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ملا رباح

»المدرسة الصيفّية: الدراما في سياق تعلمي« 
تطوي عامها الحادي عشر

أخبار وتقاري�ر

سياٍق  يف  الدراما  الصيفّية:  »املدرسة  فعالّيات  اختُتمت 
تعلّمّي« مع نهاية مّتوز 2017، لتنهَي بذلك الدورة احلادية 
 92 ويعود  األردنّية،  جرش  مدينة  يف  النعقادها  عشرة 
معلّمًة ومعلّماً إلى بيوتهم يف فلسطني واألردن والسودان 

ومصر واملغرب ولبنان.

البحث  برنامج  ينظمها  التي  املدرسة،  فعالّيات  كانت 
قد  القّطان،  احملسن  عبد  التربوّي/مؤسسة  والتطوير 
بدأت الثالثاء 7/18، وتخللتها مساقاٌت متنّوعة تتضّمن 
معرفة نظرّية وتطبيقّية يف كّل من الدراما التكّونّية وعباءة 

اخلبير وبناء اللّعب، وهي كلّها أساليب تربوّية تسعى إلى 
التعلّم، بدالً من كونهم متلّقني  إشراك الطلبة يف عملّية 

فقط.

وشمل طاقم الهيئة التدريسية يف املدرسة هذا العام كاًل 
طنوس،  وفيفيان  الرمياوي،  ومالك  الكردي،  وسيم  من 
ومعتصم األطرش، من فلسطني، وكوستاس أميروبولوس 
من اليونان، وماغي هلسون وتيم تايلور من اململكة املتحدة، 
وكريستني هاتون من أستراليا؛ إضافًة إلى املرّكزين كوثر 

البرغوثي، ويوسف اخلواجا، ومحمد اخلواجا.
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أ المساقات والسياقات

ميقٌن  وهو  بلدًة  يقصُف  حربّياً  طّياراً  سيجعل  الذي  ما 
متاماً أّن ضحاياه أطفال؟

بنى طلبة السنة الثانية شخصّية طّيار أمريكّي يف احلرب 
اليابانّية  الرواية  إلى  مستندة  دراما  يف  األولى،  العاملّية 
لسياٍق  حاجتهم  من  منطلقني  الشاطئ«،  على  »كافكا 

للتعلّم، ما يتضّمن شخوصاً وأدواراً.

له،  املمنوحة  السلطة  ُتّدد  أن  املهّم  من  الدور؛  بناء  يف 
ومنزلته يف الدراما، وطريقة دخوله، وكلماته والنبرة التي 
لكن  االجتماعّية،  طبقته  أو  مهنته  على  بناًء  بها  يتحّدث 

األهّم هو أن ُتّدد دوافعه للفعل وفلسفته يف احلياة.

خاضت مجموعٌة من الطلبة نقاشاً حول ما إذا كان الطّيار 
يتطلّع إلى نياشني البطولة األمريكّية حني يعود إلى بالده، 
تنفيذ  على  وجتبره  قاسية  احلرب  بأّن  يؤمن  رّبا  أو 
يستخدمها  التي  احليل  بكّل  التفكير  حاولوا  األوامر.  

اإلنسان ليتخلّص من مسؤولّيته.

وأغمضت  األرض،  على  سعفان  نورا  الطالبة  استلقت 
مزعجاً،  حلماً  رأت  وكأّنها  فزعت  ثم  للحظاٍت،  عينيْها 
عندي  كمان  أنا  صغار؟  »أوالد  مرجتف:  بصوٍت  وقالت 
أوالد صغار، أنا عبد مأمور ... وإذا رفضت األمر ممكن 
أتعّرض حملاكمة عسكرّية«، إذاً بعد التفكير، قّرر الطّيار 

-متثله سعفان- قصف األطفال على أّي حال.

واقترح الطلبة أدواراً أخرى، كمحاضرة جامعّية أمريكّية 
»األكاذيب  تدين  نظٍر  وجهة  من  التاريخ  تعليم  تريد 
ومحاضروها،  اجلامعة  إدارّيو  فيعارضها  األمريكّية«، 
األخالقّية  املسؤولّية  صراع  حول  نقاٍش  إلى  أدى  ما 
حول  لروايتهم  اليابانيني  الضحايا  وملكّية  الوظيفة،  مع 

التاريخ.

