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لدى  الشهيرة  املدرسة  في  للعمل  أيضًا  ليومي  وأعّد  الله،  رام  في  فندقي  خارج  املؤذنني  إلى  أستمع  مستيقظ،  وأنا  صباحًا  اخلامسة  إلى  تشير  الساعة 
الفلسطينيني بصحراء أريحا التي ينفر منها اإلسرائيليون، فهي مشيدة من إطارات السيارات املغطاة بالطني لتخدم املجتمع البدوي. أشعر بالتأكيد أنه 

لو كان هنا فريق تصميم بارع ألثنى أعضاؤه على هذا البناء باعتباره إجنازًا استثنائيًا، وحتفة فنية حقيقية للحفاظ على البيئة، ومثااًل رائعًا ملجتمع فاعل.

برقيات سريعة من 
فلسطني

لوك أبووت

ومع ذلك، فإن السؤال الكبير واألكثر أهمية وإثارة للقلق هو سؤال: 
في  هنا  سهل  األحوال،  من  حال  بأي  وهو،  مبنى؟«  املدرسة  »هل 
من  ُتشّيد  جديدة  بناية  أي  للفلسطينيني،  بالنسبة  احملتلة.  األراضي 
دون ترخيص في املنطقة كلها من شأنها أن جتلب عواقب مرّوعة. وقد 
إنذار  منازل دون  قبل أسبوعني عن هدم خمسة  سمعنا منذ وصولي 
لم يستطع املالكون إثبات ُملكيتهم لها، ألن الكثير من الوثائق جزء 
من النظام السكريتاري العثماني، وقد ُفِقدت منذ فترة طويلة. ودون 
رجال  ُيطالب  القدس(،  في  )وخصوصًا  للملكية  اإلثبات  هذا  مثل 
الحقة.  مرحلة  في  اخلاص  الستخدامهم  البيوت  بهذه  يهود  أعمال 
واألخبار األكثر ترويعًا ألي شخص فلسطيني في مثل هذا الوضع، 
االحتالل،  سلطة  تصدرها  التي  الهدم  بفاتورة  تتكّفل  عائالتهم  أن 
وُيتَركون كي ميكثوا في ِخيم فوق األرض املدّمرة، إلى أن تتولى األمر 

إحدى وكاالت اإلغاثة.

أعلى  على  االهتمام  بعض  أريحا  من  القريبة  املدرسة  محنة  وجتتذب 
القليلة  األيام  في  النتائج  ونرى  ننتظر  وسوف  احلكومية.  املستويات 

القادمة.

لقد قبلت رسالة مركز القطان للبحث والتطوير التربوي/مؤسسة عبد 
احملسن القطان للعمل في هذه املدرسة يوم األربعاء 2011/12/14 
مع  مشاركة  مجموعة  أفراد  أحد  من  بالعواطف  مفعمة  مناشدة  بعد 

»القطان« في الصيف لشعورهم بأنه رمبا لم نعد نذكرهم. عندئذ فكر 
على الفور صديقي وزميلي الرائع نادر وهبة الذي يعمل في »القطان« 
بأن املشروع الذي نشارك فيه يجب أن ميتد من القدس إلى أريحا مع 

قليل من التغيير في الوقت.

سوف يكون تالميذ الصف أطفااًل بسن 7-9 سنوات، ويكون فريق 
فني  يوسف،  يساعده  الكاميرا  ومعه  – خالد،  هناك  جميعه  القطان 
وصديقي  املتألق  االتصال  ورجل  الباحث  بصفته  نادر  الصوت. 
بالطبع، كفاح الذي بقي طويال ًمترجمي الفوري، ويعرف  العزيز، 
ديفيس  ديفيد  مع  العمل  من  وثيق طوال سنوات  بشكل  العمل  أيضًا 

خالل سنوات اإلعداد ملدرسة الدراما.

قيل لي إن مدرسة أريحا صغيرة جدًا، وأن لديها 30 طفالً من املنطقة 
سيحضرون. ترى ما الذي يستطيع أن يعلمه معلم إجنليزي معطاء في 

مثل هذه الظروف، ويتجنب وسمة الكولونيالية بأي اسم آخر؟

يوظفون  املنطقة  لدعم معلمني في  القطان  أن فوضتني مؤسسة  ومنذ 
عباءة اخلبير والدراما في التعلم، وأنا أفكر باالحتماالت:

ماذا بشأن سياق فكتوري يدور حول أطفال في مداخن؟ رمبا ال. «
ماذا بشأن منظمة سرية توزع املياه من بئر سرية في الصحراء ألي  «
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شخص يحتاجها في املنطقة؟ )بعض االحتماالت كما أعتقد تبدو 
صحيحة ... لكن ...(.

