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نادر داغر

كوستاس أمريوبولوس:

مدرسة »القطان« للدراما 
تجاوزت مرحلة التجريب وأصبحت احرتافية بامتياز

أخبار وتقاري�ر

منذ إطالقه املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي قبل 11 عاماً، دأب برنامج البحث والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد 
احملسن القطان على استقدام أفضل اخلبراء والباحثني واملتخصصني يف مجال توظيف الدراما يف التعليم، وذلك من أجل 
تقدمي أفضل وأحدث ما مت الوصل إليه يف هذا املجال للملتحقني باملدرسة. وكان من بني هؤالء الذين مت استقدامهم منذ 
األيام األولى للمدرسة الصيفية، اخلبير اليوناني كوستاس أميروبولوس، وهو أستاذ يف األدب، ويدّرس يف مدرسة عامة يف 
اليونان. وعن التحاقه باملدرسة الصيفية، كان هذا احلوار الذي أجراه الزميل نادر داغر مدير االتصال واإلعالم يف املؤسسة، 

وذلك على هامش انعقاد الدورة احلادية عشرة للمدرسة صيف العام 2017، وفيما يلي نصه:

على  أطلعتنا  هال  أميروبولوس،  كوستاس  »القطان«: 
سيرتك الذاتية؟

كوستاس: أنا أستاذ يف األدب، وأدّرس يف مدرسة عامة 
يف اليونان. وأدّرس الدراما أيضاً. وقد دَرست 
الدراما يف سياق تعلّمي يف جامعة »بيرمنغهام 
سيتي« )Birmingham City University( مع 
ديفيد ديفيز، ونلُت درجة املاجستير، ثم حّضرت 
رسالة الدكتوراه يف الكلية نفسها، وهي الكلية 
نفسها التي كنت فيها مع ديفيد ديفيز. وأحمل 
ومسرح  املسرحي،  اإلخراج  يف  أخرى  درجات 

الدراما، ودراسات الفنون األدائية.

كان هذا اجلانب املهني، ماذا بشأن اجلانب الشخصي؟ ¨
إضافة إلى عملي يف املدرسة، أؤدي أعماالً من قبيل  «

أحب  واخلشب.  الورق  باستخدام  فنية  أشياء  تشكيل 
رفقة  وأحب  املسرح،  وأرتاد  للموسيقى،  االستماع 

كوستاس أميروبولوس.الناس.



رؤى تربوية - العددان 22256-55

القطان على  ¨ تعمل مع مؤسسة عبد احملسن  زلت  ما 
ومن  الصيفية،  املدرسة  إطالق  منذ  عامًا،   11 مدى 
على  التي طرأت  التغييرات  بعض  أنك شهدت  املؤكد 
التي  الرحلة  خالل  الناس  وعلى  املدرسة  هذه  مسار 

أمضيتها مع املؤسسة.
حسناً، عندما باشرنا العمل قبل 11 عاماً، كانت املدرسة  «

مختلفة متام االختالف عما هي عليه اآلن. ففي املرة 
نعلم  نكن  لم  التجربة،  هذه  فيها  خضنا  التي  األولى 
أنها جتربة  كنا نظن  لفترة طويلة.  أنها سوف تستمر 
نخوضها يف السنة األولى، ورمبا السنة الثانية. لم يَُدر 
يف خلدنا أنها ستستمر على هذا النحو، وأنها ستكتسب 
صفة احترافية أكبر، ألنها أصبحت احترافية بأكثر من 
طريقة. واملنهاج يتغير ويكتسب قدراً أكبر من احلداثة 
من  الكثير  على  الطلبة  ويتعرف  أكبر.  عملياً  بُعداً  أو 
التوجهات املختلفة. ولذلك، يستطيع هؤالء الطلبة أن 
يعقدوا املقارنات وأن يختاروا أسلوبهم، وشْكل الدراما 
الذي يرتؤونه. لذلك، أعتقد أن تغيراً هائاًل طرأ على 
هنا  إلى  يحضرون  الذين  الناس  أن  وأرى  املدرسة، 
يأتون  الذين  الناس  كان  البداية،  يف  تغيراً.  يشهدون 

ذلك.  »دعونا جنرب  قبيل  من  دافعاً  هنا ميلكون  إلى 
دعونا نرى ما هذا، ورمبا منضي بعض الوقت املمتع«. 
ينظرون  هنا  إلى  يحضرون  الذي  فالناس  اليوم،  أما 
إلى هذه التجربة على نحو احترايف أكبر. فهم يريدون 
خوضها بغية إدراجها يف ِسيرهم الذاتية املهنية، مثاًل.

