفال بشكٍل ماديٍّ 
ُطِلَب منهم بحرٍص  بفعل ما  الطالب  ملموس، حيث قام 
شديٍد وإتقان؛ حتى يحققوا هدفهم األسمى الذي دفعتهم 
عقولهم،  يف  يدور  عما  تصوٌر  لدّي  وكان  الدراما،  إليه 
وكأن لسان حالهم يقول: »هل َعَملُنا هذا سيعجب العجوز 
بكل  سنعمل  ومجده؟  قوته  واستعادة  للخروج  ويدفعه 
إعادة  يف  ونسهم  الكرم  وسنحمي  املهمة،  إلجناز  جهدنا 

مجد القرية«.

وإتقانهم  اجلماعي  عملهم  بالغٍة  بسعادٍة  أُرقُب  كنُت 
وحرصهم على سرعة اإلجناز، من خالل تقسيم أنفسهم 

إلى فرق لتيسير العمل.

وكنت أستمع إليهم عن قرٍب وهم يدبرون اخلطط حلماية 
خفيٍض  بصوٍت  يتحدثون  وهم  املعتدين،  من  كرمهم 
وينظرون حولهم خوفاً من انكشاف أمرهم من أهل القرية.

يقول أُستاذ التربية بجامعة امللك خالد محمد عبد اهلل 
األطفال  خالله  من  يتعلم  الدرامي  اللعب  إن  القصادي: 
تكييف مشاعرهم من خالل تعبيرهم عن الغضب واحلزن 
بشأن  عاٍل  بصوٍت  التفكير  فرصة  لهم  ويتيح  والقلق، 

جتارب قد تكون إيجابية أو سلبية.

بني  معقٍد  تعاوٍن  على  يرتكز  الدرامي  اللعب  أن  وذكر 
اجلسم والعقل، فالطفل ال يستعمل دماغه وصوته فقط، 

بل يستعمل جسمه كله أثناء اللعب بأمٍر من الدماغ.

يدخلون  عندما  األطفال  أّن  واضٍح  بشكٍل  نلحظ  ولعلنا 
يف  الصور  يختلقون  الدراما  يف  املتخيل  العالم  إلى 
عن  عبارةٌ  الصور  وهذه  املاضية،  خبراتهم  من  عقولهم 
ومهاراتهم  خبراتهم  بتوظيف  فيه  يقومون  مجرٍد  تفكيٍر 
يحتاج  وقد  املناسب،  مكانها  يف  املفردات  واستخدام 
لتنفيذ  واحلساب  والكتابة  القراءة  استخدام  إلى  أحياناً 
املهام بفاعلية، فال أنسى حني قاموا باستخدام املسطرة 
يف قياس األطوال عندما صنعوا كرمهم، وقاموا فيما بعد 
باستخدام اللغة املكتوبة )كرسائل قصيرة( للعجوز أينوفا، 
قاموا من خاللها بالتعبير عن مشاعرهم بشكٍل حّر، وهذا 
ما شجعه فيجوتسكي يف كتابه، إذ قال: »إّن التعبير بهذا 
من  النقيض  على  وذلك  اإلبداع،  خلق  يف  يُسهم  الشكل 
أشكال التعبير املقولبة التي يُفرض عليهم موضوعها كما 
يف املقررات الدراسية، هذا ألنه نابٌع من بنات أفكارهم 

ومشاعرهم الداخلية«.

من  األساسي  الهدف  »إن  بياجيه:  قول  يفسر  ما  وهذا 
التربية هو خلق رجاٍل قادرين على صنع أشياء جديدة، وال 
السابقة، رجال  بتكرار ما صنعته األجيال  يقومون فقط 

مبدعني، مبتكرين، ومكتشفني«.

