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كلية أي شيء ال يباح بها أبداً، من هذه البديهة؛ أي من 
افتراض أن األشياء والوقائع واألحداث ال تكشف كليتها 
وكلية املعنى فيها بشكل مطلق، فاألشياء ال تقدم نفسها 
بشكل كلي، وال تكون متاحة أو مباحة، وأن ما يظهر منها 
مرتبط بسياق حضورها وموقعها فيه، وبحالة من الرؤية 
الذي  ِبراٍء معني وبوجهة نظره اخلاصة، الشيء  احملددة 
يفضي إلى ضرورة العودة املتكررة إلى ميدان الفعل إلعادة 

اكتشاف معناه.

من  فيها  وما  وتشابكاته،  وحيويته  املعاش  امليدان  فمن 
إعادة  »شرعية  تولدت  وإفرازات،  وضرورات  عالقات 
من  مجموعة  عودة  مثلت  التي  اإلعادة  تلك  الزيارة«، 
أخرى،  مرة  فيها  ليشاركوا  الدراما  مدرسة  إلى  املعلمني 
صفوفهم،  يف  تعليمها  ومارسوا  منها  تخرجوا  أن  بعد 
املدرسة،  مع طالب  التجربة  ملعايشة  أخرى  مرة  يعودون 
للتجربة، بل عودة لرؤيتها من جديد،  وهذا ليس تكراراً 
الطبيعي،  للسياق  مغاير  سياق  يف  التموضع  خالل  من 

وضمن موقع جديد، ومهمة جديدة.

فاملوضوع هو موضوع مجموعة من املعلمني ممن تخرجوا 
يف  حتدياتها  وخبروا  ومارسوها  الدراما،  برنامج  من 
األول  والسياق  األول  املكان  إلى  يعودون  الصفي،  امليدان 
فيما  نتجت  لتحديات  إجابات  عن  للبحث  األول،  والفهم 
الصف،  غرف  يف  العملي  السياق  يف  أي  التخرج؛  بعد 

حلقة في المجاورة
مدخل للحوار وعودة إلى زيارة الذاكرة ومكانها األول

مالك الرمياوي

العودة هنا هي عودة للبحث يف مكان التشكل األول )يف 
النبع( حلل مشكالت املآل واملصب.

مما يقال ضمن منهجية البحث األنثروبولوجي أن امليدان 
هو كل شيء، هذا ال يعني التقليل من شأن النظرية، بل 
بالعكس هو تأكيد على أهميتها، من خالل العودة الكتشاف 
مضمونها مرة أخرى، واختبار مقوالتها يف ضوء معطيات 
امليدان ومنطقه احلقيقي، بوصفه السياق لتشكل البشر 

وحياتهم، وما ينتجون فيها من معاٍن ودالالت.

التجربة  إلى  يعودون  واملعلمات  املعلمني  من  مجموعة 
خصيصاً،  اشتقاقه  مت  جديد  موقع  من  لكن  نفسها، 
سنوات  قبل  عايشوه  من  الختبار  يعودون  مشاركون  فهم 
حني كانوا طالباً، لكنهم اليوم ميلكون ذخيرة جديدة من 
التحديات التي نشأت معهم أثناء التطبيق الصفي، وهذا 
مختلفة،  معايشة  أخرى  مرة  التجربة  معايشة  من  يجعل 
فهي عودة للرؤية واالنخراط ضمن مهمة مختلفة، وألجل 

غاية مختلفة.

لكنهم  كمشاركني،  التجربة  يف  سيتموقعون  فإنهم  لذا، 
مشاركون متأملون أكثر منهم منخرطون، لذلك رتبت لهم 
لقاءات مع مدرسي مساقات الدراما، ليكونوا على دراية 
وعلم باملخطط ومجرياته بشكل سابق، لكي ال تأخذهم 
رؤيتهم  على  يؤثر  بشكل  وأحداثها  وقصتها  الدراما 
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وانخراطهم،  املشاركني  ليتأملوا  املشاركني،  النخراط 
يواجههم من مشكالت وحتديات، وما ميارسون من  وما 
ملساعدة  بل  املشاركني،  املعلمني  ملساعدة  ليس  أخطاء، 
التي  والتحديات  التعثرات  أسباب  واكتشاف  أنفسهم، 

واجهتهم أثناء توظيف الدراما.

