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مقدمة:
إن الدراما نوع من أنواع الفنون التي تعتمد على جتسيد 
مبعنى  ومحاكاتها؛  احلياة  يف  معينة  مواقف  ومحاكاتها 
آخر هي فرصة للوقوف والتأمل والتفكر مبا يدور حولنا 

ومحاولة فهمه ومعرفة دوافعه والنتائج املترتبة عليه.

نتذكر  عادة  فنحن  دراما  كلمة  أذهاننا  إلى  ترد  عندما 
نصوص  أي  والتمثيل؛  واملسرح  واملسلسالت  التلفاز 
النصوص  املمثل فقط بسرد  يقوم  وسيناريوهات جاهزة 
التي حفظها عن ظهر قلب، مع محاولته ألن يعيش الدور 

ليقنع اجلمهور بصدق املوقف.

املهمة يف  تعتبر إحدى االستراتيجيات  الدراما اآلن  لكن 
تعليم األطفال وتربيتهم عن طريق انخراطهم يف مجاالت 
التعلم املختلفة، بعد أن اعتدنا واعتاد أطفالنا على التعلم 
بالطريقة التقليدية التي تقوم بالتركيز على تلقني املناهج 
الوسائل  للطلبة، من خالل استخدام  الدراسي  واحملتوى 
القدمية؛ مثل الكتاب، والسبورة، واألقالم. عادة ما يركز 
هذا النوع من التعليم على املعلم وما لديه من معلومات، 
العقلي  أو  العمري  ومستواه  املتعلم  عن  النظر  ويصرف 
أو خلفيته السابقة. وبالتالي، فإن هذا النوع من التعليم 
للتعلم  الدافعية  من  مجرد  سلبي،  دور  يف  الطالب  يضع 
والبحث، فهو متلقن فقط. وعليه، فإنه يحفظ كماً هائاًل 

النزعة باتجاه الوصفة 
والسرد والنهاية وتحديات 
تطبيق الدراما*

ماسة ريشة وهشام عواد

من املعارف واملفاهيم، ويهمل اجلوانب األخرى.

لكن الدراما تضع املتعلم )الطفل( يف موقف معني، وتنتظر 
ردة فعله، وكيفية تصرفه فيه لتعلمه شيئاً معيناً. وهي ال 
معينة  الذي يتطلب منصة وثياباً  تأخذ الشكل املسرحي 
الطالب  ذهن  شحذ  على  تعمل  إمنا  مختلفة،  وخلفيات 

وحتفيزه على التخيل لفهم املعارف املختلفة وإدراكها.

الدراما  جتربة  إلى  شدنا  ما  بأن  االعتراف  من  بد  ال 
احلياة  كبير-  حد  -إلى  تشبه  أنها  هو  فيها  واالنخراط 
عايشنا  مرة  من  فكم  املختلفة.  مبواقفها  نعيشها  التي 
فراق  أمام  بهشاشتنا  وشعرنا  موت  فرح وصدمة  موقف 
التجربة  فهذه  صهيوني.  حاجز  أمام  وبالقهر  أحدهم، 
جعلتنا نقول ونفعل الكثير مما لم نستطع قوله وفعله يف 

حياتنا الواقعية.

كباحثني(  )لنا  بالنسبة  مختلفة  التجربة  هذه  كانت  لقد 
مت  وإمنا  املرة،  هذه  الدرامية  املواقف  جنرب  لم  ألننا 
)أي  ثالثة  سنة  لطالب  جتربة  يف  كمتأملني  اختيارنا 
األستاذ  مع  الدراما(  مدرسة  يف  لهم  األخيرة  السنة  يف 
ترى  التي  العني  فكنا  أميروبولوس/اليونان،  كوستاس 
ملا شاهدناه.  تفسير  إليجاد  محاولة  وحتلل، يف  وتسجل 
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فالتأمالت التي قمنا برصدها وتسجيلها كانت عبارة عن 
حصيلة لنقاشاتنا املطولة، ومقابالت مع أساتذة ومعلمني 

مشاركني.

