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»القطان« وبلدية رام اهلل تفت�تحان »استوديو العلوم«

إعداد: ملا رباح

إضاءة على فعاليات برنامج
البحث والتطوي�ر الرتبوي

نظم برنامج البحث والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان، خالل الشهور الستة املاضية عدداً من الفعاليات 
واألنشطة، تناولت مجاالت مختلفة يف احلقل التربوي. وفيما يلي إضاءة على أبرز تلك الفعاليات.

مع  بالشراكة  القطان،  احملسن  عبد  مؤسسة  افتتحت 
بلدية رام اهلل، »استوديو العلوم«، أحد مشروعات برنامج 
البحث والتطوير التربوي يف املؤسسة، وذلك يوم االثنني 

2017/10/16، يف مجمع رام اهلل الترويحي.

وميثل  فلسطني،  يف  نوعه  من  األول  العلوم  استوديو  يعّد 
يتم فيه تصميم وتصنيع املعروضات العلمية  فضاء فريداً 
التفاعلية التي متّكن الكبار والصغار من عبور جتربة علمية 
برامج  إلى  إضافًة  معها،  التفاعل  عبر  جمالية  معرفية 

حتاوره  املدرسي؛  املنهاج  مع  تتقاطع  تعليمية  تربوية 
وتغذيه ومتّكن املعلمني من ربط ذلك بتعليمهم اليومي.

ومصممو  تربويون  االستوديو  نشاطات  يف  وسينخرط 
معروضات وفنانون وعلماء ومهندسون وتقنيون للتفكير 
والتصميم والنمذجة، انتهاء بتصنيع املعروضات العلمية.

عن  الزوار  لتعلّم  فرصاً  العلمية  املعروضات  وستتيح 
املوسع  البحث  على  مبنية  تفاعلية  عملية  يف  العلوم 
يف  عرضها  سيتم  وكذلك  املستمّر،  والتقييم  والتأمل 
للمؤسسة،  اجلديد  املبنى  منها  متعددة،  فضاءات 
واملدارس،  العامة،  واحلدائق  املعلمني/نعلني،  ومركز 

ورياض األطفال.

القّطان  وهيلني  وليد  ملشروع  تتويجاً  االستوديو  ويعّد 
لتطوير البحث والتعليم يف العلوم الذي شرع فيه برنامج 

البحث والتطوير التربوي يف املؤسسة قبل 6 سنوات.

مطّوري  من  مجموعة  االستوديو  عمل  فريق  يضم  كما 
املعروضات العلمية التفاعلّية، ذوي خلفّيات علمّية متنّوعة، 

أخبار وتقاري�ر



237 رؤى تربوية - العددان 56-55

ي�ر
ار

تق
 و

ار
خب

أ

»القطان« تنظم سلسلة لقاءاٍت في توظيف أدب األطفال بالروضات

مع  بالتعاون  سنتني،  مدار  على  متخّصصاً  تدريباً  تلقوا 
متحف »اإلكسبلوراتوريوم« يف سان فرانسيسكو، يساندهم 

فريق من الباحثني التربويني ومن اإلدارّيني والفنّيني.

احملسن  عبد  ملؤسسة  العام  املدير  خلف  زياد  وقال 
مشروع  يف  اهلل  رام  بلدية  مع  بشراكتنا  »نعتز  القطان: 
استوديو العلوم، وهو مشروع فريٌد من نوعه يف فلسطني 
واملنطقة، ويشّكل النواة إلنشاء مركز علوم تفاعلي لتطوير 
تعلم العلوم على املستوى الوطني. وسنعمل معاً على مدار 
بأننا  ثقة  وكلنا  احللم،  هذا  لتحقيق  القادمة  السنوات 
سنجد كل الدعم واملساندة من مؤسسات القطاع العام، 
والداعمني، جلعل  واملؤّسسات األهلية  والقطاع اخلاص، 

هذا احللم حقيقة«.

بدوره، قال وسيم الكردي مدير برنامج البحث والتطوير 
املشروع  لهذا  الرئيسية  امليزة  »إن  املؤسسة:  يف  التربوي 

منها  انطلق  السابقة،  خبرتنا  على  مبنّي  أنه  يف  تكمن 
بخصوصها،  متجددة  رؤية  وصاغ  وانتقدها  وحاورها 
لذلك فإن املشروع تطّور كثيراً يف أهدافه وغاياته املباشرة 
نتيجة العملية التراكمية البنائية التي حدثت، واالستوديو 
معروضات  إلنتاج  األساسي  االبتكاري  الرافد  هو  اآلن 
قابلة للتعديل والتغيير طوال الوقت، ألن الورشة موجودة 
التقييمات  على  يبنوا  أن  وبإمكانهم  موجودون  والصّناع 

لفاعلية املعروضات وتفاعليتها«.

يف  يأتي  املشروع  »إن  االستوديو:  مدير  وهبة  نادر  وقال 
مرتكز  تكاملّي  تعلّم  نحو  »القّطان«  رؤية  حتقيق  سياق 
حول العلوم والفنون، ويزاوج بني الفكري واملهني، ويرتكز 
العملي  والتطبيق  والبحث  واالستكشاف  التفكير  على 
املتوفرة  واألدوات  واملاكينات  اآلالت  باستخدام  لألفكار، 
أجريناها  التي  األبحاث  من خالل  فنحن  االستوديو،  يف 
املشروع  هذا  أهمية  نرى  املدارس،  يف  امليداني  والعمل 
لألطفال بالذات لكي يألفوا التفكير »بأيديهم«، ويوظفوا 
إبداعاتهم يف التصنيع والبناء على يد خبراء يف املجال«.

الورش  من  العديد  نّظم  قد  االستوديو  فريق  أّن  يُذكر 
حضرها  لالفتتاح،  التحضير  سياق  يف  واللقاءات 
معلّمون وفنانون وطلبة، وساهموا يف تطوير املعروضات 
الفعالّيات  العديد من  نُّظمت  التفاعل معها، كما  وتقييم 
التحضيرّية ملهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، الذي 
بالعلوم  تُعنى  به االستوديو مع مؤسساٍت محلّية  يشارك 

والفنون.

