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عزيزي املعلم،1

اأكتب اإليك لأنني اأرى اأن عليَّ فعل هذا. لقد وجدت الوقت 
جداً،  وُمعب�أً  جداً  وُمهداً  جداً  ُمكثفً�  �سويً�  اأم�سين�ه  الذي 
علقت  التي  الأ�سئلة  بع�ض  معي  اأحمل  اأن  عليَّ  حتتم  بحيث 
دون اإج�بة. رمب� يكون هذا الأمر قد ح�سل معك اأي�سً�، ورمب� 
يل  �ستبعث  رمب�  اأو  اأن�،  اأفعل  كم�  الردود  بع�ض  يل  �سرت�سل 

ببع�ض الأ�سئلة!

م� زلت اأحتفظ بذكري�ت قوية من الأي�م ال�سبعة التي اأم�سين�ه� 
�سي�ق  يف  الدرام�  ال�سيفية:  املدر�سة  �سمن  العمل  يف  �سويً� 
تعلمي، التي نظمه� مركز القط�ن للبحث والتطوير الرتبوي 
يف موؤ�س�سة عبد املح�سن القط�ن يف مدينة جر�ض يف الأردن 
2012. لقد ك�نت تلك الأي�م غنية ومليئة،  خالل متوز الع�م 
نتن�وله�،  اأن  اأن نح�ول  التي ميكنن�  الكثري من الأمور  وهن�ك 
التي  اللحظ�ت  بع�ض  على  الر�س�لة  هذه  يف  �س�أركز  ولكنني 
بقيت معي بقوة �سديدة. اأتذكر تلك اللحظ�ت بطريقة معينة 
جيداً  اأتذكره  ل  �سيٍء  لأي  �سدركم  يت�سع  اأن  واآمل  حتمً�، 

)واأن تر�سلوا يل بت�سحيح�تكم!(.

إمساك احلجر
قصة شخصية حول تعليم 
الدراما يف سياق تَعلُّمي

ماجي َهل�سون

اأكتبه�  خ��سة.  كر�س�لة  ولي�ض  ع�مة،  كر�س�لة  هذه  اأكتب 
– املعلمني واملربني وعم�ل امل�رسح  كر�س�لة لكم كمجموعة 
عملت  التي  املجموعة  �سكلوا  الذين  الفوريني  واملرتجمني 

لع�مني �سمن املدر�سة ال�سيفية، متوز 2012.

عندم� التقين� كنت اأعرف القليل عنكم؛ اإنكم كنتم املنت�سبني 
اإىل  تقود  �سيفية  مدار�ض  ثالث  من  الث�نية  ال�سيفية  للمدر�سة 
فل�سطني،  من  واإنكم  التعليم،  يف  الدرام�  يف  مهنية  درجة 
مع  العمل  يف  اخل��سة  م�لتكم  يف  بخربة  تتمتعون  واإنكم 
مرت  وفيم�  وخ�رجه�(.  املدار�ض  )يف  وال�سب�ب  الأطف�ل 
املزيد عنكم،  اأعرف  بداأت  الآخر،  تلو  ال�سبعة واحداً  الأي�م 
و�سع  يومي.  ب�سكل  تواجهونه�  التي  التحدي�ت  وعن 
ك�ن  عوائق  اأم�مكم  املث�ل،  �سبيل  على  جر�ض،  اإىل  قدومكم 
معرفتي  زادت  وكلم�  اأم�مه�.  وينه�ر  �سي�سعف  من�  العديد 
بكم، زاد احرتامي لكم وملرونتكم. لقد جعلني م� تعلمته يف 
الفرتة الق�سرية التي اأم�سين�ه� �سويً� اأتعجب واأريد اأن اأعرف 
املزيد املزيد عن حي�تكم وعن عملكم وعمً� جلبكم يف هذا 
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اجلو احل�ر لهذه املدر�سة ال�سيفية ال�س�قة.

ب�لن�سبة يل، ك�نت هن�ك العديد من البداي�ت، مل تكن اأوله� 
اإىل  للقدوم  بتحريري  به�  اأعمل  التي  املدر�سة  مديرة  �سم�ح 
حظيت  التي  الأوىل  املرة  تلك  تكن  مل  اإذ  ال�سيفية،  املدر�سة 
به� ب�لفر�سة لأن اأن�سم للمدر�سة ال�سيفية، ولكنه� ك�نت املرة 
الأوىل التي �سعفت فيه� اأم�م اإمك�نية اأخذ بع�ض الوقت بعيداً 

عن م�سوؤولي�ت من املمكن يل اأن اأ�سطلع به� لحقً�.

