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ملا رباح

المساقات الشتوّية: ت�أّمل في الفعل

بينما كان األسياد يتفاخرون مطمئنني بتشريعهم اجلديد؛ 
يخفون  واحد  صّف  يف  ووقفوا  الغرفة  إلى  العبيد  دخل 
يٍد  كّل  »تُقطع  القانون:  نّص  األسياد  تال  أيديهم.  كفوف 
العبيُد  فأشهر  لألسياد«؛  املعادي  النشيُد  عليها  ُوشم 
أيديهم عالياً وقد ُوشم النشيد عليها كلّها: »ال ما بنقبل .. 

ثورة رح نعمل...«.

عاد األسياد خطوة إلى الوراء، جافلني، فكانوا يعتقدون 
واحدة فقط، صاحت  يٍد  على  النشيد  عبٍد حفر  كّل  أّن 

إحدى السّيدات غاضبة: »ستعملون بأقدامكم إذاً«.

لكّن األمَر لم يكن بالسهولة تلك؛ ما استدعى التفكير هو 
ما إذا ُقطعت أيدي العبيد فعاًل، كيف سيعملون؟ وإذا لم 

يعودوا للعمل، على من سيكون األسياد أسياداً؟

»ستسقط سيادتنا حاملا نخسر العبيد«؛ فهم األسياد تلك 
املعادلة، وسقط القانون.

كان ذلك مشهداً واحداً من ورشة الدراما التكونية: القيم 
واأليديولوجيا يف التعليم واملجتمع، خالل مساقات شتوية 
عبد  التربوّي/مؤّسسة  والتطوير  البحث  برنامج  عقدها 
كانون   28-20 من  اهلل  ورام  أريحا  القّطان، يف  احملسن 

الثاني 2017.

وقّدم الورشة مدير مسار اللغات والعلوم االجتماعّية يف 
البرنامج مالك الرمياوي، والباحثة فيفيان طّنوس؛ حيث 

أخبار وتقاري�ر
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أ قادا دراما حول »العبودّية واحلرّية«، شارك فيها طلبٌة 
سياٍق  يف  الدراما  الصيفّية:  املدرسة  يف  وخريجون 
تعلّمّي، التي ينظمها البرنامج سنوّياً يف األردّن ضمن 

برنامج الدراما يف التعليم.

تناولت الدراما، على مدار ثالثِة أّيام، العبودّية مبعناها 
جتلّياتها  وبكّل  واللّون،  العرق  على  بناًء  التاريخّي 
جّسدها  التي  الصور  إحدى  فمن  اليوم،  واقعنا  يف 
الدوام  ساعات  تستعبدها  ملوّظفة  صورةٌ  املشاركون 
الصّراف اآللي،  العمل، وزميلها يستعبده  احملّددة يف 
وغيرهما يستعبدها تاج »ملكة جمال الكون« بكّل ما 

ميّثله من معايير قاسية لتحديد ماهّية »اجلمال«.

التعّلم والفّن

ورشِة  يف  أيضاً،  والتحّرر،  العبودّية  ثنائّية  استُحضرت 
والفّن«؛  التعلّم  خبرتْي  عبر  املعرفة  التكّونّية:  »الدراما 
وذلك  الكردي؛  وسيم  البحث  برنامج  مدير  بإشراف 
فيها  يظهر  لوحة  منها  بصرّية،  فنّية  بأعماٍل  باالستعانِة 

طفالن حول دمية سّيارة.

ما يُرى يف الصورة هما الطفالن، أحدهما يرتدي مالبَس 
رّثة ويحمل دلواً فيه ماء، ويستعد لتنظيف الزجاج، بينما 
يرفع اآلخُر األقرب للسيارة، ذو الهندام احلسن، يده مانعاً 
إّياه؛ ولكّن تأويالت املشاركني ملا ميكن أن يتبادله الطفالن 

من حديث، كانت مختلفة.

عرَض  الرّثة  املالبس  ذا  الطفل  إّن  املشاركني  أحد  قال 
تنظيف السّيارة فقط ليلمسها، ألّنه يحلم بامتالك واحدٍة 
مثلها، بينما افترَض آخرون حسن نّية الطفل الثاني وأّنه 

يقول: »ال داٍع لتنظيفها، تستطيع أن تلعب يا صديقي!«.

السيارة  الدمية  أّن  على  أجمعوا  احملّصلة،  يف  لكّنهم، 
هي مركز سلطٍة بيِد مالكها، وأّن لعب األطفال قد يكون 
استعارًة من عالم الكبار وترجمة لعالقات القوة املوجودة 
يف املجتمع؛ واألهّم أّن األعمال الفنّية البصرّية، واألعمال 
األدبّية- التي استخدم الكردي منوذجاً منها الحقاً- هي 
النقاشات  تعبيٍر مهّمة داخل غرفة الصّف لطرح  أمناُط 

وتطوير التعلّم واخلبرة الفنّية اجلمالّية لدى الطلبة.

الشاطئ«،  على  »كافكا  رواية  حول  دراما  الكردي  وقاد 
حادثة  من  منطلقاً  موراكامي،  هاروكي  اليابانّي  للكاتب 
إثرها  فقد  اليابان؛  يف  الثانية  العاملّية  احلرب  خالل 
الغابة؛  إلى  رحلة  يف  وهم  وعيهم  األطفال  من  مجموعٌة 
واستيقظوا بعد وقٍت قصير ال يعرف أيٌّ منهم شيئاً عّما 
أعوام؛  بعد  وعيه  إلى  عاد  وحيداً  طفاًل  أّن  إاّل  حدث؛ 

وحينها كان قد فقد الذاكرة متاماً.

