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عبير املدهون

نوار نيسان ..
معلم وطالب في مسارات للتعلم

 عندما قررنا، كطالبات ومعلمة، داخل التعلم عبر املشروع، يف 
يرويها  التي  احلكايا  عمق  يف  معاً  نغوص  أن  ونصف»  «دقيقة 
كفريق  موج البحر وشاطئه، بل وأصدافه وأسماكه، بدأنا معاً 
اعتاد أن يتساءل دائماً مادا سيعني لنا البحر هذه املرة؟ كيف 
لنا أن نشارك ونتشارك يف نوار نيسان؟ «إحنا والبحر» عصف 
بداية  كانت  هنا  من  املعتاد،  حدود  خلارج  الطالبات  بأذهان 
املشاركة،  ماهية  حول  األفكار  وخز  يثيرنا  زال  فما  البداية.  
إال أن «صندوق البحر» كان نتاجاً ملرحلة من التفكير والتشارك 
رمزية  حول  الطالبات  خليال  العنان  أطلق  هنا  من  واحلوار.  

وماهيته. الصندوق 

رمبا عثر عليه يف قاع البحر، وكان يحوي رسالة من  وردة: 
العظام. امللوك  أحد 

ال، بل هو صندوق دفن على الشاطئ أو حملته األمواج  رميان: 
من وطن إلى آخر.

حمل  فقد  الصندوق،  هذا  كان  فأيَّاً  حال،  أي  على  سارة: 
األسرار، وعلينا أن نفكر فيها ... من املمكن أن يحمل 
كنزا أو متاعا ألحدهم ... املهم أن نبدأ ونروي ذلك 

السر».

وماذا  البحر،  حول  وحكايا  قصص  سرد  يف  الطالبات  بدأت 
رمبا  أحداث،  من  السنني  مر  على  أخفى  قد  يكون  أن  ميكن 
لصياد، أو حلورية بحر، ورمبا ... ورمبا، حيث تقف مندهشاً 
متكن  مبساحة  متاحة،  املمكنات  فكل  اخليال،  مداد  أمام 
أن  تشعر  النقاش  وعبر  بالواقع،  اخليال  ربط  من  املشاركات 
إنسانية،  قضايا  يحمل  وعميق،  مهم  الطالبات  تسرده  ما  كل 
والكتابة،  اخليال  أدوات  عبر  وداخله  الفعل  قبل  توثيقها  يتم 
تشاركياً  تلك الكتابة التي تنتج املعاني، ليصبح التعلم تفاعلياً 

يتيح للمدارك فرصة لبناء املعارف واملهارات والقيم، ليس عبر 
الصفية،  الغرف  داخل  يحدث  ما  كثيراً  الذي  التلقيني  النمط 
«للتعلم»، األمر هنا مختلف، حيث يؤكد  ثم نطلق عليه وصفاً 
ألبرت أينشتاين «أن التعلم هو ليس درس احلقائق، وإمنا هو 
تدريب الذهن على أن يفكر»، هذا كل ما كنت أحاول الوصول 
إليه، أن تتعلم الطالبات كيف يفكرن بطريقة تتيح لهن التعبير 
والتقييم والنقد املبني على عمق الفهم، والتنبؤ مبا سيكون، أو 

يكون. ال 

وخالل التخطيط للمرحلة األولى من مشاركتنا يف نوار نيسان، 
مت االتفاق عبر الورش التفاعلية داخل املدرسة، ليس للغوص 
يف أعماق الفكرة فحسب، بل أيضاً لتحويلها لعمل فني يجسد 
البحر  خامات  باستخدام  مختلفة،  وألوان  بأشكال  القصة 

وخيوط. وأصداف،  رمل،  من  املتعددة 

«أنا البحر» .. هل عرف أحد معنى حلرويف؟»؛ الباء بيت لكل 
فلسطيني وباباً يفتح له، واحلاء حلم العودة الذي انتظره جدي 
كل  حلمه  يردد  البحر  وظل  األرض  يف  فدفن  طويًال  الصياد 
صباح، والراء رنني صوت األسرى خلف القضبان واجلدران.  
وراؤه  حماية،  وحاؤه  بداية،  فباؤه  بحر،  كلمة  معنى  أعرفتم 

رواية، ونحن بني الثالثة نحلم وما زلنا نحلم» (هيا زيد).

أن  أرادت  به،  «اآلخر»  وتخبر  تخبرنا  أن  هيا  أرادت  ما  هذا 
تقول وكأن البحر يشعر بنا كفلسطينيني أكثر مما فعله أخوتنا 
حتمل  أن  أرادت  كطفلة  مشاعرها  عن  عبرت  هكذا  البشر.  