ماذا بشأن مغامرة كبيرة؟ أجعل تالميذ الصف يرسمون ما يحبون  «
أن يعرفوا عنه أكثر، وننطلق من هناك؟ هذا سيكون األكثر كشفًا 
كفيلم من شأنه أن يجتذب احلدث برمته – لذلك من األفضل لي 
أن أظل منشغاًل. هذه الطريق متتلك احتماالت أفضل كما أعتقد، 
وهواجسهم.  الصف  تالميذ  أفكار  على  يقوم  سوف  العمل  ألن 
وسوف يتمّثل التحدي بالنسبة لي بقدرتي على القيام بأي شيء ذي 

جدوى مع تالميذ الصف بعد أن يكونوا قد أمّتوا املهمة.
عند  « فقط  أيضًا  مفاجئة  أو  سرية  خطة  لدي  تكون  أن  األفضل  من 

احلاجة ... سوف أعّد سياقًا في رأسي يتضمن صورة استيقظُت 
عليها هذا الصباح لغريب رأيته في الصحراء البعيدة، يلّوح بيديه 
في حركة عبور مقصود ثم يختفي. والوسيلة الدرامية تكون مفيدة 
الدور  وخارج  دور  في  معلم  إشراك  الضرورة  عند  استطاعت  إذا 
كوني  ولعل   »... مرات   3 الشخصية  رأى  الذي  »هو  باعتباره 
للعمل  الكثير  مينحني  اإلطار(،  مسافة  مفهوم  في  )كما  »مراقبًا« 
انطالقًا منه إذا كان تالميذ الصف في مزاج مستعدين فيه للغموض 
الشخصية لي،  نادر  قليل من احلظ، رمبا ميثل  والشغف ... مع 
في  كفاح  لي  يترجم  عندما  كثيرًا  اللغة  تدفق  ُيقاطع  لن  وبالتالي 
دور. سوف يضطر، بالطبع، إلى أن يترجم لغة »وضعية« املهمة. 
لذلك، فإن دورًا كاماًل ميكن أن يكون خيارًا جيدًا. أنا واٍع لقضايا 
الصف  أن  أتأكد من  بأن  أتذكر  أن  أيضًا  اجلندر هنا، ويجب علّي 
»ذكر/أنثى« ونحن  السلوكي من حيث  الصعيد  متامًا على  متناغم 
لفريق  باحلرج  القطان ذكوريًا  فريق  يتسبب كون  ما  نتقدم. وغالبًا 
القطان لسبب ما. وقد تستفيد امرأة من هذه الفرصة. سوف أرى.

أقرر عندما  الرابعة! سوف  أحببت فكرتي  أكثر  باألمر  وكلما فكرت 
فسوف   ، يدينْ بني  بأنهم  شعور  خامرني  فلو  الصف.  بتالميذ  ألتقي 
لبعض  مالئم  مزاج  في  كانوا  إذا  لكن  انفتاحًا،  األكثر  الفكرة  أختار 
النقاشات، عندئذ سوف أقّدم لهم الغريب، حيث يصعب علّي دائمًا 
اخلطأ  بالتجربة  تعلمت  فقد  التعليم.  في  جديد  وضع  إلى  أنتقل  أن 
األمور  وترك  األشكال  من  شكل  بأي  استعدادي  عدم  عن  الناجم 
حتدث كما هي! أستطيع أن أفكر من خالل تتابع العمل الدرامي إذا 
انتقلت للغريب، ورمبا مينح ذلك أيضًا تالميذ الصف مزيدًا من الرغبة 
لالستمرار بلحظة ما. أستطيع أن أتخيل نفسي اآلن معهم. اخلطوات 
لتلك  مماثلة  عالية  لهضبة  واملفاوضات. سوف أضع مخططًا  األولى 
من  ذلك  نني  ميكِّ وسوف  كبيرة«!  ورق  »قطعة  على  بأريحا  احمليطة 
تكامل  على  للحفاظ  نحتاجها  التي  واملسافات  الدرامي  اخليال  خلق 
التوترات الدرامية. )صديق أو عدو؟ ما هي اإلشارة؟ إلى أين تتراجع 
الشخصية  أن  أم  واملشاهدة  للذهاب  ما  حاجة  هناك  هل  الشخصية؟ 
بها، هذا  نفكر  تعالوا  الخ؟ بشكل ما،  قربا ...  أكثر  سوف تصبح 
يشبه إلى حد ما الصور في رجل اإلشارة، قصة الشبح للكاتب آر. 