ملعلّمة  تسجيٍل  يف  القّصة  من  ملقطٍع  املشاركون  واستمع 
حينها،  الغابات  يف  برفقتهم  كانت  التي  األطفال،  هؤالء 
نهاية  يف  أنتجوا  كما  حصل؛  ما  استكشاف  محاولني 
القّصة  يف  مشاهد  عن  تعّبر  ولوحات  رسوماٍت  الورشة 

وتأّمالت فيها.

عباءة الخبري

يف القاعة التي تُعقد فيها ورشة األستاذ البريطانّي تيم 
حيوانات،  حلديقة  ورسوماً  مجّسماٍت  ستجدون  تايلور، 

فما الذي تعمُل عليه مربّيات الطفولة املشاركات؟

بدأ تايلور الورشة من قّصٍة بعنوان »zoo«، للكاتب أنثوني 
من  لعائلٍة  عادّية  رحلًة  تصُف  وكأّنها  تبدو  التي  براون، 
بأحداثها  تنقد  لكّنها  احليوان،  حديقة  إلى  أفراد  أربعِة 
األّم  فتقول  برّمتها؛  احليوانات  حديقة  فكرة  ورسومها 
يف القّصة: »ال أظّن أّن حديقة احليوان للحيوانات، هذه 

احلديقة للبشر«.

سؤالْي:  عن  إجاباٍت  الورشة  خالل  املشاركات  وقّدمت 
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ما أ للحديقة،  زائرة  كنت  »لو 
وكيف  بشأنها؟  سيقلقك  الذي 
مناسبة  بيئة  تكون  أن  للحديقة 
رسِم  عبر  وذلك  للحيوانات؟«؛ 
تصميٍم حلديقة يف مجموعات، 
لرعاية  بطرٍق  التفكير  ثّم 

احليوانات واالعتناء بها.

وتهدف هذه الورشُة إلى تعريف 
برنامج  يف  املنخرطات  املربّيات 
الطفولة  ملرحلة  املهنّي  التكّون 
اخلبير،  عباءة  بنهج  املبكّرة، 
خالل  من  يُطّبق  نهٌج  وهو 
رئيسة؛  عناصر  ثالثة  وجود 
)كفريق  املسؤول  الفريق  وهي 
شّكلته  الذي  احلدائق  مصّممي 

املربّيات(، والزبون، أي اجلهة التي حتتاج خدمات الفريق، 
والتفويض، وهو طلب تلك اخلدمات وتكليف الطلبة بها.

املربّيات  من  ملجموعتنْي  الورشة  قّدم  تايلور  أّن  يُذكر 
لكّل  أّيام  ثالثِة  مدار  على  البرنامج،  يف  املنخرطات 

مجموعة.

عازفة المزمار

أخذ األستاذ األمريكّي فيليب تيلور قّصة »عازف املزمار« 
من التراث العاملّي، وحّولها ألداٍة لكشف الطبيعة البشرّية.

يف مساقه »الدراما بحثّياً: التطبيق والتأمل والبحث«؛ لعب 
غزتها  التي  األملانّية  »هاملن«  مدينة  أهل  دور  املشاركون 
اجلرذان، ليتّم االّتفاق الحقاً مع عازفة تزعم أّن أحلانها 
تستطيع إبعاد اجلرذان إلى األبد، على أن تتقاضى 1000 

قطعة ذهبّية يف املقابل.

جحورها  من  اجلرذان  تخرج  اللّحن،  يبدأ  ما  سرعان 
لتغرقها  النهر  إلى  قادتها  التي  بالعازفة  تلحق  أسراباً 

تفي  ال  مبكافأتها؛  ُمطالبًة  العازفة  تعود  حني  جميعها. 
يأخذ  أخيٌر  املدينة حلٌن  فيُعزف ألهل  بالوعد،  »هاملن« 

أطفال املدينة خلَف جبٍل كبيٍر إلى األبد.

استكشف املشاركون، أيضاً، ما ستقوله العازفة، فحاولوا 
املنتقمة  بصورة  إّما  أظهروها  وحينها؛  مذكراتها،  كتابة 
اللئيمة، وإما بدوِر من حتاول إثارة الشفقة وحتتاج املكافأة 

لتطعم صغارها.

ولكّن املشاركني تأّملوا يف تصّوراتهم الحقاً، ليجدوا أّنهم 
لم يكونوا منصفني حني أظهروها بدور الساذجة، أو حني 
وكأّنها  للمال،  حاجتها  تبرير  بها  اجلدير  من  أّن  ظّنوا 

متسّولة، بينما هذا حّقها، ووعٌد تستحّقه لم يوَف.

األشياء  أكثر  عواقب،  فعٍل  لكّل  أّن  معاً  املشاركون  تعلّم 
حقيقًة وأقّل إدراكاً يف حلظة االندفاع نحو الفعل، واتفقوا 
تأّمل من  إمّنا  الواقع،  من  الدراما ليست هروباً  أّن  على 
البحثّية  األسئلة  من  الكثير  عن  فأجابوا  الفعل،  خالل 

الواقعّية من خالل االنخراط يف قّصة خيالّية.

برنامج البحث والتطوير التربوي