الدرام�  لتعليم  الوطنية  اجلمعية  اأن  �سمعتم  قد  تكونون  رمب� 
دائمً�  ت�سعى  اأنه�  اإذ  اأع�س�ئه�،  بني  الدويل  للعمل  ترّوج 
امل�ستوى  على  وكذلك  التقني،  امل�ستوى  على  اإله�مهم  اإىل 
منذ  الق�ئم  التوا�سل  هو  الإله�م  هذا  اأوجه  اأحد  الع�طفي. 
فرتة طويلة بني اجلمعية الوطنية لتعليم الدرام� ومركز القط�ن 
للبحث والتطوير الرتبوي، الذي تعود بداي�ته اإىل العمل الذي 
ديفي�ض،  وديفيد   )Geoff Gilham( جيله�م  جيف  ق�ده 
اللذان اأيَّدا مب�درة و�سيم الكردي مدير مركز القط�ن للبحث 
والتطوير الرتبوي يف الع�م 2007. َقِبَل ديفيد اآنذاك اأن يكون 
املدير الأك�دميي مل�سهد الدورة التدريبية يف ذلك الوقت. كم� 
لتعليم  الوطنية  اجلمعية  اأع�س�ء  من  العديد  حظي  تعلمون، 
الدرام� لحقً� ب�لفر�سة التي ل ت�سدق للتدري�ض يف املدر�سة 
ال�سنوات انطب�عً�  ال�سيفية، وقد تركت تق�ريرهم على مدى 
رائعً�.1 متثل ج�نب اآخر من جوانب الإله�م ب�لعمل مع جزء 
لتعليم  الوطنية  للجمعية  ال�سنوي  املوؤمتر  ح�رسوا  ممن  منكم 
فيم�  معهم،  املب��رس  والت�س�ل  اإليهم،  وال�ستم�ع  الدرام�، 

عملن� يف مو�سوع الدرام� هن� والآن.

بثالثة  القي�م  عليَّ  توجب  اأنه  يل  يبدو  الوراء،  اإىل  نظرن�  اإذا 
اأنواع رئي�سية من ال�ستعداد.

الذي  التعليم  بفحوى  معرفتي  توثيق  الأوىل  مهمتي  ك�نت 
من  ك�ملة  اأي�م  ل�سبعة  الإعداد  بدا   – به  القي�م  ب�سدد  كنت 
تدري�ض الدرام� ملعلمني من بلد اآخر عماًل �س�قً� بع�ض ال�سيء 
التي  التدريبية  الدورة  افرتا�سيً�. ولكن  اأقل  اإن مل  البداية،  يف 
تدر�سونه� موثقة ب�سكل جيد جداً،2 وقد ك�ن لوك اأبووت؛ 
ق�ئد تلك الدورة التدريبية، جنبً� اإىل جنب مع و�سيم الكردي، 

م�سدراً كبرياً للدعم.

عالوة على ذلك، ف�إن حمتوى املنه�ج م�ألوف ملعلمي الدرام� 
من اململكة املتحدة، اأو على الأقل لأولئك املعلمني من� الذين 

اأع�س�ء يف اجلمعية الوطنية لتعليم الدرام�. قد ل تعرفون  هم 
اململكة  يف  الدرام�  معلمي  كل  ُيَعلُِّم  ل  ولكن  الأمر،  هذا 
اأف�سل مني كيف يوؤثر  التعليمية. رمب� تعلمون  املتحدة الدرام� 
ال�سي�ق واملوقف على م� مير بني املعلم وم� يتم تعليمه. ل ي�سجع 
املوقف،  متزايد  ب�سكل  هن�  املدار�ض  فيه  تعمل  الذي  ال�سي�ق 
اأو الظروف والإرادة التي تتطلبه� الدرام� التعليمية. يبدو يل 
اأن الكثري من� هن� يف اململكة املتحدة ميكن اأن ي�ستفيدوا لي�ض 
من قراءة كتيب الدورة اخل��سة بكم فح�سب، واإمن� اأي�سً� من 
املنطقي،  اأ�س��سه  اأن  اإذ  ملم�ر�ستن�،  يقدمه  الذي  الإله�م  تطبيق 
التنموية  ب�لرحلة  مت�سبثة  ومبن�ه، وحمتواه، جميعه�  واأهدافه، 
للدرام� التعليمية وترع�ه�، وقد اأذهلني الإح�س��ض ب�ل�سخرية، 
من  اأكرث  ال�سفر  من  يل  بد  ل  ك�ن  ب�أنه  الفقدان،  حتى  ورمب� 
ثالثة اآلف كيلومرت حتى اأجد دورة لأ�سخ��ض يتوا�سلون مع 

طريقة التدري�ض هذه.

الإعداد  بع�ض  الكيلومرتات  من  الثالثة  الآلف  تلك  َعَنت 
ب�لن�سبة يل على امل�ستوى ال�سخ�سي. اأن� حقً� ل�ست جيدة يف 
احلرارة، وكنت اأعرف اأن الطق�ض ك�ن �سيكون ح�راً جداً يف 
الواقع، واأن موؤ�رس ميزان احلرارة ك�ن �سيحوم حول الأربعني 
درجة مئوية ب�سكل يومي. اأعطتني ت�ج )Tag(، التي �س�ركت 
اأي�سً� رح�لة متمر�سة،  قبل ع�مني، وهي  ال�سيفية  املدر�سة  يف 
اإىل تو�سيحه�  اإ�س�فة  ال�س�ملة خ��سته�. وبهذا،  ال�سفر  ق�ئمة 
وعندم�  الإمك�ن.  قدر  م�ستعدة  كنت  الطبيعية،  للظروف 
اأخربمتوين ب�أن الطق�ض ك�ن ح�راً جداً يف بع�ض اأجزاء فل�سطني 
لدرجة اأن ع�ئالتكم تلقت ن�سيحة ب�لبق�ء يف من�زله�، وجدت 

اأن ال�سعوب�ت التي واجهته� ك�نت ب�هتة ب�ملق�رنة.