الورشِة واملدير  الكردي، املشرف على  بدوره، قال وسيم 
األكادميّي للمدرسة الصيفّية: »إّن أهمية الدراما تكمن يف 
أّنها تضعنا يف مكاِن اآلخر، وال يعني ذلك املوافقة على 
فعله، ولكّننا نتبنى داخل الدراما وجهاِت نظٍر لنسائلها؛ 

نسائل احلياة ودوافع الناس الرتكاِب أفعالهم«.

الدراما  خالصات  عن  عّبرت  املجموعة  إّن  وأَضاف: 
بالرسومات، فكان الرسم كشكٍل من أشكال التعبير، ويف 
داخل  األطفال  أحد  ذاكرة  إنتاج  إلعادة  أداة  ما  مرحلٍة 

الدراما، كان قد فقد ذاكرته إثر حادثٍة غامضة.

يف  تعمل  كانت  الثانية  السنِة  طلبة  من  أخرى  مجموعٌة 
التدريسّية  للهيئة  انضّمت  التي  هاتون،  مع  األثناء  تلك 
»بناء  يف  مقّدمة  عرضت  بحيث  العام،  هذا  مّرة  ألول 
املسرحّية/اللعب« )Play Building(، وهو أسلوب تربوّي 
يتعاون فيه الطلبة لصنع عمٍل درامّي خاّص بهم، يبتكرونه 
معاً ويتقاسمون صناعة معناه، موّظفني أشكاالً وأساليب 

أدائّية مختلفة.

هو  املسرح؛  يبدأ  حيث  هو  اللّعب  بناء  إّن  هاتون  وقالت 
يعرضونها  ثم  الدراما،  ويبتكرون  القصص  يروون  ناس 
لضرورة  واعون  الطلبة  أّن  هو  املختلف  اجلمهور،  أمام 
وجود منتٍج ليشاركوه مع اآلخرين، مقابل الدراما التكونية 

التي يكون فيها املشاركون هم أنفسهم اجلمهور.

من جانبها، رّكزت هلسون مع طلبتها على جمالّيات الدراما، 
وإبراز معنى القصة عبر تلك اجلماليات، وذلك عبر تناول 
كانت  للحيوانات  محمّية  حول  وقّصة  جلجامش،  ملحمة 
قد عملت عليها مع أطفاٍل من ذوي االحتياجات اخلاّصة، 
املتحدة قبل أعوام،  إلى حادثٍة حصلت يف األمم  إضافًة 

متت فيها تغطية لوحة فنّية عن احلرب تنادي بالسالم.

مع  اخللود  عن  البحث  عملية  املشاركون  يستكشف  لم 
جلجامش فحسب، بل تعّرفوا على شروط العمل مع أطفاٍل 
املتطلبات  نوع  الحقاً  وفحصوا  خاصة،  احتياجاٍت  ذوي 
امللقاة على عاتق العاملني يف املجال العام، واضطرارهم 
املجموعة ال  أّن  وأكدت هلسون  أحياناً،  إلخفاء احلقيقة 
يتطلب  وهذا  دوماً،  كمعلّمني  بل  صّف،  كطلبِة  تتصّرف 
الكثير من اجلهد، أن يعملوا داخل القصة وخارجها مع 

مراعاة جماليات الدراما.

أما تايلور، فقاد دراما تقع أحداثها يف قلعة، وبدأت قبل 
بحجة  السلطة  ابنه  وتوّلي  امللك،  بقتل  السنني  مئات 
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فبنى أ الغزاة،  من  األرض  حماية 
تايلور  مع  األولى  السنة  طلبة 
امللك،  حكمه  الذي  الشعب  ثقافة 
قاد  ما  املفترضني،  الغزاة  وثقافة 
إلى تصميم مكاٍن مقّدس تُتلى فيه 
الصالة على جثة امللك ومُتارس كل 

الطقوس املصاحبة لذلك.

بدورهما، صّمم الرمياوي وطّنوس 
قبل  حدثت  رّبا  معاصرة،  دراما 
تتوقف  لم  لكّنها  السنني،  مئات 
عن احلدوث حتى اآلن، تدور حول 
امرأٍة تلم باإلجناب، وتواجه عدم 

اعتراٍف بوجودها وتلويحاً دائماً ممن حولها بأّنها ناقصة، 
فرحها  لكّن  حامل،  بأّنها  املنتظر  اخلبر  املرأة  تتلّقى  ثم 
مصاب  جنينها  بأّن  الطبيب  ويصارحها  طوياًل،  يدوم  ال 
ومناعٍة  جسدّية  بتشّوهاٍت  وسيُولد  نادرة،  بتالزمة 

ضعيفة، وسيعاني من تخلّف عقلّي.

