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اجلماليات والتعليم

نصوص هذا امللف في جوهرها تشتغل على فكرة اإلبداع، الفن، الطفولة، العدالة، احلياة ...، ففي نص استثنائي للشاعر اإلسباني لوركا ترجمه 
الصديق الشاعر أحمد يعقوب، املقيم في غزة، عن اإلسبانية بعنوان »اللعب ونظرية الـ »دويندي«، يهدي املترجم النص إلى »أطفال فلسطني الذين 
ينولدون في موسم السراب واخلراب، علهم يقرأون لوركا ذات يوم، بحبٍّ وطمأنينٍة وسالم«. قد يتناسب هذا اإلهداء متامًا مع نشر هذا النص في 
هذا الوقت بالذات الذي لم تترك طائرات F16 مكانًا في قطاع غزة إال وقصفته، وأدى ذلك إلى قتل وجرح عشرات األطفال الذين لن يكون ألمنية 
أحمد يعقوب أن تتحقق، فرمبا أطفال آخرون لن يأتيهم املوت على حني غرة قد يتمكنون من قراءة نص لشاعر إسباني اغتالته امليليشيات الفاشية التابعة 
للجنرال الديكتاتور »فرانكو«. لوركا أيضًا يختتم نص الدويندي الذي ميكن ترجمته بروح اإلبداع بقوله: »الدويندي ... أين هو الدويندي؟ من 
القوس الفارغ مير هواء معدني، بحيث ينفخ بإصرار فوق رؤوس األموات، في البحث عن مشاهد جديدٍة ولكناٍت مجهولة، هواٌء برائحة لعاب طفل، 

بعشٍب متجعٍد وخماِر »ميدوسا«، التي تعلن التعميد الدائم لألشياء املبتدعة لتوها«.

أما في دراسة عميقة عن اخليال والذات لدى املسرحي إدوارد بوند، فيكتب بيل روبر »ومن أفكار حول ما بعد احلداثة )بوند، 1991( وحتديدًا في 
تعقيب على مسرحيات احلرب )بوند، 1991(، وكذلك في الطفل الدرامي )بوند، 1993(، فقد اسُتكِشفت فكرة البراءة الراديكالية أو حق الطفل 
في أن يكون في العالم، أن يكون في بيت في العالم« وبالنسبة »للعالم أن يكون بيته: نحن ُولدنا على الصعيد الراديكالي بريئني، ال حيوانيني وال 

إنسانيني. نحن نخلق أنسنتنا ألن عقولنا تبدأ بالتفكير في غرائزنا« )بوند، 1991: 251(.

هذا مظهر أساسي لإلنساني، شيء يجلبه الطفل إلى العالم، وهو األصل التطوري للقيمة واملعنى الذي يأتي، مثلما ينمو الطفل ويدخل املجتمع األكبر، 
ر إلى مفهوم للعدل. »فمفهوم العدل هو األساس الذي ينبغي أن يكون عليه العالم، وينبغي على اخليال أن يكون فاعاًل من أجل ذلك«. حيث يأتي لكي ُيطوَّ

ويتضمن امللف مادتني مهمتني في مجال توظيف الدراما في التعليم؛ األولى بعنوان »ما هو موضعي؟« وهي تشتغل على عالقات القوة بني املعلم 
والتالميذ فيما يخص األدوار التي يلعبها املعلم، وكيف ميكن للمعلم أن يعيد توزيع القوة والسلطة بينه وبني تالميذه، فيما يفسح مجااًل ملساءلة الواقعي 
واالجتماعي، في حني تتكون املادة الثانية من ثالثة فصول من كتاب بعنوان »التمثيل في حجرة الصف«، ألحد أهم رواد الدراما في التعليم غيفن 

بولتون، وهذه الفصول الثالثة تركز على اللعب والدراما وممكناتهما في تعلم حيوي وفعال وحر ومعبر.

كما يتضمن امللف مادة أولية كتبتها حول نظرة األطفال للعنف من خالل قصصهم ورسوماتهم، وهذه القصص جميعها تتعلق بالنكبة التي حلت على 
الشعب الفلسطيني في العام 1948، أربط فيها بني ذاكرة الكبار ورواياتهم للصغار، وكيف تتجلى هذه الذكريات املروية عبر قصص ورسومات تشتغل 

على الذاكرة من ناحية، وعلى تأويلها من ناحية أخرى، بسردين متضافرين؛ كالمًا ورسمًا.
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