�سي�ق  الدرام� يف  ال�سيفية:  املدر�سة  الث�نية يف  ال�سنة  اأحد م�س�ق�ت  م�جي هل�سون خالل   
تعلمي 2012.
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ب�ل�سف  معرفتي  ك�ن  فيه  ا�ستعداداً  اأقل  كنت  الذي  اجل�نب 
على  اأن�  بكم.  معرفتي  اأي  �س�أَُعلِّمه؛  كنت  الذي  الدرا�سي 
دراية يف املدر�سة التي اأعمل به� بحي�ة ال�سف الدرا�سي الذي 
اأعلمه، وخلفي�تهم، واحتي�ج�تهم الفردية واجلم�عية. اأم� يف 
مدر�ستكم ال�سيفية، فكنت على و�سك العبور اإىل منطقة غري 
م�ألوفة. مع ذلك، فقد عرفت اأن ات�س�ًل وثيقً� ح�سل يف موؤمتر 
من  منكم  واحد  بني  ال�س�بق  الدرام�  لتعليم  الوطنية  اجلمعية 
 Medusa Scheme( �مركز القط�ن وبني خمطط عمل ميدو�س
of Work(،3 وقد منحني هذا الأمر ال�سج�عة. كنت اأعرف 
قد  ك�نت  ب�لتحديد،  التعليمية  والدرام�  الدرام�،  اأن  اأي�سً� 
مكنتني يف ال�س�بق من العمل مع معلمني يف اأم�كن و�سي�ق�ت 
الأم�كن  من  اأكرث حتديً�  و�سي�ق�ت خمتلفة  اأم�كن  ومن  خمتلفة، 

وال�سي�ق�ت التي اأعمل به� يف الع�دة.

ك�نت العالقة بني اثنني من هذه الأنواع الثالثة من ال�ستعداد 
م� اأعطى ذهني طع�مً� للتفكري.

عملية  معكم  العمل  اأي�م  اأول  تفح�سن� يف  اأنن�  تذكرون  قد 
على  اأرى  كنت  »ميدو�س�«.  اأ�سطورة  خالل  من  الدرام� 
الفور اأنكم عرفتم، يف معظم الأحي�ن، الت�س�ري�ض، وعرفتم 
للعمل.  كن� مهرة وج�هزين  عليه�.  كيف جتدون طريقكم 
وفيم� اأن�س�أن� التف��سيل اليومية حلي�ة ال�سك�ن الذين يعي�سون 
اإج�بتني ك�ن لهم�  حتت وط�أة الوح�ض )ميدو�س�(، طرحتم 
تلكم�  اأوىل  ك�نت  الق�سة.  يف  رئي�سي  عن�رس  يف  �سدى 
الإج�بتني اأنكم اأظهرمت اأن بع�ض �سك�ن البلدة ك�نوا نح�تني 

يف احلجر.

ك�نت هذه براأيي ا�ستج�بة لفحوى الق�سة – الع�مل الفيزي�ئي 
ال�سخ�سي�ت، والذي يقع ب�عتق�دي يف  امل�دي الذي ت�سكنه 
ُل »ميدو�س�« الن��ض اإىل حجر، يف  وِّ �سميم هذه الأ�سطورة. حُتَ
اإنه�  هزميته�.  فيه�  يح�ولون  التي  نف�سه�  اللحظة  يف  الع�دة، 
بب�س�طة ل تقتلهم اأو تتغلب عليهم، واإمن� جتمدهم. يحتفظون 
هذا  التحرك.  من  يتمكنون  ل  ولكنهم  الآدمي،  ب�سكلهم 
اإىل  يبقون  اأن  يجب  اأنهم  وعجزهم:  قوته�،  عن  التعبري  هو 
الأبد حبي�سي نظراته�. عندم� عملت على هذه الأ�سطورة مع 
التالميذ يف املدر�سة، اأث�رت اهتم�مي الطريقة التي ميكنهم به� 
التعرف على اأهمية هذا الأمر على امل�ستوى الفني. ي�ستطيعون 
جمود«  »فك  فيه�  ميكن  حلقة  خلق  الأحي�ن  بع�ض  يف 
ال�سح�ي� واإع�دة اإطالقهم اإىل ع�مل الب�رس. ل يفعلون هذا الأمر 
مع املوتى، واإمن� يفعلونه فقط مع اأولئك الذين يتم احتج�زهم 
يف احلجر. اأفهم هذا الأمر، مت�مً� كم� هو، على اأن هذه الق�سة 
والعالقة  العمل،  الفعل وعدم  م�س�ئل  مع  قويً�  حتدث �سدًى 
بني عدم الفعل والعجز. هذه هي قوة الدرام� التعليمية: اإنه� 
�سوت  واإعط�ء  اجتم�عي،  و�سط  يف  معنًى  اإيج�د  من  متكنن� 
لذلك املعنى من خالل ا�ستج�بة فنية لعن��رس الق�سة الأ�س��سية.

مك�ن  عندم� حددمت  الث�نية يف وقت لحق،  الإج�بة  ج�ءت 
الجتم�ع ال�رسي ل�سك�ن املدينة داخل كهف، كم� لو اأنكم 

اأردمت الولوج اإىل داخل ذلك ال�سميم وال�ستيالء عليه.

يف اليوم الت�يل نقلن� الربن�مج لتطوير عملن� على الأ�سطورة من 
خالل نهج عب�ءة اخلبري. بداأن� ب��ستخدام العمل الذي كن� قد 
طورن�ه حتى الآن لعمل متحف، اإذ ق�م بع�سكم ببن�ء الغرف 

 م�جي هل�سون خالل اأحد م�س�ق�ت ال�سنة الث�نية يف املدر�سة ال�سيفية: الدرام� يف �سي�ق تعلمي 2012.
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التي �ستو�سح العن�وين الت�لية:

• الغرفة رقم 11 –احلج�رة ال�س�متة تتحدث.	
• الغرفة رقم 12 – احلي�ة حتت وط�أة الوح�ض.	

