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فنون يف التعليم

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

  Remembering Remembrance: the quick sands of preparing and“ :هذه مقالة لدوروثي هيثكوت بعنو�ن«
�أن  لها  ي�سبق  ومل  �ليد،  بخط  �أور�قها  بني   .interrogating evidence Mantle and commission work”، وجدت 
ن�رست، زودين بها لوك �أبووت �لأ�ستاذ �لزميل يف برنامج �لدر�ما يف �سياق تعلمي/ مدر�س طلبة م�ستوى �ل�سنة �لثالثة. وقد قمنا 
برتجمتها �إىل �للغة �لعربية عن �لإجنليزية. وهي تظهر يف روؤى تربوية قبل �أن تظهر باللغة �لإجنليزية، حيث من �ملتوقع لها �أن تن�رس 

يف �لعدد �لقادم من جملة )NATD( �لتي ت�سدر عن �لر�بطة �لوطنية لتعليم �لدر�ما يف بريطانيا«.
)و.ك(

إحياء ذكرى:
الرمال السريعة إلعداد 
نة  ومساءلة عباءة بيِّ
وأداء مهمة

دوروثي هيثكوت

لذلك،  �ملعلمني.  من  جمموعتنْي  عمل  �لورقة  هذه  تتطلب 
�لآخر.  �أحدهما  يكمل  بحيث  ُتكَتب يف جز�أين،  �أن  يجب 
ويتعلق �جلزء �لأول1 بتح�سري �ملعلم - مرحلة �لتاأمل، و�لثاين2 
بو�سع �ملهام �لتي تدعم تعلم �ملنهاج �لدر��سي مو�سع �لتنفيذ.

وكال �جلز�أْين يتعزز�ن بالفل�سفة و�ملبادئ �لتي تفرت�س م�سبقًا 
�سياقات  �لدر�ما  �لتعلم. ويتيح عن�رس  لعملية  م�ساهمة در�مية 
يف  �ل�سلطة  تقا�سم  من  و�ملعلم  �ل�سف  طالب  ن  متكِّ مبتَكرة 
�تخاذ �لقر�ر�ت. وُت�سِعف �ل�سياقات �أي�سًا من �عتماد طالب 
�لرئي�سي  �مل�سدر  باعتبارها  �ملعلم  معلومات  على  �ل�سف 
لفح�س  و�ملعلم(  )�ل�سف  لكليهما  فر�سة  وتوّفر  للمعرفة، 
�لتحّول  وهذ�  �ل�سياقي.  �لتحّول  لدعم  توفريها  ميكن  بيِّنة3 

يخ�سع للتفاو�س عن طريق عقود بني �ملعلم وطالب �ل�سف، 
بحيث يبقى كل طرف طو�ل �لعمل مدركًا باأنها طريقة متفق 
عليها لإجناز در��سة �ملنهاج، و�أنه لي�س ثمة خد�ع م�ستخدم. 
تظهر،  حاملا  �ملعرفة  كل  يتقا�سمون  و�ملعلم  �ل�سف  فطالب 
ومن خالل �جلميع يعرف �مل�ساركون موقف �ملعلم من حماية 
�لإجر�ء�ت نحو فهم جمالت  �لدر��سة، وتوجيه  �لطالب يف 

�ملنهاج �لدر��سي.

يتبع  �ملعلم،  معلومات  على  �ل�سف  �عتماد  عن  �لتحّول  هذ� 
عن  هو  �لأول  �ملبد�أ  �لعمل.  مهام  جميع  يتخلالن  مبد�أْين 
حمتوى  لنقل  �لبتعاد  عرب  »�لتما�سف«  �أو  بغر�بة«  »�لت�رّسف 
�لتعلم �إىل م�سافة قريبة، بحيث ي�سبح ممكنًا عن طريق �لعن�رس 
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�لق�س�سي �خليايل �ملقّدم من خالل �لدر�ما.4

بهدف  �ل�سعور  حول  �لتفاف  و�سيلة  هو  �لتما�سف  »�إن 
�لو�سول �إىل �سعور. �إنه �لإ�سرت�تيجية �لتي تتيح للطالب �إيجاد 
�أن حتد من هذ�  معنى يف ظرف لرمبا، ومن خالل فوريتهم، 

�ل�ستك�ساف.5

تف�رّس  عندما  و��سحًا  ي�سبح  �لبنيِّ   )Paradox( �لتناق�س  هذ� 
�لأمثلة يف هذه �لورقة.