إل. ستيفنسون(.

)إشارات(  إشارة  الصف  لتالميذ  يوضح  أن  نادر  من  أطلب  سوف 
املتعلقة  لألعراف  األولى  الثماني  القواعد  باستخدام  الذراع 
باإلشارات واملؤشرات، بحيث ميكننا أن نرى الشخصية أكثر قربًا عن 

رائع  جديد  )كتاب  األعراف.  بها  تسمح  التي  اإلبعاد  تقنيات  طريق 
من تأليف ستيغ إركسون اعتقد أنه بعنوان »االبتعاد لالقتراب أكثر«(.

معًا،  اخليالية  القصة  نبني  ونحن  األمر  في  نحقق  أن  نستطيع  عندئذ 
لذلك يجب أن أطلب من نادر أن ال يبتكر كثيرًا جدًا، بحيث يستطيع 
األطفال أن يخلقوا سياقهم اخلاص أمام أعيننا. نعم، فكلما فكرت 

بذلك أكثر، أحببته أكثر. وقد جاء هذا كحلم لي الليلة املاضية!

هكذا فقط.

إذن كيف جرت األمور؟

ينتظرنا،  الذي  لليوم  االستعداد  وقت  وهو   06:22 اآلن  الساعة 
حمام سريع وفطور )القهوة ضرورية!( ثم يأخذنا نادر الساعة 7:30 
أن  سمعت   .8:30 الساعة  تاكسي  إلى  نقلنا  بعد  أريحا  إلى  لنتوّجه 
املدرسة.  إلى  للوصول  وعرة  طريق  عبر  سيكون  الرحلة  من  جزءًا 

يجب أن أتذكر اصطحاب كاميرتي.

قلنديا. هذه هي  تقاطع  نقطة  أريحا عبر  باجتاه  متداعية  سلكنا طريقًا 
على  قراءة  بالفعل  وتستحق  السمعة  سيئة  اإلسرائيلية  التفتيش  نقطة 
احلقد  تكاثر  أردمت  إذا  اليومية  احلياة  تشبهه  ما  لرؤية  اإلنترنت  شبكة 
األحمر  اخلان  في  بدويًا  جتمعًا   8:45 الساعة  وصلنا  واالضطهاد. 
حيث تقع املدرسة. وبعد تأمل سريع من حولنا استطاع األطفال أن 
ينظروا صوب هذا الرجل الكهل الذي يصطبغ شعره باللون األبيض، 

ثم بدأنا العمل الساعة 9:05.

الفصل األول: قصة الغريب تُروى ...

شكرًا لله على حلمي!

لدي شعور بأنني لو حاولت أي شيء آخر لكنت قد ابتعدت خالل 
عشر دقائق مع طاقم فيلم خائب، وتركنا أطفااًل محبطني جدًا. فقصة 
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أين  إلى  الفور.  الغامض على  اللغز  أثارت دهشة كبيرة وبدأ  الرجل 
ببساطة من االختفاء فعاًل؟ كان  ميكن أن يكون قد ذهب؟ هل متّكن 
نادر محقًا متامًا في إشارته بأن خطتنا فّعالة. اقترح األطفال حااًل بأنه 
ال بد أن يكون قد رحل بقارب، أو اختبأ في كهف أو حتى في سيارة؟ 
إذن ماذا  بركان ...  بأنه اختفى أسفل  الطالب كان واثقًا متامًا  أحد 
بعد ذلك؟ حسنًا! كان لدينا بعض األشياء املثيرة للخيال متامًا بغرض 
الورق، والكثير  لفائف كبيرة من  لدينا  استخدامها في الصف. كان 
من العالمات )األشياء الداّلة( الغالية جدًا، ومقّصات وأقالم تلوين. 
ثم اقترحت أنه لرمبا نستطيع أن نرسم ما فكرنا به أيضًا؟ وخالل ثواٍن 
ُوّزعت األقالم على تالميذ الصف مبهارات للمشاركة الرائعة، وبدأ 
العمل على الرسومات. كنا جميعًا مندهشني من طاقة تالميذ الصف 
العمل  ُوثِّق  حظي  وحلسن  أيضًا.  االبتكار  على  وقدرتهم  وسرعتهم 
واألرشفة  األفالم  تصوير  في  خبيران  وهما  ويوسف  خالد  بفضل 
لـ«القطان«، حيث يجّسدان حلظة بلحظة مواد أرشيفية بطريقة منهجية 
مدير  وسيم،  أما  القادمة.  لألجيال  وتطوره  العمل  أثر  تقتفي  رائعة 
فقد  الالمع،  الدراما  ومعلم  التربوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز 
ذلك!  على  بدوري  أنا  أحسده  وكم  البداية،  منذ  املفهوم  هذا  جّسد 
وهو يقول أنه تعلم من أخطاء األيام املبّكرة في نيوكاسل ودورهام، 
ذاكرة  في  بولتون  وغيفن  هيثكوت  دوروثي  أعمال  ُحِفظت  حيث 
الذي  )اللقب  للبيب  الغريب  فيلم  في  ورمبا  فقط،  احلاضرين  الناس 