التربوّي/مؤسسة عبد  نّظم برنامج البحث والتطوير 
أدب  توظيف  يف  لقاءات  سلسلة  القّطان  احملسن 
يف  املعلمني  مركز  يف  وذلك  الروضات،  يف  األطفال 
نعلني، مبشاركة مجموعٍة من مربيات الطفولة املبكرة.

»قبل  اللقاء اخلامس على قصة  املربيات يف  تعرفت 
النوم« من تأليف مايا أبو احليات، ورسوم لبنى طه، 

وإصدار مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي.

واستعرضت املربيات تطبيقاتهن لقراءة وعمل أنشطة 
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ورش عمل ضمن مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعّية

الكوالج، ومن خالل التركيز على استخدام مواد مختلفة 
أعني  غطيت  ثم  ومن  بارزة،  اللوحة  أطراف  تكون  وبأن 
املريبات بعصبة لتقوم كل واحدة بلمس اللوحة ومحاولة 

وصفها من ناحية الشكل وامللمس.

األطفال  حس  إغناء  إلى  هذه  اللقاءات  سلسلة  وتهدف 
البصرية، من خالل محاولة وصف شيء بشيء،  ولغتهم 
بحيث يأتي يف سياق مشروع أدب األطفال، الذي ينفذه 
مركز املعلمني يف نعلني/برنامج البحث والتطوير التربوي، 

بإشراف املنسقة يف البرنامج لبنى طه.

حول القصص التي مت تناولها يف اللقاءات السابقة مثل 
»طفلة الغابة«، و»السر الصغير«، وقمن باستعراض تفاعل 
املبهرة  وأسئلتهم  وفضولهم  القصص  هذه  مع  األطفال 

التي أضافت عاملاً آخر للقصص والرسوم.

كما قرأت كل مربية قصة »قبل النوم«، وناقشن تفاصيل 
»منال«  وشخصية  ونصها،  وصناعتها  برسومها  القصة 
لكّن  كفيفة،  منال  أّن  الحقاً  املربيات  لتكتشف  الرئيسية 
األمر  هذا  إلى  مباشر،  بشكل  اإلشارة،  توّد  لم  الكاتبة 
لترك املوضوع للقارئ، وتشير بشكل غير مباشر إلى ذلك 

بأن منال تعتمد على حاستْي اللمس والشّم كثيراً.

فاقدي  كتب  »رسوم  حول  مادة  الحقاً  املربيات  وقرأت 
البصر« للفنان محي الدين اللباد، ويتحّدث يف هذه الورقة 
وبداية  صناعته،  وكيفية  البصر،  فاقدي  كتب  عالم  عن 
نشأته، ومتت اإلشارة إلى نقص هذه النوعية من الكتب 
رؤوف  التونسي  الفنان  دور  ذكر  كما  العربي،  العالم  يف 

الكراي يف االهتمام بهذه الكتب وصناعتها.

فّن  خالل  من  لوحات  األعمال  هذه  وحي  من  وصممن 

نّظم برنامج البحث، مؤخراً، ورشاً ولقاءات عديدة يف 
قلقيلية ونعلني وأريحا، وذلك استكماالً ملشروع الثقافة 
والفنون واملشاركة املجتمعّية بدعم مشارك مع الوكالة 
السويسرّية للتعاون والتنمية )SDC(، بإشراف مدير 
مسار اللغات والعلوم االجتماعية يف البرنامج، مالك 

الرمياوي، واملنسق عبد الكرمي حسني.

ففي قلقيلية، عمل معلّمون وناشطون مجتمعّيون مع 
الفناننْي رأفت أسعد وبّشار خلف، على تطوير أفكاٍر 
ملشاريع فنّية خاّصة بهم، وحول مدينتهم قلقيلية ضمن 
سياقها االجتماعّي والسياسّي، بعد أن كانوا قد نّفذوا 

معرض »اليد الثالثة« الفنّي يف املرحلة األولى من املشروع 
مطلع أّيار املاضي.

وقالت املشاركة يف اللقاءات، منار زيد: »منذ اليوم األول 
واألفكار  األسئلة  من  بالعديد  رؤوسنا  ضجت  للمشروع، 

والبحث، بهدف إخراج الظواهر بشكل فنّي غير اعتيادّي 
جاذٍب للجمهور، وزعزعة مناطق أمانهم وسحبهم حلواّف 

الشّك«.

وأضافت أّنها تعمل على فكرٍة بدأت مالمحها بالنضوج، 
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عنده أ توّقفت  الذي  الزمن  تصّور  أن  خاللها  من  تريد 
منهجّية  معتمدًة  حتّب،  التي  للمدينة  البصرّية  ذاكرتها 
البحث والسرد من وجهات نظٍر مختلفة وترجمته بصرّياً.

ومن جانبه، قال املشارك عصمت زيد إّن سبب انخراطه 
فرصة  توّفر  وعدم  الصغر،  من  للفّن  حّبه  هو  باملشروع 
لتطوير هذا اجلانب، إلى أن شارك يف مشروع »الثقافة 
بجزئّيتْي  يتمّيز  والذي  املجتمعّية«،  واملشاركة  والفنون 
العمل  إلى  وصوالً  العمل  مراحل  خالل  والتوثيق  البحث 
النهائّي، مضيفاً: »هذه مساحة أحّبها، ويسعدني العطاء 

فيها، فهي متّدني بطاقة إيجابّية«.

بإشراف  نعلني،  املعلمني  مركز  فنّظم  نعلني،  يف  أّما 

وورش  اجلامعات،  لطلبة  لقاءاٍت  وخلف،  أسعد  الفّناننْي 
عمل بحثّية، حيث نوقشت القضايا التي أنتجها املشروع، 
وبُحثت طرق حتويلها وطرحها عبر أشكال فنّية؛ إضافة 
إلى لقاءاٍت ُخّصصت للنساء للتعبير عن قضاياهّن عبر 

الرسم أشرف عليها الفنان عبد اهلل قواريق.

