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ريتشارد  ريديتش  في  ودرو  مدرسة  في  واملدير  الدراما  مدرب  نستضيف  املقابلة  هذه  في 
اعتماده  خالل  من  فيها،  عمل  التي  املدارس  تطوير  في  جتربته  حول  معه  للحديث  كيرن، 
على التعليم املبني على توظيف الدراما، ومن خالل البناء املشترك والتطوير البناء، حيث 
يؤمن بأن »اإلبداع ال ُيبنى في غرفة الصف، بل في املدرسة كلها وما وراءها«، ولكن أهمية 
أي تطوير وجدواه مرتبطة مبدى انعكاسه على ما يحدث في غرفة الصف، فاملعيار األول 

واألخير هو كيف نحسن التعليم الصفي ونفّعل نتائجه.

املشاركة  أهمها  من  التوجهات،  من  مجموعة  على  يعتمد  فإنه  الطريقة،  بخصوص  أما 
السلطة  مركز  ونقل  واالستكشاف،  لالستقصاء  األقصى  والتوظيف  البناء،  في  اجلماعية 
إلى  كمدير(  )نفسه  القائد  من  الصالحيات  وتوزيع  ومعلمهم،  للطالب  الصف  غرفة  في 

املدرسة.

وقد متت هذه املقابلة في جرش أثناء مشاركة كيرن في تعليم املعلمني الفلسطينيني والعرب 
الدراما في سياق تعلمي«، وقد كانت  »املدرسة الصيفية«  ضمن مستوى السنة األولى من 
هذه املشاركة هي األولى له، ولكنه كان قد حضر قبل ذلك إلى فلسطني وتشارك مع معلمة 
في  فلسطينيني  معلمني  واستضاف  الوردية،  راهبات  مدرسة  في  أسبوع  ملدة  فلسطينية 
مدرسته، وقد تأثر كثيرًا بهذه التجربة وكتب عنها، وعاد بعد ذلك ليشارك لوك أبووت في 
تدريب معلمات رياض األطفال على نهج عباءة اخلبير في رام الله، ضمن مشروع تطوير 

قدرات مربيات الطفولة.

الرسمية  السياسات  تغير  التغيير عن طريق  أن حتقيق  ريتشارد على  أكد  املقابلة،  وفي هذه 
من  يعانون  الطالب  نترك  أن  العدل  من  وليس  وقت،  إلى  ويحتاج  دائم،  تتبع  إلى  يحتاج 
وطأة التعليم التقليدي تذرعًا بعدم معرفة املسؤولني للتعليم اجلديد، أو تفهمهم له، وقال 
إنه دائمًا يخاطب مسؤولي التعليم في بلده: أن تقولوا لنا ماذا ينبغي أن نعلم مقبول، ولكن 

دعونا نقرر كيف نعلم.

لنكن أحرارًا عندما يتعلق 
األمر بكيف نعلم
)مقابلة مع ريتشارد كرين(

مقابلة

ريتشارد كيرن
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• »الدراما في التعليم«، كجزء من تواصل احلوار ولنشرها في • في نهاية مشاركتك في املدرسة الصيفية يسعدنا أن جنري معك هذا اللقاء حول 
مجلة رؤى تربوية. بعد الترحيب بك نسأل عن سيرة اخلبرة التي كونها ريتشارد في مجالي توظيف الدراما في التعليم وتوظيف اإلدارة املدرسية 
كفاعلية لتطوير احلالة املدرسية بشكل ينعكس في املرايا الصفية على صورة تعليم اجتماعي بنائي تفاعلي، كيف حتب أن تعرف القراء بسيرتك 

الشخصية؟

شعورًا إيجابيًا يدفعهم للتصفيق ألوالدهم، لكن أعتقد أن العملية 
التي كنا منر بها للوصول لتلك اللحظة كانت تكون أوتوقراطية.

صغيرة،  قرية  في  ملدرسة  مديرًا  أصبحت  عندما  األشياء  تغيرت 
وملا  تغلق،  أن  وشك  على  كانت  املدرسة  كون  كبير؛  حتٍد  وهذا 
عباءة  »نهج  حول  معهم  حتدثت  املدرسة،  إلى  املفتشون  جاء 
عنه،  قرأت  شيء  مجرد  املوضوع  كان  الفترة،  تلك  في  اخلبير«. 
ولم أدرسه بعد، وبطريقة سارة جدًا قال املفتش: »هذه املدرسة، 
كما لو أنها لوحة خاوية، وبدأنا الرسم على هذه اللوحة اخلاوية، 
أبوت عبر  الزيت، حتدثت مع لووك  ألوان  منزج األلوان، نشتري 

الهاتف، وبدأت األشياء من هناك.