وفهمه  �لدر��سي  �ملنهاج  وجمال  �ملعرفة  �أن  هو  �لثاين  و�ملبد�أ 
ُتزّود  بيِّنة  �ل�سف  وطالب  �ملعلم  يفح�س  بينما  ُيكت�سبان 
�ملفهوم  يعزز  �لذي  هو  �ملبد�أ  هذ�  ولعل  لغاية.  معرّب  ب�سكل 
�لكلي لأ�سلوب تعليم »عباءة �خلبري«، ويتبع �لتعاليم �لر��سخة 
�أنظمة  يف  عنهما  �ملعربَّ  و�لثالث  �لثاين  �لتعلمني  م�ستوى  يف 
 )p31 teaching a generation للتعليم،  ثوما�س جفر�سون 

6:)of leaders

متى  يعرفون  متخ�س�سني  يخلق  مهني  تعليم  الثاين:  امل�صتوى 

يفكرون. منهاج در��سي يتم توفريه عن طريق در��سات حالة.
يفكرون.  كيف  �لطالب  تعليم  قيادة،  تعليم  الثالث:  امل�صتوى 

فاملنهاج �لدر��سي هو خليط لأف�سل بيِّنة متوفرة وعالقة ن�سح 
و�إر�ساد مع معلمني.

�ل�سلطة  قاعدة  ينقلو�  �أن  للمعلمني  يتيح  �لدر�ما  عن�رس  �إن 
يفرت�س  �تفاق  طريق  عن  �سفوفهم  وطالب  �ملعلمني  بني 
يتطلعون  كانو�  زبائن  حاجات  خلدمة  مهنية  مو�قف  موؤقتًا 
�ست�رسكهم يف  �لتي  �ملع�سالت  بع�س  م�ساعدتهم يف حل  �إىل 
باعتباره  تقدميه  �ملعلم  يتمنى  �لذي  �لدر��سي،  �ملنهاج  در��سة 
مب�سوؤولية  للتعامل  يجذبهم  �ملوقف  هذ�  �لرئي�سية.  �لدر��سة 
و�أخالق عو�سًا عن �ملعلومات فح�سب، ويجلب م�سكالت 
معينة للمعلم يف �إعد�د �لبيِّنة �لتي �ست�سبح م�سدر �لتعلم بينما 

ي�ستمر �لعمل.

�أ�سبح توفري �لبيِّنة عمل �ملعلمني يف موؤمتر ريدبريدج، وكانت 
بقيت  »ذكرى«  مبمار�سات  مرتبطة  �لدر��سي  �ملنهاج  در��سة 
كانو�  �لذين  �أولئك  ظروف  حول  �ل�سنو�ت  خالل  �سائدة 
�ختري  لقد   .1918-1914 �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  يتقاتلون يف 
�ل�سياق عندما �لتقيُت جمموعة من �ملعلمني يف مدر�سة �بتد�ئية 
�هتمامهم  لتعزيز  طريقة  عن  يبحثون  كانو�  ديربي�سري  يف 

�لثالثة و�لر�بعة  �ل�سنتني  �ل�سغار يف  �خلا�س مب�ساعدة �لطالب 
»يوم  بـ  �خلا�س  ذلك  ور�ء  فيما  �ل�سعور  بع�س  لكت�ساف 
�سياقات  يفح�سون  كانو�  �حلرب.  وذكريات  �لذكرى« 
�ملخيفة  بالظروف  �لتفكري  دون  �مل�سهد  تنقل  رمبا  حرب 
حلرب �خلنادق، وفقد�ن جيل من �ل�سباب من بلد�ن مرتبطة 

بالإمرب�طورية �لربيطانية.