مع  عمله  عزيز  عيد  املخرج  استكمل  أريحا،  يف  وأخيراً 
باملسرح،  املهتّمني  املدارس واجلامعّيني  مجموعٍة من طلبة 
بعد أن قّدموا مسرحية »افتح احلقيبة«، التي متحورت حول 
أريحا بعيون نسائها وأطفالها، بحيث تشّكل نّصها من خالل 
حمل  األّمهات،  من  عدٍد  مبشاركة  دورّية  حوارّية  لقاءاٍت 
أطفالهّن القضايا التي طرحنها، ثم وضعوها على املسرح، 

بعد تلّقي تدريباٍت مع مختصني وباحثني يف هذا املجال.

ورشتا عمل للمسرحّي كريس كوبر

املؤلف  قّدمهما  عمٍل  ورشتْي  البحث  برنامج  نّظم 
واملخرج املسرحّي البريطانّي كريس كوبر، وذلك على 
 50 بحضور   ،)2017/9/11  7-( أّيام  خمسِة  مدار 

مشاركة ومشاركاً يف الورشتنْي.

بوند يف املسرح  إدوارد  توّجه  إلى  الورشتان  استندت 
املخّيلة،  جذب  يف  التوّجه  هذا  لفاعلّية  والدراما، 
خاصة مع الصغار، ما يساهم يف بناء ذواتهم وتطوير 
تعاطفهم مع اآلخرين، ويعّد بوند من أهّم كّتاب املسرح 

يف بريطانيا خالل القرن العشرين.

للمسرح-  »الكتابة  األولى:  الورشة  يف  املشاركون  قرأ 
»ثمن  ملسرحّية  االفتتاحّي  املشهد  البوندي«،  التوّجه 
وبُنيت  التي أخرجها كوبر،  بوند،  إدوارد  ملؤّلفها  الواحد« 
حاملًة  اخلراب  وسط  تسير  ملرأة  املشهد  على  الورشة 
طفلها، ليواجهها جندّي ويجّردها من زجاجة املاء الوحيدة 
التي بحوزتها، تقول مراراً: »مّية لولدي«، ويرّد عليها وهو 
يحمل طفلته وبندقّية: »كان الزم حسبِت هيك حساب قبل 

ما تنجبي أطفال بوقت احلرب«.

يستولي اجلنّدي على زجاجة املاء ليروي طفلته، وتقنعه 
املرأة بأن يتقاسم املاء مع ابنها، وحني يكشف الغطاَء عن 

وجه الصغير، يجده ميتاً.

هذا مّيت منذ أيام. ¨
أعرف. ¨
ملاذا حتتاجني املاء لطفٍل مّيت؟ ¨
ألغسله. ¨

بعد قراءة النّص الذي ترجمه الباحث كفاح فّني، ناقشه 
املشاركون ضمن مجموعاٍت، وحّددوا ما أدهشهم أو لطمهم 
فيه، وقادهم النقاش إلى فهم توظيف التشبيهات الصورّية 
يف املسرح، والتناقضات بني الشخصّيات، ويف الشخصّية 
الواحدة أيضاً، فاإلنسان هو كائن درامّي بطبعه، ألّنه ال 
يتأّمل  بل  مثاًل،  احليوانات  مثل  فحسب،  التجربة  يعيش 

فيها ويصدر رّد فعل اجتاهها، ثم ينسج حولها قّصة.
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العالم، ألّنهم يسألون دوماً: »ملاذا؟«، وحني يكبرون ينسون 
حاجتهم ورغبتهم ملعرفة األسباب، لكّن الدراما تساهم يف 
جعلنا إنسانّيني أكثر، ألّنها حتتضُن التناقض الطبيعّي بني 

الذات واملجتمع.

حّث كوبر املشاركني على أْن يبدأوا الكتابة املسرحّية حول 
أبسط األغراض من حولهم، ألّن الكون بأكمله قد ينطوي 

ويتمركز يف أماكن مألوفة وصغيرة نتعامل معها يومّياً.

معنى  وصول  ضمان  كيفّية  عن  سؤاالً  املشاركون  وطرح 
اجلمهور  يلجأ  أن  دون  املسرحّية،  جمهور  إلى  محّدد 
لتأويالته اخلاّصة، وقال كوبر يف هذا الصدد: »ال أعتقد 
يفهمها  محّددة  رسالًة  يرسل  أن  أصاًل  يريد  الكاتب  أّن 
اجلميع باملعنى احلريّف ذاته، نستطيع يف املسرح استخدام 
األفعال والصور واألغراض املندرجة ضمن منطق املشهد، 

ولكن ال نحصل على ضماناٍت ملعنى محّدد واحد«.

آمن  ولكّنه  عاماً،  حّيزاً  بكونه  املسرح  دور  املشاركون  بلور 
العقل  ونقيضْي  واحلاجات،  بالرغبات  مرتبٌط  للتعبير، 
دفعا  اللذيْن  واملأساة،  امللهاة  أي  واأللم؛  املتعة  اإلنسانّي: 
إلى خلق الدراما يف املقام األّول. يف املسرح نتخّيل الواقع، 
وتتجلى التجربة اإلنسانّية املتخّيلة، ويصبح الفارق بني الواقع 
واملتخّيل هّشاً؛ كون املخّيلة جزءاً منا، لذا فهي واقعّية، مثلنا.

 
أّما ورشة »الدراما واخليال«؛ فتمحورت حول هيلني، التي 
زوجاً  واحداً  اختارت  لكّنها  اإلغريق،  ملوك  فيها  رغب 
لها: مينالوس، ثم وقعت يف غرام باريس لتهرب معه إلى 

طروادة، متسّببة باندالع حرٍب ملّدة عشر سنوات.

