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دوروثي هيثكوت والدراما يف التعليم

في النقاش مع ماثيو ميلبورن )Matthew Milburn( في املؤمتر السنوي 2010 للهيئة الوطنية لتعليم الدراما، أوضحت قيمة التصقيل1 ومركزيته 
في متكني األطفال من التعّرف على ما يعرفونه. وقد أشرت إلى املهام التي عمل عليها طالب في الثامنة من العمر للوصول إلى بعض الفهم بخصوص 
 ،)Chester’s fort( حياة أفواج اجلنود الرومانيني في مواجهة قبائل السكان األصليني. لقد كانت املدرسة قريبة من املوقع األثري لقلعة تشيسترس
بحيث يستطيع األطفال زيارتها عندما يصبح لديهم من االهتمام ما يكفي لفحص بقاياها األثرية، كمكان عاش وعمل به الرومان خالل فترة االحتالل 

الروماني لبريطانيا.

التصقيل من أجل اإلدراك

دوروثي هيثكوت

تشاركي،  بتعلم  تسمح  ألنها:  اخلبير  عباءة  مقاربة  اختيار  مت  لقد 
وأيضًا تشجع االستجابات الفردية والصوت اجلماعي:

اختير إلخراط  « تنشأ من سياق محدد  ألنها مؤسسة على مهمات 
مناطق اهتمام املنهاج.

ألنها تنضوي على مسؤولية حتقيق حاجات الزبون املتخيل، ولكن  «
املصدق وجوده في الوقت احلالي.

ألنها تتطلب أشكااًل منتظمة ومتعددة من منشورات تبقي الزبون  «
على إطالع بتطور املشروع.

تتطلب  وهي  املتخيل،  الزبون  من  فوضت  )الرومانية(  اخلبير  عباءة 
أشكااًل متعددة من املنشورات، ألن الغرض من العمل كان تصميم 
مماثل  بشكل  الرومانية  القلعة  في  احلياة  وتفسر  تكمل  حديقة محاكاة 

ملوقع تشيسترس:

كانت منوذج تعلم للحياة احلقيقة والفعلية، أعدت باستخدام كل  «
املهن واحلرف في الزمن املعاصر للعمل، ولذلك كانت احلاالت 
الضابط  تشكل  التي  هي  التعليمية،  الكتب  وليست  الدراسية، 

املركزي احمُلرك للعمل.

إنها تنطوي على دعم املشاركني )املعلم والصف( للسياق، وتعمل  «
من داخل وجهة النظر املطلوبة؛ وهي وجهة نظر مجتمع روماني 

يعيش في أرض معادية.

املعلم يعمل كإداري للفريق، على قدم الزمالة مع اآلخرين، “الشاهد 
املستنير”2 الذي يبادر بالبحث ويستحضر املعايير )نيابة عن الزبون(، 
تتطلبها األحداث )االيبسودس(، هذه األدوار هي  أدوار  ويقدم أي 
اجتمعت في ظروف  التي  الروماني(  للمجتمع  “اآلخرون” )بالنسبة 
محددة،3 والتي ستشمل القبيلة، واملسائل التي تثير قلق الرومانيني، 
األساسية  للطقوس  والوفاء  القبيلة  أحصنة  لشراء  املفاوضات  مثاًل: 
مثل خفض السالح، واملفاوضات، ونظم التعامل املالي، باستخدام 
نعرف  أن  نستطيع  وال  منخرطون،  جمعيًا  فإننا  اآلن  الدراما  وقت 

مقدمًا نتائج كل لقاء أو مواجهة على وجه التحديد.

لكل عباءة خبير في مركزها فكرة تشكل حجر الزاوية، التي بدورها 
التي ميكن  املعرفة  إنها متركز  السياق.  املنهاج في  متسك بكل ممكنات 
الرومانيني في  تنبثق في هذا الوقت. وُتَعِرض بشكل قصير حلياة  أن 
كل  مع  سيتوافق  املركز  هذا  أن  يفترض  ال  وشعبها،   4 بوديكا  زمن 
اخترنا  لقد  الحقًا.  الطالب  يطورها  سوف  التي  التاريخ  اهتمامات 
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شعب  أن  يقّدروا  أن  على  سنوات  الثماني  صف  نساعد  أن  )قصدًا( 
وقيم  معتقداتهم  نظم  عن  وعّبروا  بذكاء  تصرفوا  والقبائل  الرومان 
القيم  لهذه  الوالدة  منذ  التعرض  من  تشّكلت  التي  املختلفة،  احلياة 
القبيلة  الصف، سلوك  معلمة  تبنت  اخلبير  عباءة  واملعتقدات. طوال 
في  التنظيم  نظام  على  )األطفال(  الرومان  ركز  بينما  ومهاراتها، 

القلعة.

حجر  الثقل(  )مركز  من  أستمد  واللقاءات  للمهام  املفصل  التخطيط 
وآراؤها  بوديكا  قيم  بها  تالقت  التي  األحداث  فكانت  الزاوية. 
وجتاربها مع تلك التي لدى الغزاة الرومان حاسمة جدًا للطالب، ألنه 
كان عليهم التعامل مع استجابات ثقافية مختلفة في هذه اللقاءات التي 
تتطلب التصقيل لإلدراك، وبالتالي مراعاة االختالفات والتشابهات.

كبيرة  اهتمامات  لها  مقتدرة،  إنسانة  وصية  خالل  من  الزبون  ُمثل 
في حياة الرومان في بريطانيا. وقد سمع أخوها “بأن صفكم سوف 
يبدأ قريبًا بدراسة هذه الفترة من التاريخ”، فأرسل رسالة إلى معلمة 
ألعلم  وصولي  قبيل  أخته  وصية  شروط  بالضبط  فيها  يشرح  الصف 
ستحتوي  الرسالة  هذه  -معلمتهم.  بيرنز  السيدة  مع  مشترك  بشكل 
على  “أن  كانت  الرسالة  شروط  املنهاج.  عمل  منطلقات  كل  على 
األطفال أن يصمموا حديقة محاكاة ومركزًا تعليميًا للذين يأتون لزيارة 
قلعة تشيسترس، جتعلهم يفهمون أكثر وعن كثب كيف كانت احلياة 
في ذلك الوقت”. وقد شددت الرسالة أيضًا على أهمية حتضير مواد 
مناسبًا،  ذلك  كان  أنَّى  التفاعالت،  وبعض  حية،  وجتارب  مكتوبة 
في  مركزي  عنصر  وشاملة.  دقيقة  احلديقة  إلى  الزيارة  تكون  بحيث 
فيها  يتم  التي  الدور،  مواجهات  هو  اخلبير  عباءة  نسق  عبر  التعلم 
واملخرجات  احللول  تأتي  بينما  املشكلة،  على  دقيق  بشكل  التعرف 
النضال  هذا  في  للدراما.  احلالي  الزمن  داخل  من  للنضال  نتيجة 
يتحرر األطفال )وكل الناس في العالم احلقيقي للعمل مبا يتضمنه من 
مواجهات اجتماعية( الستدعاء معرفتهم وحلها في االتصال الفوري 
واملباشر. كل مساهمة خالل املواجهة تخلق انزياحًا )انتقااًل( مباشرًا 
وفوريًا في الظروف احلتمية بسبب الوقت الدرامي لالنخراط القائم. 
“اآلخر” )انظر إلى األعراف مجددًا( ميزة  حلقات املواجهة هذه مع 

أساسية وجوهرية في عمل عباءة اخلبير.

