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من  يغرفون  روادها  جند  البالغة،  عباب  يف  نخو�س  عندما 
الأفئدة  ت�ضلب  �ضوراً  نظمهم،  من  يجعل  ما  حيا�ضها، 
التج�ضيد  بني  تتوزع  ال�ضور  هذه  اأن  ونلحظ  العقول.  قبل 
مراتب  على  يرتبعون  قدميًا  ال�ضعراء  كان  فاإذا  والت�ضخي�س، 
ال�ضهرة، جند اأن الق�ضة �ضارت تن�ضج عقدها وتاأ�رش املت�ضوقني 
واأب�ضارهم �ضاخ�ضة نحو حلظة التنوير، حيث تن�ضب الأفكار 
كحرب �رشو�س يظل فيها اخليال �ضيد املوقف، ويظل الكاتب 
وانفعالتها،  ال�ضخ�ضية  ومالمح  املكان  و�ضف  بني  متنقاًل 
ولعل الكاتب قبل القارئ يبحث عن البديل للحد من ذلك 
التعليمي بني  يق�ضي ُجلَّ موقفه  الذي  املعلم  التف�ضيل، ولعل 

و�ضف وحتليل للزمان واملكان، ي�ضعى اإىل التغيري.

ال�ضينما  دورة  ح�ضور  بعد  جتربتي  خالل  من  القول  اأ�ضتطيع 
التي نظمها مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، ومتثلت 
بعد  وتطورها،  واأ�ضا�ضياتها  ال�ضينما  عمل  طرق  حتليل  يف 
عر�س جمموعة من الأفالم، وبخا�ضة ال�ضينما الفل�ضطينية، اأن 
عر�س الفيلم ال�ضينمائي يرتك اأثراً كبرياً لدى الطالب، فهو ميثل 
عناء  من  العقل  ويريح  �ضوره،  باأروع  والت�ضخي�س  التج�ضيد 
التخيل، ويجعله م�ضغوًل باملعنى املق�ضود والهدف املطلوب، 

فرب �ضورة اأو م�ضهد يغني عن في�س من الكلمات.

توظيف السينما
يف التعليم

خ�لد طعمة

مبحث  معلم  مع  بالتن�ضيق  قمت  املدر�ضة،  اإىل  عودتنا  فور 
اإيليا  للمخرج  الباقي  الزمن  فيلم  عر�س  اأجل  من  التاريخ، 
اأنه  وبخا�ضة  التاريخية،  اأهميته  عن  حدثته  اأن  بعد  �ضليمان، 
اأعجب  الت�ضويه.  �ضبل  كل  لقت  ق�ضيتنا  من  ملرحلة  يلخ�س 
ع�رش،  احلادي  لل�ضف  ح�ضة  وحددنا  بالفكرة،  الأ�ضتاذ 
زمن  عن  فيتحدث  الفيلم،  مو�ضوع  مع  يتالءم  فاملنهاج 
احلا�رش،  زمننا  اإىل  و�ضوًل  اأحداث،  من  تالها  وما  النكبة، 
اإحدى  الأخرية يف  النتفا�ضة  مل�ضاهد  كبري  هناك حظ  وكان 
قفزة  الفيلم  نهاية  يف  الأذهان  يف  وعلق  الفل�ضطينية،  املدن 
املخرج ال�ضهرية من فوق اجلدار العن�رشي بالع�ضا الريا�ضية، 
التي تذكرنا بقفزة فليك�س، ورمبا �ضجلت قفزته رقمًا قيا�ضيًا 
فاق مناف�ضيه، فالأمتار اجلاثمة على قلب مدننا وقرانا وتف�ضلنا 

عن الأهل والأحباب كفيلة اأن تروي احلكاية.

تاأكدت  القاعة اخلا�ضة للعر�س،  قبل عر�س احل�ضة، جهزت 
اأكتِف مبا  من مالءمة ال�ضوت وتوزيع مقاعد الطالب ... مل 
الفيلم  زمن  من  لأن كل حلظة  م�ضبقًا،  الفيلم  لنقا�س  ح�رشته 
�ضعور  وينتابني  امل�ضاهد  اأقلب  اأخذت  جمة.  معاين  حتمل 
بالر�ضا، ي�ضارعه اإح�ضا�س اآخر باأن الطالب �ضينظرون لق�ضور 