لقد باتت املدرسة حتظى بقدر أكبر بكثير من القيمة، 
حيث يتقدم عدد متزايد من الناس بطلبات لاللتحاق 
بها يف كل سنة، حسبما أعلم. وهم، يف الواقع، ينظرون 
إلى املدرسة باعتبارها تسهم يف تطورهم إذا ما قارّناها 
ببداية مشوارنا، حيث كانوا ينطرون إليها كما لو كانت 
يكونوا  لم  فالناس  االختبار.  أو  التجربة  قبيل  من 
وجه  على  حوله  املدرسة  هذه  تدور  الذي  ما  يعرفون 
الدقة. أما اآلن، فقد باتت املدرسة الصيفية أشهر من 
نار على علم يف جميع أنحاء فلسطني، وخارجها أيضاً. 
بأن األمر  إلى هنا وهم على علم  الناس  يأتي  لذلك، 
يضع  مساقاً  تطرح  فهي  االحترايف.  بتطورهم  يتعلق 
التحديات أمامهم يف معارفهم، والقيم التي يحملونها 

حول التعليم، ... الخ.

كوستاس أميروبولوس خالل مشاركته يف املدرسة الصيفية.
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أشياء  ¨ جترب  هل  هنا؟  التجارب  وجُتري  تتمرن  هل 
جديدة؟

لدينا  « كانت  السنوات،  إحدى  ففي  بالتأكيد.  نعم، 
السنة  كانت  حيث  املتقدم،  املستوى  من  مجموعة 
يف  ممتعة  جد  طريقة  املجموعة  هذه  شّكلت  الثالثة. 
إجراء التجارب، ألنني كنت يف الواقع أدّرسها مواضيع 
بحث  إلجراء  خطة  وأعددنا  الدراما،  حول  جديدة 
األولى،  للسنة  مخصص  مساق  يف  وطبقناها  صغير، 
ثم عدنا وشرعنا يف تقييم العمل الذي أجنزناه والنظر 
يف مدى جناحه، ... الخ. لذلك، أحاول يف كل مرة أن 
أدرس  وأن  اجلديدة،  املواضيع  من  النوع  هذا  أوظف 
ما  نسخت  أن  لي  يسبق  لم  فيها.  األمور  تسير  كيف 

طبقته يف سنة ماضية يف سنة جديدة.

ملاذا تعتقد أن توظيف الدراما يحتل أهمية يف سياق  ¨
أم  املعلمني  إلى  بالنسبة  ذلك  أكان  سواء  تعلمي، 

بالنسبة إلى الطلبة؟
حسناً، تعرف أن هناك شيئاً نردده يف كل مرة يُطرح  «

مخيال،  الدراما  أن  وذلك  فيها،  السؤال  هذا  علينا 
تغيير  ويف  لألطفال،  القوة  مينح  خيالي  وتوجه 
تغيير  ويف  الصفية،  الغرفة  يف  تسود  التي  الظروف 
إلى  واملعلم  األطفال  فيها  يتوصل  التي  الطريقة 
املعرفة. وبذلك، تتحول كل هذا األمور إلى نوع من 

الكليشيه، كما تعلم.

)أي  ¨ حتلها  التي  املشاكل  ما  السؤال:  أغير  دعني 
الدراما( يف الغرفة الصفية؟

معولَم.  « عالم  يف  املوضوع  هذا  إلى  ننظر  أن  علينا 
الفلسطينيني  ألعلم  هنا  إلى  وآتي  يوناني،  معلم  فأنا 
وقد  إجنليز،  معلمون  وهناك  العرب.  من  وغيرهم 
يحضر غيرهم. فقد حضرت إلى هنا طائفة متنوعة 
من الناس، وأحضرت معها معارفها من اخلارج. ونحن 
الفلسطينيني  مع  التعليم،  عن  نتحدث  عندما  دائماً 
وغيرهم، ندرك أن التعليم يواجه، بطريقة ما ويف معنى 
تنحدر  مشكلة  يواجه  أو  نفسها،  املشاكل  املعاني،  من 
من اجلذور نفسها. فعلى سبيل املثال، يتحدث اجلميع 
يف  »البراغماتية«  عن  العالم  أقطار  من  قطر  كل  يف 
التعليم، وكيف ميكن إيجاد حل لهذا األمر بطريقة ما، 
الصناعة  يُستخدم يف  أو  بيعه وشراؤه،  يراد  ما  شيء 