وقد ت�سمن قر�رهم �لنهائي �لعنا�رس �لتالية:

�أمناء . 1 طالبهم  يكون  �أن  يف  يتمّثل  �سوف  �ملهنية  عن�رس 
حول  وق�س�س  كتب  �ختيار  يف  منخرطني  مكتبات 
�حلرب �لعاملية �لأوىل من �أجل معر�س �سياحي يف ُقرى 

ديربي�سري خالل �سهر ت�رسين �لثاين.
ي�ساهدون . 2 وبالغني  �أطفاًل  زبائنهم  �سيكون  لذلك 

 )CD(و  )DVD( و�أ�رسطة  �لكتب،  تبادل  عند  �ملعر�س 
خالل �سهر ت�رسين �لثاين يف �ملكتبة.

للرتكيز على طلب من . 3 �إثر �حلاجة  �ل�سياق  ل  ُيعدَّ �سوف 
ف يف عّلية  �كُت�سِ عائلة حملية لفح�س حمتويات �سندوق 
�ل�سن  يف  كبرية  قريبة  من  �لبيت  �إخالء  خالل  �لعائلة 
د�خله  يف  �ل�سندوق  هذ�  ي�سم  و�سوف  حديثًا.  توّفيت 
ممتلكات جندي �ساب لقي حتفه يف معركة كامربيا �لعام 
1917، وقد �أعيد �إىل �لعائلة عن طريق �ملكتب �حلربي. 
وهذه “�ملمتلكات” من �ساأنها �أن تتيح �أنو�عًا كثرية لبيِّنة 
�ل�سخ�سية  و�لر�سائل  �لر�سمية،  بالوثائق  بدء�ً  متوفرة 

و�لتذكار�ت و�ل�سور وحتى �لأ�سعار و�أ�سياء �أخرى.

عباءة  لتعليم  �ملهمة  �لعنا�رس  يحقق  �ل�سياق  هذ�  �ختيار  �إن 
�خلبري:

�سوف يبدو معقوًل لطالب معا�رسين �أن �لأ�سياء �لقدمية . 1
ميكن �إيجادها يف بيوت م�سكونة باأجد�دهم.

�سوف يتيح )�ل�سياق( مو�فقة لكي يكونو� ف�سوليني.. 2
يجب �أن يبدو مهمًا عندما ُيحفظ من �أجل �أنا�س �آخرين . 3

ليعرفو� عنه.

�مل�سوؤولية،  �لنظر، و�لبيِّنة، ونهج  �ل�سبكة من وجهات  هذه 
�ملهنية  تعلم  ت�ستدعي  �لتي  �لد�ئمة  �ملعلمني  مع�سلة  هي 
قاعدة  خلق  عند  جد�ً  و��سحًا  تفكري�ً  وتتطلب  و�لقيادة، 
ويت�سور  �لتاأّملي.  �لتخطيط  مرحلة  طو�ل  للدر��سة  مهمة 
يدر�س  لكي  �لأطفال«  بعمله  �سين�سغل  �لذي  »ما  �ملعلم 
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كبرية،  �ملحتملة  �ملهام  فقائمة  �ملختار.  �لدر��سي  �ملنهاج 
�ملتوّقعة.  �خلطط  يف  دقيق  متييز  مع  ��ستخد�مها  يجب  لكن 
ولأن �لقائمة �أدناه جميعها �أفعال، �سوف يكون �ملعلم قادر�ً 
�لأن�سطة  من  �أيٍّ  يف  منهمكني  طالب  ت�سّور  على  ب�سهولة 
�لقائمة  تكون  عندما  �لتخطيط  مرحلة  هي  هذه  �ملدّونة. 

موؤ�رس�ً مرجعيًا مفيد�ً.

نّفذ بن�ساط لتوفر الو�سيلة  قائمة مهمة حمتملة – جميع الأفعال تُ

التي بها ميكن اأن يتحقق �سيء. تطبيق عملي.