به  مير  مبا  ومررنا  الصيفية،  املدرسة  من  جزء  وألننا 
يف  تدور  التي  تساؤالتهم  نتفهم  فإننا  الدراما،  طالب 
الذي دفعهم ألي فعل  السبب  عقولهم، ونستطيع معرفة 
خالل الدراما، فكانت أعيننا ترصد هذه األفعال وحتللها 
ونناقشها ملعرفة السبب من ورائها، كانت خالل مساقات 
كانت  التي  كوستاس  األستاذ  مع  الثالثة  السنة  طالب 
تركز على مفاهيم الدراما عند إدوارد بوند، عبر توظيف 
انطلقت  الدراما.  املعنى يف  بناء  األغراض واألحداث يف 

الدراما من القصة الشعبية )قصة ثياب امللك(.

تأمالتنا  بكتابة  نقوم  أن  كباحثني  املرة  هذه  علينا  كان 
بشكل يومي، وأن نقوم مبناقشتها حتى نكتشف املعضالت 
أو التحديات التي يواجهها املعلمون املشاركون يف برنامج 
الدراما عندما ميارسون الدراما يف صفوفهم، والتي أيضا 
الدراما.  تطبيق  أثناء  يف  لنا  زمالء  وعايشها  عايشناها 
عدنا إلى املكان األول للمدرسة التي تعلمنا فيها لنشاهد 
زمالء جدداً يتعلمون تطبيق الدراما، لنالحظ التحديات 
يف حلظة ظهورها األول، وضمن هذا السياق بنينا سؤاالً 
حول ما التحديات التي تواجه املعلمني الفلسطينيني أثناء 
وتصاحب  تعليمي،  كسياق  الدراما  تعلم  يف  انخراطهم 

مسيرتهم يف تطبيقها مع طالبهم يف املدرسة؟

أن  نفترض  ومالحظاتنا  جتربتنا  ومن  كباحثني  نحن 
التحديات تعود إلى هذه النقاط بوصفها فرضيات وصلنا 

إليها يف نقاط رئيسية، فكانت على النحو التالي:

التفاصيل . 1 عن  والقفز  النتائج  إلى  للوصول  اإلسراع 
بدالً من استكشاف املوقف واالستقصاء، قد يعود ذلك 
إلى  دائماً  الطالب  نحث  كمعلمني، حيث  طبيعتنا  إلى 
النظرية  هذه  تتفاوت  وبالطبع،  النهاية.  إلى  الوصول 

بني طالب وآخر حسب اخللفية التي ينتمي إليها.
التعلق بالسرد والتعامل مع الدراما كقصة تسير بشكل . 2

أفقي.
احلاجة إلى وصفة جاهزة.. 3

يف مجموع مشاهداتنا واملشاكل التي رصدناها وجدنا أن 

املعلمني مييلون بصورة كبيرة إلى الوصفات اجلاهزة يف 
الدراما بدالً من االستكشاف واإلبداع، رمبا ألنها بنظرهم 
طريقة  األسهل؛  الطريقة  ألنها  أو  األسلم  الطريق  هي 
تقليد مشاهد حدثت معهم يف مساقات سابقة مع معلمني 
الدراما  هذه  بدأنا  لقد  يقولون  فقد  الدراما،  آخرين يف 
بهذه الطريقة ... ، لذا فإنها تصبح نهجاً بالنسبة لديهم 
ولكن  األخرى،  الطرق  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 
حاجة الطالب لوصفة جاهزة هي ما حتكمهم، خلوفهم 

من اخلطأ واحملاولة والفشل.

التعليم  يف  الدراما  ببرنامج  انخرطنا  معلمني  بصفتنا 
ملدة ثالث سنوات، فقد واجهنا بعض املشاكل التي رمبا 
خالل  من  وذلك  مراقبتنا،  عند  أكبر  بشكل  الحظناها 
بعض  ومالحظة  للدراما  متأملني  كمشاركني  عودتنا 

الثغرات التي يقع بها متعلمو الدراما.

مفاهيم  شملت  مراجعة  على  مبني  الثالثة  السنة  مساق 
التي  الدراما  وأنواع  املعنى  وطبقات  وأعرافها  الدراما 
الدراما  من  السابقة:  السنوات  يف  املشاركون  تلقاها 
ثم  اللعب،  الدور، وبناء  التكونية، وعباءة اخلبير، وتدوير 
العمل على بناء الدراما البوندية على ما تعلموه مسبقاً، 
والعمل على توظيف األغراض يف بناء املعنى، واالختالف 
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بني بوند وبريخت يف الدراما. أما العمل على بناء مخطط 
درامي، فسيتم بناء على ما سيتعلمونه الحقاً.