ومعلمي  عام،  بشكل  كمعلمني  عملهم  جتربة  سياق  ففي 
دراما بشكل خاص، لم ميتلكوا كماً من التحديات واملشاكل 
لقضايا  أعمق  فهم  أيضاً  لديهم  أصبح  بل  فحسب، 
وخبروا  الدراما  ممارسة  جربوا  كونهم  وأسئلته،  التعليم 
وعالقتها  جهة،  من  واحلياة  واملجتمع  بالتعليم  عالقتها 
بالفاعلني )املعلم والطالب( وبالسلطة )النظامان التربوي 
والطالب(  )املعلم  الفاعلني  كون  وباملقاومة  واالجتماعي( 
والقيمية  االجتماعية  وانحيازاتهم  توجهاتهم  لهم  بشراً 
لأليدولوجيا«،  قنوات  أو  طيعة  »أدوات  وليسوا  اخلاصة، 
التي  ومنهجياته  التعلم  )عمليات  باملنهجيات  وعالقتها 

تتراوح بني االنقياد للنظام أو االنفالت منه انحيازاً لقدرات 
الطالب ومتطلبات قيم التحرر والتغيير والعدالة واحلرية(.

لذا، تـأتي هذه احللقة كمشروع يف التأمل ضمن انشغال 
املعلمني املتأملني يف الدراما ومنهجيات عملها وممكناتها، 
الغرف  لهم يف  وواجهت زمالء  واجهتهم،  ألسباب عملية 
لهم  زمالء  مجاورة  أو  ملصاحبة  اليوم  فيعودا  الصفية، 
)هم طالب املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي(، 
عبر مشاركتهم جتربة انخراطهم يف تعلم الدراما ضمن 
أخرى  مرة  التجربة  ومعايشة  الدراما،  برنامج  مساقات 
بشكل معكوس، فقد عايشوها يف املاضي من موقع كونهم 
طالباً سابقني يف مدرسة الدراما، وكونهم معلمني، واآلن 
يعيشونها مرة أخرى من موقع جديد هو موقع املشارك 

واملالحظ واملتأمل.

فما جربوه )يف املوقعني السابقني طالب الدراما ومعلميها( 

جانب من أحد لقاءات حلقة يف املجاورة التي نظمت على هامش املدرسة الصيفية يف جرش، متوز 2019.
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تعاد رؤيته اآلن بعني ثالثة، عني متت موضعتها يف مدرسة 
االنخراط  هي  جديدة  مهمة  يف  لكن  الصيفية،  الدراما 
وضع  أخرى  مرة  يعيد  نقدي  تأملي  انخراط  التأملي، 
مجال  يف  وتعليمها(  الدراما  )تعلم  السابقتني  اخلبرتني 
النظر واملعاينة والتحليل، موقع يجلب اخلبرة املتكونة يف 
تأملي حتليلي  إلى سياق جديد  وتفاعلي،  انفعالي  سياق 

نقدي )وضعية قصدية(.

فما يحدث اآلن هو مجموعة من املعلمني املتأملني يرون 
املاضية  صورتهم  ميثلون  مشاركني  املشاهد  موقع  من 
ميثل  وهذا  الدراما،  مدرسة  يف  متعلمني  كانوا  عندما 
وداللية  وموقعية  زمنية  تأمل  مسافة  تأمل،  مسافة 
وشعورية، فهي متثل فرصة أن نرى أنفسنا )املوقع الذي 
كنا فيه( قبل سنوات، نرى أنفسنا يف املكان نفسه، لكن 
من موقع الرائي )املتأمل وليس الفاعل املنشغل يف الفعل( 
الفاعل الذي يرى العملية بهموم طالب الدراما، الذي يود 
موقع  من  بل  الدراما،  مشرف  يفعله  الذي  ما  يفهم  أن 
والتحديات،  املزالق  واكتشف  الدراما  خبر  الذي  املعلم 
يف  مارسها  الذي  الدراما  معلم  بهموم  اليوم  ويحضر 
يكتشف  أن  اليوم  ويحاول  باملعيقات،  واصطدم  صفه، 

بنيتها وأسبابها.