لقد كشفت الكثير من الدراسات حول منو الطفل وتطوره 
املعريف أّن الطفل يولَد ولديه امليل الفطري لالكتشاف 
واالستقصاء والتساؤل والتخمني، ولكن عادًة ما يحصل 
تغييٌر سلبيٌّ يف عملية التعليم يف عمر ثالث سنوات أو 
أربع سنوات، وميكن تسمية هذا التغيير )هدماً(، حيث 
تتضمن  التي  اإلجابات  عن  يتوقف  أن  الطفل  يتعلم 
عدداً  بالرفض  جهوُده  تواَجه  عندما  واإلبداع  التخمني 
مباشرًة  األسئلة  يوجه  يصبح  منها  وبدالً  املرات،  من 
ما  على  تعتمد  ال  اإلجابات  أّن  يتعلم  فهو  الكبار،  إلى 
يفكر ويؤمن به الطفل، بل على ما يفكر ويؤمن به أحد 
الوالدين أو املعلم، فالطفل هنا يبدأ بالتصرف بسلبية، 
ويبدأ باالعتماد على سلطة اآلخرين بدالً من االستمرار 
يف التدرب على إيجاد الروابط والتخمني واإلبداع، وبدالً 
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واملقارنة،  والربط،  االكتشاف،  يف  مهاراته  زيادة  من 
الدقيقة،  اإلجابة  يعرف  يكن  لم  فإذا  املعلومات.  وربط 
أو لم يكن قد فهم ما رآه بشكٍل كامل، فإنه ينتظر شرح 

.)Fisher, 2001( اآلخرين

نشاط خريطة قطاع غزة )حجٌر على شجر(:
متنوعة-  تعلم  مصادر  -باستخدام  الطالب  قام  أن  بعد 
بتخزين منتجات العنب بطرق مختلفة، عادوا إلى العجوز 
باخلروج،  ويطالبونه  مطالبه  يخبرونه عن حتقيق  أينوفا 
لكنه قابلهم بالرفض، بحجة أنهم لم يُقنعوا سكان القرية 
بإعادة األراضي الزراعية بدالً من املباني، شعر الطالب 
بنوٍع من اإلحباط لفشلهم يف إقناع العجوز باخلروج، هذا 
اإلحباط جعلهم يف حالٍة من التفكير والصراع مع الذات 

)املباني أم الزراعة(.

جلسنا أنا وعال والطلبة يف جلسٍة من احلوار واستمطار 
األفكار، نفكر معاً بأهمية كلٍّ منهما وأولويته، وتوصلنا يف 
النهاية إلى أهمية اجلانبني، وبدأوا باقتراح حلوٍل متنوعٍة 

إلبقاء املباني وإعادة الزراعة مع وجود املباني.

األسطح  زراعة  تضمنت  عدة،  مقترحاٍت  إلى  وتوصلوا 
والطرقات واألراضي اخلالية من العمران )االستصالح(.

تعريف  املهم  البدء بنشاط زراعة األسُطح، كان من  قبل 
األرض-  من  -كعينٍة  غزة  قطاع  خريطة  إلى  األطفال 
حيث توصل األطفال بأنفسهم، وباالستعانة باملخططات 

ومصادر التعلُّم، إلى املناطق الزراعية واملناطق املأهولة.

التّف األطفال حول اخلريطة املرسومة مسبقاً، وكان لهذا 
التعلم،  هذا  أثر  وبقاء  تعلمهم  على  كبيٌر  تأثيٌر  النشاط 
ألنهم استنتجوا مكونات اخلريطة من خالل االستقصاء 
تعريفهم  يف  ساهمت  التي  التعليمية  األلعاب  وبعض 
واملعابر  والقرى  واملدن  واحلدود  األصلية  باالجتاهات 
التي  املجاالت  من  ذلك  وغير  والتضاريس،  واحلواجز 
حتتاج يف تعلمها إلى أكثر من شهٍر يف الفصل الدراسي، 
وما أثار عجبي أنهم كانوا يتعلمون مبتعٍة ويصنعون املعلومة 
كانت  إمنا  اجلاهزة،  املعلومات  لهم  نقدم  فلم  بأنفسهم، 
لديهم القدرة على ربط ما مروا به من خبرة من خالل 
وإنتاج  اخلريطة،  على  وتطبيقه  املتنوعة  التعلم  مصادر 
شكٍل جديٍد تظهر فيه ممتلئًة باألوراق امللونة التي كانت 

البيت واألرض، وملست مشاعر السخط  لكلٍّ منهم  تعني 
منهم حني غطت البيوت التي قاموا ببنائها على اخلريطة 
املساحات اخلضراء التي تخيلوا أنهم زرعوها باستخدام 

بطاقاٍت خضراء وزعوها على اخلريطة.