تضخيم النتائج والقفز عن التفاصيل
استكشاف  االستكشاف؛  هو  الدراما  من  الهدف  أن  مبا 
يف  وإفراطها  زيفها  من  حتريرها  خالل  من  املواقف 
أن  املشاركني  من  يتطلب  هذا  فإن  والسرعة،  االختفاء 
يعطوا أنفسهم الفرصة للتجربة واخليال، ومعايشة الواقع 

واالبتعاد عن استعجال األحداث للوصول إلى النهايات.

يف أحد املشاهد -مثاًل- يروي أحد مشاركي املجموعات 
يعرفها  ال  أنه  مع  الدراما،  حولها  تتمحور  التي  القصة 
التنفيذ. لقد كان املشهد  أثناء  بالكامل، ولكنه علق فيها 
املشاركني  بعض  أن  إال  مركزي،  كحدث  يصلح  حينها 

أشاروا إلى أنه ال يصلح إال أن يكون يف بداية الدراما.

فهم  ما،  قصة  يقدمون  عندما  املشاركني  أن  الحظنا 
يقدمونها كما هي وكأنهم يتشبثون بتفاصيلها. قد يكون 
املجموعات تخفق يف  الذي جعل إحدى  السبب  هذا هو 
إعداد مشهد مناسب يتالءم مع مركز الدراما. لقد قاموا 
بأداء ما يعرفونه أو ما يحفظونه، وبالتالي يقومون بأداء 

الدور كما هو دون محاولة استكشافه أو التبحر فيه.

الدور  ببناء  مشغولني  املشاركني  لكون  السبب  يعود  قد 
كتمثيل، أو عالقني يف الشكل التقليدي للمسرح، أو، وهذا 
هذا  عن  نتج  ما  أن  الواضح  من  كوستاس،  يرجحه  ما 
املوقف يرجع إلى عدم قدرة املشاركني على التمييز بني 
كان  فقد  )التمثيل(،  األدوار  وأداء  االستكشافية  الدراما 
رد كوستاس على أغلب أسئلتهم قوله إننا ال نقوم بأداء 
من  نوع  بالضرورة  وهذا  نستكشف،  وإمنا  اآلن،  الدراما 
اخللط يف الدراما كمنهجية كاملة، وبني بعض املهام التي 

يكون هدفها االستكشاف فقط.

لقد تعامل املشاركون مع الدراما على أنها أدوار جاهزة 
آخر  مشارك  سيتدخل  وإال  بشكل صحيح،  تنفيذها  يتم 
مصححاً لطريقة أداء هذه األدوار. وقد ظهر هذا واضحاً 
مع املشاركني أصحاب اخللفية املسرحية. وعلق كوستاس 
حينها أن املشاركني يركزون على بناء الدور كشكل متناسق 
أكثر من بناء موقف الستكشافه بعمق، كما يركزون على 

التقنية واستخدامها بشكل ال يناسب املوقف الدرامي.

إلى األمام، ويقومون  القصة  يدفعون  كان املشاركون دوماً 
دون  اآلخرين  املشاركني  على  إلقائها  طريق  عن  بسردها 
اعتقاد  بسبب  أنها  أتوقع  هنا  واملشكلة  املسبق،  التحضير 
املشاركني أن اآلخرين يعرفون ما يدور يف أذهانهم، فبالتالي 
هو شيء معروف بالنسبة لهم، فالقصة التي مت اختيارها، 
مثاًل، معروفة، فنفترض أن اآلخرين يعرفونها أو يفهمونها 
القصة يف  تطبيق  ما حدث عند  نفسها، وهذا  بطريقتهم 
الدراما، فبالتالي استمر املعلم املشارك بالقفز دون االنتباه 
ملا يعرفه املشاركون اآلخرون، فلم يلِق باالً إلضافة عنصر 

املعايشة على املواقف الدرامية التي قام بأدائها.

ومالبسه  »امللك  دراما  يف  الدرامية  املواقف  أحد  ويف 
صورة  جتسيد  املشاركني  من  كوستاس  طلب  اجلديدة«، 
لعربة امللك وفيها أطفال )األطفال الذين قالوا إن امللك 
عاٍر وال يلبس مالبس( يتم اقتيادهم إلى قصر امللك من 
قبل احلراس، حينها ركزت إحدى املجموعات على الشكل 
العام للمشهد »عربة بداخلها أطفال ونسيت أوراقاً كانت 
قد وضعتها بجانب العربة«. لقد انشغلت املجموعة حينها 
باستنطاق األطفال، وهذا شكل ثالث مالحظات شملت:

التركيز على الشكل العام ونسيان التفاصيل أو القفز . 1
عنها.