احلياة. ونستحق  موجودون  هنا  بأننا  العالم،  لكل  رسالة 

ما  هل  لتسألني  مائي  على  الشمس  تتدحرج  صباح  كل  «مع 
زالت حتمل أحالم األطفال العالقني واملشردين أم قدفتها على 

لبد). (ديانا  الشطآن؟» 

«أي شيء يصبح مثيرًا لالهتمام إذا تعمقت فيه مبا يكفي».
كوستاف فلوبيرت
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يف  ديانا  قلم  يصرخ  أن  الدهشة  يثير  ما 
وجه العالم لتروي لنا واقع الطفولة التي 
سلبتها احلروب والصراعات التي أصبحت 
جزءاً من ثقافتنا.  جترأت ديانا لتقول لنا 
كم حمل البحر بني أمواجه قصصاً أليمة 

ألطفال ُسلبوا طفولتهم.

من  األولى  املرحلة  من  االنتهاء  مت  لقد 
مشاركتنا يف مهرجان نوار نيسان، حيث كان 
النتاج يحمل زخماً أدبياً وفنياً ملجموعة من 
تدفعهن  األنشطة،  يف  انخرطن  الطالبات 
حولهن،  ما  الستكشاف  واالهتمام  الرغبة 
أرض  من  وسالم  محبة  رسائل  يحملن 
تتوق للسالم.  كان احلافز قوياً للتحضير 
وبالفعل،  النشاط،  من  الثانية  للمرحلة 
بدأت الطالبات بالتساؤل مجدداً: كيف لنا 
ميكن  وكيف  لآلخرين؟  نتاجنا  نعرض  أن 

نضيف  أن  ميكن  مادا  احلضور؟  مع  تفاعلية  أجواء  نخلق  أن 
يف  تنمو  األسئلة  من  املزيد  للتعبير؟  فرصة  اجلمهور  لنعطي 
عقول الطالبات للتخطيط بشكل فاعل للمشاركة يف املهرجان، 

على: االتفاق  مت  حيث 

خطوات (املرحلة الثانية):
ملون،   صندوق  يف  قصصهن  املشاركات  تعرض 

احلضور. أحد  اختيار  يتم  الدوارة  الزجاجة  وباستخدام 
ثم   سريعة،  قراءة  يختارها  التي  القصة  املشارك  يقرأ 

عليه أن يتعرف على بطل القصة، وميثله بشكل صامت 
كالم). بدون  (لعبة 

متثيل:   ميكن  أو  البطل،  تخمني  احلضور  يحاول 
القصة. يف  وردت  أماكن،  أدوات،  شخصيات، 

تقوم املعلمة بالتدخل لتطوير نقاش تفاعلي مع احلضور  
حول القصص ورمزيتها، وارتباطهم بالبحر، وعالقاتهم 

مبكوناته لبناء معان خاصة بهم.
مع   التفاعل  يف  القصص  إنتاج  يف  املشاركات  تساهم 

العرض. تنظيم  أو  املناقشة  خالل  من  احلضور، 
من   متجانسة  غير  مختلفة  عدة  مفردات  تدوين  يتم 

أن  وعليه  منهم  ثالثة  احلضور  أحد  يختار  القصص.  
معنى. يحمل  سياق  يف  عنها  يعبر 

جانب من مشاركة األطفال يف فعاليات  مهرجان نوار نيسان، غزة 2016.

التعليمات 
املتاحة

مشاركة اآلخر والعمل الفريقي

إنتاج املعاني عبر اللعب

إنتاج املعاني عبر 
اخليال والكتابة

القراءة والفهم 
واالستيعاب

التواصل الفعال مع 
توظيف وتدوير خامات البحر خللق اآلخرين

شكل فني للقصص
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التعلمات املتاحة يف نشاط صندوق بحر
يقول جون ديوي «إن التفكير ال ينشأ إال إذا وجدت مشكلة»، ومن هنا بدأت، كمعلمة، داخل فضاء الفعل وخارجه بالوقوف عند 
املشكالت والصعوبات خالل العمل مع الطالبات يف نشاط «صندوق البحر»، وبدأت التفكير والتساؤل حول إمكانية خلق مساحة 

واآلخر. الذات  لتطوير  وصوالً  والبدائل  احللول  واستسقاء  للتعلم  خصبة 

بدائل متاحة تساؤالت مطروحة صعوبات داخل التجربة
تقوم الطالبات بأدوار مختلفة يف سياق تخيلي حلكايات  

وأسرار عن البحر، يعقبها نقاش تفاعلي لربطها بالواقع.
الطالبات  أنقل  أن  لي  ميكن  كيف 
من الواقع للخيال، والعكس متاماً؟

االنتقال من عالم الواقع 
إلى عالم اخليال

دمج املشاركني يف املزيد من األنشطة التفاعلية وإتاحة  
أكبر. بشكل  للتعبير  مساحة 

ترك مساحات للتميز الفردي داخل الفريق. 
مع   القصة  لشكل  الفني  اجلانب  ليكتمل  األدوار  توزيع 

والكتابة. السرد 

الطالبات  بعض  يدفع  الذي  ما 
لرفض العمل الفريقي والرغبة يف 

التفرد؟

وحدة  على  احملافظة 
يق لفر ا

التشارك لوضع مخطط زمني على شكل مهام محددة. 
دعم أولياء األمور ألبنائهم يف املنزل واالستماع لقصص  

تتعلق بالبحر من اآلباء واألجداد لتطوير نتاجاتهم.