وامل�سممني  املي�رسين  ب�سفتهم  مواد  ب�إنت�ج  اآخرون  ق�م  فيم� 
امل�سوؤولني عن ت�سميم واإدارة العمل يف املتحف )مثل التوثيق، 

وزي�رات املجموع�ت، ودك�ن املتحف(.

ك�ن العمل الذي اأنتجتموه للمتحف مده�سً� ومتحديً� يف اآن 
واحد، ووجدت ا�ستج�ب�تكم الفنية، وبخ��سة يف الغرفة رقم 
11، موؤثرة جداً. اأذكر اأنكم اأظهرمت حلظ�ت ق�سرية وب�سيطة 
من توقف احلي�ة. مثلت اإحدى احلجارة اأُماً حتمل �سغريتها، ُمظهرة 
كل تعبري وثَْنيٍَة وخٍط لع�سالت تعك�س الق�سد املحبط لتوقف الطاقة. 
وفيما عادت هذه احلجارة اإىل احلياة، قدمت تلك الأم طفلتها نحونا 
اأن  تود  واأنها  مري�سة،  كانت  طفلتها  اأن  وهدوء،  باإ�رصار  لتخربنا، 

تاأخذها اإىل امل�ست�سفى.

عندها قال يل اأحدكم، بهدوء:

هذا هو االحتالل، ولكننا ال نتحدث عنه.

�َسٍة وك�أُم،  ت�س�رعت مع هذا: مع م�س�عري ب�مل�سوؤولية كُمَدرِّ
من  اخلي�ل  حدود  داخل  اأبقى  لأن  ب�حل�جة  ت�مة  دراية  على 
اأجل احلف�ظ علين� جميعً� )ن�هيك عن احلف�ظ على نف�سي، اإذ 
اأقفلت حنجرتي وانحب�ض َنَف�سي طوال الوقت الذي اأم�سين�ه 
امل�سوؤولية  اأي�سً�  مت�مً�  اأدرك  كنت   .)11 رقم  الغرفة  زي�رة  يف 
�َسٍة من بلد اآخر، وبحكم موقعي  الأو�سع التي تقع علّي كُمَدرِّ
خربتي  عدم  بني  م�  ب�لتن�ظر  ح�د  بوعي  �سعرت  كزائرة. 
ب�ل�سي�ق الذي تعي�سون فيه من جهة، وبني م� اأعرفه عن العمل 

يف اإط�ر الدرام� من جهة اأخرى.

زم�م  اأخذمت  املتحف،  على  العمل  يف  قدمً�  م�سين�  وفيم� 
من  اثن�ن  يديره�  ور�سة  اإىل  دخلن�  عندم�  ب�أيديكم  املب�درة 
املعرو�س�ت  اإذا ذكرتن�  مب��رسة عم�  املتحف، و�ُسئلن�  ُمي�رسي 

يف املتحف ب�لحتالل.

ك�نت ال�ستج�بة ح�دة، اإذ �سعر البع�ض اأنه مل يكن من املن��سب 
من�ق�سة هذه الأمور بهذه الطريقة – لي�ست من��سبة لالأطف�ل. 
لقد ت�أملت كثرياً يف تلك اللحظة. كنت قد ج�هدت يف ذلك 

الوقت ملواكبة النق��ض من خالل الرتجمة فيم� ح�ولت البق�ء 
يف الدور الذي ك�ن قد طلب مني اأن اآخذه يف هذه املرحلة 
مم�  مت�أكدة  اأكن  مل  الور�سة(.  جتربة  تعي�ض  للمتحف  )لزائرة 
اإذا ك�ن الآخرون قد بقوا يفَّ وحتدثوا من موقع الدور الذي 
اأخذوه. ك�ن مرد هذا، ب�سكل جزئي، لطبيعة الت�أطري –رمب� مل 
نكن وا�سحني يف حتديد حدود الدور– وب�سكل جزئي اأي�سً� 
ً� معينً� من الو�سوح ُيْفَقُد ل حم�لة يف الرتجمة. �سعرت  لأن َكمَّ
بعد تفكري ملي اأن هذه ك�نت حلظة ح��سمة، �سواء بحد ذاته� 
اليوم،  ب�سيء حدث يف وقت لحق من ذلك  يتعلق  فيم�  اأو 

واأت�س�ءل اأي�سً� عن راأيكم يف هذا الأمر الآن.

ك�ن املتحف الذي اأن�س�أمتوه لو�سع هذه التف�عالت رائعً� حقً�. 
وت�سميمه�  بن�وؤه�  مت  التي  والفع�لي�ت  الغرف  عن  وف�سال 
بعن�ية، ك�ن للمتحف مدخل حقيقي رائع م�سنوع من الورق 
ومزين ب�أقالم الإ�س�رة التي هيمنت على ف�س�ء عملن� ب�إ�س�رته� 
الوا�سحة للعمل »ذي املغزى«. ك�نت القواعد التي اأُل�سقت 
حم�ية  اأجل  من  بعن�ية  به�  التفكري  مت  قواعد  احل�ئط  على 
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العمل، فيم� ح�كت العن��رس املوجودة يف حمل املتحف ال�سور 
اأ�سطورة »ميدو�س�«. وعندم�  التي كن� قد عملن� عليه� �سمن 
و�سلت »الزائرة من دائرة الثق�فة« اأريتموه� متحفً� ك�ن بحق 
وعالقته�  الأ�سطورة  معنى  وحل  ل�ستك�س�ف  جيداً  مك�نً� 

ب�حلي�ة الآن.