الدور، حيث . 2 واستكشاف  دور  الدخول يف  اخللط بني 
كان املشهد يعطي صورة عن الدور وليس الدخول يف 

دور.
التركيز على الشكل املألوف أو املؤطر ذهنياً أكثر من . 3

قالت  فكما  احملتوى،  تطوير  متابعة  أو  االستكشاف 
)اخلبيرة  ماغي«  أعطتنا  »هيك  املشاركات:  إحدى 
ما  وهذا  جاهزة.  الوصفة  هلسون/بريطانيا(  ماغي 
سيتم احلديث عنه كنقطة ثالثة وأخيرة يف نهاية املقال.

كما ذكرنا سابقاً، لقد علق املعلمون يف النص أثناء أداء 
املشاهد، وحاولوا أداء أدوارهم على أكمل وجه، بدالً من 
اكتشاف املواقف والتعمق فيها. وبدالً من طرح األسئلة. 
حتى األسئلة التي كانوا يطرحونها تتعلق فقط بالوصف 
استكشاف  أو  تعمق  أي  فيها  يكون  أن  دون  اخلارجي 
االستكشاف  بني  املشاركون  خلط  فبالتالي  حتليل،  أو 
وليس  كمخرجني  يتصرفون  جعلهم  ما  الدور،  وأداء 
كمستكشفني. وكأنهم يعلقون بدورهم األصيل يف احلياة 
مخرجني ومعلمني ومسرحيني، وليسوا مستكشفني، ورمبا 
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خلوفهم من جتربة شيء جديد خشية من اخلطأ، وحكم 
اآلخرين عليهم.

السرد في الدراما بني اإلمكانية واإلشكالية
أما اآلن فننتقل إلى املشكلة األخرى، وهي التعلق بالسرد 
والتعامل مع الدراما كقصة متشي بشكل أفقي. لقد ركز 
املشاركون على أداء املشاهد بطريقة تفصل ما مت تعلمه 
العملي  اجلانب  عن  املساق  خالل  نظرياً  كوستاس  مع 
فني  عمل  أنه  على  به  قاموا  ما  ظهر  وبالتالي  )األداء(، 
التفكير والتعمق، وقد  إلى  يحتاج  أكثر منه عماًل درامياً 
لم  املشاهد.  يف   )A( موقع  استكشاف  عند  ذلك  ظهر 
اخللف،  إلى  باألحداث  الرجوع  أيضاً  املشاركون  يستطع 
حتديد  بعد  وبخاصة  منهم،  كوستاس  طلبه  الذي  األمر 
احلدث املركزي يف منتصف القصة، وبرأينا أن هذا يعود 
باجتاه  يسير  أفقي  كخط  والقصة  بالسرد  التعلق  إلى 
للمشاركني  بالنسبة  الدراما  إن  أي  فقط؛  القصة  نهاية 
العودة  هي مركبة تسير نحو األمام فقط، وال ميكن لها 
أو تغيير مسارها. لقد علقوا بشكل كبير بالقصة وببنائها 
القصة  تشبه  الدراما  أن  بد  ال  فباعتقادهم  وبأحداثها، 
ببنائها، فهي بحاجة إلى مقدمة وعرض وخامتة، أي ال بد 

أن تكون للدراما بداية ونهاية.

املشاركني  من  رأيناه  ما  هذه،  استنتاجاتنا  يؤكد  وما 
قد  املشاركني  أن  الحظنا  فقد  املجموعات،  عمل  خالل 
بتسلسلها  وليس  الزمني،  وتسلسلها  بالقصة  علقوا 
وحتقق  تخلق  بطريقة  مرتبطاً  يكون  بحيث  املنطقي، 

املعنى واالستكشاف لديهم، أي لدى 
فيما  معهم  تطبيقها  عند  األطفال، 
بعد. وهذا يعني أن أغلب املشاركني 
اعتقدوا أن هناك فجوة يف األحداث 
وتسلسلها، ولم يركزوا على التناسق 
يطرح  الذي  السؤال  لكن،  الداخلي. 
أن  األطفال  يفكر  هل  هنا،  نفسه 
يتعاملون  وكيف  معنى؟  لها  الدراما 
مع  أفقي  بخط  يسيرون  هل  معها؟ 
عميق  عمودي  بشكل  أم  القصة؟ 
االستكشاف؟  أمام  املجال  يفتح 
بالسير  الطفل  يهتم  لن  بالتأكيد 
فعندما  القصة.  أحداث  مع  أفقياً 
نروي ألي طفل قصة ما، جنده دائم 