يحاول مينالوس-يف الدراما- أن يستعيد هيلني، ومبا أّنه 
ال يستطيع فعل ذلك وحده، فيدعو اجلميع للمحاربة معه، 
زوجته  استرجاع  محّوالً  أغمامنون،  امللك  أخاه  وبخاصة 
إلى قضّية شرٍف لألّمة أجمع، قائاًل: »معاً سوف ندافع 

عن شرف اليونان«.

تتصاعد األمور حني يضطر امللك أن يقّدم ابنته قرباناً، 
طروادة  باجتاه  سفنه  تتحّرك  ولن  الريح  تهب  لن  وإاّل 
خلوض احلرب. هكذا قال له العّراف، ألّنه سبق وأن جترأ 

على األرض املقّدسة واصطاد فيها غزاالً، ما أثار غضب 
اإللهة آرمتيس.

أن  نفسه مجبراً  اآلخرين  التضحية من  إذاً، يجد طالب 
يكون األّول يف تقدميها، نراه وكأّنه انقسم إلى شخصنْي 
مختلفنْي: ملك وأب، جبروت وضعف. استكشف املشاركون 
مفهوم التضحية، السيما يف املشهد اخلتامّي من املعايشة، 

الذي نّفذه كوبر مع معلّمة مشاركة.

لعبت املعلّمة دور ابنِة امللك التي تظّن أّنها ستتزّوج، ال تعلم 
من  األُب  ينسحُب  واخلدعة،  املكيدة  هذه  حّضر  أباها  أّن 
رغيف  يدها  ويف  فتلحقه  خيمته،  إلى  البريئة  ابنته  أمام 
خبٍز تناوله إّياه. يتردد امللُك قلياًل ويأخذ الرغيف محاوالً 
مضغه بصعوبة، ودموعه تسيل، فكان اخلبز كغرٍض محّماًل 
باملعنى، وكأّن امللك يأكل مع كّل قضمة من اخلبِز حلَم ابنته.

وناقش املشاركون حتويل الزوجة واالبنة إلى أشياء، تُستخدم 
يعتقد  التي  الشرف،  فكرة  وحلّلوا  اآللهة،  مع  صفقٍة  يف 
بعضهم أّنها موجودة يف عقل مينالوس فحسب، هو اخترعها 

وقّدسها، وأقنع الناس بأّنهم ال يستطيعون العيش دونها.

أّكد كوبر يف نهاية الورشة أّن الدراما يف سياٍق تعلّمّي ليست 
مسألة تعليٍم للمنهاج املدرسّي، وال تعليماً للفنون األدائية، 
ولهذا  إلنسانّيته،  اإلنسان  اكتشاف  حول  تتمحور  إّنا 
االعتيادّية،  السعيدة  بالنهايات  الدراما  تلتزم  ال  السبب؛ 
بل تتيح للمرّبني أن يحموا أطفالهم داخل العالم، وليس 
حمايتهم منه. تعطي حكاية »ذات الرداء األحمر« العاملّية 
مثاالً على ذلك، ففيها ال حتمي األّم طفلتها »ليلى«، وال 
تصف لها شكَل الذئب أبداً، بل تعطيها تعليماٍت مجّردة 

دون أّي تفسير، فتعّرض ابنتها للخطر فعلّياً.
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»القطان« تخت�تم مشروع الثقافة السينمائّيةأ

عماد،  وأحمد  حامد،  محمد  الطلبة  أّما 
ومحمد فراس من الصّف الرابع مبدرسة 
فيلمهم  عن  فتحّدثوا  األساسّية،  بيرقوزا 
يروي  الذي  بشغف،  املدرسّية«  »الرحلة 
قّصة طالٍب ال ميلك رسوم الرحلة، فيلجأ 
ما  املدرسة،  قبل  يومّياً  العمِل  إلى  بالسّر 
يدعو مدير املدرسة ملساعدته بطريقٍة غير 
لكونه  نقدّية  جائزة  منحه  عبر  مباشرة، 
دون  للرحلِة  الذهاب  من  متّكنه  متفّوقاً، 

رسوم.

متعّددة  مواضيع  األخرى  األفالم  وتناولت 
وضرر  لطلبتهم،  املستمّر  املعلّمني  بعض  وتوبيخ  كانتقاد 
األطفال  متنع  التي  املدرسّية  الواجبات  وعبء  التدخني، 
من فرٍص كثيرة لالستكشاف واالستمتاع بسنني طفولتهم.

املعلّمون  أنتجه  الذي  الفرج«  »فورد  الفيلم  ُعرض  كما 
بإشراف  وممّثليه،  ومخرجيه  كّتابه  فكانوا  كمجموعة، 
راما  واملخرجة  الكتابة،  مرحلة  خليفي يف  جورج  املخرج 
يف  أحداثه  تدور  واملونتاج.  التصوير  مرحلتْي  يف  مرعي 
عّدة ومواقف متشابكة  سّيارة أجرة، مستعرضًة قصصاً 
دور  حول  مثّقفنْي  بني  نخبوّي  حواٍر  مثل  ساخر،  بقالٍب 
املنشغل  السائق  مبلل  يسمعه  العالم،  تغيير  يف  الفّن 
بحساب خسائره السنوّية جّراء رميه سيجارة يومّياً حني 

يتضايق راكٌب من رائحتها.

حيث  من  التصوير  ظروف  املشاركون  املعلّمون  وناقش 
توظيفهم  وكيفّية  لهم،  املدرسة  مجتمع  وإسناد  األدوات 
حتّديات  إلى  إضافًة  أفالمهم،  إلجناز  املتوّفرة  للموارد 

العمل داخل فريق مع معلّمني آخرين.

فلسطني«  و«مدرستي  »القّطان«  أّن  بالذكر  جديٌر 
قراءاٍت  قريباً، ستتضّمن  للمشروع  ثانية  دورًة  ستنّظمان 
كتابة  حول  وتدريباٍت  والتربية،  والفلسفة  السينما  حول 

السيناريو والتصوير واملونتاج.