بحيوية  ذهلت  وقد  وحمفزاً،  �س�قً�  املتحف  يف  عملن�  ك�ن 
ا�ستج�ب�تكم ورح�بة خي�له�.

نف�سه  ب�ل�سيء  للقي�م  الوقت  اليوم وح�ن عنده�  نه�ية  ج�ءت 
الذي قمن� به كل يوم: حزم اأمتعتن� ومغ�درة الغرفة، ج�هزين 
عملن�.  التق�ط  يتم  لأن  والإعداد  حمتملة،4  م�س�ئية  لفع�لي�ت 

ويف اليوم الت�يل، راأيتن� نعمل دائمً� على توتر منتج.

فيم� بداأن� برتتيب املك�ن �س�ألت نف�سي: »هل يفرت�ض اأن نقوم 
برتتيب املك�ن ي� م�جي؟«

وب�لتفكري ب�لأ�سي�ء التي ع�دة م� تتن�ثر هن� وهن�ك، والتي كنت 
الر�س��ض  اأقالم  مثل  �س�ق،  عمل  يوم  نه�ية  يف  عنه�  اأُ�س�أل 

واأقالم احلرب وق�س��س�ت الورق املهملة، اأجبت: »نعم«.

ك�ن  التي  الأوراق  لف�سل  امل�س�در خ��ستن�  ط�ولة  اإىل  التفتُّ 

والقم�مة.  املهمة  غري  الأوراق  عن  به�  الحتف�ظ  املهم  من 
وتكوميه�.  جمعه�  يتم  لأوراق  ع�لية  اأ�سواتً�  خلفي  �سمعت 
فهم  اأ�ستطع  مل  ولكني  اأ�سمعه،  كنت  الذي  ال�سوت  عرفت 
يتم  رائعً�  راأيت مدخاًل  الوراء،  اإىل  التفتُّ  م� يجري. عندم� 
تفكيكه، وفيم� جتمدُت للحظ�ت، �س�هدته ينه�ر. مل اأ�ستطع 

فهم م� ك�ن يحدث.

دفعتني ال�سدمة التي اأح�س�ست به� و�سعوري ب�أنني رمب� قمت 
�شيئاً خاطئاً عن غري  لل�سمت لربهة )هل قلت  ب�سيء خ�طئ 
ق�شد؟ هل اأ�شاأُت فهم العمل حتى الآن فاأحببته فيما مل يحبه 
مني؟(.  م�شتاًء  اأو  غا�شباً  اأحد  كان  هل  ]الطالب[؟  ال�شف 
ك�ن هذا عماًل رائعً� للغ�ية. كيف ميكن تدمريه بهذه الطريقة؟

ودون  وع�طفي،  فكري  »�سب�ب«  يف  الأم�سية،  تلك  يف 
الواقعية امل�دية لعملكم الغني التي تعزز وتغذي عملن� يف اليوم 
الت�يل، اأعدت تنظيم خططي، مت�س�ئلة م� هي الطريقة الأمثل 
�س�ألتكم  معً�.  رحلتن�  من  الت�لية  للمرحلة  التوجيه  لإعط�ء 
انه�ر  عندم�  به  اأح�س�ستم  الذي  ال�سعور  عن  الت�يل  اليوم  يف 
�سعرمت  واأنكم  موؤ�سف�،  ك�ن  ذلك  ب�أن  ف�أخربمتوين  املتحف، 
ب�حلزن لفقدان العمل. مع ذلك، ولكوين الزائرة اجل�هلة، ك�ن 
عملكم،  ذلك  ك�ن  تهدمونه؟«  »ومَل  ال�سوؤال  لدي  يزال  ل 

وب�سريتكم، وفهمكم الرائع، وفنكم، �سيء �سنعن�ه �سويً�.
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الرنني  عن  الآن  اأت�س�ءل  الوقت،  من  الفرتة  بتلك  تفكري  بعد 
فيه�  تكون  اأوق�ت  هن�ك  هل  لال�ستع�رة.  والالوعي  الواعي 
حتى ال�ستع�رة ط�غية لدرجة كبرية جداً؟ هل ك�نت »اللدغة« 
يف احلك�ية فظيعة بحيث مل يكن من املمكن مواجهة اآث�ره�؟ 
اإذا ك�ن هذا هو احل�ل، فم� هي الآث�ر املرتتبة على هذه الروؤية 
الفن�ن؟  اأو  الدرام�  معلم  لعمل  ب�لن�سبة  ك�نت كذلك–  -اإذا 
م� هي املب�دئ التوجيهية التي نحت�ج لتطويره� لختي�ر مواد 
الق�سة؟ م� هي املتغريات التي ن�سعه� لأنف�سن� لتحليل مثل هذه 

الق�س�ض والتحقيق العميق فيه�؟

يكمن وراء هذه الأ�سئلة مبداأ اأ�س��سي من مب�دئ الدرام�، وهو 
مبداأ اخلي�ل الواقي. اأن� مت�أكد اأنكم تعرفون عن هذا املبداأ. لقد 
تن�ق�ست، على �سبيل املث�ل، مع زمالء يف املدر�سة، وحثثتهم 
على تن�ول »ق�س�ي�« من خالل الق�سة بدًل من تن�ول م� ميكن 
واأ�رست  �سديدة،  ب�رساحة  خميفة  اأو  موؤملة  اأو�س�عً�  يكون  اأن 
»اأنتم«  وجتنب  لهيثكوت  ال�س�ملة  »نحن«  ب��ستخدام  عليهم 
اأو  »الآخر«  وت�سخري  اّته�مً�،  ت�سكل  اأن  املحتمل  من  التي 
»�سخ�ض م�« لإن�س�ء رحلة اآمنة. وا�ستهداف امل�ئل واملنحرف 

بدًل من املب��رس.

