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عبد  التربوي/مؤسسة  والتطوير  البحث  برنامج  يف  املتقدمة-املجاورة  احللقة  مسار  نتاج  تأتي  تأملية  مقالة  هذه 
احملسن، ضمن املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي املنعقدة يف جرش/األردن خالل الفترة بني 30 متوز - 09 

آب 2018، مع طالبات وطالب السنة الثانية )أ - ب(، بإشراف األستاذة ماغي هيلسون.

الدراما في سياق ت�أملي
مالحظات وأسئلة معرفية 
لمواجهة تحديات عملية

ماهر داود

تأمالت  حصيلة  بعرض  أقوم  املقالة،  هذه  عبر 
احللقة  مسار  يف  مشاركتي  عن  نتجت  وتساؤالت، 
)الدراما  جرش،  يف  الصيفية  للمدرسة  املتقدمة 
وغنية،  استثنائية،  املشاركة  هذه  تعلمي(،  سياق  يف 
يف  والتأمل  لالستكشاف  فرصاً  طياتها  يف  وحتمل 
الدراما، هذه املرة من خارجها، السيما أنها جاءت 
الصيفية،  للمدرسة  الثالثة  باملستويات  مروري  بعد 
املجاورة موقف  وأقف فيها من خالل مشاركتي يف 
السنوات  ففي  خارجها،  من  الدراما  يف  املتأمل 
السابقة، كنت إما متأماًل مشاركاً بشكل جزئي، وإما 
فيها  متأماًل  الدراما  أمام  واآلن أقف  كامل،  بشكل 
من  التأمل  هذا  ويف  باحث،  كمراقب  خارجها  من 
خارج الدراما، يبني لي نظري بشكٍل واٍع، ما يفعله 
املشاركون واملشاركات بتلقائية؛ أي ما كنت سأفعله 

أنا أيضاً بتلقائية، لو كنت مكانهم.

أجته يف هذه الورقة إلى تقدمي تأمالتي كما لو أنها 

لتساؤالت  تتضمن يف طياتها عرضاً  تفكير،  خريطة 
ومالحظات، ثم تقدمي تأمالت وفرضيات من وحيها، 
وصوالً إلى حتليلها، واخلروج منها باستنتاجات. ولعل 
داخل  الصعوبات  قراءة  إلى  أيضاً  تتجه  هذه  ورقتي 
الصف، وكيفية مواجهة املعلمني لها، وذلك يف ضوء 
وصحته.  الصف  دينامية  مفهوم  مثل  تربية  مفاهيم 
كما إنني أتنقل بني فقرات هذه الورقة برفقة سؤالني، 
أحاول تأملهما لتقدمي إضاءات حولهما: كيف ميكنني 
توظيف مالحظاتي يف احللقة املتقدمة حلل مشكالت 
تواجهني يف عملي كمعلم؟ سؤال آخر: ما الذي تعلمته 
طالبي  جعل  يف  ويساعدني  املتقدمة،  احللقة  يف 

يتخطون الصعوبات التي تواجههم؟

إن كل عنوان رئيس يف العناوين اآلتية يحمل أسئلته 
بني  تقاطع  مع  داخلها،  يف  واستنتاجاتها  وحتليالتها 
بعض العناوين التي ترتبط بالضرورة ببعضها، وصوالً 

إلى خامتة على شكل نقاط.
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االجتماعية  والصحة  واالنسجام  الرتابط 
للصف

عرضت  التي  )اللوحة(  املخطوطة  دراما  أثناء  يف 
تروي  والتي  بيكاسو،  بريشة  املتحدة  األمم  مقر  يف 
وقفت  إسبانية،  مدينة  على  جوي  أول قصف  قصة 
األستاذة ماغي هيلسون مع املشاركني وناقشت مرور 
املوظفني صباحاً إلى مكاتبهم، وذلك من خالل مشهد 
املدخل،  على  الواقف  األمن  موظف  أمام  من  املرور 
مستوى  ظهر  هنا  عليه،  الصباحية  التحية  وإلقاء 
من  جزءاً  يعتبر  مع شخص  والتواصل  االتصال  من 
يعمل  ال  الواقع  يف  ولكن  املتحدة(،  )األمم  املؤسسة 

املوظفون معه بشكل مباشر.