أيلول، فعالّية ختامّية ملشروع  البحث، مطلع  برنامج  نّظم 
البرنامج على مدار سّتة  نّفذه  الذي  السينمائّية،  الثقافة 

أشهر بالشراكة مع مبادرة »مدرستي فلسطني«.

مع  أنتجوها  التي  أفالمهم  املشاركون  املعلّمون  وعرض 
طلبتهم خالل املشروع، تبعاً النخراطهم يف تدريب طويل 
ومخرجني  باحثني  بإشراف  األفالم  إعداد  مجال  يف 
التجربة  املعلّمون  خالله  نقل  محلّيني،  سينمائيني 

لطلبتهم.

واختلفت مواضيع األفالم املنّفذة مع الطلبة، فيبدأ أحدها 
بجملة يسردها راٍو: »فكرة املوت مرعبة، حدا عم بركض 
وبيلعب وبيحكي، وفجأة بيختفي«، متناوالً موضوع تقصير 
احتماِل  ببشاعِة  ابتداًء  تكبر،  األّم حني  رعاية  األبناء يف 

فقدها.

صنع املعلّم غسان نّداف من مدرسة فلسطني املونتيسورّية 
اخلتامّي سيف  اليوم  إلى  منهم  طلبته، حضر  مع  الفيلم 
محمود وعبد اهلل صدقة، يف الصّف السابع، وقاال إّنهما 
هذه  ولكّن  نّداف،  املعلّم  مع  املسرح  تدريباٍت يف  يتلقّيان 
التجربة األولى لهما يف السينما، ويف لعِب أدواِر أشخاٍص 
لهما،  ممتعاً  حتدّياً  التجربة  جعل  ما  منهم،  عمراً  أكبر 
مضيفنْي: »كان األستاذ يعطينا املجال لنغّير يف النّص ويف 

أدائنا، لم نكن مقيدين بالسيناريو«.
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أ معرض »اليد الثالثة«: أعمال فنية تستعيد معاني األشياء في صورتها األولى

يف لوحٍة واحدة اسمها »نظرات«، لتعّبر عن القصص حبيسة 
اإلطارات، قائلة: »حدقت فيها الكثير من العيون، وغادرتها، 

بعد أن تركت فيها آالف النظرات العالقة«.

»أحالم  لبدة  أبو  سالم  املشاركة  عرضت  جانبها،  من 
الطفل عجالتها  ينفخ  يبدأ عمرها حني  التي  دراجات«، 
بحلم السفر، كما كتبت. أّما املشارك سعيد خضر، فقد 
أدواٍت  فاختار  العائلة،  وبيت  طفولته  سنوات  إلى  جلأ 

مطبخّية قدمية تذكره بذلك.

وعّجت لوحة املشاركة منار زيد »وقت لنبضي« بالساعات، 
وعّبرت عنها قائلة: »الزمن يفلت منا دائماً، ولكّنه يعلّمنا 

فّن الكثافة«.

كما احتوى العمل األّول، الواجهة، على املزيد من اللوحات 
املتنّوعة، شّكلها كّل من املشاركني مليس معني تركي، ومحمد 

أبو عباه، ومها عتماوي، وعصمت زيد، ولينا داود.

»مقلوبة صوت« على  فاعتمد  كان مختلفاً،  الثاني  العمل 
مطبٍخ فارٍغ متاماً، إاّل من صوٍت يصدر عن كّل زاوية فيه، 
وحنفيات  واملوقد  األواني  صوت  املقلوبة،  وجبة  إلعداد 
املاء؛ هي تلك األصوات التي تسمعها النساء خالل الوقت 

الطويل اللواتي يقضينه يف املطبخ.

بإطاٍر  مؤطرة  شاشة  هو  املوناليزا«  »اسمي  الثالث  والعمل 
ذهبّي، تعرض مقابالٍت سريعة ألشخاٍص يعّرفون عن أنفسهم 
بذكر أسماء أّمهاتهم، اعتراضاً على حجب تلك األسماء عادًة 

يف دعوات حفالت الزفاف، والقوائم االنتخابّية مثاًل.

صنع احلضور جدارّيتهم اخلاّصة يف معرض »اليد الثالثة«، 
والدته،  اسَم  جانبها  وكتب  منهم صورته  واحد  كّل  فعلّق 
فكان العمُل الفنّي التفاعلّي »اسم أّمك«، وهو واحٌد من 
أربعِة أعماٍل فنّية يف املعرض، حتققت عبر عملّية طويلة 
ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعّية« مع 

فّنانني ومعلّمني وناشطني وباحثني وطلبة يف قلقيلية.

واختتم برنامج البحث، االثنني 2017/5/8، معرض اليد 
ه  وَعمَّ قلقيلية،  أّيام يف  ثالثِة  ملّدة  استمراره  بعد  الثالثة، 

أكثر من 1000 زائر وزائرة.

ومتحورت تسمية املعرض »اليد الثالثة« حول مفهوم اليد 
التي تستعيد معاني األشياء بعد أن صنعتها اليد األولى 
وباعتها، واستهلكتها اليد األخرى فحّولتها حلطام؛ حسب 
تعبير الباحث ومدير مسار اللغات والعلوم االجتماعّية يف 

البرنامج مالك الرمياوي.

وقال الرمياوي: إّن املعرض كان غاية بنفسه ألجل وضع 
العمل  يف  ووسيلة  الناس(  )حياة  احلياة  الفن يف صميم 
والتأسيس  حوار،  وبناء  الرؤية  تطوير  ألجل  املجتمعي 
على  تقوم  واملساءلة  املشاركة  صيغ  من  متعددة  ألشكال 

مسؤولية املواطن ومساءلة املسؤول.

واحتوى املعرض على أعمال عّدة، أحدها واجهة عرض 
والكوالج،  الطباعة  بتقنية  نُّفذت  لوحات  لتسِع  )فاترينا( 
واملوجودة  قلقيلية،  يف  املستعمل  األثاث  سوق  من  لصوٍر 
غالباً على أرصفة املدينة، وتعيق حركة املاّرة؛ فاعتمدت 
وازدحامها  البصرّية  الصور  تكثيف  على  الواجهة  فكرة 

كرّدة فعٍل بسيطة جتاه ما يشعر به املاّرة خالل تنّقلهم.