بني  املجاورة  حلقة  املشاركون يف  جمع  السياق  هذا  ويف 
للتفاعل  مستقبلية  ممكنات  نفسها  هي  مواقع  ثالثة 
ومنهجيتها  الدراما  يعرف  الذي  الدراما  معلم  والتفعيل، 
واكتشف  الصف  يف  طبقها  الذي  املعلم  وموقع  نظرياً، 
بعد  الدراما  إلى موقع طالب  يعود  واملعيقات،  التحديات 

أن متوقع يف موقع املتأمل.

املوقع  يف  للتموقع  يعودان  والثاني  األول  املوقعني  إن  أي 
التي  املعضالت  جذر  الكتشاف  الطالب(  )موقع  األخير 
أسئلة  إلى  والتي حتولت  الصف،  معهم يف غرفة  نشأت 
هي أسئلة حول هذه التحديات وحول طبيعتها، هل هي 
خاصة بالدراما نفسها كمنهجية، أم بطريقة تقدميها يف 
مدرسة الدراما وأسلوبها، أو يف املشاركني وطريقة تلقيهم 
والتي  عليها،  تربينا  التي  الثقافية  البنية  يف  أم  للدراما، 
قيمة  وتعطي  االستكشاف،  على  املنجزة  اخلبرة  تقدم 
كبيرة لقيم التلقني واالستطراد يف السرد واالنسياق خلف 
على  هي  التي  النهايات  نحو  واإلسراع  البالغي  اإلنشاء 

النقيض من الدراما ومن توجهاتها.

ويف بناء التجربة، عملنا يف مؤسسة عبد احملسن القطان 
توظيف  يف  جتربة«  »خلية  لتكون  املجموعة  بناء  على 
بالبرنامج،  خاصة  لغايات  االنعكاسية  التأملية  املمارسة 
وإلقاء نظرة عليه بعيون »مركبة بني الداخلية واخلارجية«، 
فاخترنا مجموعة من املعلمني هم معلمون )كانوا جزءاً من 
املنهجية  مبمارسة  وقاموا  البرنامج،  استكملوا  املدرسة( 
مساندة  آخرين،  تدريب  طالب،  )تعليم  متعددة  بأشكال 
زمالء يف التخطيط(، معلمون عبروا مسار البرنامج عبر 
مراحل املمارسة كلها، ليعودوا من زيارة املوقع األول؛ موقع 
ليست  هي  مستقبله،  يف ضوء  وقراءته  والتكون  التشكل 
الزمن  بناء  تعيد  املنهجية، بل هي منهجية معكوسة  قبل 
عبر إعادة تركيبه بشكل يضع املاضي أمام املستقبل، لكي 
يتمرأ )أي يجعله مرآة ويرى نفسه فيه( فيه؛ أي إننا جعلنا 
مستقبل البرنامج أو نتيجته تعود لترى بدايتها وماضيها 

فتقرأه وتعيد تصويبه.

تشكل  موضوع  بوصفه  املوضوع  نبني  جعلنا  ما  وهذا 
للبرنامج  نقدية  ورؤية  املشاركني،  للمعلمني  بالنسبة  مهني 
برنامج  لطالب  متقدمة  وتصورات  تطبيقه،  وأشكال 
بقرون  استشعارها  عبر  للتحديات  واستكشافاً  الدراما، 
جهة  من  االستشرافية  املمارسة  وقرون  جهة،  من  التأمل 
للتجربة  العودة  أخرى، وهذا ما جعل موضوع احللقة هو 
إلعادة النظر فيها »فاملوضوع هو فقط ما يوجد يف نطاق 
تعليم  الدراما-  ملشرف  -بالنسبة  فهو  ولذلك  جتربتنا«، 
الدراما ومنهجيتها للطالب اجلدد، ولطالب البرنامج هو 
تعلم الدراما كشكل فني، وسياق تعلم، كيف يكتمل كشكل 
املشاركني  أن  والتعلم، يف حني  التعليم  ويلبي شروط  فني 
يف احللقة املجاورة بنوا موضوعاً مختلفاً هو تلك املساحة 
التي تقع بني انشغاالت معلم الدراما وطالبها؛ تلك املنطقة 
التي كانت شبه غائبة، مت العمل على استحضارها من عالم 

الغيب، لتصبح جزءاً من التجربة أو هي التجربة نفسها.