في نقاشي مع ماثيو في املؤمتر السنوي للهيئة الوطنية لتعليم الدراما، 
هذه  من  كل  التصقيل.  لعملية  فهمي  ألفسر  حلقات  ثالث  اخترت 

احللقات الثالث تشرك بوديكا كوجهة نظر “اآلخر”:

لـ  « فيها  تدعوه  بوديكا  امللكة  من  رسالة  الروماني  الفوج  تلقى 
“مالقاتها عند احلدود”:

»  2009 العام  من  الوراء  إلى  بالزمن  العودة  عملية  إمكانية  اختبار 
لزمن معني قبل مولد املسيح، و

مع  « التعامل  في  الرومانية  باجلراحة  امللكة  معرفة  جوانب  شرح 
جروح املعركة.

)احللقة الرابعة، إذا سمح الوقت، وهي انخراط األطفال ليفكروا  «
ويأخذوا بعني االعتبار كيف ميكنهم -ضمن حدود الكياسة فهي 
امللكة عن  يستقوا معلومات من  أن  املطاف-  نهاية  قوية في  قائدة 

ثقافتها وعن حياة شعبها: مثل معرفتهم حول الرومان، سلوكهم 
أراضي  بغزو  الروماني  الشعب  قام  ملاذا  وتأويلهم  الغرباء  نحو 

قبيلتهم(.

أن  واملعلمة  أنا  علينا  كان  املوجهات،  هذه  على  العمل  أجل  من 
مؤقتة  وروابط  الرومانية،  القلعة  في  للحياة  مهيكاًل  تاريخًا  نخترع 
بقلعة  لنوحي  وعالقات  أسماء  استخدمنا  لقد  بوديكا.  شعب  مع 
راسخة مع بعض الروابط، باألساس جتارية مع ناس بوديكا. سمنيا 
 )Marcus Pollio( بوليو  ماركوس  )السنتيريون(  الروماني  القائد 
مع  أواصر  إلنشاء  وذلك  العائلية،  خلفيته  عن  معلومات  أحتنا  وقد 
التي  وحماته  املولد،  بريطانية  كانت  املتوفاة  زوجته  فمثاًل  القبائل، 
تقيم اآلن في القلعة ترعى األمور املنزلية في حياة هذه العائلة، وأشرنا 
وخدم  املنزل،  وخدم  اخليل،  كسائس  اخلدمية  الواجبات  بعض  إلى 

احلمام.

ابن  هي  أخرى  شخصية  أيضًا  اختلقنا  فقد  بوديكا،  إلى  باإلضافة 
أخيها، وأضفنا حربًا سابقة أصيب فيها بحروق شديدة وهو يحاول 
الرومانيون  اجلراحون  قام  القلعة.  إسطبل  سقف  في  النار  إشعال 
بعالج إصاباته بأمر من القائد الروماني، وأعادوه بعد أن متاثل للشفاء 
إلى امللكة بوديكا. ساهم كل فرد من هذه الشخصيات، باإلضافة إلى 
مسؤولياته، في فتح جانب من جوانب املنهاج امُلتطلب لتصميم هذا 

احلديقة.

جتنبنا  ولقد  مختلفًا.  تصقياًل  تتطلب  األربعة  األحداث  من  كل 
خللق  املساعدة  بعض  قدمنا  ولكن  باحللول،  تتعلق  معلومات  إعطاء 
هذه  من  حلقة  فكل  فيها.  انخرطنا  معضلة  لكل  الفهم  تطوير  عملية 
احللقات، تطلبت توالد أفكار مختلف ولغة مختلفة حكمتها الظروف 

التي ينبغي على الصف التعامل معها.

التصقيل األول: “التصقيل للقاء بوديكا يف املوقع 
احلدودي” -لغة احلدس

أين  عليها؟  التعرف  وللغرباء  لنا  ميكن  كيف  احلدودي؟  املوقع  هو  ما 
ينبغي  هل  كمني؟  هو  هل  بوديكا؟  ملالقاة  استدعاؤنا  مت  ملاذا  جنده؟ 
مسترخية  ليست  النقاش  أجواء   – الحظوا  رجاًء  مسلحني؟  نكون  أن 
وهادئة. املعلمة اآلن تعمل كشاهد مستنير ضمن هذا الوضع الدرامي. 
الرومان  من  اجلمع  هذا  من  فبعض   – منتج  توتر  إنشاء  من  ميّكن  هذا 
ملقابلة  القبيلة  وعادات  باألراضي  املعرفة  وتنقصهم  ضعف  موقع  في 
القوة  استخدام  الرومان على  نحن  نقدم  لن  رغبتها.  بناء على  بوديكا 
ألننا قلة، وهم كثرة، وفي الوقت نفسه فإن أسلحتنا وانضباطنا تعطينا 
اليد العليا في وضعية القتال. في هذا التوتر املنتج الذي يجعل التفكير 
في حالة عدم انتباه، وهنا يظهر أننا لم نكن مدركني أن هناك معلومات 
كان ميكننا أن نستخدمها. املعلمة في موقع الشاهد املستنير تشاطرهم 
القلق، وفي بعض األحيان تساعد في توضيح بعض األفكار املنبثقة، 
وتوسع  األفكار  تؤكد  اقتراحاتهم،  تبعات  إلدراك  الطالب  وتساعد 

مناطق املرجعية من داخل الضغط الناجم من عدم تيقنهم.

التصقيل األول يعطي وقتًا النبثاق املعرفة، باملقدار نفسه الذي ميكن 
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االعتماد عليه النبثاق توافق بني املجموعة. املعلمة تستطيع أن تعطي 
“الصوت”  األفكار.  تدفق  أثناء  الظرف  داخل  عامة  مالحظات 
التعليمي هنا هو صوت زميل قادر على التعبير عن عناصر “القلق”: 

العاطفية-جوانب التوتر املنتج.

استقبلنا  كيف  نقرر  أن  يجب  الثاين:  التصقيل 
استدعاء بوديكا

في عباءة اخلبير ال يوجد هناك أي خدع أو حيل – نحن جميعًا نعرف 
أننا نغذي ابتكار احلديقة بالكامل وبقدر ما هي معقدة، بقدر ما نحن 
قادرون على التعامل معها. وفي االستماع إلى اإلجابات فيما يتعلق 
األطفال  تساعد  كيف  دائم  بشكل  تقيم  املعلمة  فإن  بوديكا،  برسالة 
على مراعاة واعتبار مصادر امللكة )فاقتراح هاتف نقال ميكن أن يحول 
“صوت قادم من بعيد” أو رسالة خطية غامضة وصلت فجأة عند  لـ 
الزميل  املعلم-  ميكن  املستنير  الشاهد  موقع  سهم(.  يحملها  أقدامنا 
من “استثارة” املعاني املوازية. هذا ليس صعبًا. وينضوي على عدم 
رفض االقتراحات أبدًا، ولكن حتويلها عبر القبول وباستخدام تفكير 

مغاير.

لقد قرر الصف أننا نريد أن نستقبل استدعاء بوديكا من خالل سائس 
أحصنة ماركوسبوليو، وأن يوصل الرسالة شفويًا عندما كان يتفاوض 

إيصال  القلعة.  داخل  القبائل  رجال  بعض  مع  حصان  عربة  لشراء 
الرسالة شفويًا يسمح بتالوتها كإعالن ما ميكن الكل من أن يسمعها. 

ولكن هذا ينطوي عليه تصقيل آخر.

التصقيل الثالث
ال ميكن للقلعة وهي تزخر باحلياة والنشاط أن تتوقع االستدعاء، لذا 
على اجلميع أن يأخذ بعني االعتبار ما هو النشاط الذي يحدث وبأي 
وقت في اليوم، من منخرط بفعل ماذا؟ في الوقت الذي يتم فيه تبليغ 
االستدعاء؟ من سوف يتلو الرسالة؟ لقد قرروا بأن مروض األحصنة 

سيأتي إلى ماركوس بوليو، وسويًا سوف يقاطعون نشاط القلعة.