مستعملة  ألحذية  صوراً  منصور  صهيب  املشارك  اختار 
ومرفقاً  عليها،  األرض«  »قبالت  اسم  مطلقاً  لوحته،  يف 
أن  دون  الوصول  بنشوة  »تشعر  فيه:  يقول  بنّص  إّياها 
تتحسس جسد الطريق، دون أن تعرف معنى القبلة على 
خد األرض، فكيف ميكن للخطوات أن تتذكر ماضيها؟«.

بينما اختارت املشاركة عبير عودة 16 لوحًة مؤطرة، أقحمتها 

ي�ر
ار

تق
 و

ار
خب

أ



243 رؤى تربوية - العددان 56-55

ي�ر
ار

تق
 و

ار
خب

يوم أ يف  املعرض  زارت  التي  هالل،  يارا  الشابة،  وقالت 
افتتاحه، إّن العمل الثالث لفَت نظرها كثيراً، وتعتقد أّن 
موضوعه مهّم ويجدر بنا احلديث عنه، فنحن نتعّرض له 
كّل يوم، مضيفًة: »جميل إني أشوف ناس مستعّدين يكونوا 

جزء من التغيير«.

ويتناول العمل الرابع ثيمة »اسمي املوناليزا« ذاتها، ولكن 
خالل  من  فيدعوهم  املعرض،  زوار  مع  تفاعلّية  بطريقٍة 
تقول:  إحداهن  صوت  مع  نساٍء،  وجوه  يعرض  فيديو 
إياهم إلى أن تؤخذ لهم صورة  النساء«، داعيًة  »أنصفوا 
ويكتبوا  للشاشة،  املجاور  األبيض  اجلدار  على  ليعلقوها 
أسماء أمهاتهم عليها؛ وذلك بعد أن أجرى مجموعة من 
متعّددة  جوالت  للمعرض،  التحضير  خالل  املشاركني، 
أمهاتهم على  أسماء  كتابة  املدينة  أهالي  فيها من  طلبوا 

بطاقات، ورفض العديد منهم ذلك.

وقال الزائر كمال سمارة، الذي بادر إلى كتابة اسم أّمه 
على اجلدار األبيض، إّنه يعتقد أّن حجب أسماء النساء 
مبفهوم  مرتبط  فهو  محيطه،  يف  طبيعّي  بشكٍل  موجود 
ولكّنه  بهم،  خاّصاً  الرجال  بعض  ويعتبره  »الشرف«، 

يعارضهم بالرأي وال يعتبر األمر مخجاًل.

رأفت  املعرض،  إنتاج  يف  املشارك  التشكيلّي  الفّنان  ويعّقب 
أسعد، على هذا العمل قائاًل: »بعد اللّقاءات التي عقدناها 
مع فئات مجتمعّية مختلفة يف قلقيلية، وحتديد القضايا التي 
تهّمهم إثر ذلك، فّكرنا، بدايًة، يف صنع جدارّية منيرة جتمع 
املدينة، ولكّننا أعدنا  بطاقات أسماء األمهات، وتعرض يف 

مشاركاً  اجلمهور  يكون  أن  وفّضلنا  املوضوع،  يف  التفكير 
وجزءاً من صنع العمل الفنّي، ال مستهدفاً من خالله«.

فنّية  مشاريع  على  »عملُت  أسعد حول جتربته:  وأضاف 
لها عالقة باملجتمع سابقاً، ولكن لم يسبق لي العمل يف 
باألفكار،  ومليئة  وغنّية  مختلفة  جتربة  فكانت  قلقيلية، 
وعملنا خاللها كفريق على كيفّية خلق عالقٍة بني اجلمهور 
والفّن، أي كيف يعّبر الفّن عن اجلمهور، ثم يتواصل معه 

بوضوح أيضاً«.

يذكر أّن إنتاج معرض »اليد الثالثة« جاء يف سياق مشروع 
تنفذه  الذي  املجتمعّية«،  واملشاركة  والفنون  »الثقافة 
للتعاون  السويسرية  الوكالة  مع  مشارك  بدعم  »القطان« 
التشكيلّينْي  الفناننْي  كّل من  وبإشراف   ،)SDC( والتنمية 
رأفت أسعد وبشار خلف، واملخرج املسرحّي عيد عزيز، 
مالك  »القطان«:  من  وباحثني  اخلطيب،  بالل  واملخرج 
الرمياوي، وعبد الكرمي حسني، وفيفيان طنوس، واملصّور 

يف وحدة الوسائط املتعّددة يوسف كراجة.

إحياء ذكرى يوم األرض بفعاليات ثقافية وفنية

فعالية   ،3/31 اجلمعة  املعلمني/نعلني،  مركز  نّظم 
مبناسبة ذكرى يوم األرض الذي يصادف الثالثني من 

آذار يف كّل عام.

وانطلقت الفعالّية هذا العام مبسار مشي من قلعة آل 
اخلواجا يف نعلني إلى جبل زبدة يف البلدة ذاتها، شارك 
كافة،  فلسطني  مدن  من  ومشاركة  مشاركاً   130 فيه 
متعّرفني على املنطقة ونباتاتها وزهورها، التي تبادلوا 

تسمياتها يف كّل مدينة، بعد االحتفاظ ببعٍض منها.
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كان لألطفال، بشكٍل خاص، اهتماٌم كبير بقطف الزهور، 
ولكّنهم تعلّموا من أّمهاتهم حينها أّن القطف ليس اخليار 
أّمهات  إحدى  فقالت  الزهرة،  بجمال  لالحتفاء  الوحيد 
تذبل  رح  باألرض،  خليها  وردة،  كل  تلقطوا  »ما  نعلني: 

بإيديكم على الفاضي«.