اأ�سبح هذا املبداأ الأ�س��سي مو�سع تركيز ح�د مرة اأخرى فيم� 
اقرتبن� من جل�ستن� النه�ئية.

كم� قد تتذكرون، خ�س�ض اليوم�ن الأخريان من اأي�م الربن�مج 
الدرام�  درو�ض  املجموعة  ولتعلموا  ب�لبتك�ر  تقوموا  لكي 
اخل��سة بكم. من الن�حية املث�لية، ك�ن هذا الوقت �سيكون وقتً� 
ملم�ر�سة ت�أملية وانعك��سية، ولدمج حمتوى الدورة الدرا�سية مع 
التف�هم�ت وامله�رات اخل��سة بكم، التي مت �سحذه� موؤخراً. 

هذا من الن�حية املث�لية.

املث�لية.  بعيداً عن  لبع�سكم  ب�لن�سبة  ال�سي�ق  مع ذلك فقد ك�ن 
بعيداً خلتم  ا�ستدع�وؤكم  يتم  اأنه ك�ن  اأذكركم  ل ح�جة يل لأن 
وث�ئقكم حت�سرياً لرحلة العودة اإىل دي�ركم، فقد توجب عليكم 
جيئة  �س�ع�ت   4-3 ا�ستغرقت  برحلة  القي�م  وث�ئقكم  خلتم 
وذه�بً�، اإ�س�فة اإىل وقت النتظ�ر ... ومل يتم ختم وث�ئق كل 
واحد منكم من املرة الأوىل، فتوجب على بع�سكم القي�م بتلك 
التعطيل  بع�ض  هن�ك  ك�ن  فقد  وب�لت�يل،  اأخرى.  مرة  الرحلة 
 ... التدريبية  للدورة  تتويجً�  والإعداد  التخطيط  عملية  على 
ولي�ض التعطيل فح�سب، واإمن� القلق اأي�سً�. يف اأعق�ب الأن�سطة 
اخلت�مية للمدر�سة ال�سيفية، لحت يف اأفقكم رحلة العودة عرب 
اجل�رس، و�س�ع�ت النتظ�ر حتت ال�سم�ض دون مرافق، وبحثكم 
املتت�لية  والطبق�ت  تنقلكم،  و�س�ئل  وعن  البع�ض  بع�سكم  عن 
من امل�س�يقة واملط�ردة. ولكنكم اأعطيتم يف هذه الأي�م الأخرية 
املحتوى،  وا�ستوعبتم  جميعً�،  لن�  ب�لن�سبة  تن�سى  ل  درو�سً� 
واأم�سكتم احلجر. وهن�ك در�ض واحد، على وجه اخل�سو�ض، 

 م�جي هل�سون خالل اأحد م�س�ق�ت ال�سنة الث�نية يف املدر�سة ال�سيفية: الدرام� يف �سي�ق تعلمي 2012.



رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون 74

ما
درا

وال
م 

لي
تع

يف ال

ا�ستحوذ علين� جميعً� يف نه�ية املط�ف ... ا�ستحوذ علين� بكل 
معنى الكلمة، وثبتن� دون حراك لربهة من الزمن.

اأن�سطة  مثل  يف  احل�ل،  بطبيعة  ك�ن.  كيف  تتذكرون  �سوف 
املجموعة هذه يتوجب دائمً� على �سخ�ض م� الذه�ب اأوًل، 
قد  كنت  اآخراً.  الذه�ب  اآخر  �سخ�ض  على  يتوجب  فيم� 
اأعدت ترتيب الربن�مج الزمني ب�سع مرات، وعندم� ج�ء دور 
املجموعة الأخرية بدا يل اأن جزءاً كبرياً من عملن� ك�ن عر�سة 
ال�سغط  من  ملزيج  نتيجة  خطون�،  اأنن�  اأعتقد  التحطم.  خلطر 
ال�سي�قي والدرو�ض يف اخلي�ل الواقي الذي مل يتم تعلمه بعد، 
–املجموعة  اأنتم  لم�ستم  لقد  للغ�ية.  حجرية  اأر�سية  على 
النه�ئية– وتراً ح�س��سً� غري حممي، وفج�أة بدا اأن واقعً� مريراً 
ح��رس. كنت اأح�ول اأكرث من اأي وقت م�سى »قراءة« ال�سف 
]الطالب[ جنبً� اإىل جنب مع الرتجمة، اأو »�سم�ع« الرتجمة. 
�سعيت اإىل اأن اأفهم مل�ذا انفجرت اإحدى الن�س�ء ب�لبك�ء وك�نت 

غ��سبة، لي�ض يف الدور، ول يف اخلي�ل، واإمن� يف الواقع.