رأينا هنا مثاالً على الديناميكية التي تترجم مستوى 
التنوع عند املشاركني، بحيث تسيطر ثقافتهم وقناعاتهم 
وقيمهم على محتوى الرسالة التي يوصلونها ملوظف 
األمن الذي يقابلونه على الباب اخلارجي، فمنهم من 
طفله  صحة  عن  سألوه  وآخرون  اخلير،  صباح  قال 
من  ومنهم  الصباح،  ذلك  يف  صحته  وعن  املريض، 

جتاهله متاماً.

كل  من  ماغي  األستاذة  طلبت  ذاتها  الدراما  يف 
سبب  فيها  يقول  ثابتة  صورة  يعمل  أن  مشارك 
حضوره إلى عمله يف مبنى األمم املتحدة كل صباح، 
إن  مكان عمله؟  دوره يف  ما هو  الدافع؟  هو  ما  أو 
أهمية احلديث عن الدافع تكمن يف إظهار دوافعنا 
وميولنا ورسائلنا يف احلياة، وهذا من أجلنا ومن أجل 

أفراد املجموعة الذين يسمعون بعضهم 
البعض على التوالي، ويحضر كل منهم 
إجابته، فهذا يعكس صورة واضحة عن 
تقدميه  طريقة  وعن  املشارك  طبيعة 
لنفسه. وأما احلديث عن طبيعة العمل، 
والتزاماً  اهتماماً  لدينا  تخلق  فإنها 
نتحدث  التي  الوظيفة/الرسالة  جتاه 
عنها، وتستلزم خبرة ودراية بالتفاصيل 
نقوم  أيضاً  وهنا  بالوظيفة،  املتعلقة 
واخليال  التعبيرية  القدرات  بتنمية 
املفردات على  وترتيب األفكار وتقسيم 
قدر املعاني. إن طريقة عرض كل هذا، 
إلى  بها، حتتاج  يتم  التي  والديناميكية 

الكثير من الصحة االجتماعية للصف.

املعنى  وتطور  العمل  الضرورية حلدوث  الصحة  تلك 
وبناء املشاركني على أفعال بعض، يف جو من االطمئنان 
والثقة، تلك احلالة التي ظهرت معي مالحظات تتعلق 
بانكسار الدينامية الصفية، بسبب تصرف طارئ مثل: 
الضحك من كالم بعض املشاركني أو سلوكهم، وأحيانا 
الدخول  وجتنب  معاً.  والسلوك  الكالم  من  الضحك 
يف مجموعة فيها أشخاص محددين، إن هذا يعطينا 
لبناء  للصف  االجتماعية  الصحة  صورًة عن ضرورة 

صف تعلمي، وحتقيق دراما يف سياق فعل تربوي.

المعلم وبيئة الصف والمشاركون.
أتساءل هل للمعلم ولصورته ومكانته دور يف الصحة 
االجتماعية للمجموعة، كأن يكون املعلم هو ذاته مدير 
إحدى  على طالب  املشرف  املعلم  يكون  أو  املدرسة، 
املديرين  أحد  ذاته  هو  جرش  يف  الثالث  السنوات 
املسؤولني يف البرنامج؟ هل يظهر املشارك هنا على 
طبيعته أم يظهر من وراء قناع؟ هل بداخله صوت غير 
صوته الذي يتحدث به؟ هل للمشارك ظل يقول سراً 

ما ال يقوله جهراً؟

املشارك هنا ال يتفاعل مع املعلم بوصفه مجرد معلم 
دراما، وإنسان كأي إنسان، بل يرى فيه حسب ادعائي 
املسؤول الناقد الذي يلعب دوراً أساسياً يف التقييم، 
ويف تكوين االنطباع عن املشارك، وهنا أسأل نفسي 
أيهما يبرز بقوة لدى املشارك ... قناعه ومخاوفه من 
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أم عفويته  املدير؟  ملكنوناته ومن عني  الدراما  كشف 
وانسجامه الطبيعي مع العمل؟