مالحظة: اختيار مروض األحصنة ليس توزيع أدوار في املسرحية، 
بأخبار  يأتي   – اليونانية  املسرحية  في  كالرسول  متامًا  يعمل  ولكن 
مهمة. املعلمة عند هذه املرحلة هي في دور القائد الروماني قادرة على 
مساعدة الصوت اجلماعي ملروض األحصنة في إحضار معلومات مهمة 
ومحيرة. وبالتالي، فإن العمل في القلعة يوجه نحو املزيد من الفهم 
ملهام املجتمع املعقدة، ذكورًا أو إناثًا، التي تقيم أود الثقافة الرومانية 
املستنير يسمح  الشاهد  املبنية. موقع  بالتحصينات واحلواجز  احملاطة 
توسيع  أو  تقدمي  االعتقادات،  تعزيز  األماكن،  كل  بزيارة  للمعلمة 
املهام وتوظيف مصطلحات ذات صلة.هذا التصقيل ينبئ مبا سيكون 

من ورشة الطفولة املبكرة التي نظمها املركز في قاعة جمعية الهالل األحمر في البيرة.
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في  الناس  نساعد  بذلك  يجعلنا  الذي  للحديقة  النهائي  املخطط  علية 
إدراك الترتيبات املعقدة للعمل داخل قلعة كانت تزخر باحلياة في مثل 

ذلك الوقت. وقد ظهرت ألننا قررنا أن تأتي الرسالة مشافهًة.

املتعلقة  األوىل  لألسئلة  تعديالً  الرابع:  التصقيل 
باملوقع احلدودي

أم  هل ستكون مجرد شخص يقف منتظرًا؟ أم عالمة على الطريق؟ 
سهم ُيطلق على أرجلنا من اخللف؟ أم حجر واقف؟ أم شجرة معلمة؟ 
أم قطعة من املالبس مربوطة على عصا؟ أم رمح يطلق ليوقفنا؟ أم أمر 
بأن  االقتراحات  هذه  لكل  يسمح  املستنير  الشاهد  موقع  بالتوقف؟ 
–بعيدًا  احلذر  لتقدمنا  حاضرة  تبعاتها  إبقاء  مع  االعتبار  بعني  تؤخذ 
ينبثق  االعتبارات سيأتي وقت  تلك  وأثناء  القلعة  عن حماية جدران 
فيه سؤال أمننا. جتنب نغمة املعلمة أو لهجتها هنا ضروري. “أفترض 
جيد  بصر  على  )ابقوا  هنا؟  يساعدنا  قد  انضباطنا  مثل:  عبارات  أن 
كونوا  الكمائن،  لتتفادوا  انتشروا  أو  قريبني؟  ابقوا  أو  يقظ؟  وسمع 
صامتني(”. أما عبارة “هل يجب أن نأتي حاملني السالح؟” فهي ما 

سيبني التصقيل القادم.

التصقيل اخلامس
أكثر  سنكون  أننا  أفترض  “أنا  مسلحني؟  غير  أو  مسلحني  نكون  أن 
هنا.  االستجابات  إلى  نستمع  وبالكامل؟”.  دروعنا  كنا  إذا  أمانًا 
هذا سيدلل لنا كرومانيني مدى فهمنا ملوقع الضعف الذي نحن فيه. 
وأيضًا يسمح لنا بالنظر إلى تفاصيل الدروع الرومانية التي سيتم بحثها 
وعرضها الحقًا بطريقة ما في احلديقة. خالل هذا التصقيل إذا قلنا، 
ُطرحت أفكار حول ترسانة أسلحة القرون الوسطى، فهذا هو الوقت 
املناسب لي كي أقول “انتظروا حلظة”. ال يسعنا هنا أن نعرض صورة 
حيزًا  يتطلب  هذا  الغلط.  هذا  تثبيت  إلى  سيؤدي  هذا  ألن  مغلوطة 
أننا نفسر األشياء بطريقة  “يجب أن نكون متأكدين من  من البحث. 

مالئمة ورصينة لزبوننا عندما نقدم مخطط احلديقة.

التصقيل السادس: اآلن االنخراط يف تفاصيل بعض 
من أجزاء الدرع ومهارات احلرب

نحتاج أن نرسم ونفسر )ال تقدم صورًا بشكل مبكر جدًا(. املصلحات 
للذقن/ واق  وكأنة  يبدو  – “هذا  األطفال  رسمه  ما  خالل  من  تقدم 

سلسلة واقية للخدود، برونز، نحاس؟”. هناك أجزاء من الرأس، 
الصدر، الظهر، األكتاف، األيدي، األرجل، املعدة، والقدم يجب 
وسيف  الرمح،  العباءة،  الصدارة،  التنورة،  وهناك  حتمى.  أن 
قصير للطعن، دروع للجسم، وحزم من شعر اخليل-ملاذا؟ وأيضًا، 
بالتأكيد، ميكننا هنا أن نقدم املسؤوليتني األهم للجند الرومانيني وهما 
“بخفة”. هذا خليط مما  املعايير العليا ومذبح ميثراس5 املتنقل، لكن 

نعتقد أننا نعرفه عن الترسانة واألسلحة الرومانية.

املجموعة  )كتلك  الصور  إلى  االنتقال  نستطيع  احملددة  أسئلتنا  من 
الرائعة حول فندولندا التي بيعت في نورثانبرالند( أو إلى اإلنترنت. 
من خالل هذه التجارب، سوف نأخذ بعني االعتبار كيف سنعرض 
وأي   ، منشوراتنا،  مناذج  وكذلك  الرومانية  احلديقة  في  مكتشفاتنا 
عرض حي من شأنه أن يعرف الزوار ويثير اهتمامهم. سوف تكتشف 

ألنك  احلدائق،  بنماذج  تتعلق  جدًا  غنية  أفكارًا  طورت  قد  أنك  هنا 
على  عام؛  تفكير  مجرد  وليس  للجمهور،  يقدم  ما  بتفاصيل  تهتم 
سبيل املثال صور التركيب، منوذج كبير للدرع ميكن ارتداؤه من قبل 
مصغرة  مناذج  أو  لألجزاء،  توضيحية  رسومات  باستخدام  الزوار 
ميكن شراؤها، أو عرضًا حيًا أو على قرص مضغوط جلندي مسلح أو 
الضخمة، ويسير بخطى سريعة  للسير، يحمل تلك احلمولة  يستعد 

على الطرقات التي بنيت لهذا الغرض.

حتى هذه اللحظة لقد صقلنا:

ضعف الرومان في بريطانيا.. 1
النظر إلى صيت بوديكا في املقاومة، والتفكير مليًا في دعوتها/. 2

أمرها للقائها.
كيف تتعرف وتعني “املواقع احلدودية”.. 3
التحضيرات التي تتعلق باللباس واحلماية اجلسدية، عندما نلتقي . 4

بوديكا.
رموز املعايير ومذبح اإلله الروماني – ميثراس، وأيضًا. 5
في . 6 حملها  أو  الروماني،  واللباس  الدرع  تصنيع  في  البحث 

املسير. جتربة توزين مثيرة لالهتمام.

التصقيل السابع: كيف نعد وجود بوديكا يف املوقع 
احلدودي؟

كانت  لقد  أرجوانية،  قماش  وقطعة  الصف  معلمة  استخدمنا  لقد 
العرف األول )من “عالمات ومنبئات”(: “شخص حقيقي للتحدث 
يتم  أن  األفضل  من  أو  تلبسه،  أن  عليها  هل  معه”.  واالستجابة 
أو  واقفة  تبقى  أن  لتأسيس حيزها. هل يجب  استخدامها في طريقة 
أن جتلس؟ وإذا جلست فعلى ماذا؟ هل ننمذجها كما هي وقد اتفقنا، 
أن نراعي دائمًا التبعات املترتبة؛ على مكانتها، وسلوكها وسالمتها. 

