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ملف العدد

فنون يف التعليم

"الدراما وإحياء الدمى”

ينق�سم هذ� �لعدد �خلا�س بالفنون يف �لتعليم �إىل ق�سمني: و�حد يف �لدر�ما و�لتعليم، و�لثاين يف �إحياء �لدمى يف �لتعليم.  وجميع مو�د 
�لعدد ترجمت خ�سي�سًا لـ روؤى تربوية، وهي تن�رس للمرة �لأوىل باللغة �لعربية.  يت�سمن �لق�سم �لأول من �مللف ثالث مو�د، منها مادتان 
لر�ئدة �لدر�ما يف �لتعليم دوروثي هيثكوت.  ومن �جلدير بالذكر �أن روؤى تربوية تنفرد بن�رس مادة تعليمية، متثل خمططًا تعليميًا متكاماًل 
حول �لدر�ما يقوم �أ�سا�سًا على �لتعامل مع �أغر��س جندي ق�سى يف �حلرب �لعاملية �لأوىل، ولقد وجدت هذه �ملادة بخط �ليد يف ما 
تركته هيثكوت من �أور�ق قبل رحيلها.  و�إذ تنفرد روؤى تربوية بن�رس هذه �ملادة �لتعليمية بالعربية قبل ن�رسها باللغة �لإجنليزية، فاإنه من 
�ل�رسوري �لنتباه �إىل �أن منطلق �ملادة وحمتو�ها ي�سجع كثري�ً �ملعلمني على منهجية يف توظيف �لدر�ما من خالل �لتاريخ، وكيف ميكن 
للدر�ما �أن ت�سبح جماًل لتعليم �لتاريخ. �أما �ملادة �لثانية لهيثكوت، فهي يف �حلقيقة كتيب يقوم على تركيز �لدر�ما على �للغة ��ستناد�ً �إىل 
م�رسحية بري�ست »د�ئرة �لطبا�سري �لقوقازية«، �سيجد �ملعلمون فائدة عظيمة يف هذه �ملادة وبخا�سة معلمي �للغات.  �أما �ملادة �لثالثة 
فهي لرب�ين �أدمي�ستون، وتركز على �حلو�رية لدى باختني، من خالل �لبحث يف �ل�ستق�ساء �لدر�مي �لذي يالزم توظيف �لدر�ما يف 

�لتعليم، وذلك من خالل ما �سّماه بـ �ل�ستق�ساء �حلو�ري.

�أما �لق�سم �لثاين، فهو ي�سمل ثالث مو�د تتناول مو�سوع �إحياء �لدمى )Animation(، ورمبا ت�سكل هذه �ملقالت �أول مو�د ترتجم 
�إىل �لعربية، وتن�رس يف فل�سطني يف هذ� �لباب، وناأمل �أن ت�ساهم يف تطوير معرفة؛ على م�ستويي �لفكر و�ملمار�سة.  تتاأ�س�س مقالة “وفاة 
�أما مقالة “تر�كيب كينماتية )�لتعبري  �ملحي” على مقالة لغانينغ خا�سة مبفهومه ل�سينما �جلذب يف مقالة بعنو�ن “جمالية �لده�سة”.  
�حلركي(: حتليل جمايل للحركة و�لأد�ء يف �لر�سوم �ملتحركة ثالثية �لأبعاد”، فهي تتناول مفهوم �حلركة يف �أفالم �إحياء �لدمى �لذي 
يتم �لتعبري عنه يف �لأد�ء �حلركي ل�سخ�سياته. و�ملقالة �لثالثة “��ستخد�م “تتابع �ل�سور” ليحل حمل “��ستمر�رية �لروؤية” كنظرية لتف�سري 
�أن يتم فيها ت�سخري تتابع �ل�سور  تركز على تبيان �لكيفية �لتي ميكن  �إنتاج وهم �حلركة �مل�ستمرة يف �ل�سينما و�إحياء �لدمى”،  كيفية 

��ستناد�ً �إىل كل من �ل�سينما و�إحياء �لدمى.
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