حول  والتالقي  التشابك  إلى  بدورها  الفعالية  هذه  وهدفت 
األرض بني األجيال املختلفة أّوالً، وبني الفلسطينيني من كّل 
املدن ثانياً؛ فقال يوسف اخلواجا، الباحث واملنسق يف مركز 
املعلمني، إّن هذه الفعالّية التي ينظمها املركز سنوّياً هي تعارف 
إنسانّي ومعريّف واجتماعّي، ومساحة حّرة للفلسطينيني الذين 

ال يستطيعون الوصول إلى بعضهم بسهولة.

»الصبايا  البعنة:  قرية  من  بكري  ليلى  املشاركة  وقالت 
إللي معنا أول مرة بيشوفوا نعلني، بيقولوا إنه هاي نفس 
األرض ونفس الطبيعة والزيتون، كل اشي مّنا ومن ريحتنا 

ومن ريحة فلسطني، فلسطني نفسها هون أو باجلليل«.

من جانبها، عّبرت املشاركة فاطمة بكري عن رغبتها يف أن 

تكون لها مشاركة فعالة يف إحياء يوم األرض العام القادم، 
مضيفة: »يا ريت إحنا إللي بنقدر نستضيفكم يف اجلليل«.

وقّدم محمد نّفاع، الكاتب والسياسّي من قرية بيت جن يف 
اجلليل، مداخلة فكرّية عن مفهوم األرض والدفاع عنها، 
ونبذة تاريخية عن يوم األرض، قائاًل: »نلتقي بني أشجار 
الزيتون املعّمر الداّل على عراقة أصلنا وجذرنا وعروبتنا، 
ووجودنا«،  لغتنا  وإلى  األرض  هذه  إلى  انتماءنا  لنعزز 
مشيداً بدور الشباِب يف مقاومة طمس الهوية الفلسطينّية، 
مضيفاً: »يجب أن يتعّرف الشباب على كّل نبتة وكّل موقع 

وكّل قرية، يجب أن يعرفوا بالدهم ليدافعوا عنها«.

كما قّدم املخرج باسل طنوس، من مواليد الناصرة، مداخلًة 
عن قرية إم احليران يف النقب، التي يعّدها االحتالل قرية 
غير معترف بها، أي ال تصلها متديدات الكهرباء وال املاء 
وتفتقر للطرق املعّبدة؛ واصفاً جتربته يف احلراِك مؤخراً 

ضّد حتويلها إلى إم احليران اليهودّية.

»متى اجلبل رفع ظهره، القرميد عن ظهره انسحب«، هي 
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زوال أ إلى  مشيراً  اجللماوي،  أحمد  الفنان  غّناها  جملٌة 
املستوطنات »اإلسرائيلية« احمليطة، يف جلسٍة غنائية ضمن 
الفعالّية، قّدم فيها للمشاركني أغاني تراثية ووطنّية؛ بينما 
قّدم الفنان فؤاد اليماني نشاطاً فنّياً لألطفال، رسموا فيه 

خارطة فلسطني معاً.

اخلضراء  والبازالء  الربيعّية،  الزهور  رائحة  إلى  إضافًة 
من  الطعاِم  رائحة  فاحت  األخضر؛  واللوز  الطازجة، 
مطبٍخ يف الهواء الطلق، تطبخ فيه نساء بلدة نعلني بحّب، 
جميع  ليأكل  والهندبة،  كاخلبيزة  الربيعّية  النباتات  كّل 

املشاركني معاً يف نهاية اليوم.

برنامج التبادل في »القطان«: خربات ت�توالد في الت�كّون المهني

اخلمس  املربّيات  اعتادت  كامل،  أسبوٍع  مدار  على 
املشاركات يف برنامج التبادل أن يدخلن مدرسة »وودرو« 
صباحاً، ويضعن ملصقاٍت صغيرة ُكتب عليها: »زائرات«، 
لم يعد لها حاجة بعد اليوم األّول ألّنهن سرعان ما حتّولن 
»وودرو«  عائلة  من  أفراٍد  إلى  بهّن  مرّحٍب  زائرات  من 
الكبيرة؛ ابتداء من اللّحظة التي فوجئن فيها بصور لهّن، 
لوحة  على  الصغيرة  بأصابعهم  املدرسة  طلبة  رسمها 
تعلوها  فلسطني  علم  على  ألصقت  الرئيسة،  اإلعالنات 
ترحبان  وحضانتها  االبتدائية  وودرو  »مدرسة  عبارة: 

بأصدقائهما من مؤّسسة القّطان«.

تبادل
عبد  التربوّي/مؤسسة  والتطوير  البحث  برنامج  وينّظم 
احملسن القّطان التبادل يف مشروع التكّون املهني ملرحلة 
األولى  تبدأ  املبّكرة، سنوياً، على ثالث مراحل؛  الطفولة 
»وودرو«  مدرسة  إلى  الفلسطينّيات  املربّيات  بزيارة 
صفوف  يف  اخلبير  عباءة  نهج  تطّبق  -التي  البريطانّية 
هذا  تطبيق  لالنخراط يف  األساسّية-  واملرحلة  الروضة 
حتقق  مسبقاً؛  لها  مخطط  حصص  تنفيذ  عبر  النهج 
ويف  االجتماعّي.  السياق  يف  وتضعه  املنهاج  متطلّبات 
املرحلة الثانية؛ تبدأ عملّية التخطيط املشترك للحصص 
بني املشاركات واملشاركني يف هذا البرنامج من فلسطني 
وبريطانيا عن بُعد، تليها املرحلة الثالثة؛ حيث يُستضاف 
بهدف  الفلسطينّية،  الرياض  يف  البريطانيون  املعلّمون 

مراجعة خطط الدروس وتنفيذها مع األطفال.

بإشراف   ،2/6 يف  العام  هذا  التبادل  برنامج  وانطلَق 
مدير مسار اللغات والعلوم االجتماعّية يف البرنامج مالك 
خمِس  ومبشاركة  طّنوس،  فيفيان  والباحثة  الرمياوي، 

مربّياٍت.