بعد  أنه  أبدًا  أتخيل  أو  أتصور  لم  املدرسة،  تلك  دخلت  عندما 
مضي 6 سنوات، سأكون موجودًا في األردن هنا، أشارك خبرتي 
التي  التجارب  أبث  أن  أو  الصيفية،  املدرسة  طالب  مع  وجتربتي 
أثرت على حياتي، والناجتة عن زيارتي ملدينة رام الله. وبهذا أقدم 

ان. الشكر والتقدير لـلوك أبووت ولـمؤسسة عبد احمُلسن القطَّ

فلم  « التعليم،  أو  الدراسة  عبر  ليس  السيرة  هذه  أغلب  حدثت 
كنت  أنني  حتى  أدرسها،  ولم  بالدراما،  مختصًا  شخصًا  أكن 
الدراما  تعني  أن  الضروري  من  أنه  يعتقدون  الذين  الناس  من 
األداء، والعرض، فالدراما في التعليم هي الشيء الذي تعلمته، 
الذي  اخلبير«،  »عباءة  بنهج  يعرف  ما  حتت  استخدمه  وأصبحت 
على  قادرين  الطالب  ألجعل  املاضي؛  في  استخدمته  قد  كنت 
سهولة  أكثر  أخرى،  أدبية  نصوص  أو  »شكسبير«،  عالم  دخول 
كان  شيء  ال  لكن  عشر،  واحلادي  العاشر  لصفوف  ندّرسها  التي 

مرتبطًا باملنحي البنائي التشاركي.

في البداية وطوال الوقت، كان عملي في الدراما مرتبطًا باألدب، 
أعمااًل عدة داخل غرفة  للمنهاج، طبقت  الدراما عابرة  ولم تكن 
الصف، وكانت تلك األعمال أدائية، أي تنتهي بأداء مع األطفال، 
كان دائمًا العمل ينحى منحى تنقية العرض النهائي من األخطاء، 
ومع التأمل الذي أصبح عندي بعد سنوات عدة، متكنت أن أتأمل 
وأرى أن هذا العمل يضغط على األطفال، أي يكون ضاغطًا على 
لديهم  ويولد  األهل،  ترحيب  يالقي  دائمًا  كان  واملنتج  قدراتهم، 

• هل ميكنك أن حتدثنا أكثر حول جتربتك في تطوير املدرسة من خالل اإلدارة القائدة واملشاركة، ومن خالل بناء فريق من املعلمني يؤمنون بالتعليم •
البنائي التشاركي وتوظيف نهج عباءة اخلبير؟

تركت املدرسة اآلن، وهي من املدارس املعروفة بأعلى مستويات  «
به  أقصد  ال  التحصيل،  عن  أحتدث  وعندما  املنطقة،  في  حتصيل 
أو  املشترك،  والبناء  التعاون،  أقصد  االمتحانات،  نتائج  بالضبط 
الذي نطلق عليه املنهاج اخلفي، وهذه طبعًا أشياء ال ميكن قياسها، 
وهذا أيضًا مما ال تعطي احلكومة أو املسؤولني اعتبارًا له، أي ما لم 

تقم له السلطات أي اعتبار.

وبعد أن تركت هذه املدرسة، ُطلب مني أن أقود مدرسة أكبر من 
مديرًا  املدرسة  هذه  جتد  أن  إلى  أشهر،  ثالثة  ملدة  املدرسة،  تلك 

جديدًا لها، وكانت ظروف هذه املدرسة تختلف كليًا عن ظروف 
وتدعمه  عام  سكن  فيها  منطقة  داخل  وكانت  القرية،  مدرسة 
الدولة، وهذا دليل على أن الوضع االجتماعي للعائالت متفكك، 
فاآلباء غالبًا في السجون، ونسبة املدمنني على الكحول مرتفعة، 
»إن  معناه:  ما  لي  قال  املغادر  فاملدير  فيها،  املخدرات  تنتشر  كما 

عباءة اخلبير لن تكون منهاجًا صاحلًا ملثل هؤالء األطفال«.