يبحث – )��ستف�سار، بحث عن
يفت�س - )م�سادفة، ��ستدعاء، �لنظر يف، بحث عن تفا�سيل

ميعن �لنظر - )�لنظر �إىل، فح�س بعناية
ي�سّنف - )ترتيب ب�سكل ممنهج
يفح�س - )�سبط ل�سمان �لدقة

يعّلق - )�إ�سافة مزيد من �لتف�سري
بذلك،  للقيام  �ل�سلطة  �متالك  �إبالغ،  )�إطالع،   - ين�سح 

�متالك ر�أي
يبني – )تركيب �أجز�ء معًا، تاأ�سي�س تدريجي

ُي�سّكل – )�ل�سكل �خلارجي، مظهر مرئي، معرفة �لبنية
ميّيز بعالمة – )و�سف، ت�سنيف

يفك �ل�سفرة – )�خرت�ق، تب�سيط
ي�سع �سفرة – )و�سع �سكل �آخر يقبل به �لعقل

ي�ستمع – )ح�سور باهتمام
يختار – )و�سع �ختيار�ت، �ختيار بعناية

يوجز – )�إ�رس�ك �آخرين، حتذير، �لإحاطة علمًا بالأحد�ث قبل 
وقوعها

ح – )�إعطاء و�سف، عر�س معنى يو�سّ
يفح�س – )�ختبار معرفة، �إدخال معنى

يحول – )تغيري مظهر خارجي، حفظ معنى عامل منجم
يعيد �سياغة – )يعيد بناء، يعيد ترتيب، يعيد تنظيم

يتذكر – )��ستح�سار، �إعادة تركيب
ينّظم – )ترتيب بنظام حمدد يرتبط بالهتمام

ح – )جعل �ل�سيء �أكرث و�سوحًا يو�سّ
يقّدر – )ت�سكيل تقييم، �إ�سد�ر حكم
يقّيم – )�إجر�ء بع�س �لقيا�س و�لتقومي

ي�ستف�رس – )��ستجو�ب، بحث يف
ميّيز – )متييز

يت�ساور – )ت�ساور مع
يعر�س – )�إظهار �أو تعبري يف �لعلن

ينظر – )تفكري، �إدر�ك، �أخذ وقت �أكرث للفهم، ح�سور
يرتب – )ترتيب ب�سكل منهجي

هيثكوت مع جمموعة من �ملعلمني �لفل�سطينيني �سمن م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.
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فيها،  ي�ساركون  �لذين  لأولئك  قوة  متنح  �ملهام  هذه  جميع 
خمتلفة.  �أنو�ع  من  م�ساءلة  مو�د  تتطلب  و�حدة  وكل 
ممكنًا  يكون  عندما  در�ما  م�ساهد  تتطلب  رمبا  بعد  وفيما 
�أن  فقبل  و��ستجو�بهم.  �لأ�سخا�س   )represented( متثيل 
�أية  ب�ساأن  بالتفكري  يبد�أو�  �أن  ريدبريدج  يف  �ملعلمون  يتمكن 
�سندوق  يف  تو�سع  لكي  مالءمة  �لأكرث  تكون  “حمتويات” 
متعلقات بر�يفيت بروفيت �ل�سخ�سية، �حتاجو� �أن يفهمو� �أن 
هذ� �لتحقيق �خلا�س بظروف �حلرب �لعاملية �لأوىل مل ي�ستطع 
�أن يكون “عباءة خبري” تتطلب �رتباطًا مطّوًل ب�سيغة منهاج 
ق�سرية  حياة  م�سافة  لديه  كان  �لتحقيق(  )�أي  لأنه  در��سي، 
�لأجل، عن�رس تذكر �حلروب �لعاملية. ولو �أن �لطالب �أد�رو� 
�مل�سّنفة،  �لكتب  من  كبري�ً  قدر�ً  �ملنهاج  يقت�سي  فرمبا  مكتبة 
كتابة  ورمبا  للمحتويات  �رسيعة  وقر�ءة  �ملكتبة،  �أنظمة  وتعلم 
ملخ�سات. يف �حلقيقة يقت�سي ذلك دخوًل ر�ئعًا يف جو�نب 
ذكرى«  »�إحياء  وقت  بلوغ  يتم  �سوف  هنا،  من  للغة.  عدة 
�أو ��ستطاع �أن يطلب  ت�رسين �لثاين لو رغب �ملعلم يف ذلك، 
يف مرحلة ما معر�سًا لأعمال ُتظهر جتاربنا عن �حلرب �لعاملية 
�لأوىل – �سعر�ء �حلرب، �أو رو�يات، �أو م�ساهدة لوحات و/