وهنا حتضرني طائفة من األسئلة التي أتوق من خاللها 
إلى بلورة مقوالتي الفكرية، ولعل أبرزها: ملاذا ال يشارك 
معلم بعينه أو معلمة يف األنشطة؟ هل من عائق يقف 
يف وجهه؟ رمبا يتجنب الوجود حتت املنظار االجتماعي 
هذا  وهل  االنزواء؟  يختار  وبذلك  وللزمالء  للمشرف 
لها  اجتماعية  مشاكل  إلى  مرده  االبتعاد  أو  االنزواء 
انعكاس على األداء؟ أم أن سببه نقص يف بعض القدرات 
كمهارات االتصال والتواصل مثاالً ال حصراً؟ هل توفر 
التناقض  كشف  على  قادرة  سياقات  للباحث  الدراما 
وخطابه/ـا  للمشارك/ة  اخلفي  الداخلي  اخلطاب  بني 
املعلن؟ وإلى أي حد ينعكس الواقع االجتماعي للطالب 
غياب  وهل  التعليمية؟  احللقات  يف  مشاركتهم  يف 
حضورهم اجلسدي والوجداني يؤثر على انخراطهم يف 
املجموعة؟ أسأل نفسي هذا السؤال ألننا يف الدراما ال 
نبحث عن حلول بقدر ما نستكشف من مواقف، ولهذا 
أفكر يف نوعية األسئلة التي ميكنها أن تساعدني على 
إدخال طالبي يف الدراما، وذلك للحيلولة دون انزوائهم 

خلف قناع اجتماعي.

الشخصية وظلها وثنائية الصوت
انتباهي ورأيت متعة يف  التي لفتت  هذه من األفكار 
الشخص  ظل  يقول  ماذا  هو:  السؤال  فيها،  التفكير 
صمتاً يف حني ال يجرؤ الشخص على قوله جهراً؟ قد 
تأتي إجابة معقولة من دراما ملحمة جلجامش، حيث 

وظلها  الشخصية  عند  مطوالً  وقفنا 
وما  ال جترؤ  ما  الظل  يقول  حيث   ...
ال تقدر الشخصية اإلفصاح عنه، مثل 
قول املزارع جللجامش »أمرك سيدي«، 
بينما كان ظل املزارع يقول »متى نخلص 

منك ومتوت؟«.

وظلها/ الشخصية  عن  هنا  أحتدث 
صوتها الداخلي الذي يقول سراً ما ال 
تقدر الشخصية أو ال جترؤ على قوله 
املقولة  هذه  عند  أكثر  وللوقوف  علناً، 
وما يرتبط بها من أقنعة اجتماعية تغلب 
اخلطاب املعلن على اخلطاب الداخلي 

)األكثر صدقاً( للشخصية، أود، باملزيد من التوضيح، 
يف  جلجامش  ملحمة  يف  امللك  قصة  على  اإلضاءة 
مدينة أوروك التي يعود تاريخها إلى ثالثة آالف عام، 
والتي كانت موضوع الدراما يف جرش على مدى أيام. 
هذا امللك قوي ووسيم، وصاحب سطوة ونفوذ، تقول 
األسطورة إن له جسداً ثلثه وحش وثلثاه إله، يتحكم 
يف مدينة كاملة تعيش حتت إمرته، سكانها تربوا على 
اخلضوع وعدم االعتراض، وال عمل لهم يف حياتهم 
إلى  جولة  يف  امللك  يأتي  وحني  امللك.  إرضاء  سوى 
احلقول واألسواق يعمل العمال بجهد أكبر إرضاًء له.