أم  »اإلجناب  يقّرروا:  أن  األولى  السنة  طلبة  على  كان 
اإلجهاض؟«؛ حاول الطلبة النظر إلى اخلياريْن كمراقبني 
تارًة، وكمشاركني متأّثرين باملشكلة تارًة أخرى، إّما كأفراٍد 
من عائلة املرأة احلامل، وإما كممثلني عن مؤسساٍت دينّية 

واجتماعّية.

وما  نفسك  »ارحمي  كمان«،  تّملي  تعذبِت،  كم  »بعرف 
فأّيد  الطلبة،  آراءُ  اختلفت  التجربة«؛  هذه  تخوضي 
املعظم خيار اإلجهاض رحمًة لألّم وطفلها، أو خوفاً من 
بينما  إعاقة.   املجتمع الحتضاِن طفٍل ذي  عدم جهوزّية 
ترفض  دينّية  ألسباٍب  باجلنني  االحتفاظ  آخرون  أيد 

اإلجهاض، أو للتشكيك بتشخيصات الطبيب.

العمل  أثناء  تتكون  التكونية  الدراما  إّن  الرمياوي  قال 
محطات  بل  مسبق،  نص  هناك  يكون  فال  املشاركني،  مع 
استكشاف ومجموعة من التوترات، وهدفها هو إعادة النظر 
األمومة،  معنى  إنتاج  أعادت  وهنا  اإلنسانّية،  التجربة  يف 

والنظرة االجتماعية للمرأة لدورها وملفهوم اإلعاقة.

فتضّمن  حافلة،  أّيام  بعشرِة  الثالثة  السنة  طلبة  حظي 

حول  أميروبولس  كوستاس  مع  مساقاً  املكّثف  برنامجهم 
الدراما التكونّية -مع التركيز على أعمال املسرحّي إدوارد 
إضافًة  الدراما،  تخطيط  يف  مسائّية  ولقاءات  بوند- 
البحث  برنامج  وباحثي  املرّكزين  مع  إلى جلساٍت عديدة 
والتطوير التربوّي للعمل على مخططاتهم، فكان هذا العام 
نقلة نوعّية، قّدم الطلبة فيه متطلّبات التخريج خالل وقت 
انعقاد املساقات يف جرش، ما تطلّب جهداً كبيراً ومتابعة 

حثيثة.

األمسيات

لم تخُل األمسيات من فرٍص للتعلّم واالنخراط يف مجالْي 
الدراما والسينما، فتضّمنت املدرسة ورش عمٍل مسائية 
يف الكتابة السينمائّية قدمتها املنسقة دميا سقف احليط، 
وعرضاً لفيلمْي »املطلوبون الـ18« للمخرج عامر شوملي، 

و«اصطياد أشباح« للمخرج رائد أنضوني.

»التوتر  بعنوان  تايلور  قّدمها  مسائية  ورشٍة  إلى  إضافًة 
ودراما الرعب«، سبق له أن عمل عليها مع أطفاٍل عمرهم 
10 سنوات، وتبدأ عند إيجاد ضريح خارج حدود مقبرة 
البلدة، ُكتب عليه: »الرحمة، إليزابيث غري، توفيت العام 

1897، 19 عاماً، فلترقد روحها بسالم«.

ما األسباب احملتملة لدفنها هناك؟

بحث صحافّيون يف أرشيف اجلريدة احمللّية عن السبب، 
هوجاء  عاصفة  وفاتها  قبيْل  شهدت  البلدة  أّن  ووجدوا 
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خلّفت حطام سفينة وجثثاً لم يستطيعوا استعادتها.

منزلها،  حديقة  يف  إليزابيث  جثة  اكتُشفت  يومنْي،  وبعد 
وجهها شاحب وبادية عليه عالمات رعٍب، فاحتج أهالي 
البلدة على دفنها يف املقبرة ألّنها ماتت يف ظروف مريبة.