المدرسة من الداخل
يومّياً  اجتماعاً  البريطانّية  األساسّية  املدرسة  تنّظم 
لصّفني أو أكثر، يقام يف قاعة الرياضة، تقّدم فيه اجلوقة 
الطالبية أناشيد، أو تُعرض فيه مسرحّيات، لكّنه حتّول 
الثقافة  من  مشاهد  تقّدم  ساحٍة  إلى  األسبوع  هذا  يف 
الفلسطينّية، كعرض للدبكة على أحلان األغاني الشعبّية، 
كما  فلسطني«  من  »الصديقات  مع  وودرو  طلبة  يؤديها 
يسّميهّن مدير املدرسة ريتشارد كيران، إضافًة إلى عرٍض 
لصور األطفال يف الرياض الفلسطينّية، قّدمته املربّيات، 
موضحاٍت نشاطاٍت يقمن بها مع أطفالهّن، كقطف الزيتون 

يف موسمه مثاًل.

للطلبة،  مستطيلة  منتظمة  مقاعد  »وودرو«  ولن جتد يف 
الصف  معلّم  فيجلس  سّبورة،  حتى  وال  معلّم،  مكتب  وال 
على  ويليامز  إلسا  ومساعدته  بيني  سيباستيان  الرابع 
األرض وطلبته يف دائرٍة حوله، بينما تتلّون جدران الصّف 
املربّية  ومقابله جتلس  عليها،  يعملون  التي  املشاريع  بكّل 
فاتن خوري وزميلتها منتهى احلاج برفقة املدير الرمياوي، 
»العمالق األنانّي«،  يراقبون مجريات عباءة اخلبير حول 
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جللسة  حتضيراً  إّياها  محلّلني  أحياناً،  فيها  ويشاركون 
التأّمل والتخطيط يف نهاية اليوم الدراسّي.

يف سياٍق مّتصل؛ قالت خوري إّن أهمّية التخطيط تأّكدت 
لديها من خالل هذه التجربة، مضيفًة: »يخّطط املعلّمون 
قبل التطبيق، وبعده، وهم يف حالة تقييم مستمّر لعملهم، 
واالحترام  التوافق  خلق  وعلى  التطّور،  على  يساعد  ما 

بينهم«.

الصّف  يف  التبادل  فترة  األخريات  املربّيات  قضت  كما 
حيث  لويس،  وجاسمن  هينتون  ليزا  املعلّمتني  مع  األّول، 
القاق  وهبة  األعرج  وهيا  الصايغ  دميا  املربيات  خاضت 
يف  األطفال  مع  حّية  جتربًة  طّنوس،  الباحثة  وبرفقتهّن 

عباءة حول حريق لندن.

وصفت الصايغ غرفة الصّف بأّنها خلّية نحل؛ موضحًة: 
»األطفال من حلظة دخولهم للحظة خروجهم من الصّف 

بشتغلوا، وكّل واحد فيهم ببدع بطريقته اخلاّصة«.

ووافقتها القاق بقولها إّن األطفال كانوا مندفعني لالنخراط 
أمراً  العباءة  يف  قدماً  املضّي  مهّمة  جعل  ما  العمل،  يف 
أخدتها  إلي  املساقات  »كل  مضيفًة:  املعلّمة؛  على  أسهل 
قبل هيك، ومشواري يف مجال الطفولة املبكرة كوم، وهذا 
نوعّية مهنّية  نقلًة  أّنه شّكل  ثاني«، موضحًة  كوم  التبادل 

وشخصّية.

إّنها تشعر  قالت األعرج  من جانبها، 
مؤكدًة:  »وودرو«،  يف  كبيرة  بألفٍة 
يف  إحنا  إنه  حسينا  ترحيب،  »القينا 
حسينا  ما  ناسنا،  وبني  مدرستنا، 
منخرطني  ضيوف،  إّنا  حلظة  وال 
الصفوف  بني  وبنتنقل  بالشغل  معهم 

بأريحية«.

سفر
لم يقتصر برنامج التبادل هذا العام 
على التجربة يف الصفوف املدرسّية، 
بل تعّرفت فيه املشاركات على مدٍن 
بريطانّية مختلفة، وبعض مما حتويه 

وحظنَي  ومكتبات،  ومتاحف  وثقافة  أثرّية  أماكن  من 
من  الشخصّي،  فمنهّن  الصعيد  على  جديدة  بتجارب 

يغادرن فلسطني للمّرة األولى.

هذه  حول  يتملّكها  كان  صغيراً  خوفاً  إّن  احلاج  قالت 
التي  الطائرة،  منت  على  الطويلة  املسافة  بفعل  الرحلة، 
تركبها للمّرة األولى يف حياتها؛ مضيفًة: »كان فيه شاشة 
أي  فوق  وين صرنا،  أراقب  أتطلّع عليها  أمامي،  صغيرة 
بالد؟ وبعدين أتأكد من الشّباك«، ما دفعها للتفكير بسؤال: 

»كيف سيرى أطفالي األمر حني يركبون الطائرة؟«.

يف اليوم األخير؛ سأل األطفاُل كم ستستغرق الرحلة من 
مدرستهم إلى فلسطني، طال الشرُح قلياًل ما بني التنّقل 
لثالث ساعات من مقاطعة ورشستر إلى لندن، ثّم رحلة 
الطائرة إلى عّمان ملا يقرب سّت ساعاٍت، وما ال يسهل 
إحصاؤه من الساعات على جسر امللك حسني الواصل بني 

األردن وفلسطني.

بني  املسافة  بطول  طويٌل  التجربة  أثر  أن  املؤّكد  ومن 
التي  األحضان  بدفء  ودافئ  وبريطانيا،  فلسطني 
تبادلتها املربيات مع األطفال يف الوداع، ولتعميق ذلك؛ 
خالل  يومّية  تأّمالت  كتابة  على  املشاركاُت  اعتادت 
واألفكار  الذكريات  من  مخزوٌن  لديهّن  ليصبَح  التبادل 

املتوّلدة اجلديدة.
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