واآلن يف هذه الدراما انقسم املشاركون إلى مجموعات 
وظله  امللك  التالي:  النحو  على  أشخاص  أربعة  من 
يسير خلفه، والعامل وظله يعمل خلفه، وأخذنا نرى 
تفوق قوة الظل على قوة الشخصية، إذ يقول الظل ما 
ال جترؤ الشخصية على قوله، فمثاًل جتول امللك بني 

املزارعني وظله خلفه وتكلم معهم وتكلم ظله أيضاً:

امللك: أريد املزيد من اجلهد هيا! ظله: أال يكفي - 
أنني أحكم أمثالكم وأطعمكم؟!

املزارع: حاضر سيدي! ظله: كل هذه وتريد املزيد؟ - 
متى متوت ونرتاح منك؟!

احلوار  يف  مقتوالً  ملات  ظله  بقول  املزارع  جهر  لو 
أعاله. وامللك أيضاً لو جهر مبا قاله ظله عن املزارع 
ملات ما بقي من كبرياء املزارع وكرامته قبل أن يقتله 

امللك جسدياً.
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يقول  ماذا  احلياة،  مواقف  من  كثير  أتساءل يف  وأنا 
ظل الشخص صمتاً يف الوقت الذي يتكلم فيه جهراً، 
حيث إن الظل هو الصمت الذي يقول الكثير ... وهو 

الصوت الداخلي للشخص.

يف املثال احملدد أعاله، تظهر عالقة تسودها العبودية 
يحكمها اخلوف  وامللك. عالقة  العمال/املزارعني  بني 
واخلضوع وعدم القدرة على قول »ال«. فيبقى الصوت 
هو  مالذه،  هو  الشخص،  ظل  أي  للشخص،  الداخلي 
يريد  فيما  فيفكر  باألمان،  فيها  يشعر  التي  املساحة 
قوله وال يكاد يهمس به؛ ألن جدران نفسه توجد لها 
آذان! وال ميكن للعامل املضطهد أن ينتصر على امللك 
ما لم يكن العامل قوياً، ولقد يكون العبيد حتت حكم 
أقوياء  كونهم  إمكانية  مع  جسدياً  أقوياء  جلجامش 
روحياً، ولكنهم ضعفاء اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. 
القوي سيٌد دائماً؟ والضعيف عبٌد  وهنا أتساءل: هل 

دائماً؟

واخلوف  بالطاعة  يتصفون  الذين  العمال  هؤالء  هل 
العبودية  بني  رابط  هنالك  هل  هم ضحايا؟  واملهانة 
بينهم  يوجد  ملاذا  العقاب؟  لنيل  والرغبة/االستعداد 
من هو مستعد للمراقبة عليهم يف غياب امللك؟ وملاذا 
يعاقبهم املراقب الذي هو عبد مثلهم على تقصيرهم 

يف العمل؟!

أعتقد أن عقدة الضحية مرتبطة بجلد الذات، ولذلك 
يسهل على العبيد وضع أنفسهم حتت احلصار والقمع؛ 
ذلك ألن عقليتهم عقلية ضحية. املثير هنا هو ما يصرح 
به الطرف اآلخر، أي السيد/امللك يف مدينة أوروك، 
إلى أعدائه/عبيده إلثبات وجوده وحتقيق  هو يحتاج 
ذاته، فيعني حراساً يحمونه ويحرسون محاصيله من 
العبيد ليظهر بصورة الضحية، فتتجلى الصورة مبقولة 
حتمل القسوة والسخرية حني يقول يف سره: أال يكفي 
أنني أحكم أمثالكم وأطعمكم وأسقيكم؟! هذا السيد 

يتكلم كما لو كان مسجوناً مبساجينه.