ُيشار به إلى الـ بي بي سي(.

أنا محاصر بعدم االبتسام طوال العمل! فقد كانت مهمتي أكثر قسوة 
أفكارهم  لرؤية  يتطلعون  كانوا  الصف  تالميذ  ألن  تصّورت،  مما 
األطفال  وكان  كفاح.  ُيترجمه  أن  يجب  كان  شيء  وكل  باملمارسة، 
يستجمعون بقوة ما يختزنونه من إبداع غير مستثَمر ويرسمون بطاقة، 

بدت كما لو أن لديهم عطشًا ال ميكن أن ُيروى، إلعطاء ما يتدفق منهم 
وسيلة للتعبير.

)علينا أن نتذكر أن »التدريس« ُينَظر إليه هنا في أغلب األحيان كواجب 
الصف  تالميذ  أن  من  التأكد  هو  للمعلم  الرئيسي  والواجب  ثقافي. 
يكتبون بلغتهم اخلاصة، وميكنهم أن يعبروا إلى حد ما عن بعض ما 
يكتبون باإلجنليزية ... وبينما هناك الكثير من الطرق املختلفة للقيام 
بذلك، فإن املعلمني لم يكن لديهم سوى طريقة واحدة فقط يعرفونها 
حتى اآلن: التعليم عن ظهر قلب والنسخ. وبالنسبة إلى الكثير من 
متحررة  املتحدة  اململكة  أجزاء  وبعض  أيضًا،  صحيح  هذا  البلدان 
بشكل مطلق من هذا التحديد ملوقف املتعلمني. أنا ال أطلق أحكامًا 
هنا، إمنا أعبر عن مشاهدات. ومع ذلك، من الواضح أن االستثمار 
عاتق  على  يقع  عمل  من  له  فيا  جدًا.  ضروري  املعلم  لتطوير  الالزم 

»القطان« والوزارة(.

الفصل الثاين: نحن نتحدث إىل »الرجل« ومثال آخر 
على أداة الوفرة- التقتري

خطوتنا التالية كانت أن نطلب من الرجل الذي التقيناه وأراد مساعدتنا 
أن يحل اللغز )نادر في دور كامل( ما هو رأيه باالحتماالت املتاحة. 
كانت  نادر  أسئلة  طرح  على  قادرين  الصف  تالميذ  جلعل  ومهمتي 
ذلك،  ومع  رسوماتهم!  عليه  يعرضوا  أن  أرادوا  فجميعهم  شاقة، 
املشكلة  له. وكانت  تفكيرنا  لتوضيح  أمرنا  تدّبرنا  رويدًا .. رويدًا، 
أنه ال يزال غير متأكد من فكرة رائعة لديه: ماذا لو ذهبنا جميعنا معه 
لنلقي نظرة حول املنطقة التي شاهد فيها الشخص، ومن ثم يستطيع 