كل هذا التخطيط يعزز اعتقاد الطالب في هذه احللقة.

احلدث األول
كمواجهة  حتدث  أن  للحلقة  فيها  ميكن  التي  النقطة  إلى  وصلنا  لقد 
ليس  استدعائنا.  من  غايتها  بوديكا،  من  نكتشف  أن  يجب  درامية. 
لدينا دالئل بشأن صدقها أو ُمكرها. سوف يظهر خالل املواجهة، أن 
بوديكا رهينة دورها كملكة، ولكن أنا، كالشاهد املستنير، ميكن أن 
أعمل مع الرومان. تذكر، هذه األحداث الدرامية هي ليست “عماًل 
فكرنا  التي  املعرفة  كل  ونستخدم  ندرك  عندما  حتدث  إمنا  متثيليًا”. 
واحد  بالغ  سوى  يتوفر  لم  إذا  الستة.  التصقيالت  خالل  بها  وتأملنا 
بوديكا  استجابات  بني  ما  يتحرك  املستنير  الشاهد  فإن  )معلم( عندها 

واستجابات الرومان – دائمًا من خالل االتفاق والتعاقدات.

العامة  األماكن  سلوكيات  العليا”  “الطقوس  في  ينضوي  اللقاء  هذا 
جلوفمان )Goffman(. وميكن أن ترى كيف أن هذه احلزمة تتضمن 
هذه  من  اللغة  تولد  وكيف  الطقوس،  هذه  انتهاك  مت  إذا  عقوبات 
الطقوس. ويجب أن أحّذركم من أنه قد مت اتهامي مرارًا بالتصرف 
طقس  أجنز  ما  إذا  مثمر.  توتر  تصقيل  في  كالغستابو)Gestapo(ا6 
االلتقاء جاز لنا بعض التهنئة! ما الذي جنح بشكل جيد؟ هل هناك أي 
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حلظة مميزة إلعادة العيش سويًا بالتحدث عنها؟

أن  وبوديكا”،على  الرومان  “نحن  أنا سأشجع  احللقة  ترك هذه  قبل 
نقول لبعضنا ما الذي فهمناه، وما الذي سنتذكره، دائمًا بشأنها وبشأن 
الوطن)رسائل  إلى  رسالة  لكتابة  املشاركني  لكل  فرصة  هنا  شعبها. 
اجلنود ما زالت موجودة( تتعلق بانطباعاتنا حول اللقاء وهدية )إتاحة 
الوصول(؟ التي أنعمت علينا بها بوديكا. هذا سيفتح لنا احلاجة إلى 
خريطة لإلمبراطورية الرومانية لكي يحدد كل واحد منا كجنود البالد 

جئنا منها، وأيضًا األخذ بعني االعتبار إيصال الرسائل.

احلدث الثاين
الثماني  طالب  مساعدة  حملاولة  الوسائل  كانت  ما  إذا  ناقشت 
والدة  قبل  ما  إلى   2009 من  بالزمن  العودة  في  للبدء  كفيلة  سنوات 
الراجعة، ومتت  التغذية  املسيح. هذه احللقة تتطلب بعض إعدادات 
وسائل  تكون  أن  قررنا  لقد  نفسه.  بتحدي  الصف  فاستمتع  كلعبة، 
أوراقًا على شكل حذاء )حجم  لقد صورنا  اختياراتنا.  النقل محور 
كنا  الزمن  تغير  وكلما  كافة،  القاعة  أرجاء  في  ووضعناها  األطفال( 
التي وضعناها  التواريخ  ليتوافق مع  “األقدام” إلى األمام  منشي على 

على البطاقات، ودائمًا نتحرك إلى اخللف على خط الزمن.

تقنيًا، كان التصقيل في هذه احللقة أسهل من احللقة الثقافية السابقة، 
ألن اخليارات كانت مباشرة وميكن أن ترى ملاذا متت. باإلضافة إلى 
األقدام، وضعنا بطاقات عليها أسماء وسائط نقل نقرأها، ثم تقلب 
خشبية  )أطواف(  هذه:  النقل  وسائل  كانت  بطاقة.  نقصي  عندما 
ملفوفة، حماالت، مروحيات، طائرة، درجات هوائية، سيارات، 
كراسي  نقل،  عربات  جرارات،  شاحنات،  قطار،  عربة  عربات، 
شراعية،  طائرات  باصات،  يدوية،  عربات  مزالج،  متحركة، 

مراكب، سفن، كرفانات، قطارات، وسيقان وأقدام.

الوسائط كلما سرنا في  قرر األطفال كيف سوف يختارون هذه  لقد 
الوقت إلى الوراء. وكنا نتقدم على التواريخ رتبت ترتيبًا عكسيًا هذه 
 ... 1800 التواريخ: 2009، 2000، 1990، 1900، 1850، 
عن  لتمييزها  األحمر  باللون  كتب  املسيح  قبل  التواريخ  جرا؛  وهلم 
النقل  وسائل  الئحة  تفحصوا  تاريخ  كل  في  املسيح.  والدة  بعد  ما 
واستخدام إشارة اإلبهام لألعلى، أسفل وعبر لتحديد أشكال النقل 
أصبحت  بحيث  لهم،  لعبة  جعلها  ما  هذا  كان  لقد  اختفت.  التي 

“األرجل واألقدام” أنشودة على طول الوقت.

نستطيع  بحيث  بقلبها،  النقل  وسائل  بطاقات  إقصاء  مت  تدريجيًا، 
أن نرى أن القائمة تتغير مع تغيير التواريخ. لقد بدأ الصف باإلدراك 
القطارات واملركبات اآللية  بأن كل احملركات اختفت عندما اختفت 
بدا ذلك طوياًل، ألن  لقد  الصناعية.  الثورة  قبل  ما  إلى  مع وصولنا 
“لعبة اإلبهام”، لكن في احلقيقة لقد أخذت فقط  األطفال قد أحبوا 
فترة حصة واحدة، ألن القاعة قد أعدت مسبقًا.أوراق وسائل النقل 
املتبقية كانت العربات، واملراكب، واملزالج، والسيقان واألقدام. لم 
نقرر بشأن األحصنة ألننا لم نكن متأكدين متى مت تدريبها على اجلر 
والركوب. لقد كانت جتربة، وال نستطيع في هذه املرحلة املبكرة أن 

التي  التفاعلية  املهام  بسبب  )تستذكر(  تبقى  قدر سوف  أي  إلى  نقول 
تشارك بها األطفال.

احلدث الثالث
جلبها  التي  األخرى  واملهارات  باجلراحة  يتعلق  فيما  ناقشت  لقد 
صورًا  هنا  والصنادل.وقدمنا  األحذية  كصناعة  معهم  الرومان 
واختاروا  عمل  مجموعات  األطفال  شكل  العمل.  أثناء  للحرفيني 
صورة، إحداها كانت جلراح يعمل على فخذ جندي مريض مبساعدة 

مساعديه.

التصقيل في هذا التعلم يتطلب وضع كل طفل في مجموعة تأخذ قلم 
رصاص وخمس قطع صغيرة من األوراق وأقالم احلبر:

التصقيل 1:اختيار الصورة واالحتفاظ بها للعرض خالل عمل تلك 
املجموعة.