الت�أمل في الدراما واختالف غرفة الصف
مجاورتي  أكمل  أن  كباحث  لي  املفيد  من  كان  هل 
املعلم  أنتقل مع  أم  الشعبة نفسها،  مع معلم آخر يف 
بالدراما نفسها إلى شعبة مختلفة،  )املشرف( نفسه 

مشاركني  من  مختلفة  تأمالت  على  أحصل  بحيث 
املشرف  مع  بقيت  أنني  هو  حصل  ما  مختلفني؟ 
)ماغي( نفسه بالدراما نفسها، ولكن مع شعبة ثانية، 
وحصلت على تأمالت ومالحظات وتساؤالت مختلفة 
كلياً عن تلك التي ظهرت يف الشعبة )أ(، مع أن الدراما 
ومقدمها وأنا، لم نتغير، والذي تغير هو الصف فقط. 
أنا كمراقب هو الذي تغير كما بدا لي الحقاً، ولذلك 
هو  بقي  الدراما  موضوع  أن  مع  وذلك  تغييراً،  أرى 

ذاته، واملعلمة )ماغي( بقيت هي ذاتها.

فكرياً  املعلم  على  يطرأ  الذي  التحول/التغير  ولعل 
واجتماعياً أثناء العمل هو بحد ذاته مهمة بحثية.

المزايا الشخصية للباحث وت�أمل الدراما من 
خارجها

حني أكون انتقائياً يف عملي مع الزمالء، أو عدوانياً 
وتفسيره؟  ذلك  فهم  ميكن  فكيف  أحدهم،  جتاه 
التقبل  أن من جوهر عمله  يعتبر  معلم  وبخاصة من 
واالحتواء؟ كيف أكون انتقائياً وغير ودود يف التعامل؟ 
الواحد  يكون  أن  ذاته  الوقت  أعلم طالبي يف  وكيف 

منهم اجتماعياً يتقبل اآلخرين؟

املجاورة  يف  العمل  أن  األول،  اليوم  منذ  شعرت  لقد 
ضمن احللقة املتقدمة مع طالب السنة الثانية مثاًل 
لنفسي  قلت  كبيرين.  والتزاماً  عليَّ مسؤولية  يفرض 
نحن نقوم هنا واآلن، بالبحث عن املعيقات التي تواجه 
املعلمني واملعلمات على صعيد االنخراط يف الدراما 
من  املعلم  يساعد  طرق  عن  ونبحث  اجلماعة،  ويف 
خالل  من  وذلك  مشاكلهم،  حل  على  طالبه  خاللها 
بحث أشمل للصحة االجتماعية للمجموعة. ولذلك، 
التزامي  مدى  عن  نفسي  وأسأل  أقف  أن  رأيت 
القيم  وأمارس  أتبنى  هل  عملي،  جتاه  ومسؤوليتي 
التي أسعى إلى اإلضاءة عليها؟ وإلى أي حد أمارسها 
عوضاً عن التشديد عليها؟ رأيت أن أسأل ذاتي هل 
أمارس ثقافة الرأي والرأي اآلخر؟ واحترام الزمالء 
والزميالت لصفتهم اإلنسانية على األقل؟ ملاذا هذه 
من  أعمل  ألنني  بالذات؟  القيم  هذه  عن  األسئلة 
الزميالت  لدى  تعزيزها  على  والتأمل  البحث  خالل 
والزمالء، ومن ثم العمل معهم على األخذ بيد طالبهم 

يف املدارس لتجاوز مشاكلهم.
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للطالب،  االجتماعية  الصحة  إلى  االنتباه  جداً  مهم 
وتظهر هذه الصحة -على سبيل املثال ال احلصر- من 
الطالب زميله؟  التعامل: هل يحترم  خالل ديناميكية 
هل يصغي؟ هل يتقبل الرأي اآلخر؟ هل يرفع صوته 
مع لغة جسد وتعابير وجه عدوانية؟ واإلجابة تكشف 

لنا بدورها عن الصحة االجتماعية للمجموعة.