جلسة عصف ذهني وتفاكر: 
يف ذلك اليوم وصل األطفال إلى املركز، وكانوا يحملون يف 
رؤوسهم أفكاراً متنوعة عن بدائل لألراضي الزراعية بعد 
مشاهدتهم مجموعًة من الفيديوهات واملواقع اإللكترونية 
والنشرات عن جتارب دوٍل يف الزراعة البديلة، التي كنت 
لهم وألُمهاتهم يف  تواصل اجتماعي  أُرسلها عبر صفحة 

الفترات بني الورش.

كان احلوار ذلك اليوم يتخذ شكاًل إيجابياً ونشطاً، فهذه 
دائماً  منهم  نسمع  إذ  السؤال«،  »مرحلة  العمرية  املرحلة 
)ماذا؟ ملاذا؟ أين؟ كيف؟ َمن؟...( إّن الطفل يف هذه املرحلة 
االستزادة  يحاول  إنه  شيء،  لكل  حية  استفهام  عالمة 
التي  األشياء  يعرف  أن  يريد  للتعلم،  نهٌم  ولديه  العقلية، 

تثير انتباهه، وأن يفهم اخلبرات التي مير بها.

الوصول  يريدون  وما  أجنزوه  ما  مبراجعة  النقاش  بدأ 
واألسئلة،  واالقتراحات  لألفكار  تبادٌل  هناك  وكان  إليه، 
طريقة  من  بالذهول  أشعر  كنت  كم  سراً  أُخفيكم  وال 
يف  مبكٍر  نضٍج  على  تدل  كانت  التي  كأطفال،  حوارهم 
فكثيراً  النظر،  بوجهة  اآلخر  وإقناع  احلوارية  القدرات 
ما نكتشف شخصيات األطفال ونفسياتهم من حواراتهم 
املتبادلة بينهم، فهم يتحدثون للمستوى العمري والفكري 
نفسه، وبالتالي ال يجدون حواجز ضد التعبير عن آرائهم 

وأفكارهم، وما يحبون.

ومما دونُت يف ذلك اليوم من حوار األطفال:
سوف نقوم بزراعة الشوارع وحول البيوت والعمارات. -
وأين سيسير املارة والسيارات؟ -
ال بد أن نفكر بطريقٍة أُخرى. -
نريد  - وما  العنب  ونزرع  بالتربة  البيوت  أسطح  سنمأل 

من الشجر.
ال.. ستخترق اجلذور سطح البيوت على ساكنيها. -
على  - والزراعة  بالتربة  كبيرة  براميل  مبلء  رأيكم  ما 

األسطح.
فكرة جميلة، فلننفذها. -
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وكان هناك الكثير من األفكار لم تُسعفني الذاكرة والوقت 
يف تدوينها.

ورشة زراعة األسطح:
أن  أطفالنا  على  كان  »إذا  إنه   )Fisher( فيشر  يقول 
الفردي  املستويني:  على  سواء  التغيير،  إشكالية  يتوقعوا 
مواجهتها،  ويتعلموا  عليها  يتغلبوا  وأن  االجتماعي،  أو 
التأقلم  تعلم كيفية  إلى  إلى حاجتهم  فإّن عليهم، إضافًة 
كان  وإذا  أيضاً.  يُشكلونه  كيف  يتعلموا  أن  املستقبل،  مع 
إعداد األطفال ملواجهة التغيرات السريعة يف العالم أحد 
حتديات التربية، فإن تعليمهم التفكير بإبداع يصبح حاجًة 

.)Fisher, 2001: 30( »ُملحة

كنُت أفكر يف بداية عملي بهذا املشروع املمتع أن أتوقف 
عند نشاط تخزين منتجات العنب كنوٍع من أفكار حفظ 

الغذاء التي قد تُسهم يف حل مشكلة الغذاء العاملية.