َمن من هؤالء  املجموعة، سيحل مكان  َمن من  اختيار   :2 التصقيل 
املوجودين في الصورة، وتشكيل منوذج حي للوحتهم.

التصقيل 3: إشراك بوديكا التي سوف يتم إجالسها قبالة كل صورة 
للمهارات  قبيلتها  فهم  على  تعليقًا  تقدم  لكي  وإنسان(،  كـ)صورة 
املشار إليها في الصورة أو اللوحة احلية. ولكونها ال تعرف مسبقًا أي 
شيء عما سيقوله احلرفيون، كان األمر حتدٍّ فعلي للسيدة بيرنز لتجد 
في  شعبها  ميتلكها  التي  املوازية  املهارات  ومنطقة  تواصلها  أسلوب 

احلقول التي عرضت لها.

هذا احلدث يتطلب درجة عالية من الصبر ومقدرة على أو وقت انتباه 
نوعي، عندما تأخذ كل مجموعة دورها في عرض مهارات الرومان 
وحرفهم لبوديكا. وجهت خمسة أسئلة لكل فرد مُمَثل في صورهم. 
 .)NDT( مؤمتر  في  روماني  جراح  فيها  التي  الصورة  ناقشت  لقد 
فكلما وجه سؤال بشكل رسمي كان كل الطفل يعطي إجابة شفهية، 
كتبت  أن  وبعد  له.  قدمت  صغيرة  ورق  قطعة  على  إجابته  ويكتب 
الحقًا  واالستخدام  للقراءة  جاهزة  لتكون  العامل،  ذراع  على  ثبتت 

في احلديقة.

األسئلة كانت:

ماذا تفعل؟ - فعل
ملاذا تفعل ذلك؟ - حافز

ملاذا من املهم أن تفعل ذلك؟ - قيمة
أين تعلمت أن تفعل ذلك؟ - التقاليد املتناقلة من السلف

و
كيف ينبغي أن تكون حال احلياة بالنسبة لك؟– تركيز عاٍل على 

القيم ومعايير السلوك.

صورة اجلراحة/ تكون الفريق من أربعة أشخاص، باإلضافة إلى رمز 
جلندي جريح. هذه املجموعة اختارت ورقة وضعت على طاولة. لم 
وينظر  مستعد  – اجلراح  األربعة  املشاركون  خصائص.  أي  تستخدم 
والرابع  أكبر،  وعاء  وآخر  وعاء،  يحمل  واحد  املريض،  إلى  بعناية 
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يبدو أنه يأخذ مالحظات مع لوح وقلم.

باملطلق  واقعية  األول  السؤال  على  اإلجابة  تكون  أن  االتفاق  مت  لقد 
“أنا أنظر إلى مريضي”- ال آراء، ال افتراضات، ال مشاعر.  –مثل 

“أنا أحمل كأسًا صغيرًا، وعاًء كبيرًا، قلمًا ولوحًا”.

لقد أعطيت هنا إجابات اجلراح عن األسئلة األربعة األخرى:

ملاذا؟ “ألنه عليَّ أن أفحص جرحه قبل أن أبدأ”.
ملاذا من املهم؟ “ألنه ال ينبغي أن أخطئ وأنا أقطع”.
أين تعلمت هذا؟ “من أبي الذي كان جراح أيضًا”.

و
من  كل  ينقذ  الروماني  “اجلراح  احلياة؟  تكون  أن  يجب  كيف 

يستطيع من اجلنود، واملدنيني”.

عندما مت سؤال اجلميع،ومتت كتابة اإلجابة على أوراقهم، اختارت 
بوديكا ما تقول بشأن املهارات التي شاهدتها. هذه فرصة ممتازة جدًا 
)على  ومواقفهم  مصادرهم  تنفتح  وأن  قبلية،  مبهارات  لتزويدهم 
سبيل املثال، فهم السموم على رؤوس األسهم، السكاكني وأدوات 
القطع، تصنيع األوعية، مصادر املياه النظيفة، أدوات تسكني األلم 

ما  هو  الدراما  لوقت  املنتج  التوتر  فإن  أخرى،  مرة  وهكذا(.   ...
ناجعًا  كان  بالذات  اللقاء  هذا  االستجابات.  وتفاصيل  نوعية  ينتج 
كل  ألن  واملهارات،  للمواقف  وتشابهات  تباينات  قدم  جدًا،حيث 
فائقة.  بعناية  الستجاباتها  ُيستمع  ثم  لبوديكا  تشرح  كانت  مجموعة 
هذا احلدث يدعم بالتحديد حجر زاوية العمل الذي متت اإلشارة إليه 
سابقًا. هذه األسئلة تتحرك دون جهد من أفعال متت، إلى نقل التعلم 

قدمًا عبر متدرب/خبير إلى املسؤولية نحو تثبيت املهارات املتعلمة.

إجابة  كل  في  رسمية،  لغة  بوديكا  استخدمت  احلدث،  هذا  خالل 
املفاوض  قبل  من  املستخدم  النموذج  مع  وبالتحديد  لطفل،  شفوية 
املستنير، يعمل على متكني األطفال من التعامل مع كونهم  – الشاهد 
مركز التحديق. ويتصل التعليق هنا مع النموذج وليس مع الطفل وهو 
ينمذج. “يوجد هنا شخص يقف وميسك ببعض األدوات. هي/هو 
ينظر لألسفل إلى شخص مدد على الطاولة أمامه. وهنا شخص يبدو 
يحمل  واحد  وهناك  ينتظر.  وكأنه  صغيرًا،  غرضًا  بعناية  يحمل  أنه 
غرضًا أطول ويحمله بعناية أيضًا.وهناك آخر يجلس مع أدوات كتابة 
وكأنه ينتظر أن يدون اإلجراءات”. التعليق يشارك فقط ما تتم رؤيته 
من قبل الشاهد املستنير. مثل هذا التعليق يخلق انتباهًا حادًا من كل 
من يعرض منوذجًا، والقدرة على التركيز على مسؤولياتهم، والتأكيد 

على وضعهم كنموذج.

من فعاليات مشروع توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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احلدث األخري
املتحدثة،   – باللغة  تعلق  فيما  املؤمتر  في  باختصار  معه  تعاملت  لقد 
مبساعدة  كبيرة  ورقة  على  املكتوبة  واآلراء  واألفكار  إليها  املستمع 

املعلمة كانت مفيدة.

في هذه املواجهة، مثلت بوديكا لكي يتم استجوابها من قبل الصف. 
األطفال  ألن   ،)Goffman( جلوفمان  بالقواعد  التقيد  لعبة  كانت 
دون  بوديكا،  من  معلومات  استقاء  على  وقدرتهم  أنفسهم  اختبروا 
أين”،  متى،  كيف،  “ماذا،  استجوابية:  تعابير  استخدام  حتى 
وإذا  امللكة.  مع  احلديث  في  استخدامها  ممنوعًا  كانت  كلمات 
“انحرفوا”، فإن األطفال يعرفون أن بوديكا سوف تصمت بعناد حتى 
الرسالة،  يجدوا مصطلحات أخرى الستقصائهم. بسهولة، فهموا 

واستكشفوا مجموعة من نبرات االستقصاء.

اقتضت عناصر اللعبة التعلم من بوديكا ثالثة أشياء كتبت على ورقة 
كبيرة لتذكرهم أيًا منها )األشياء الثالثة(قيد املعاجلة، وكانت كالتالي:

قصص، أ.  )إشاعات،  الرومان  عن  بوديكا  سمعت  ماذا 
دعاية، أكاذيب(؟

لقاء ب.  عند  خاضتها  التي  احلقيقية  اخلبرة/اللقاءات  هي  ما 
الرومان أو مراقبتهم؟

و
 ما الذي ترغب في معرفته عن الرومان؟ج. 