الأمور دون الرتكيز على الهدف املطلوب.
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تكللت بداية العر�س بالغمو�س؛ كون الفيلم ي�ضتعر�س تاريخ 
ل اأن يبداأ مب�ضهد من النهاية حماكاًة  الق�ضية، لكن املخرج ف�ضّ
للنظريات احلديثة يف الإخراج. �ضاد جو من ال�ضمت والهدوء 
العراقي  اجلندي  القهوة وروادها، وذلك  منظر  اأن ظهر  بعد 
حال  الكلمة  معنى  بكل  ج�ضد  حيث  طريقه،  �ضلَّ  الذي 
الهزمية للجيو�س العربية. مل يكن الطالب با�ضل ليوؤجل �ضوؤاله 
عن اجلندي، ما جعل الأ�ضتاذ يعيد �رشيط الذاكرة ملا تعلموه يف 
املنهاج عن املوؤامرات التي حيكت كي متيت حتركات اجليو�س 
العربية لن�رشة فل�ضطني بعد النك�ضة اأو حرب العام )1967(، 
لتميتها يف قماط مهادها، وقد اختار املخرج اجلندي العراقي 
كونهم اأكرث املتقدمني. كانت بع�س الأ�ضئلة متر �رشيعًا مع اإجابة 
ق�ضرية، فقد �ضاألوا عن املقاومة التي مل يكن مبقدورها ال�ضمود 
ترك  اإىل  بالأغلبية  حدا  ما  للعدو،  الع�ضكرية  القدرة  اأمام 
بيوتهم والهجرة، واأغ�ضبتهم م�ضاهد التعذيب والقتل ملن اآثر 
ال�ضمود على اأر�ضه ... �ضعروا باحلنني لرتاث الآباء والأجداد 
�ضاكنيها  من  الفارغة  املنازل  من  ب�رشقته  العدو  �رشع  الذي 
يخرجون  اجلنود  يرى  وهو  اإ�ضالم  تنهد  العودة.  اأمل  على 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  لرتاث  �رشقة  مثل  ما  الآخر،  تلو  غر�ضًا 
ترك  بعد  املحتل  الداخل  �ضكان  موقف  لعمران  يرق  مل   ...
بداأت  الذي  والندماج  بال�ضنارة  البندقية  وا�ضتبدال  املقاومة 
ا�ضتمرت  مملة”.  “�ضارت حياتهم  قال:  تن�ضج حتى  خيوطه 

املداخالت العاجلة حتى لقت اأوجها حول �ضخ�ضية العجوز 
الذي عك�ضت �ضورة الرف�س النابع من العجز عن تغيري الواقع 
الأليم �ضوى من تلك الآمال التي تعلقت )كتعلق الغريق بق�ضة( 
بالقائد جمال عبد النا�رش، ما تال�ضت مبكراً بعد الإعالن عن 
وال�ضورة  بال�ضوت  �ضجلت  التي  ال�ضغرية  ال�ضا�ضة  عرب  موته 
ملا  خالفًا  الطلبة،  خميلة  يف  لرتت�ضم  والأبي�س  الأ�ضود  بلونيها 

يتعلمونه بالأ�ضلوب التقليدي.

العيون  ع�رشات  وبني  الفيلم  م�ضاهد  بني  بالنظرات  جتولت 
املفتحة ك�ضفحات كتاب َتقراأ بداخله ما يدور بخلدهم وما 
من  طيات  عرب  تكد�ضها  مت  معلومات،  من  ذاكرتهم  تختزن 
اختارها  التي  لالأغرا�س  ال�ضور  تلك  جاءت  حتى  الغمو�س 
لتفك،  جاءت  امل�ضور.  للواقع  مطابقة  عالية،  بدقة  املخرج 
يحلق  اأن  للطالب  يت�ضنى  حيث  املكد�ضة،  العقد  ب�ضال�ضة، 

بفكره عرب الزمن املا�ضي.

�ضليمان  اإيليا  والد  م�ضاعدة  حول  الطالب  اآراء  ت�ضاربت 
للجندي الإ�رشائيلي اجلريح، ولعل ل�ضان حال اجلندي يقول: 
كيف ي�ضاعدين واأنا ....... ؟ كانت عينا م�ضطفى كزمالئه 
تتطاير غ�ضبًا من م�ضاهدة جار اإيليا الفل�ضطيني الذي جتند مع 
ال�رشطة الإ�رشائيلية، فقد مت احلوار حول الأ�ضباب التي تدعو 

من ور�ضة عمل �ضمن م�ضار ال�ضينما يف التعليم.
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عاماًل  الأر�س  يوم  اأحداث  كانت  ورمبا  للتجنيد،  العربي 
الكثريين  قلوب  على  املخيم  ال�ضمت  وك�رش  الهمم  ل�ضحذ 
�ضمت  لكن  �ضالمتهم،  على  حفاظًا  ال�ضكوت  اآثروا  الذين 
�ضينطق؟ وقد  الطالب متى  �ضاأل  ُيك�رش، فقد  �ضليمان مل  اإيليا 
املواقف  مع  املعلم  واإجابات  الطالب  مداخالت  تناغمت 

التاريخية وتطورات الق�ضية الفل�ضطينية التي مت عر�ضها.