بخاطري  يجول  كان  املرحلة  تلك  إلى  وصولنا  ،بعد  لكن 
التفكير  يف  األطفال  املشروع  هذا  يساعد  أن  يجب  أنه 
واالبتعاد عن  والتفكير من أجل احلياة،  الصندوق  خارج 
التقليد والتبعية، فكانت فكرة زراعة األسطح التي خرج 
بها األطفال من خالل جلسات عصف ذهني، ومن ثَّم مت 
أولياء  ومبساعدة  وصور  وفيديو  تعلم  تزويدهم مبصادر 
أُمورهم للتعرف أكثر على كيفية زراعة األسطح، وعرضنا 
باخلبير  باالستعانة  امليدان  من  ناجحة  جتارب  عليهم 
الفكرة  الوحيدي، وقاموا بتطبيق  نزار  املهندس  الزراعي 
بداخل اخليال، وباستخدام خاماٍت بسيطٍة كنماذج حُتاكي 
تبقى  لن  أنه  يعملون  وهم  يتحدثون سوياً  وكانوا  الواقع، 

لدى أينوفا حجٌة بعد هذا اإلجناز.

المعرض الختامي:
األطفال  ما أجنزه  األنشطة وعرض  تتويج  يوم  كان هذا 
واحتفاالً به، قضيُت يوماً كاماًل وأنا أُنظم لهذا املعرض، 

وقبله أياماً كثيرة للتفكير بإبراز العمل.

ن املعرض من زوايا متعددٍة عَرَض األطفال من خاللها  تكوَّ
أعمالهم وصناعاتهم، وزاوية أساسية قصَّ فيها األطفال 
على الزوار حكايتهم من خالل الصور مع أينوفا وغريبا، 
التعليمية  املهمات  حتقيق  على  جاهدين  عملوا  وكيف 
التي كان يوليهم إياها، وكنت قد فكرت ملياً هل يحتاج 
األطفال إلى تدريب للحوار مع الضيوف؟! لكن قررُت أن 
تلقني  بال  ليتحدثوا عن جتربتهم  أتركهم على سجيتهم 
حتاوروا  فقد  موفقاً،  خياراً  فكان  كثب،  عن  وأراقبهم 
التجربة، وكان  العفوية وشاركوهم  الزوار بطريقتهم  مع 
شيئاً مثيراً لإلعجاب من قبل الزوار )معلمني ومشرفني 

وطالب(.

أما بعد املعرض، فقد واجهتُ موجًة من التأثر من األطفال 
وذويهم، يريدون االستمرار يف التجربة، فقد ارتبطوا بها 

نفسياً ووجدوا بها ذواتهم، وشعروا بقيمة ما تعلموه.

خاتمة:
إّن قيمة التفكير اإلبداعي تنبع من كونه يؤدي إلى مرونة 
االختيار، ونوعية القرار، فهو قادٌر على حتطيم املفاهيم 
أفكاٍر  باجتاه  يُفكر  العقل  وجعل  املألوفة،  والعادات 

واحتماالٍت جديدة.

العقل  هذا  داخل  والتنقيب  والبحث  االستمرار  أمتنى 
الصغير الذي ميتلك كنوزاً ال حصر لها، جتعلنا نصمت 

احتراماً لهذا العقل، ونعجز عن الوصف أحياناً.

القطان،  ملؤسسة  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  هنا،  ومن 
والتطوير- البحث  قسم  مديرة  بدوي،  عال  ولأُلستاذة 
غزة، وجلميع العاملني يف املؤسسة، على تقدميهم الدعم 
املعلم،  بنهضة  واهتمامهم  املستويات،  الكامل على جميع 
وتعزيز اجلوانب اإلبداعية لديه ولدى الطلبة، إمياناً منهم 

بأنهم الثروة وعماد املجتمع.

نائب مدير يف مدرسة الشاطئ االبتدائية املشتركة »ج«
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