تالميذ الصف أن يقّرروا ألنفسهم؟
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اعتقد األطفال اآلن أن هذه الفكرة عظيمة بحق. لكن املشكلة كيف 
نذهب إلى هناك؟ كثير من احلديث باللغة العربية، ومرة أخرى وجدت 
مرة  املجموعة.  حركة  متابعة  أحاول  وأنا  كبيرة  بصعوبة  أركز  نفسي 
أخرى وجدت نفسي وسط الفيلم في موقف ال يبعث على االبتسام! 
ما  على  مّطلعًا  أبقاني  الذي  كفاح  دائمًا  ينقذني  كان  احلظ  وحلسن 
الكبار ومواقفهم  لغة  املبادرة لتجسيد  توّليه زمام  إلى  يجري، إضافة 
على  الصحراء  في  هنا  إحداثها  الصعب  من  فاحلساسية  احلساسة. 
تعرضت  فقد  شرعية.  غير  إسرائيلية  ملستوطنة  فقط  واحد  ميل  بعد 
املدرسة للتكسير بالفعل على يد بعض املستوطنني الغاضبني مؤخرًا، 
نشاط  أي  بحثها عن  لدى  األطفال  أيضًا  األمن«  »قوات  أرهبت  كما 
بناء  )بالطبع  أوسلو.  اتفاقية  حسب  صارم  بشكل  ممنوع  دائم  بناء 
اآلن  القواعد  لكن  أوسلو،  اتفاقية  أيضًا حسب  مستوطنات محظور 
أيضًا »القوة حق«.  أفعل ما أقول، ليس كما أفعل، وكذلك  تبدو: 
تكون  أن  يعنيه  ملا  وضوحًا  أكثر  صورة  على  أحصل  بدأت  قد  كنت 
طرق  على  تقوم  حياة  يختارون  الذين  أولئك  وخصوصًا  فلسطينيًا، 

قدمية(.

الفصل الثالث: فكرة بالون مصطفى ...

مصطفى صبي متأّلق ذو طاقة كبيرة في الصف، وقد اقترح أن نذهب 
جميعنا إلى اجلبل بالبالون ثم توّجه فورًا إلى األقالم في الوقت نفسه 
أصدقائه  من  قليل  وعدد  هو  فمه.  من  الكلمات  خرجت  أن  مبجرد 
نرسمه!  ثم  شيئًا  نبتكر  نحن  بالتأكيد.  اآلن  الفكرة  ببالهم  خطرت 
وقد أصّر على قلب الورق برسوماتنا األولى )حلفظها ألن الورق له 
أيضًا-  اآلن  حتى  بكثير  أسرع  كنا  الكبار،  نحن  جميعنا،  وجهان!( 
جلبنا الورق لهم في ثواٍن هذه املرة، وبدأ احلدث الكبير لرسم البالون 
منوذج  بطريقة  جتري  كانت  اآلن  حتى  )األحداث  جدي.  بشكل 
وسوف   ،)Lesley Webb Model( ويب  لليزلي  الوفرة-التقتير 
أستخدمه على هذا النحو، لذلك أحاول إيجاد صورة لي وأنا أبتسم 

لو استطعت!(.

واالهتمام  العادية،  بعاطفتهم  املهمة  الصف  تالميذ  توّلى  وبينما 

الغرب،  ثروة  أتأمل  رحت  للتفاصيل،  احلقيقي  واالنتباه  بأنفسهم 
مفارقة  إلى  إضافة  مستوطنة،  من  بالقرب  هنا  املعيشة  وتوترات 
الذي كان ُيحذر استخدامه من جانب  املياه احلديدي احملمي  صنبور 
وما  املدرسة.  مكتب  من  أمتار  بضعة  يبعد  أنه  مع  الفلسطينيني، 
اعتقدت أنه ال ميكن التسامح معه فعاًل كان مشهد أنبوب مياه مجاري 
الصرف الصحي من املستوطنة غير الشرعية خارج نافذة غرفة املدرسة 
في  مبحكمة  فيها  للنظر  املدرسة  مستقبل  قضية  إحالة  ومنذ  بالضبط! 
القدس التخاذ قرار نهائي حول الهدم/التجريف أو غير ذلك في يوم 
إحساسًا  يثير  الطاغية  باملفارقات  اإلحساس  بقي  عيد امليالد 2011، 
املبدعني  األطفال  هؤالء  مع  أعمل  وأنا  داخلي  في  الشديد  باأللم 
التجربة  بحكمة  أشك  أيضًا  بدأت  كما  مدهش.  بشكل  األذكياء 
من  لنبدأ  الوقت  حان  قد  ورمبا  األحوال،  من  حال  بأي  اإلنسانية 