ويف حتويل املنطقة التي كانت مغيبة إلى منطقة حاضرة 
عبر إنتاجها على شكل تساؤالت ومالحظات وأفكار تتسق 
معاً على شكل معرفة، فإننا جند أن املعرفة هي التصورات 
التي نبنيها يف وعينا عن املوضوع الذي ننخرط يف تشكيله 
وتأمله معاً، وعملية انخراط املعلمني يف هذه العملية هي 
من  متمكنني  معلمني  تطوير  بغية  واألهم،  األبرز  الغاية 
ممارسة املمارسة والتأمل معاً كوحدة جدلية تفضي إلى 
معلم يفعل ويتأمل ويكتشف ويعيد بناء املمارسة يف ضوء 
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نتائج التأمل والعكس صحيح، يف عملية انعكاسية مستمرة 
تفضي إلى املعلم املتكون بشكل مستمر، مبعنى يحول كل 
جتربة إلى موقف للقراءة والتأمل، ويستخلص الفكر من 
الفعل عبر »تفعيل التفكير، والتفكير يف الفعل« ليصل إلى 
املعلم املهني الذاتي الذي يجمع بني قدرتي التحدث حول 
لآلخرين  عنها  والتحدث  حتليلي،  بشكل  ذاته  مع  مهنته 

بشكل نقدي.

متأماًل  الدراما  أمام  »أقف  املشاركني  أحد  يؤكده  ما  هذا 
فيها من خارجها كمراقب، وهذا التأمل من خارج الدراما 
املشاركون  يفعله  ما  رؤية  )مقصود(  واٍع  بشكٍل  لي  يسمح 
واملشاركات بتلقائية؛ أي ما كنت سأفعله أنا أيضاً بتلقائية، 
لو كنت مكانهم«. هذه هي الوضعية اجلديدة التي وضعت 
فكرة احللقة شروطها املوضوعية لبنائها كتجربة مختلفة 
يف الوعي واملمارسة املهنية، وكتمرين يف بناء املعلم الذي 
ميلك القدرة على البحث بشكل مقصود، فيما كان سيفعله 
بشكل تلقائي. معلم يتأمل ليجد أجوبة ألسئلته الشخصية 

من  نتمكن  ما  بقدر  إال  حّقاً  متكونني  نغدو  ولن  واملهنية، 
جتربة ما يجب التفكير فيه؛ أي هذا الذي بإمكاننا اقتطاعه 
من املساحة »الالمتناهية« للتجربة، ما مينح لتجربتنا بعد 
التأسيس أمناطاً متجددة يف الفكر واملمارسة. إذن، فالفكر 
للتفكير  لكل جتربة تصير مجاالً  والتربوي محايث  املهني 
وأفكاراً  ومنظورات،  لتوجهات  توليداً  والتفلسف  والتأمل 

تسهم يف منح صور جديدة للحياة واملهنة.

هذه التجربة وما آلت إليه من أفكار ونتائج ومالحظات، 
سوف نتعرف عليها يف كتابات مجموعة املعلمني واملعلمات 
الذين شاركوا يف احللقة، وكتبوا حول التجربة بشكل يجمع 
التوثيق السردي التأملي أو الكتابة التأملية القائمة على 
أربعاً  نقدم  التي  الكتابات  تلك  والتساؤالت،  املالحظات 
منها يف هذا العدد من املجلة، والتي تشكل هذه املداخلة 

مقدمًة لها.

برنامج البحث والتطوير التربوي

جانب من نشاط حلقة يف املجاورة التي نظمت على هامش املدرسة الصيفية يف جرش، متوز 2019.