مع  اخلبير  عباءة  تصلح  ملاذا  سؤال:  ذهني  في  طرأ  اللحظة  تلك  في 
أطفال الطبقة املتوسطة، وتفشل مع أطفال الطبقة العاملة احملرومة؟ 

ورسالته للمديرين هي أن ال يكونوا من الذين يتركون على مقاعدهم في املكاتب آثار مؤخرات ضخمة؛ وهذا ألنهم يجلسون طوياًل على مقاعد 
اإلدارة، عليهم أن يخرجوا من مكاتبهم، وينخرطوا مع الطالب، أو أن يبحثوا عن وظائف من نوع مختلف، فهم مديرون وليسوا قادة.

وفي وصفه لتجربة التبادل وعمله ضمن السياق الفلسطيني، قال: على مدخل مدرستنا صورة كبيرة لزوارنا الفلسطينيني، في وسط الصورة كل 
األطفال، وهذه الصورة تصبح منطقة احلديث لكل زائر يزور املدرسة، وأنا شخصيًا اكتسبت الكثير من العمل في مدينتي رام الله والقدس، كانت 

فرصة لي ألعمل في الثقافة التي كانت غريبة متامًا عني، وفي البيئة التي لم أكن معتادًا عليها.

مالك الرمياوي
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يكون  أن  يجب  احملرومني،  األطفال  »إن  لي:  يقول  وكأنه  لي  بدأ 
ومساعدة  بالتعاون  ولكن  طبية،  وصفة  كأنه  وصفي؛  منهاج  لديهم 
طاقم املعلمني واإلداريني واألهل وفوق اجلميع األطفال«. أثبتنا خطأ 
يتمتع مبستوى عال،  فالكثير منهم  املدير،  العبارة، وخطأ ذلك  هذه 
والكثير من املنهاج يتم إيصاله من خالل عباءة اخلبير. رأينا تأثيرات 
واضحة وملموسة على نوعية الكتابة التي ينتجها األطفال، وكذلك 
على  كـ«طاقم«،  املشاكل  وحل  التعاون  على  وقدرتهم  انخراطهم 
الرغم من كون األطفال لديهم نوع من أنواع املقاومة الناجتة عن طبيعة 
التي  لنوعية احلياة  تتحول  نفسها  املقاومة  حياتهم االجتماعية، وهذه 
بتعلمهم،  يستمتعون  أصبحوا  أنهم  أعنيه  ما  املدرسة،  في  يحيونها 
الشرطة  في  للمدرسة. مسؤول  قيمة وغرضًا وغاية  يرون  وأصبحوا 

احمللية قال لي ذات يوم: »إن قيمة العمل في املدرسة -في األولوية 
األولى- ليست راسخة في نتائج االمتحانات، وعندما يصبحون في 
السادسة عشرة،  في  احلادي عشر وال حتى عندما يصبحون  الصف 
مع  تفاعلهم  طريقة  هي:  املدرسة  لهذه  احلقيقية  النتائج  أن  نعتقد 
املكان، طريقة توجهاتهم جتاه املكان، وهذا هو أقصى ما نراه كـ«قيمة 
للتعلم«، وأخالقيات املدرسة، وهذا هو نفسه الذي جاء بي إلى هنا، 
التبادل،  مشروع  في  وانخراط  الله،  رام  في  متميزتني  جتربتني  بعد 
التجربة  هذه  األردن.  في  والعمل  هنا،  إلى  مجيئي  بفرصة  متسكت 
فريدة من نوعها لكل املنخرطني فيها، وال أعتقد أنه يوجد برنامج من 
هذا النوع مخصص للفنون، في أي مكان في العالم، حيث يجتمع 
أناس ذوو أفكار وتفكير جيد ويتبادلون التجارب والقيم والتدريب.