جديد؟

إن محاولة تخليص نفسي من هذا “القنوط”، اضطرتني إلى التركيز 
استخدمنا،  فقد  جديدة.  مرحلة  إلى  بالعمل  االنتقال  إمكانية  على 
لكن  األيقونية،  و)الرسومات(  الرمزية  )اللغة(  من  كاًل  اآلن،  حتى 
ليس التعبيرية )في هذه احلالة من خالل سلوكيات تخّيلية(. لذلك، 
سألت إن كان باإلمكان أن ننتقي من رسوماتنا بالوناتنا ونشق طريقنا 
طاقم  أفراد  أحد  االختفاء!  حادث  جرى  حيث  اجلبل،  طرف  إلى 
لكي  للصف  الغاز  خزانات  بعض  رسم  حالوة(  )ناصر  “القطان” 
في  “هيليوم”  العلمي  االصطالح  واستخدم  منها،  بالوناتهم  ميألوا 
طوياًل  حتدثنا  فقد  هذا،  أعرف  األطفال.  مع  لغته  وفي  الرسومات 
تقليدية خفيفة من  نتناول وجبة غداء  الله ونحن  بعد احلدث في رام 

احلمص واخلبز والسلطات.

لم يحصل في أي وقت من األوقات أن وجدنا أنفسنا في الهواء الطلق 
والرياح السريعة تأخذنا خارج الصف املسقوف إلى اخلارج احلقيقي 
باخلطوة  أفكر  جدًا  منشغاًل  كنت  أخرى  مرة  إثارة!  من  لها  يا   ...
تراني  أن  فقط  تستطيع  هيثكوت  دوروثي  ليت  أبتسم.  لكي  القادمة 
أو  بطريقة  االبتسام  “استمر في  لي  تقول  أن أسمعها  اآلن! )أستطيع 
بأخرى”!( ... لكن ال بأس بي ... وصلنا إلى أعلى اجلبل )ُتعرف 
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أيضًا بساحة مدرسة عادة ما ُتستخدم لكرة القدم( مع بعضنا، وشرعنا 
نبحث عن أدلة على األرض املغطاة باحلصى الذي يغلب عليه اللون 
يكتسب  كان هذا في وقت الحق  األبيض.  واللون  الغامق  الرمادي 

أهمية كبيرة.

الفصل الرابع: إميان تكتشف الباب يف اجلبل

دلياًل بني احلجارة ... هل  املشاكسات )إميان( رأت  الصبايا  إحدى 
عندما  ذلك  تلت  كهربائية  شرارة  آخر؟  شيئًا  رمبا  أم  كهفًا  ذلك  كان 
بأحجار  املرة  وهذه  بابًا،  يبتكرون  كانوا  الصف  تالميذ  أن  اكتشفت 
بيضاء. شكرًا لله أن كفاح استطاع أن ُيبقيني في الصورة حيث جتّندُت 
ملواكبة طاقة تالميذ الصف. لقد اكتشفنا مبكرًا مقبض الباب، وبجهد 
كبير رفعنا الباب احلجري وألقينا نظرة خاطفة إلى العالم السفلي ... 
نظرنا  وعندما  الواحد.  الفريق  ضمن  يتصرفون  الصف  تالميذ  كان 
نحو املدخل استطعنا أن نرى كل شيء! السفينة، السيارة، البركان، 
يحاولون  الطالب  كان  املرحلة  هذه  في  الباب.  بالطبع  كان  وكهفنا 
مساعدتي مبهارات اللغة اإلجنليزية. وما يدعو للخجل أن هناك الكثير 
أستخدمه حتى  أن  استطعت  ما  العربية )كل  بلغتي  مقارنة  األدلة  من 
اآلن “شكرًا” و”صباح اخلير” ... وأنا أحاول طوال ثالث سنوات. 
لو  بسهولة  اإلجنليزية  اللغة  األطفال  هؤالء  سيلتقط  كيف  أعلم  الله 
ُمنِحوا ُعشر الفرصة التي أتيحت لي لتعلم العربية. القنوط استحوذ 
هؤالء  أن  نفّكر  أن  باإلمكان  سيكون  كيف   ... أخرى  مرة  علّي 

األطفال املبتهجني، اجلادين والواثقني، ميكن أن يشّكلوا تهديدًا؟!