األسئلة، »كيف؟ وملاذا؟«، أي إن األهم هنا ليس التسلسل 
يجعل  الذي  الداخلي  التناسق  وإمنا  للزمن،  األفقي 
لألحداث معنى. فليس على املشاركني، وعلينا أيضاً، أن 

نعلق بالسرد وننسى ما وراء السرد.

وكمثال على ما ذكرته سابقاً، يف أحد املشاهد روى أحد 
املشاركني يف مجموعة القصة التي طلبها منه كوستاس، مع 
أنه ال يعرفها بالكامل ولكنه علق فيها أثناء التنفيذ. فظهر 
السرد يف املشهد كحدث مركزي، إال أن بعض املشاركني 
أشاروا إلى أنه يصلح أن يكون يف بداية الدراما. وهنا ثبت 
وليس  تدريجي  بشكل  القصة  يقدمون  املشاركني  أن  لنا 
دفعة واحدة. فيتذكرون أحداث القصة، وال يتذكرون كيف 

مت بناء الدرس، وما هو محتواه.

أبدوا  وإمنا  فقط،  والقصة  بالسرد  املشاركون  يعلق  لم 
بنى  املرات  إحدى  ففي  املكتوب.  بالنص  والتزاما  تعلقاً 
»أي  املنزل  غرف  إحدى  يجسد  الذي  املكان  كوستاس 
غرفة املعيشة«، وبعد أن انتهى منه دار النقاش حول ما 
كان موجوداً ولم يكن موجوداً يف النص، ما جعل كوستاس 
يقول: »ملاذا تركزون على النص وال تهتمون ببناء املكان؟«.

أو  كغرفة  املوقع،  بنائنا  عند  نتذكر،  أن  الضروري  من 
يساعد  فهو  املكان،  تفاصيل  على  التركيز  علينا  شارع، 
على املعايشة واالنخراط يف الدراما. ففي أحد املشاهد، 
دخل الكثير من املشاركني من احلائط، وليس من الباب 
نطاق  وبعضهم خرج عن  املشهد،  املكان يف  بناء  بحسب 
الشارع الذي رسمه كوستاس ليمر فيه امللك، وإن دل هذا 
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على شيء فإنه يدل على عدم التركيز على التفاصيل، مع 
أنها مهمة جداً، وبخاصة مع األطفال.

وهذا ما ينقلنا إلى احلديث عن بناء املوقع مثاًل، فعند 
املشاركني بجمالياته  اهتمام  أنا وهشام  بنائه، الحظنا 
أو بالعناصر التي يجب أن تكون متوفرة فيه حتى لو لم 
تكن هذه العناصر تخدم املوقف الدرامي. وهذا بالطبع 
على  وينعكس سلباً  نفسه،  املشارك  املعلم  تشتت  يزيد 
بقية املشاركني. وبالتالي عدم قدرتهم على التعايش يف 
هذا املوقف أو يولد لديهم الشعور بوجود فجوة بني ما 
يحدث يف املشهد، وبني ما مت بناؤه يف املكان، أي مكان 

الدراما.

لقد علق املشاركون بالسرد والقصة وأداء الدور، ما جعلهم 
عرضة لنسيان الكثير من التفاصيل املهمة يف الدراما، أو 
مشهد  يف  فمثاًل،  بالفعل.  الدراما  عليها  تقوم  قد  التي 
يوجد  الذي  املكان  على  التركيز  يتم  لم  املكسور،  الوعاء 
نقاش  علينا  كان  وبالتالي  املالعق.  أو شكل  الصحن،  به 
العديد من األمور والتركيز على التفاصيل واملعنى الذي 
املعلمني  أن  ومبا  تقدميه.  يتم  كيف  وليس  تقدميه،  يراد 
متعلقون بالقصة وسردها، فقد كان من السهل عليهم خلق 
نشاطاً  كوستاس  منهم  يطلب  عندما  ولكن  لها،  أحداث 
يستطيعون  ال  اآلخرين،  املشاركني  مع  بتنفيذه  ليقوموا 
اختيار التقنية املناسبة وتفعيلها خلدمة احلدث الدرامي.