تعلم.  القبيل، حسبما  أو شيء من هذا  اإلنتاجية،  أو 
كل مكان.  إلى مشكلة هائلة يف  املسألة  وتتحول هذه 
ملموسة  آثاراً  يفرز  التوجه  هذا  بات  اليوم،  هذا  ويف 
على التعليم يف كل مكان، يف فلسطني، ويف اليونان، ويف 
أستراليا، ويف إجنلترا. ويف الواقع، ال يتيح هذا التوجه 
املجال أمام األطفال لكي يفهموا أنفسهم والسياق أو 
املكان الذي يعيشون فيه، وما الذي يُطلب منهم، وما 
يقف  الذي  والسبب  يؤدونه يف مجتمعنا،  الذي  الدور 
شيء  كل  لذلك،  الخ.   ... الدور،  لهذا  حملهم  وراء 
يخضع للتقييم من زاوية السعر، من زاوية املال، وهذه 

مشكلة مستشرية يف كل مكان.

هل تعني أن ربط التعليم بالسوق ُيَعد سلبيًا؟ ¨
كهدف  « األمر  هذا  يحصل  عندما  بالضبط.  نعم، 

تُقدم  الذي  إنه ميثل مشكلة، ألن اخليار  نعم،  وحيد، 
ولكن  إليه،  السوق  يحتاج  ما  على  يعتمد  حينها  عليه 
الناس  احتياجات  نفسها  هي  السوق  احتياجات  هل 
االحتياجات  هي  هل  مهم.  سؤال  هذا  واألطفال؟ 
نفسها؟ هذا سؤال علينا أن نبحث فيه، على املستوى 
العاملي، وليس هنا يف فلسطني وحدها، وهذا ما نفعله 
من خالل الدراما. ولذلك، يخضع التعليم القتطاعات 
يف كل مكان، وهناك الكثير من الشركات اخلاصة التي 
املنهاج حسب  تغير  أن  بعد  للمدارس،  املعونات  تقدم 
االحتياجات  كانت  إن  أتساءل  ولكنني  احتياجاتها. 
اإلنسانية هي نفسها احتياجات السوق. ال أدري. هذا 

سؤال مهم ونقاش ال حصر له.

سمعت كلمة اليوم من أحد املعلمني من مستوى السنة  ¨
الثالثة، حيث قال إننا يف حاجة إلى أنسنة التعليم مرة 
أخرى. وقال إن التعليم التقليدي مينحنا التعليم يف 
العلوم، ويف حقول منفردة من اإلنسانيات، مبعزل عن 
األخالق. هل لديك أي مالحظة حول أنسنة التعليم 

مرة أخرى؟
نعم، فهذا أحد املصطلحات التي نرددها كثيراً. ومع  «

أنه  ناحية  فهو صحيح من  كليشيه،  بات مبثابة  أنه 
يعني أنسنة املنهاج، ولكن علينا أن نتفهم االحتياجات 
احلقيقية لدى األطفال واملجتمع. لذلك، فأنت تُِعّد 
املنهاج  هذا  تغير  وأنت  احتياجاتهم،  حسب  املنهاج 
وتأخذه يف ذلك االجتاه. ولذلك، ومن وجهة نظري، 
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عامة،  فبصفة  القبيل.  هذا  من  شيء  هي  األنسنة 
إنه  مختلفة.  أشياء  تعني  فقد  أنسنة  تقول  عندما 
 ، إلىَّ بالنسبة  ما  شيئاً  يعني  قد  فضفاض  مصطلح 
تكون  أن  عليك  لذلك،  إليك.  بالنسبة  آخر  وشيئاً 
أنسنة  ما هي  املنهاج؟  أنسنة  ما هي  أكثر حتديداً: 