بشكل  الصور  خلق  نعيد  نحن  اخلامس:  الفصل 
آخر هذه املرة مبعاٍن إضافية

أشياء  خلق  في  تتمثل  كانت  اآلن  مجموعات  في  معًا  التالية  مهمتنا 
أخرى،  مرة  عنده  كانوا  الباب.  بخصوص  فعلنا  كما  األسفل  في 
حيث يحصلون على فكرة ويجعلونها تتحقق في جميع أنحاء املنطقة 
بركان!  ثم  سيارة،  ثم  برزت،  قد  لسفينة  جميلة  أشكال  احلجرية. 
كل شيء مت خلقه بدقة وتنظيفه من أي شيء داخل الشكل. لذلك، 
من  للخروج  الرجل  استخدمها  التي  األشياء  دقائق  خالل  لدينا  كان 
أرضه. فكرت مرة أخرى -هل يستطيع األطفال في اململكة املتحدة 

أن يستخدموا أيديهم وهي مغبّرة هكذا؟

كان ال بد أن أوقف األسئلة احملتشدة في رأسي- ثمة أشياء كثيرة جدًا 
حتدث في القصة.

)القادمون  عنا  يختبئوا  أن  اإلضافيني  البالغني  األشخاص  من  طلبت 
واالجتماع  للبحث  جديدة  فكرة  تقدمي  نستطيع  بحيث  اجلدد(، 
القيام  من  الصف  تالميذ  متكني  بخصوص  يائسًا  كنت   ... وهكذا 
احتاجوا فرصة فقط.  لكنهم  أمكن ذلك.  لو  بأنفسهم  بعمل حاسم 
برّقة  ليقنعوهم  اجلبل”،  في  “الناس  عن  يبحثون  ذهبوا  الفور  وعلى 
نساعد،  لكي  هنا  نحن  باألذى.  التسبب  يقصدون  وال  لطفاء  أنهم 
إشارة  أرسل  الذي  الرجل  أن  اعتقدنا  ألننا  األحوال،  من  حال  بأي 
كان بحاجة إلى مساعدة. أبِلغ تالميذ الصف على الفور أنهم محقون 



53 رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

أن تدفق الطاقة أعظم بكثير من إمكانية كبحها عن األطفال في هذه 
احلدث  كان  الدرامي”.  “اللعب  في  اكتسبوها  التي  األولى  التجربة 
واحدًا حتّول إلى خطة عمل صارمة جدًا، ومع ذلك فإن وعدًا بالعودة 
في شهر نيسان ليوم آخر مع صف آخر هو بحد ذاته نوع من التطور، 
وميكننا أن نفكر من خالل تأثير أكثر عمقًا مبجموعة من األنشطة للمرة 
إلى  استنادًا  الركام  من  كومة  تكون  رمبا  املدرسة  أن  تذكروا  القادمة. 
احلال  كان  ولو  القدس.  في  امليالد  عيد  يوم  سيصدر  الذي  احلكم 
الطالب  من  أخرى  مجموعات  إيجاد  على  مصممون  فإننا  كذلك، 
يستطيعون أن يعّلمونا كيف يصنعون معنى للحياة من خالل األحداث 

الراهنة.

نهاية الفصل الثامن واجمللد األول للغريب أسفل 
اجلبل

إذن، ماذا بخصوص املرة القادمة؟ لنفترض أننا سنواصل؟ مثل هذا 
باللهو  فكروا  باألسد.  العناية  بتحدي  بدأنا  لو  منتلكه  أن  ميكن  اللهو 
التعلم  إلى  باإلضافة  اجلبال،  أسفل  األرض  نبتكر  أن  ميكننا  أيضًا، 
الغذاء،  تكاليف  الغذاء،  كمية  العمق،  ومفاهيم  الرياضيات   ...
اإلبحار  الضوء،  مصادر  ومسألة  العلوم  يوميًا،  ُتؤكُل  التي  الكمية 
بقارب في البحر امليت، البحر األحمر، البحر املتوسط، فكروا أيضًا 

باجلغرافيا.

فكروا مبثل هذه التجربة التعّلمية الغنية لنا جميعًا، ومثل هذه الفرصة 
لرواية قصص حتتاج إلى من يقّصها ويتذّكرها وُيفّعلها بشكل أو بآخر.