لقد صقل هذا احلدث مبوضعة الصف وبوديكا في موقع ميكن لهم أن 
يتحدثوا في العلن، وكتابة على 3 أوراق كبيرة مجاالت يجب أخذها 
بعني االعتبار، وزود األطفال بقطعة كبيرة من الورق وأقالم لألطفال 
اقتصادية  بطريقة  املستنير يساعد  الشاهد  بوديكا.  لتدوين استجابات 

في عملية التدوين تلك والتي سيتم فحصها الحقًا.

وظيفة  تؤدي  أن  املمكن  من  التصريحات  بأن  بسرعة  األطفال  أدرك 
السؤال ودون استخدام الكلمات املمنوعة. على سبيل املثال؛ “السيدة 
هيثكوت، إذا قلِت شيئًا فقط اجعليه يعلو )النبر( عند نهايته،7 سوف 
تخبرك )بوديكا( باملزيد”. مثال آخر استخدم “أيتها امللكة بوديكا ال 
بد أنك خفت عندما سمعت األبواق الرومانية من القلعة للمرة األولى 
– ألنها كانت شيئًا جديدًا؟”. مثل هذه التصريحات هي حتدٍّ لبوديكا 
التي ينبغي عليها أن ترد. ومهمتها هنا أن تضع استجابة شعبها اجتاه 
ما  تعرف  ال  ألنها  إلجاباتها  تخطط  أن  ميكن  ال  عادي.  غير  صوت 
نظر،  وجهة  حتدد  أن  عليها  يطرح.يجب  سوف  الذي  التساؤل  هو 
)شعبي، أنا( وإيجاد صورة واضحة )قبلية وليست عسكرية( لشرح 
األثر والتأثر على شعبها عند سماع األبواق ألول مرة. وكنموذج ملا 
استجابت به بوديكا لهذا “كان الصوت قاسيًا على آذاننا، على عكس 
أبواقنا عندما ندعو شعبنا لالجتماع”.  الناعم الذي تصدره  الصوت 

هي ال تستطيع اإلجابة بـ “نعم” أو “ال”.

النبثاق  مختلفًا  تصقياًل  تتطلب  األربعة  املواجهة  حلقات  من  كل 

النظريات والتعلم. لهذا، قمت بكتابة التفاصيل املطلوبة لكل حلقة. 
لبرتي هايد بيلي8 كتب بعناية في هذه الشؤون في سياق الزراعة.

مرة واحدة فقط قدمت ترجمة امللك جيمس مصطلحًا في كلمة زراعية 
حزقيال. “التي قد تنبت الفروع،  لغز  كرمة  زرع  مت  حيث  “تربة”، 
ومن املمكن أن تطرح الثمار، التي من املمكن أن تكون فضيلة مثلى”.
استخدام الكلمة يوحي باخلصوبة، ومحاصيل،ومهن، وصناعات، 
وموطئ قدم لكل شيء. توحي بالعديد من أدوات القوة وبالبساطة 
فنية بسبب شيوعها.العاملون، والعجلة، واحلمالة  الرائعة، ال تقل 
والعديد من األدوات واالختراعات تظهر في التأويالت الفنية: فخط 
لنا،  املباشر  يف  والتكُّ والبساطة،  املتناسب،  والتوزيع  اجليد  الساللة 
واملواد املناسبة، هي عناصر الفن، ثم يأتي سؤال الكيف، من اجلمع 
احلديثة(  واحملاريث  االنحدار  )أو  احلديثة  احملاريث  إلى  )االلتقاط( 
)فالواليات املتحدة األمريكية( مؤهلون لذلك متامًا. ستكون خسارة 

كبيرة للميراث اخليالي لإلنسان إذا اندثر ِحسنا بأدوات الفالحة.

نطاق  في  املقدمة  األدوات  كل  يسخر  التعليم  في  اخلبير  عباءة  نسق 
صورة  تفتح  كما  املركزي  الزاوية  حجر  فكرة  على  ويفتحها  املنهاج 
التربة/الكرمة كل حقول منو األشياء في األرض. مسألة تستمر في 
املهمة  احلقول  املنبثقة في كل  املعرفة  وتيرة وتراكبية كل  تدريبي على 
أن حتتضن  املمكن  التي من  الزاوية  فكرة حجر  لإلنسانية. كيف جتد 

عناصر التعلم املفيدة والقوية عبر عباءة اخلبير؟

للتعلم  بذار  نظر” هي  “وجهة  إذكاء  الصغار،  األطفال  مع  أن  أدرك 
معقدة  التجارية  األعمال  إدارة  فإن  الكبار(،  )مع  يتبع  االجتماعي 
جوانب  كل  ويحتضن  يستلزم  حديث  مسعى  أي  في  حالها  هو  كما 
الوجود االجتماعي مع مسؤولياته اخلاصة والعامة، وميكن أن يأخذ 
الوقت الذي يتطلبه املنهاج واهتمام املعلم املنخرط. وسيكون الشكل 
الثالث -وهو في التفويض الذي يجب أن يتحقق في وقت معني حول 
استقصاءات محددة مفيدًا لكل األعمار. فليس سوى نضع األهداف 

ونقوم بالتصقيل حسب ضرورة للتعلم كما نتخيله.

صداها  أن  وجدت  للتو،  قرأتها  التي  التصقيل  صيرورة  تأمل،  في 
 Hufges،( ثعلب الفكر )Ted Hughes( يتردد في شعر تيد هيوز
1995(. في هذه القصيدة يرمي إلى إيصال صورة غنية لثعلب يكمن 

في أصابعه بالليل، ليطبع كلمات تعبر عن هذه “الزيارة”.

أتخيل في منتصف هذه الليلة حلظة الغابات  
يبدأ برحلته لإلدراك.

السطور  في  نهايتها  إلى  برحلته  يصل  الذهنية  الصورة  وعبر 
األخيرة...

إلى أن تدخل برائحة ثعلب حادة مفاجئة ساخنة، تل إلى   
احلفرة الرأس املظلمة ... 
الورقة طبعت.  

ُاختبرت  معرفة  أصبح  احلدودي  املوقع  على  بوديكا  للقاء  التصقيل 
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وُامتلكت، ألن كل االستجوابات املتعلقة بالظروف والقرارات التي 
ملك  أصبحت  املعلم  ميتلكها  ما  عادة  والتي  الفهم  وأنتجت  اتخذت 
في  املدرسي  الكتاب  منط  من  انتقال  يوازيه  االنتقال  هذا   – الصف 

كنموذج  بوديكا  دعوة  عبر  التعلم  في  اخلبير  عباءة  منط  إلى  التعليم. 
دراسة حالة، ليكون أقرب بكثير إلى التعلم عبر املعايشة الذي يحتاجه 

كل العاملني.