بكم  لأ�سيد  للحظة  اجلوانب  اأحد  اإىل  اأخطو  اأن  اأريد  وهن� 
الدورة  هذه  اإىل  ت�أتوا  اأن  تريدون  اأنكم  حقيقة  اإن  جميعً�. 
اأمر مثري لالإعج�ب.  اإىل مك�ن عقده�،  التدريبية واأن ت�سلوا 
تدريبية  من دورة  لتكونوا جزءاً  الفر�سة  تغتنمون هذه  اإنكم 
فر�سة  ك�نت  اأنه�  راأيت  الإن�س�ن.  حموره�  و�س�قة،  اإبداعية 
املن�طق  البع�ض عرب  للتوا�سل مع بع�سكم  ب�لن�سبة لكم  مهمة 
اأثن�ء  احلر،  يف  طويلة  اأي�مً�  تعملون  اإنكم  ودوليً�.  ]املحتلة[ 
مطلق،  ب�سخ�ء  الأمر  بهذا  وتقومون  ال�سيفية،  عطلكم 
اأ�سيد، على وجه  اأن  وب�سكل خالق، وبعزمية �س�دقة. واأريد 
اخل�سو�ض، ب�لن�س�ء، واأن اأ�سيد اأي�سً� يف �سي�ق املدر�سة ال�سيفية 
ب�لدعم الذي قدمه لهن الرج�ل. اأ�ستطيع اأن اأخمن، واأن� ق�دمة 
فل�سطينية،  امراأة  املراأة  تكون  اأن  يعني  مب�  اأتيت،  حيث  من 
ولكني ل اأ�ستطيع اأن اأعرف معنى ذلك الأمر بكل ت�أكيد. لقد 
راأيت خالل الوقت الذي اأم�سين�ه معً� مدى الأهمية اخل��سة 
اأن تعملن مع ن�س�ء مهني�ت ج�دات كمعلم�ت  ب�لن�سبة لكن 
امله�رات اخل��سة  اأي�سً�  التدريبية. كم� راأيت  الدورة  يف هذه 
بكن ومدى فهمكن، واجلهد اله�ئل الذي تبذلنه يف مواجهة 

متطلب�ت كثرية، واأن� اأكرث اأعج�بً� مم� ميكنني التعبري عنه.

لذا، يف نه�ية املط�ف، عندم� طلب من� اأن نواجه موقفً� ك�رثيً� 
يف الدرام�، ك�ن ذلك الطلب اأكرث مم� ك�ن ب�إمك�نن� اأن نحتمل 
... ت�رسب احلقيقي اإلين�، متق�طراً عرب الواجهة الواقية لدين�، 

وق�طعً� القنوات التي فجرت �سد امل�س�عر.

عرفت هذه املرة اأن عليَّ اأن اأقوم بعمل م�. كن� بعيدين ب�سع 
دق�ئق فقط عن اللحظة التي ك�ن �سي�أتي فيه� عملي معكم اإىل 
نه�يته، وكن� يف و�سع �سعب. عرفت اأي�سً� اأنه على الرغم من 
اأنني كنت على و�سك مغ�درة الغرفة، ف�إنكم كنتم �ستم�سون 
ال�سنة  فعلت مموعة  البع�ض، كم�  بع�سكم  اأخرى مع  �س�عة 

الث�نية، ملراجعة الدورة التدريبية.

اليقني  عدم  وط�أة  حتت  التجّمد  يف  البدء  من  اأمتكن  اأن  وقبل 
الذي �سعرت به، عربت الدائرة ووقفت خلف املراأة التي ك�نت 
جته�ض ب�لبك�ء وو�سعت يدي على كتفه�. بدا من الوا�سح اأنني 
ت�أثرت. طلبت منكم اأن تفكروا يف الدائرة ويف مركزه�، واأن 
تنظروا اإليه لرتوا اإذا م� ك�ن هن�ك اأي �سيء ميكن اأن جنده ليقرب 
بينن�، واأن تركزوا على م� يربطن� لكي نتمكن من عمل �سيء من 
�س�أنه اأن ميكنن� من ترك بع�سن� البع�ض ب�سكل جيد )وميكنني من 
اأي�سً� كمعلمتكم( لنكون ق�درين على  اأن�  القي�م ب�ل�سيء نف�سه 
اأنن� كن� على م� يرام. فعلتم ذلك  مغ�درة الغرفة ونحن نعرف 
–لي�ض  واإقرارات  اعتذارات  هن�ك  ك�نت  رائعني.  كنتم   ...
من  والأهم  دللة–  ذات  ك�نت  بطريقة  واإمن�  بطريقة �سغرية، 
معكم  الغرفة  غ�درت  وفيم�  للم�سري.  تقرير  هن�ك  ك�ن  ذلك 

تقدمتم اإيلَّ ب�ل�سكر، وه� اأن� هن� والآن اأتقدم اإليكم ب�ل�سكر.

قلقة،  كنت  اخلت�مية  للفع�لي�ت  اأنف�سن�  جميعن�  اأعددن�  وفيم� 
من  بندق،  حبة  يدحرج  وهو  ال�سنج�ب  يفعل  كم�  مت�مً� 
مع  التع�مل  واأ�س�أت  احلكم  يف  اأخط�أت  قد  كنت  رمب�  اأنني 
روؤيتكم  ب�س�أن  قلياًل  متوترة  كنت  �س�دقة،  ولأكون  العمل. 
جميعً� يف حفل العر�ض التقدميي. ولكني مل اأكن بح�جة لأن 
اأتوتر. ك�ن الدفء الع�رم الذي اأحطموين به هن�ك، والهداي� 
ب�عث  من  اأكرث  اأطلقتموه�،  التي  والهت�ف�ت  قدمتموه�  التي 
اخل�متة  به�  قدمتم  التي  الطريقة  اإىل ج�نب  ك�ن،  لالطمئن�ن. 