املدرسة؟

بطريقة  ¨ اليومية  بحياتنا  التعليم  ربط  يجب  رمبا 
تسمح بتوظيف هذه العلوم على نحو ال يراعي القيمة 
نعود  أن  علينا  يتعني  ورمبا  غيرها؟  دون  االقتصادية 
إلى القيم اإلنسانية، وأن نفهم العلوم من خالل قيمنا 

وأخالقنا، وأن نفكر كبشر أكثر من كوننا آالت.
حسناً، أنا معلم منذ سنوات طويلة، حيث عملت معلماً  «

يف مدرسة أساسية ملدة عامني. وأذكر من ذلك احلني 
أن جميع الدروس كانت مشتتة، مبعنى أنك كنت تعلم 
الرياضيات، مثاًل، أو الدروس يف اللغة، ولكنها لم تكن 
ترتبط بأي شيء غيرها هي نفسها. لذلك، كانت هذه 
املواضيع منفصلة انفصاالً تاماً عن احتياجات األطفال 
وعن السبب الذي يقف وراء حاجتنا إلى تعلمها. ولم 
والشيء  تعلمها.  إلى  األطفال  يدعو  هناك سبب  يكن 
وأنا  املدارس،  تقدمها  التي  املعرفة  توحيد  هو  اآلخر 
أعتقد أن القاعدة التي توحد جميع هذه األشياء تكمن 

يف احتياجات األطفال والناس، البشر.

التي ال  ¨ املستوى اإلنساني، ما األشياء  لنبقى يف هذا 
مع  جتربته  واقع  من  ينساها  أن  كوستاس  يستطيع 

املعلمني الفلسطينيني والعرب؟
أطن  « األولى.  السنة  أذكر  األشياء.  من  الكثير  هناك 

أننا كنا نعمل على الدراما حول فلسطني، حيث انفعل 
أجهشت  نفسي  وأنا  بالبكاء.  وأجهشوا  كثيراً  الناس 
بالبكاء. لذلك، كان علي أن أعلق الدرس، حيث خرجنا 
يف استراحة لكي نستطيع أن نستجمع شتات أفكارنا 

قبل أن نعود مجدداً.

وشيء آخر لن أنساه، ورمبا كان أفضل يوم عشته عندما 
حّضرت املجموعة التي كنت أعمل معها، وبالسر، حفلة 
عيد ميالد ضخمة. فقد عثروا على عيد ميالدي. لقد 
كانت احلفلة ممتعة حقاً، وكان من اجلميل أنني كنت 

هناك ورددت األغنيات معهم.

الفلسطينيني  ¨ واملجتمع  الشعب  تعلمته عن  الذي  ما 
من خالل تعاملك مع موظفي املؤسسة واملعلمني وعبر 

تفاعلك معهم طيلة هذه السنوات؟ 
أن  « تريدون  أنكم  أقول  أن  علي  لزاماً  أجد  حسناً، 

تلتقوا بالناس دوماً. أنتم تفهمون كيف غيرت القوالب 
النمطية التي كنتم تصنعونها من قبل، ألننا لم نزل نحن 
الفلسطيني  والشعب  فلسطني  إلى  ننظر  اليونان  يف 
شعب  وأنه  طيب،  شعب  أنه  على  السنوات  هذه  طيلة 
محطمون  أنكم  نعتقد  وكنا  بلده.  فقَد  ومسكني  تعيس 
يحتاج إلى من مينحكم  طيلة الوقت، وأنكم كنتم شعباً 
الرعاية. ولكن ذلك أمر منطي يف معنى من املعاني. ففي 
الواقع، الفلسطينيون مثلنا كلنا، فهم يواجهون املشاكل 
تأتي يف  املشاكل  كانت هذه  وإن  نواجهها،  التي  نفسها 
صور مختلفة يف معظم األحيان. ويف احلقيقة، يواجه 
أنهم  مع  نواجهها،  التي  ذاتها  املشاكل  الفلسطينيون 

يتعاملون مع املشكلة العاملية. لذا، نعم، األمر كذلك.

ولكنني يجب أن أقول شيئاً: الشعب الفلسطيني شعب 
يستخدمون  والعرب  فالفلسطينيون  للغاية.  رمزي 

الرموز بطرق تفوقنا يف قوتها.

كوستاس أميروبولوس خالل مشاركته يف املدرسة الصيفية.
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