• أريد أن أعود واسأل عن بعض اجلوانب التي ال بد أن نركز عليها. في اجلواب األول، يوجد الكثير من املعطيات التي أحب أن أسأل عنها، أهمها عن •
أثر دور املدير على نوع التعليم في املدرسة، وعن مشروع التطوير الشامل للمدرسة، ماذا تستطيع أن تقول عن سبل تطوير توجهات املديرين نحو 

الدراما في التعليم؟

أعتقد أنهم بحاجة ألن يروا األفضل، والفرق الذي قد يحدثه  «
مثل هذا األثر على املعلمني. الكثير من املعلمني الذين يعملون 
في مدرستنا قالوا: إن العمل بهذه الطريقة هو محرك لـ »املنهاج 
في  التعليم  على  تأثيرًا  ويحدث  »التقليدي«،  أو  التوصيفي« 
لنا  تقولوا  أن  احلكوميني:  للمسؤولني  أقول  ودائمًا  مدرستنا 
كيف  نقرر  دعونا  ولكن  مقبول،  أمر  فهو  نعلم  أن  ينبغي  ماذا 

نعلِّم.

أعتقد أن الكثير من املديرين يجب أن يستغلوا هذه الفرصة، وهذا 

القوة خللق تعليم بديل. في كثير من مواقع العمل في  النوع من 
توليد  لكن  املسؤولني،  من  تصريح  إلى  بحاجة  نكون  إجنلترا، 
تتبعًا وعماًل طويلي  يتطلبان  التربوية وتغييرها رسميًا  السياسات 
قانون  مدرستنا  في  ذلك.  نتحدى  أن  ينبغي  أحيانًا  لكن  املدى، 
غير مكتوب، ولكنه يحكم عملنا بشكل ضمني، وهو ما الذي 
التلقني  ألسلوب  سمحنا  إذا  ألنه  لألطفال،  أكثر  نفعله  أن  ميكن 
أن يحكم حياتنا الصفية، فأي رسالة سنقدمها للطالب؟ رسالتي 
أن  الروعة  في  غاية  سيكون  أنه  الفلسطينيني،  للمدراء  باختصار 

نراهم في املدرسة الصيفية.

• أعتقد أن وجود مديرين في املدرسة الصيفية هنا أصبح ضروريًا. ال أعرف ما ميكن تقدميه لهم في هذه الفترة. في املجمل املديرون عندنا ال يعّلمون، وهذا •
غريب جدًا، وإذا لم يكن معهم خبرة في التعليم املباشر، كيف ميكن احلديث معهم من هذا املوقع للدخول إلى تعليم مختلف يوظف الفنون والدراما. 

أريد أن أسألك كونك مديرًا، كيف تشجع املعلمني من أجل أن يتمكنوا أو أن يذهبوا لهذه املواقع إذا كانوا جددًا على املستويني اإلمياني واملهني؟

بها،  « عملت  التي  باملدارس  محظوظًا  كنت  البداية  في  أنني  أعتقد 
والر«،  »كلور  مدرسة  في  املعلمون  للتغيير.  ناضجة  كانت  ألنها 
الدراما  متفوقًا، وإضافة  جميعهم معلمون جيدون، بعضهم كان 
كما  البسيط  الشيء  كان  عظماء،  معلمني  منهم  جعل  التعليم  إلى 
وأن  كمعلمني،  ألمتعتهم  جديدة  أمتعة  نضيف  أن  هو  أخبرتك 
جنرب ذلك، وإذا ما ارتكبنا خطًأ، فنتعلم منه. وهي السياسة ذاتها 

التي ميكن أن نتبعها مع األطفال؛ أي الفلسفة ذاتها.

إن األفالم األفضل التي مت إنتاجها يجب أن تكون وراءها مادة خام 
طويلة، وساعات طويلة من التصوير املوجودة في غرفة التحرير، 
أولية؛ أي  التي يكون منها نسخ  للروايات اجليدة  بالنسبة  وكذلك 
أكثر من نسخة أولية، كذلك ما يتعلق باألفالم التي قد حتتوي على 
لها  التي  اجليدة  األغنية  مع  احلال  وكذلك  تريدها،  ال  زائدة  مادة 
أكثر من مقام؛ أي مقامات كثيرة جربت وفي النهاية لم تستعمل، 

فتوجهي العام هو لنجرب، وسأعمل جلانبكم داخل غرفة الصف، 
لكن دون أي نوع من الضغوط.