الوقت  ضيق  يصبح  أن  ميكن  كيف 
وللمشاركات؟ للمعلمة  حافزاً 

املتاح  الوقت  ضيق 
اللوجستية  والصعوبات 

املدرسة داخل 

والتعبير   واحلركة  للعب  فرصة  يخلق  لنشاط  التخطيط 
. معاً

ترك مساحة للنقاش حول معاني األشياء املتعلقة بالبحر  
ورمزيتها وحكايا األجداد والصيادين.

إثراء   وإمكانية  العرض  داخل  أدوارهن  الطالبات  تتخيل 
النقاشات.

التجهيز ملشاركة احلضور يف صنع صندوق للبحر وتزيينه  
بشكل فني يف حال وجود ملل داخل العرض.

ما الذي قد يكون سبباً لعدم  
بطريقة  احلضور  مشاركة 

فاعلة؟
قصص   ربط  ميكننا  كيف 

الطالبات يف نشاط تفاعلي 
واألفكار؟ للمعاني  تشاركي 

لو لم يتفاعل احلضور، ماذا  
ميكننا أن نفعل؟

تفاعل  من  مخاوف 
النشاط  داخل  احلضور 

املهرجان خالل 

األدوار،   لتتكامل  مجموعات  داخل  املشاركات  عمل 
ومساندة بعضهن سواء عبر التعبير أو اخليال، والكتابة 
ملسة  لوضع  بالبحر  املتعلقة  املادية  األشياء  توظيف  أو 

للعمل. فنية 
مشاركة الطالبات القتراح أفضل السبل لتطوير الكتابات  

الدهني، واختيار الطريقة املثلى املناسبة؛  العصف  عبر 
إما عبر الورش، وإما بطريقة فردية.

هل جميع الطالبات ميتلكن  
اإلبداعية. للكتابة  املهارات 

مادا ستكون أدوارهن؟ 
لتطوير   املثلى  الطريقة  ما 

الطالبات؟ كتابات 

الطالبات  كتابات  تطوير 
بطريقة إبداعية والتركيز 

على عمق الفكرة

من املؤكد أن ال تخلو مسارات التعلم من الصعوبات التي تفرض 
على املعلم أن يكون على قدر عاٍل من اليقظة واحلدر عند كل 
تصرف قوالً وفعًال، وأن يصبح قادراً على أن يجيب عن األسئلة 

التالية:
هل يجب أن أتدخل؟ 
متى أتدخل؟ 

كيف أتدخل؟ 
ملادا أتدخل؟ 

ما  يقودك  ثم  التعلم،  إلى  يقودك  ما  تساؤالً  جتد  مرة  كل  يف 
ثرية  جتربة  كان  والبحر»  اآلخرين.  «إحنا  تعلم  لتثري  تعلمته 
بامتياز، وهدا ما دفعني إلى التأكيد على قول ألبير كامو «ال 
التجربة  خلقت  فلو  اجتيازها»،  عليك  بل  جتربة  خلق  ميكنك 
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تعيشها.   فلن  االفتراض  سبيل  على 
يذكرني هذا بتأمالت إحدى الطالبات 
حينما  النشاط  حول  مذكراتها  يف 

التجربة: هذه  اجتازت 

أكتب  وأنا  جداً  سعيدة  «كنت 
التي  احلورية  تلك  قصة  عن 
أنا  ملاذا  صباح  كل  نفسها  تسأل 
كالبشر  أقداماً  أملك  وال  حورية 
لهذا  نهاية  أجد  أن  حاولت   ...
السؤال يف قصتي.  فكان اجلواب 
جسدها،  يف  بتشوه  ولدت  إنها 
ذلك،  يحتمال  لم  والديها  وألن 
تركاها ذات يوم على صخرة عند 
البحر  والدها  فحضنها  الشاطئ، 
إلى  تخرج  صباح  وكل  قاِعه،  يف 
ماذا  نفسها  لتسال  الصخرة  تلك 

كالبشر؟». كانت  لو 

يف تأملي ملا كتبته ميس الرمي؛ وهي طالبة يف الصف السابع، 
انتابتني الدهشة من تساؤلها، وكيف بحثت عبر اخليال لتجيب 
مواجهة  يف  اإلعاقة  ذوي  صعوبة  حتمل  أن  أرادت  هل  عنه.  
احلياة واآلخرين؟ هل حورية البحر هي رمز يحمل معاناة من 
هو ليس كمثلنا يف هذا العالم؟ وفكرت أكثر يف تساؤلها األخير 

بأقدام كالبشر؟ أميكنها أن تتعايش معهم؟  ماذا لو كانت حقاً 
ميس الرمي بدأت تفتش يف عمق ما يعانيه اآلخرون من حولنا.  

أَوليس ذلك تعلماً؟

معلمة يف مدرسة غزة االبتدائية املشتركة «ج»
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