الدراما وإشكالية الوصفة الجاهزة
وهي  واألخيرة  الثالثة  املشكلة  إلى  فننتقل  اآلن،  أما 
بالذات،  النقطة  بهذه  يتعلق  فيما  اجلاهزة.  الوصفة 
لقد الحظنا تكرار سؤال من أين نبدأ؟ أو من أين بدأت 
الدراما؟ وكأن املشاركني يبحثون دائماً عن وصفة جاهزة 
وخطوات عملية لتطبيق الدراما، فهم يتعاملون معها على 
كأنها  أو  دائمني،  وتسلسل  بداية  إلى  بحاجة  قصة  أنها 
عليهم  يحكم  حتى  بحذافيرها  تطبيقها  عليهم  وصفة 
املشاركني  أحد  أن  بدليل  الفشل،  يخشون  فهم  بالنجاح، 
مبعنى  أخذناها«  »هيك  بقوله  كوستاس  كالم  على  علق 
أن ما قاله كوستاس يتطابق مع ما مر معهم يف السنني 
لديهم.  اجلاهزة  الوصفة  ضمن  يقع  وبالتالي  السابقة، 
عند إعطاء كوستاس بعض األمثلة، تعامل معها املشاركون 
كوصفة أو طريقة للتطبيق، مع أنها أمثلة قد تستخدم وقد 
ال تستخدم حسب املوقف الذي يراه املعلم مناسباً. ولقد 

كان املشاركون يلحون على كوستاس بطلب بعض األمثلة 
التوضيحية واخلطوات التي تساعدهم على الوصول إلى 
املشهد، ولكن بشكل بطيء. ويف إحدى املرات، طلب أحد 
املشاركني أن يساعده كوستاس بإعطائه خطوات ليتبعها، 
فأجابه كوستاس إنه ال يستطيع، فالدراما ليست وصفة 
تتبع. لقد زاد هذا السؤال وغيره من األسئلة من استياء 
التحضير  طريقة  يطلبون  املشاركني  فمعظم  كوستاس. 
نفسها للدراما دون التفكير مبدى خدمة النشاط املختار 
للموقف الدرامي. ومن اجلدير بالذكر أن الدراما ليست 

نسخاً، وإمنا خلق وابتكار كما ذكرنا سابقاً.

نفسها  األخطاء  تكرار  إلى  بوضوح  كوستاس  أشار  لقد 
منذ اثني عشر عاماً يف مختلف األمور التي حتدثنا عنها، 
أحداث  يف  املنطقية  وعدم  بالوصفات  عالقة  لها  والتي 
الدراما لدى املشاركني، والسرعة، واألمور األخرى، حيث 
دون  التخطيط  يف  يعلقون  ما  عادة  املشاركني  أن  أكمل 
تخيل التنفيذ وكيفية مشاركة الطالب يف تنفيذ املخطط 
واالنخراط فيه وتذكره، حتى بعد سنوات، فنحن نخطط 

ومنرر ما نخططه فقط.

وهذه ليست الدراما وال تخدم بناءها، فالدراما تبنى على 
بناء مواقف االستكشاف وخلق مساحات للبحث والنظر 
والتجريب، وهذا يتناقض مع السرد الذي يقوم على التتابع 
ولصق أحداث أو تتابعها، ومع اإلسراع نحو نهايات مقادة 
املدرسي  الدرامي  العمل  سيبقى  لذا  جاهزة،  بوصفات 
بل  فحسب،  املنهاج  وأسئلة  التربية  مفاهيم  ليس  يواجه 
أيضاً سوف يتصادم مع توجهات معلمي الدراما أنفسهم، 

فالدراما نوع من املواجهة.

 هشام عواد، مدرسة ذكور الدهيشة األولى/ مخيم
الدهيشة
 ماسة ريشة، مدرسة احلاجة فاطمة حبيشة األساسية
املختلطة/ نابلس

الهوامش

* بدأت فكرة هذه املقالة نتاجاً للمشاركة يف برنامج احللقة املتقدمة 
لطالب السنة الثالثة التي عقدت ضمن املدرسة الصيفية: الدراما 

يف سياق تعلمي، خالل الفترة بني 12 متوز إلى 30 آب 2019.