تلخ�س  الر�ضيف”  على  “كعك  كنفاين  غ�ضان  ق�ضة  كانت 
فقد  ال�ضتات،  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  معاناة  من  جانبًا 
التايل ل�ضتالمها مع جمموعة من  اليوم  كان لنقا�س الق�ضة يف 
لعلمهن  وذلك  البنيّ،  اأثره  العليا،  الأ�ضا�ضية  املرحلة  طالبات 
امل�ضبق اأن الق�ضة �ضتتم م�ضاهدتها على �ضكل فيلم �ضينمائي، 
ما  والوقوف على كل جزئية، وهذا  بتعمق  قراءتها  ما جعل 
حدث معنا عندما قراأنا الق�ضة قبل اأن ن�ضاهد الفيلم يف اليوم 
اأن  بعد  الثمار  جني  طاب  وقد   … ال�ضينما  لدورة  الثالث 
بع�س  الق�ضة والوقوف على  مناق�ضة  فبعد  اأينعت ون�ضجت، 
اجلوانب، زاد ت�ضوق الطالبات حل�ضور الفيلم، ومل مت�ِس ب�ضع 
دقائق من العر�س حتى بدت على الوجوه مالمح تظهر مدى 
التفاعل مع الأحداث، واإذا خالف املخرج جلزيئية من الن�س 
وجدت الت�ضاوؤلت تنهال من كل حدب و�ضوب، ما جعلنا 

نتوقف قلياًل وندير نقا�ضًا م�ضغراً قبل ا�ضتئناف العر�س.

ودار نقا�س مو�ضع بعد النهاية، فقد فتحت اأفقًا مت�ضعًا، وميكن 
 ... بالغر�س  تفي  تخ�ضي�س ح�ض�س عدة لكل جانب حتى 

بدءاً بق�ضية الالجئني يف �ضوريا، وما تتعر�س له املخيمات من 
الأدبية  اإىل اجلوانب  انتقاًل   ... الأيام  ق�ضف ودمار يف هذه 
بدل  احلوار  يف  العامية  ا�ضتخدام  عن  واحلديث  والبالغية، 
العامية ... كما  انت�ضار  الن�س، ومدى خطورة  الف�ضيحة يف 
املكتوب  بني  املقارنة  من  املنبثق  التعليمي  للنقد  جماًل  يعطي 
واملرئي، فهل كانت �ضخ�ضية الطفل مالئمة ملا يف الن�س؟ اأين 
ِلـَم  املعلمني؟  غرفة  ديكور  غريّ يف  ملاذا  اأبدع؟  واأين  اأخفق؟ 
ا�ضتبدل التدفئة من احلطب اإىل الغاز؟ هل كانت الأمور عفوية 
اأم َتعّمد املخرج التغيري؟ وما ال�ضبب يف ذلك؟ كيف متكن من 

توظيف املونولوج الداخلي )حديث النف�س للنف�س(.

هذه الق�ضايا وغريها ميكن مناق�ضتها وال�ضتطراد فيها ما، يوّلد 
لدى الطالب احل�س النقدي الذي يعود بالفائدة وي�ضاعد على 

تثبيت املعلومة.

لأكرث  م�ضانداً  يكون  اأن  ميكن  واحداً  فيلمًا  اأن  نالحظ  كما 
من مبحث، ولي�س من ال�رشوري م�ضاهدة جميع الفيلم، بل 
يف  يرغب  التي  التعليمية  للمادة  املالئم  املقطع  املعلم  يختار 
ال�ضينمائية كثرية ومنوعة، وتعالج معظم  فالأعمال  عر�ضها، 
لكن  والجتماعية،  والتاريخية  والعلمية  الثقافية  اجلوانب 
وحبذا  املنا�ضبة،  للمقاطع  امل�ضبق  التح�ضري  املعلم  من  يتطلب 
يف  واملخت�ضني  املناهج  مركز  يف  العاملني  بني  التن�ضيق  مت  لو 
ال�ضينما من اأجل القيام باأعمال ت�ضاند املناهج، اأو العمل على 

حتديد الأفالم واملقاطع املنا�ضبة.

معلم يف مدر�سة ذكور بيت عن�ن الث�نوية

من ور�ضة عمل �ضمن م�ضار ال�ضينما يف التعليم.