الصيفية  املدرسة  إقامتي يف  فترة  وقفت طوال  لقد 
أمام تساؤل لم يغب عني، وبخاصة يف الصفوف، هل 
أنا منوذج للتقليد من موقعي كمعلم؟ هل ينقل املعلم 
القيم بتلقينها أم مبمارستها؟ وهل يستطيع املعلم نقل 
اإلنسانية  والتعامالت  واحلوار  واإلصغاء  التقبل  قيم 
ولعل  ميارسها؟  أن  دون  جافة  نظرية  كمادة  املهذبة 
يظهر  الذي  التعلم،  هرم  منوذج  من  تأتينا  اإلجابة 
فيه أن متوسط معدل االستبقاء على املعلومات لدى 
الطلبة يكون بنسبة %90 من تعليم اآلخرين. يف حني 

أن التلقني يأخذ أقل من %10 من تلك النسبة.

ختاماً، فقد رأيت أن العناوين الفرعية التي تناولتها، 
تتصل مبوضوع عام هو الصحة االجتماعية للصف، 
ميكن  بعضها،  عن  فصلها  الصعب  من  لي  ويبدو 
أما  الحقاً.  التفصيل  من  مبزيد  أحدها  أتناول  أن 
جديدة.  معرفية  ملهمة  بداية  نقطة  تشكل  فهي  اآلن 
وباملرور على فقرات هذه الورقة، فقد الحظت عدداً 
أسئلة  بها خللق  االستعانة  ميكنني  التي  النقاط  من 

جديدة، إلنتاج معنى جديد.

عادة ما نختبئ خلف قناع اجتماعي ونقدم للناس . 1
خطاباً معلناً يختلف عن خطابنا الداخلي اخلفي.

ما . 2 ذاتها،  الشخصية  من  أقوى  الشخصية  ظل 
يقوله الشخص يف سره أبلغ وأصدق مما يبوح به 
علناً. بكلمات أخرى: الظل يقول بصدق ما لم يقله 
الشخص احلقيقي. هل ميكن أن يكون للشخص 

ظالن اثنان؟
فهو . 3 التعلم،  يف  نفعاً  وأكثر  أبقى  اآلخرين  تعليم 

يفوق التلقني والتجربة، مثل القيم تأتي باملمارسة 
ال بالتلقني.

نحن نتغير فكرياً واجتماعياً يف عملنا يف الدراما، . 4
ولهذا السبب نخرج بانطباعات وتأمالت مختلفة 
املعلم  بحضور  ذاتها  الدراما  نطبق  قد  أننا  مع 

واملتأمل ذاتهما يف صفني مختلفني.
ليس . 5 الدراما  يف  ومتاسكه  الصف  انضباط  إن 

االنتقال  يف  باملرونة  بل  بانتظام،  صامتاً  بجعله 
بني احلركة والسكون والصمت والكالم حسب ما 

يقتضيه املوقف التعليمي.
تعلمنا الدراما التقاط عبارات من أطفالنا قد ال . 6

ننتبه إليها يف غمار عملنا كمجرد معلمني.
جناح الدراما هو يف االنخراط والتجذر وليس يف . 7

بقصة،  أحياناً  نبدأ  لذلك  التعاقد.  إنها  اإللزام. 
ونبقي نصب أعيننا سؤاالً مركزياً ميس اإلنسانية 

واحلرية.
حني ينهي العامل يوم عمله يترك خلفه يف العمل . 8

بل  اخلوف  يترك  ال  لكنه  وأدواته،  العمل  ثياب 
يصطحبه معه إلى البيت.

دور  بلعب  املزارعني  أحد  قام  جلجامش،  قصة  يف 
من  العبيد  رفاقه  يراقب  فأخذ  امللك،  عند  جندي 
املزارعني والصناع، ويزجرهم ويبطش بهم باسم امللك 
السيد  مهام  من  جزء  إسناد  فهل  سطوته.  ظل  ويف 
للعبد يساهم يف والدة شخصية جديدة؟ كيف يحصل 
هذا التغير؟ هل تنتقل عدوى السيد لتؤثر يف العبد؟ 
تقتصر  منقوصة  أو  متخيلة  السيادة  كانت  لو  وماذا 
فقط على إسناد بعض الصالح بكل هذه األسئلة ننهي 

املقالة ليبقى التأمل لصيق الدراما وقرين التعليم.
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