جدول جوفمان )Goffman( لألحداث االجتماعية وميزان القوى في كل لقاء )مواجهة(
كما مت تعديله من قبل دوروثي هيثكوت

درجة االنتقائية، الرمزية والسلوكيات
الطقوسية في األحداث االجتماعية

هؤالء الذين ينظر إليهم من قبل اآلخرين الذين يعرضون احلدث

لهؤالء  كأنفسهم  يتصرفون  ولكن  الطاقة،  ميثلون  الذين  هؤالء 
الذين يتابعون 

أشخاص محددون يؤدون مسؤوليات مناطة بهم في طرق طقسية

البعض ميسك بالطرح – آخرون ينتبهون ومن املمكن أن يقاطعوا 
أو يسألوا

املاسك في السلطة ميأل الدور املسند، ولكن كأن يكون هو نفسه أو 
هي نفسها. السلطة يتم تقاسمها

تصورهم  نتائج  يتنبأ  أن  يحاول  والكل  القوة،  يتقاسم  الكل 
وتكهنهم

أو  الطرح لكي يصور«كيف كان«  ليمسكوا  البعض يدعو آخرين 
»كيف هو«

اجلانب املتفرج من شخص في أعلى حاالته ومشارك وليس كفعل 
في حدث

األحداث املسرحية التي يكون فيها اجلمهور هم الهدف من احلدث

واآلخرون  يلعب  البعض  فيها  يكون  التي  واملسابقات  األلعاب 
يتابعون )عارضة ورسمية(

ممثلون،  يوجد  ال  تتويجات.  جنازات،  زواج،  االحتفاالت: 
ولكن أشخاص مميزون

محاضرات، محدثات، خطابات، »القائد« هو نفسه أو هي نفسها

ميأل  القائد  التدريب.  ومعلومات  احتجاجات  إحاطة،  جلسات 
الدور

بروفات ألحداث. الناس هم أنفسهم ولكن يتنبأون بسلوكهم

خداع اختياري – قصص، ارجتاالت ُتظهر »كيف كان«

اآلراء الداخلية للشخص ملوقف كمشاهد أو متفرج

الفن

اللعب

مالحظة:
التوازن في القوى بني مشاهد احلدث واملشارك في احلدث. فقط في 1 
و2 ميأل املشاهدون الدور، هؤالء الذين يشاهدون. في كل احلاالت 
ال  هم  وبذلك  فرد،  كل  في  )املشاهدون/املشاركون(هي  األخرى 

ميألون أي دور مسند، ويغيرون وجهات النظر.

اختيار  أثناء  لالعتبار  مفيدة  االجتماعية  األحداث  من  األنواع  هذه 
التوتر في أفضل مستوى لصحة الطالب االجتماعية.

امللحق: خمس مقوالت
العلن.  في  تقرأ  لكي  ضخم  بشكل  كتبت  اخلمس  املقوالت  هذه 
اخلاصة  واحلياة  باجليش  يتعلق  ما  في  األساسية  املعلومات  تشكل 
تتعلق  متنوعة  أن يضيئوا معلومات  الذين ميكنهم  لبعض األشخاص 
احتماالت  يقدمون  وبالتحديد،  بريطانيا.  لشمال  الرومان  باحتالل 
التجارة، والزواج، واملهارات  االتصاالت بني الرومان والقبيلة عبر 
املدرسي  الكتاب  ملعلومات  األقرب  املنطقة  يشكلون  ومعًا  احلرفية. 

لكي يتم تفحصها من قبل األطفال )8 سنوات(.
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اخلبير  لعباءة  الكلي  التفويض  فإن  وتشخيصهم،  األفراد  تسمية  عبر 
حاالت  كانت  املعطاة  الدالئل  كل  رومانية،  محاكاة  حديقة  بخلق 
اجتاه  كانت  األساسية  املسؤولية  مباشرة.  مسؤوليات  تتطلب  دراسية 
زبونتهم التي، على الرغم من موتها، فإنها “موجودة” عبر وصيتها 
الرومانية. بريطانيا  عن  أكثر  املعرفة  في  الزائرين  ملساعدة  وأمنياتها 

احلالة  دراسة  في  املذكورين  الناس  لتكرمي  كانت  الثانية  املسؤولية 
للقلعة، وأيضًا في منزل دروكس بوليو الروماني.

مالحظة: كل مقولة تستخدم مصطلح “متثيل”. وهذا لكي تبقى في 
احلالية،  الوصفية  احملاكاة  حديقة  سنوات(خلق  األطفال)8  عقول 
بحيث يتم متثيل كل شيء بالكيفية التي رمبا كان عليها، باإلضافة إلى 
أننا نستطيع أن نستخدم املعلومات التي اكتسبت حتى الوقت الراهن. 

فنحن أطفال حداثيون ومعاصرون نبحث في أحداث ماضية.

من . 1 للعديد  كنت  لقد  أتقاعد،  لم  أنا  بوليو:  دوركس  أمثل  أنا 
السنوات رومانيًا من الفوج األول للفيلق التاسع. أحمل وسامْي 
شرف للمعارك: األوكليف )Oakleaf( من املعركة في جليفون 
)Glevum( و”النسر البرونزي” من معركة ديفا )Deva(. أنا 

شارة “منح املرور اآلمن” من قبل امللكة بوديكا.
احلرب  مآثر  وبعض  البسالة  عن  مبعلومات  تصرح  املقولة  هذه 
األحداث  وتذّكر  للتقاعد  هدوءًا  األكثر  الوقت  إلى  لإلشارة 

السابقة للنظر فيها.
حريتي . 2 حر:  رجل  أنا  اإليسيني.  الشعب  من  كرادوك  أمثل  أنا 

منحت لي من قبل دراكوس بوليو لقاء عملي مع عربة األحصنة 
–احملراث  احملاريث  جلر  اآلن  وأصبحت  تلفت  التي  األربعة 
املصقول.  املعدني  واحملراث  الشفرات  ذي  االسطواني  اخلشبي 

هنا  أنا  احلربية.  )العربة  ذي  بكرادوك  اإليسيني  الشعب  يعرفني 
أدعى سائس األحصنة – لقب مشرف.

– كعضو في قبيلته  هذه املقولة متكن كرادوك من اختبار حياتني 
– قائد كعربة حربية – ولكن أيضًا حياة االنتقال من احلرب على 

وقت أكثر سلمًا من حيث التقاعد وتقدير احلياة.
أنا أمثل إرجاين )Eurgain(، أم أريسيا )Aricia(: ابنتي التي . 3

توفيت منذ زمن بعيد، التي كانت زوجة القائد الروماني دروكس 
ابنتي  )Brigante( وأحضرتني  بريجانتي  شعب  أنا من  بوليو. 
 )Hadrian( هاردين  جدار  من  القريب  احملصن  منزلها  إلى 
عندما َشَعرت باملرض. ومنذ وفاتها أواني دروكس، واآلن هنا 
بيته وثمار  نتقاسم عمل  أرميني  القريبة من شارع  الفيال  في هذه 
الطبخ، وإصالح  يزرع ويهب. وأنا أحافظ وأدير  مزرعته. هو 
الثياب، وأنسج البطانيات الرومانية القيمة في أبرد أوقات الشتاء 

البريطاني.
واألشخاص  القبيلة  بني  ما  الزواج  حقل  تفتح  املقولة  هذه 
الفيال،  وحياة  القلعة  حياة  باستجواب  تسمح  كما  الوافدين، 
ذوي  غير  مع  العالقات  تتفحص  فإنها  ذلك  إلى  وباإلضافة 

القربى.
القائد . 4 مساعد  كنت  عديدة  لسنوات  أكويال:  ماركوس  أمثل  أنا 

وسالحه  المعًا،  درعه  أبقيت  لقد  بوليو.  دراكوس  الروماني 
كجندي  أيامي  مثله،  واآلن  للمحاربة  وجاهزة  جديدة،  بحالة 
في الصفوف قد انتهت،فجئت لكي أحافظ على معدات منزلة، 
والقارس  املثلج  البريطاني  الشتاء  في  اجلندية  ذكريات  وأشاركه 

ونحن نهرم سويًا.
هذه املقولة تقدم فكرة عن اخلدمة العسكرية الطويلة التي تتغير مع 
إلى مؤشر مناخي يدلل على أشخاص  باإلضافة  الوقت،  مرور 

من مساق الفنون العلوم.
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التسليحي  اجلانب  تفتح كل من  دفئًا. هي  أكثر  في مكان  ولدوا 
حلياة اجلندي، باإلضافة أيضًا إلى رتبة التبعية واخلدمة.