ميكنكم رؤية مزيد من الصور عن هذا احلدث على:

www.mantleoftheexpert.com
www.qattan.org

www.others

لوك أبوت - مركز “القطان”
رام الله - فلسطني، 15 كانون األول 2011

ترجمة: عيسى بشارة

بشأن ما طلبه أحد البالغني الكبار ما إذا كان ميكنهم التعامل مع األسد 
الذي كان هائجًا في مكان قريب داخل اجلبل!

بني  ُوجدت  لألسد  قطع   6 السادس:  الفصل 
احلجارة، األوىل من أروى ...

بعناية واهتمام  الساق )حجارة بيضاء مصنوعة  أواًل، وجدت أروى 
صنعها  التي  اخللفية  الساق  ثم  الساق(  انحناء  تفاصيل  حتى  كبيرين 
ثم  األسنان،  ثم  ضخم(،  )حجر  الرأس  ثم  مماثل،  بتصميم  أحمد 
أنحاء  مختلف  في  األسد  أجزاء  يجد  كان  منهم  واحد  كل  اجلسم. 

املكان!

يا لها من أرض غريبة ... أيقنا عاجاًل أننا خلقنا األسد كله وحلسن 
احلظ كان نائمًا. وقت جيد لقتله اآلن، ألنه “ال حول له وال قوة”، 
العلوم  فريق  أيضًا.  يوافقن  البنات  األوالد.  من  كثير  يقوله  ما  هذا 
أن  ميكن  التي  العلوم  حجم  انظروا  البالغة.  باإلثارة  يشعر  خاصتنا 

نستغلها هنا ... أجزاء جسم، أعضاء، أنواع حدائق حيوان.

وحوش  قتل  على  معتادون  األطفال  أن  أخرى  مرة  نتذكر  أن  )يجب 
والقطط  والنسور  الذئاب  وكذلك  شوهدت  قد  فالضباع  مفترسة، 
تهاجم  مخلوقات  احليوانات  هذه  فكل  املثال.  سبيل  على  البرية، 

وتلتهم املاعز واخلراف حديثة الوالدة(.

الفصل السابع: لوك يبحث عن الذهب )أخريًا(

إن عملي العبقري الذي أستطيع أن أزعمه لهذا اليوم كان يتمّثل في 
توجيه أسئلتنا املرتبطة مبصير األسد بالنسبة إلى الناس أسفل اجلبال. 
نسأل  أن  إلى  بحاجة  أننا  على  مصرًا  األمام  نحو  التقّدم  واصلُت 
باألسد.  متامًا  يفعله  أن  أراد  الذي  ما  قصتنا،  في  املذعور  الشخص 
اكتشفنا  بدورنا  ونحن  بالعربية،  يحدث  ذلك  جعل  في  كفاح  ساعد 
أن الشخص أرادنا أن نأخذه إلى حديقة حيوان، لكن في تلك اللحظة 
لم يكن مثل هذا املكان أسفل اجلبال ... حسنًا! بالطبع كان اجلواب 
لدى تالميذ الصف ... نأخذه عند عودتنا إلى أرضنا ثم نبني حديقة 

حيوانات أسفل اجلبال في وقت الحق!

وهكذا حملنا األسد وهو نائم، وأخذنا بالوناتنا عائدين إلى البيت 
وقد متتعنا بقسط نستحقه من الراحة إلى أن بدأ العمل مرة أخرى. 
التاكسي من رام  الغداء، وأسُتدعَي سائق  كنا مستعدين الستراحة 
أن  القول  من  خِجاًل  لست  ساعة.  نصف  خالل  معنا  ليكون  الله 
ولعل  سابقًا.  قلت  كما  أساسي  بشكل  بعمق  علّي  أّثرت  اخلبرات 
املسؤول  املعلم  ِسجّل  أجل  من  بها  قمنا  التي  الكتابة  في  التفكير 
أخرى  مرة  جتاربنا  لرواية  الفرصة  منحنا  قد  والعربية  باإلجنليزية 

بطريقة مختلفة.

مع  العميقة  التعّلمية  التجارب  مئات  افتقدت  أنني  بالتجربة  عرفت 
أكثر  االعتبار  بعني  آخذًا  والتأمالت،  النقاشات،  ناحية  من  التالميذ 
شعرت  ولألمانة،  أعمالنا.  حول  بعمق  والتفكير  التضمينات  قلياًل 
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