حّير  الغريبة،  والرموز  األحداث  من  وغيره  اللّغز  هذا 
من  تايلور،  وقال  الرعب«؛  ودراما  »التوتر  يف  املشاركني 
كتابة  عن  األطفال  تعليم  إلى  تهدف  الورشة  إّن  جانبه، 
التعبير؛  يف  ومهاراتهم  خيالهم  وتنمية  الرعب  قصص 
يستوجب  ال  القصص  من  النوع  هذا  »كتابة  مضيفاً: 
مما  الدائم  التشويق  زرع  بل  حدثت،  قد  دموّية  مشاهد 

قد يحدث«.

الت�كاملّية والمعرفة

تعقد املدرسة الصيفّية سنوّياً منذ العام 2007، والتحق 
السابقة،  الـ11  ومشاركة خالل األعوام  493 مشاركاً  بها 
يتضّمن  مكثفاً  برنامجاً  ليخوضوا  دوٍل عربّية،  من عشر 

مادة نظرّية وتطبيقّية يف مجال الدراما يف التعليم.

املساقات  خالل  أنفسهم  املشاركون  يجد  ما  ودائماً 
بواجهة مفاهيم عديدة، منها السلطة والقوة واحلقيقة 
ويستكشفونها  فيحاورونها  االجتماعّي،  والرفض  والعدل 
عن قرب، ثم يقّدمون سنوّياً متطلبات الجتياز املستويات 
الثالثة، ما يتضمن قراءاٍت يف التربية، وتطبيقات صفّية يف 
مدارسهم ميّررون فيها إلى طلبتهم محطات االستكشاف 

تلك ومهارات التحليل.

ولكن  حصراً،  عربّياً  وليس  عاملّي  توّجه  هي  الدراما  إّن 
ميكن لكّل مجموعٍة بشرّية أن تعيد تكوين املناهج العاملّية 
مّتت  لذا  الكردي،  حسب  مجتمعها،  مع  عالقتها  ضمن 
مالءمة البرنامج مع املنهاج واملجتمع العربّينْي، فالدراما 
كالتاريخ  األخرى  املوضوعات  لتعلّم  كسياٍق  توّظف 

واجلغرافيا والعلوم.

املدرسة  أّن  السودان،  من  معلٌّم  احلاج،  مهند  ويعتقد 
الصيفّية وّلدت لديه معرفًة أقوى بأهدافه كمدّرس، فهو 
يرفض التعليم النظامّي التقليدّي ألّنه يقّدم العلوم املختلفة 
فيه  تتكامل  الدراما سياقاً  تعطي  بينما  وكأّنها منفصلة، 
العلوم وتوضع يف سياِق احلياة اليومّية، وجتعل الطلبة يف 
مواجهة معضلٍة أخالقّية لتساعدهم على تّمل املسؤولّية 

واّتخاذ القرارات.

بنيوياً من برنامٍج طويل؛  وتعتبر املدرسة الصيفّية جزءاً 
ملّخصاً  املشاركون  يقّدم  السنوي  اللّقاء  انتهاء  فبعد 
يوّفرها  بقراءاٍت  مدعوماً  الصيفّية  املدرسة  ملساقات 
ذلك  ويلي  التربوّي،  والتطوير  للبحث  القّطان  برنامج 
ميتّد  الذي  البحثية؛  الكتابة  يف  الشتوي  املساق  حضور 
وتطبيقية  نظرية  ورشاً  ويتضمن  أيام،  ثالثة  مدار  على 
متطلباتهم  إلنهاء  ودعمهم  املعلمني  مساندة  هدفها 

األكادميّية.

املعلّمني  وبعد االنخراط يف املساق الشتوي؛ يترتب على 
ضوء  يف  صفّية  تعليمّية  لتجارب  أولّي  مخّطط  بناء 
املساقني الصيفي والشتوي، ثم تطوير املخّطط وتطبيقه 
يف صفوفهم، ومع نهاية نيسان من كّل عام، يخضع عمُل 
للمدرسة  األكادميية  الهيئة  قبل  من  للتقييم  املعلّمني 

الصيفية متهيداً لاللتحاق باملستوى التالي.

أخيراً؛ ترص مؤسسة عبد احملسن القّطان على جتديد 
املصادر التعليمّية والبحثية املتوّفرة للمشاركني باستمرار، 
وذلك بترجمة أحدث ما نشر عاملياً يف مجال الدراما يف 

التعليم؛ سواء كتب أو مقاالت.

برنامج البحث والتطوير التربوّي
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