فيال دراكوس . 5 امليالد، أحرقت  قبل   120 العام  في شهر آب من 
جنوب  من  جاءوا  كورتانيا  شعب  من  محاربني  قبل  من  بوليو 
العظيم  اجليش  إلى  لالنضمام  اليمني  أقسموا  الذين  ليندون، 
مساعده  مع  دراكوس،  أسيني.  ملكة  بوديكا،  شكلته  الذي 
ماركوس أكويال، وحماته إرجاين وكرادوك مروض األحصنة، 
السقوف  كل  كانت  عندما  الليل.  هبط  حتى  الغابة  في  اختبأوا 
املتصاعدة، عادوا  النيران  يتشقق بحرارة  القرميد  مشتعلة،وكان 
إلى الفيال ليجدوا ابن خال ملكة بوديكا مجروحًا يتألم على ضوء 
 )Keromac( السقف احملترق. دروسس أوقف جرح كورميك
ابن أخيها ورعاه حتى عادت قوته، وصار قادرًا على الترحال، 
والذي بدوره أخبر امللكة بلطف أهل بيت دروسس وسخائهم. 
وما أن سمعت امللكة بهذا اللطف والكرم وفعل التسامح، حتى 

منحت “شارة للمرور اآلمن” لكل فرد من تلك العائلة، و كيس 
من النقود، تكفي لشراء ثالث مزارع، ولكن دروسس أصر أن 
قوة  أكثر  يبنيها  وأن  نفسها،  األرض  قطعة  على  الفيال  بناء  يعيد 

وراحة مما كانت عليه.

وقوات  القبيلة  بني  الرسمي  االتصال  بتحقيق  يسمح  التقرير  هذا 
الرومان. كان حدث بذري )من بذرة(– كما متت مناقشته أعاله.

ملساعدة  استخدم  الصفحة  هذه  في  هنا   )Drusus( دروسس  اسم 
املواقع  كل  في  كتابته  متت  الذي  الصحيح  اسمه  لفظ  على  األطفال 

.)Drucus( األخرى دروكس

ترجمة: رامي سالمة
مراجعة: كفاح الفني

الهوامش:

1  التصقيل: مصطلح مأخوذ من حقل البناء ويعني هيكاًل مؤقتًا لواجهة البناء، وعادة ما يكون من ألواح خشبية أو أعمدة معدنية، يستخدمها العمال أثناء البناء 
أو أثناء إصالح املبنى وترميمه. أما في حقل التربية، فإن مصطلح التصقيل يوظف كإستراجتية في التعليم قدمها عالم النفس املعرفي جيروم برونر )1950(. 
 Zone of proximal(”النمو القريبة من  “املنطقة  مفهوم  وبالتحديد من   ،)Vygotsky( لفيجوتسكي  الثقافية-االجتماعية  النظرية  املصطلح من  نبع  وقد 
النمو احلقيقي كما حتدد باحلل املستقل للمشكلة، وبني مستوى النمو املمكن كما حتدد من خالل حّل مشكلة  development( ، فهي املسافة ما بني مستوى 
“منطقة النمو  حتت توجيه بالٍغ، أو بالّتعاون ما بني نظراء أكثر قدرة )ملزيد من املعلومات حول منطقة النمو املمكنة. ميكنكم اإلطالع على مقال فيجوتسكي 
التصقيل هو إستراجتية مؤقتة تيسر قدرة  2004. وباختصار، فإن  العدد اخلامس عشر،  الكردي، مجلة رؤى تربوية  املمكنة: مقاربة جديدة” ترجمة وسيم 

الطالب بالبناء على معرفتهم السابقة وتذويت املعرفة اجلديدة.

2  أنا مدينة لكرس لورنس )Chris Lawrence( لهذا املصطلح، الذي يجسد بالتحديد مفهوم الزمالة.
3  راجعوا ورقتي “عالمات ومنبئات” التي تتضمن ثالثة وثالثني عرفًا جلعل “اآلخر يعرض”.

بوديكا )Boudicca( أو بواديكيا )Boadicea( هي ملكة بريطانيا أيام اإلمبراطور الروماني نيرون وزوجها كان براسوتاغوس الذي حكم قبائل إكيني في   4
أنكليا الشرقية حاليًا، حيث كان يحكم قبيلته ذاتها حتت سيطرة الرومان، وعند موته العام 61 م من دون وريث ذكر، مت ضم ملكه لروما عنوة، وكان في 
وصيته قد قسم ثروته بني ابنتيه وبني نيرون، وكان يأمل أن حتوز عائلته على تفضيل اإلمبراطور. لكن ما حدث أن زوجته جلدت بسبب رفضها لقرار الضم، 
ومت االعتداء على ابنتيه وأعدم زعماء القبائل اآلخرون، فثارت بوديكا وشعبها ثار معها نصف سكان بريطانيا املنزعجني من حكم الرومان. وكانت الضرائب 
الروماني  العام  احلاكم  وبغياب  سنوات.  منذ  الضرائب  لتخفيض  مطلبًا  الرومانية  احلكومة  رفضت  كذلك  اإلقليم،  كاهل  أثقلت  قد  الرومانية  واإلتاوات 
سويتونيوس باولينيوس ووجود أغلب قواته في شمال ويلز، أصبحت الفرصة سانحة للثورة، وانضم كل جنوب شرق بريطانيا للتمرد، فذهب باولينيوس 
ليقمعه، ولكنه لم يكن ليفعل شيئًا وحده، فقام البريطانيون بإحراق ويروالم وكولتشيستر وأسواق لندن والعديد من املعسكرات، وقتلوا نحو 70000 روماني 
وبريطاني حليف لروما، وعندما أتى الفيلق التاسع للنجدة من لينكون أبيد عن آخره تقريبًا. في النهاية أتى باولينيوس وقد انضم معه باقي جيشه وتالحم مع 
البريطانيني في معركة غير معروفة املوقع، حيث يقول كاتب إن املعركة حدثت في تشستر، وآخرون يقولون إنها في لندن، وعلى األغلب كانت في شارع 
أو  املعركة  إما ماتوا في  البريطانيني  لندن وتشستر. استطاعت روما أن تستعيد اإلقليم بعد معركة حامية، وأخذت بوديكا سجينة واآلالف من  واتلينغ بني 
طوردوا من قبل احملاربني الرومان، وفي النهاية اتبعت روما سياسة أفضل وساد الهدوء البالد، ولكن ضآلة اآلثار الرومانية البريطانية في نورفولك رمبا توضح 
اآلثار القاسية لسحق قبائل إكيني. اسم بوديكا رمبا أتى من إلهة النصر عند الكلتيني، وهو يقابل بهذا اسم فكتوريا الالتيني )Victoria(. )احملرر: مقتبس 

.http://ar.wikipedia.org :من
5  ميثراس )Mithras(: هو اسم ألله فارسي يدعى ميثرا، مت تبنيه في اليونان كميثراس، ترتبط به صور جديدة ومميزة. وباألخص، فإن هذا االسم يشير إلى 

ديانة غامضة مورست ما بني القرنني األول والرابع امليالديني في اإلمبراطورية الرومانية، وبالتحديد مورست من قبل اجليش الروماني )املترجم(.
غستابو )Gestapo(: الشرطة السرية األملانية في فترة احلكم النازي )املترجم(.  6
7  رفع النبرة في الكلمة األخيرة من اجلملة في اللغة اإلجنليزية يدلل على السؤال.

8 Liberty Hyde Bailey p. 63 ‘Soil’ in Essential Agrerian and Environmental Writings(Ed. Jack. Z. M.).
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