�سويً�، حدثً� تعليميً� حقيقيً� ب�لن�سبة يل، و�رسفً� اأي�سً�.

ومن  الوقت،  مرور  يوفره�  التي  الع�ك�سة  امل�س�فة  ومع  لذا، 
اإىل  املق�لة  هذه  يف  �سعيت   ،)Tag( ت�ج  مع  النق��ض  خالل 
اأرى  اأن  اأ�ستطيع  معكم.  به  وللت�س�رك  معً�  التعلم  هذا  جمع 
اأن معلمتكم عملت على ال�سيطرة على احللبة، وا�سعة نف�سه� 
خ�رجه� وداعية اإي�كم جميعً� للعمل على مركزه� لتحويله اإىل 
اأ�سيل  ب�سكل  عملت  وقد  به،  مت�سكوا  اأن  لكم  ميكن  �سكل 

بقدر ا�ستط�عته�.

اأ�سبحت اأتذكر اأن هذه الأ�سي�ء تظهر يف بع�ض الأحي�ن مبرور 
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مب�سوؤوليتي  اأ�سطلع  اأن  ح�ولت  اأنني  واأعتقد  فقط،  الوقت 
جم�عي،  ب�سكل  تتمكنوا،  اأن  قبل  املغ�درة  عدم  خالل  من 
ومن  البع�ض  بع�سكم  –مع  املركز  هذا  على  ال�سيطرة  من 
الأخري  اللق�ء  ذلك  يف  كن�  بدوين.  البع�ض–  بع�سكم  اأجل 
يف غرفة العمل اأقرانً� واآدميني قبل كل �سيء – كل واحد من� 
معلم/متعلمني ومتعلم/معلمني، ومل نكن معلمً� زائراً واحداً 

ومموعة من طالب ال�سنة الث�نية يف املدر�سة ال�سيفية.

 – فعلتم  ومب�  بكم  دافئة  النه�ية  لكون  الآخر  ال�سبب  يتعلق 

ب�لإجن�زات احلقيقية التي حققتموه�، وبتف�هم�تكم الإن�س�نية 
اخل��سة بكم.

بع�ض  هن�ك  تكون  اأن  اآمل  الر�س�لة،  هذه  اأنهي  وفيم�  ولذا، 
العمل  ي�سري  واأت�س�ءل كيف  كثرياً،  بكم  اأفكر  عليه�.  الردود 
والراديو،  التلف�ز  اأجهزة  خالل  من  الأخب�ر  اأ�سمع  معكم. 

واأمتنى اأن اأ�سمع اأخب�راً منكم وعنكم.
مع عميق التقدير،
ماجي

شكر وتقدير

اأود اأن اأ�سكر ت�ج مكينتيغ�رت )Tag McEnttegart( على دوره� كمن�سة توجيه لهذه املق�لة، ف�ساًل عن م�س�هداته� ومالحظ�ته�. 
كم� اأود اأي�سً� اأن اأ�سكر لوك اأبووت )Luke Abbot( على ت�سجيعه، واأود اأن اأ�سكر على وجه اخل�سو�ض كاًل من لوك وو�سيم 

الكردي على دعوتي للتدري�ض يف املدر�سة ال�سيفية.

الهوامش:

* هذه املق�لة )Holding the Stone( لـ م�جي هل�سون اأ�ست�ذة الدرام� التي �س�ركتن� يف تدري�ض املعلمني املنخرطني يف برن�مج الدرام� يف م�ستوى ال�سنة الث�نية للع�م 2012، وت�أتي 

مق�لته� على هيئة ر�س�لة موجهة اإىل هوؤلء املعلمني، وتتن�ول فيه� بع�ض مالمح جتربته� التعليمية معهم، )املحرر(.
 ،)The Journal for Drama in Education( يف ملة الدرام� يف التعليم )John Airs( 1 على �سبيل املث�ل، »انطب�ع�ت عن املدر�سة ال�سيفية 2007 ملعلمني فل�سطينيني« جلون اأيرز

املجلد 24، الإ�سدار 1، ربيع 2008.
2 كتبه ديفيد ديفي�ض وو�سيم الكردي.

 ،)The Journal for Drama in Education( ميدو�س�: ل نقبل ب�أقل منه�« يف ملة الدرام� يف التعليم“ ،)Guy Williams( وج�ي ويلي�مز )Maggie Hulson( 3 م�جي َهل�سون
املجلد 28، الإ�سدار 2، �سيف 2012.

4 تعقد املدر�سة ال�سيفية: الدرام� يف �سي�ق تعلمي التي ينظمه� مركز القط�ن للبحث والتطوير الرتبوي �سنويً� يف مدينة جر�ض ب�لأردن، برن�مً� يف ف�سل اخلريف ي�سمل يف الع�دة فع�لي�ت 
م�س�ئية مثل عرو�ض اأفالم وقراءات �سعر.

ترجمة: عدنان اجلولين

 م�جي هل�سون مع طلبة ال�سنة الث�نية يف املدر�سة ال�سيفية: الدرام� يف �سي�ق تعلمي 2012.
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