يالحظوا  أن  املديرون  ويستطيع  حتدث،  األشياء  النهاية،  في 
الفرق الذي يطرأ على األطفال، وأن يروا استقصاء، وتعاونًا، 
الفريق،  من  جزءًا  ليصبحوا  القيادة  في  موقعهم  عن  ويتنازلوا 
ينتجه  الذي  العمل  نوعية  في  تغير  لرؤية  يقودهم  ما  وهذا 
التأثير  على  قادر  العمل  هذا  أن  أعتقد  أكن  لم  لو  الطالب. 
كنت  ملا  واملعلمني  األطفال  من  كل  على  الصفية  املمارسة  على 
في  مقاعدهم  على  يتركون  املديرين  من  الكثير  ذلك.  فعلت 
املكاتب أثر مؤخرات ضخمة؛ وهذا ألنهم يجلسون طوياًل على 
وينخرطوا  مكاتبهم،  من  يخرجوا  أن  عليهم  اإلدارة،  مقاعد 
مع الطالب، أو أن يبحثوا عن وظائف من نوع مختلف، فهم 

مديرون وليسوا قادة.
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• نعرف أنه كانت لك مشاركة فاعلة في برنامج التبادل بني مدارس فلسطينية وبريطانية، ماذا عن هذه التجربة التي وصفتها بأنها عابرة للحدود، وما •
طبيعة جتربتك في برنامج التبادل، وكنت قد وصفتها بأنها جتربة غنية جدًا، ونحن نقدر كم كان دورك مفيدًا فيها؟ فكيف ترى الرؤية املستقبلية لهذه 

التجربة: جتربة مدرسة الدراما في جرش، برنامج التكون املهني في فلسطني الذي ميثل مشروع التبادل جزءًا منه؟

عملنا معهم سويًا، وهذه الصورة أصبحت محط اهتمام كل زائر 
يزور املدرسة، فإذا كان لتجربة واحدة أن تخلق كل هذا التأثير، 
فما بالك لو تكررت مثل هذه التجارب، فإن األمر سيحقق نتائج 
الفتة في اململكة املتحدة وفلسطني. أنا شخصيًا اكتسبت الكثير 
من العمل في مدينتي رام الله والقدس، كانت فرصة لي ألعمل 
في ثقافة غريبة متامًا عني، وفي بيئة لم أكن معتادًا عليها، لكن 
قدرة  أكثر  وشخصًا  أفضل،  إنسانا  مني  جعلت  التجربة  تلك 
على التسامح والتفاهم؛ ألنها سمحت لي أن أرى عاملًا يختلف 
كثيرًا عن العالم الذي عشت فيه، وأطفااًل ومراهقني متشابهني. 
التبادل هذه قد تركت أثرها وانطباعها على  آمل أن تكون جتربة 
املعلمني الذين جاءوا وزاروا اململكة املتحدة، فمثل هذه التجربة 
ينبغي أن يكون لها تأثير، وأمل أن يستطيع آخرون أن يعيدوا هذه 

التجربة ويغتنموا فوائدها.

مكافئ  « أي عمل خيري  أو  أي شيء خيري  إجنلترا  في  يوجد  ال 
املمولني  بعض  هناك  القطان.  احملسن  عبد  مؤسسة  تفعله  ملا 
املدارس،  بعض  متويل  يحاولون  الذين  التجارة  في  املنشغلني 
عبد  مؤسسة  مع  األمر  لكن  جدًا.  صغير  نطاق  على  فقط  وهذا 
املعلمني  من  اآلالف  هناك  أن  إذ  مختلفًا،  يبدو  القطان  احملسن 
مدعاة  شيء  وهذا  املؤسسة،  مع  املباشر  بالعمل  انخرطوا  الذين 
مع  كان  نوفره  أن  استطعنا  ما  أكثر  املتحدة  اململكة  في  للفخر. 
مجلس الفنون، الذي شاركنا في بعض العمل اجليد، ولكن كان 
على نطاق ضيق وصغير، في حني أنفقت مبالغ طائلة من املال 
لتمويل نظام مكافآت في املدارس، دون أي شرعية أو استدامة 
باالجتاه  يتجه  يبدو  ما  على  »القطان«  فعمل  ما،  أثرًا  تترك  قد 
من  لزوارنا  كبيرة  صورة  مدرستنا  مدخل  على  لذلك.  املعاكس 
الذي  األطفال  كل  الصورة  وسط  وفي  الفلسطينيني،  املعلمني 

من تدريب في مدرسة قطنة ضمن مسار التكون املهني.