�أو �أفالم �أو �أنا�س ي�ستح�رسون ذكرياتهم �خلا�سة.

تتطلب  مهمة  بروفيت«  بر�يفيت  »�سندوق  �أ�سبح  لقد 
�ل�سف  وطالب  �ملعلم  �أن  على  للمو�فقة  �تفاقية  بال�رسورة 
عن  يعرفون  �أنا�سًا  فقط  �لوقت  هذ�  يف  ي�سبحون  �سوف 
مبهمة  م�ساركة  كل  يف  ذلك  حتقيق  وبالإمكان  �ملكتبات. 
و�أفكار�ً  ذكريات  �ل�سطح  �إىل  جتلب  �أن  �ساأنها  من  �جتماعية 
عما يحدث يف مكتبات دون �لعتماد على معلومات �ملعلم. 
وبالتايل، عندما تتحقق فكرة �ملهمة و�ل�سندوق، ت�سبح �أمانة 
�أنه لي�س ثمة �أي  �ملكتبة �لتجربة �ل�سابقة على �لفور. تذكرو� 
خد�ع �أو تظاهر م�ستخدم على �لإطالق. فالتفاق يقت�سي �أن 
يو�فق �جلميع على �أن نعمل يف مكتبة، و�أن و�سول �سندوق 
هل  ي�سل؟  �أن  يجب  كيف  �سويًا.  له  �لتخطيط  مت  قد  �ملهمة 
�إبر�م  يجب  هل  »مكتبتنا«؟  �إىل  �ملدر�سة  مكتب  من  ل  �أر�سِ
ما  ُيح�رسه؟  �سخ�س   – و�حد  �سخ�س  �لربيد  ميّثل  باأن  �تفاق 
يجب �أن ل ُيناق�س م�سبقًا هو ما يحتويه �لطرد، لكن �لطالب 
�سهر  من  ع�رس  �حلادي  �قرت�ب  مع  �أنه  يعرفو�  �أن  يحتاجون 
ت�رسين �لثاين، غالبًا ما ي�ستخدم �أمناء �ملكتبات �لفر�سة للتفكري 
بامتالك ورود حمر�ء7 على �لطاولة، �أو بتنظيم عر�س خا�س 

حول �لذكرى.

فكرو� بالر�سالة �مل�ساحبة لل�سندوق، وبنوع �ل�سندوق �لذي 

ميكن �أن يختاره �ملعلم حلمل ممتلكات بر�يفيت بروفيت. �لآن 
نحن ندخل جمال تعاقد �لدر�ما و�مل�سد�قية.

ل بد من �لتفكري مب�سائل معينة من جانب �ملعلم. وثيقة متهيدية 
يجب �أن توؤّطر )ت�ستح�رس بو�سوح، على �سبيل �ملثال( وجهة 
نظر وم�سوؤولية �ملر�سل/�ملر�سلني، �إ�سافة �إىل هدفهم من �ئتمان 
وثائق عائلية يف مكتبة حملية. هذ� يتطلب »�سوتها« )�أ�سلوبها( 
و»ختمها« �خلا�س، و�سكل �لعنو�ن، ومظهر �لورق و�ملغلف 
�لإ�سار�ت  ُيف�رسون  �ملعا�رسين  �لأطفال  –تذكرو�–  لأن 
وت�ساميم  و�لتلفزيون  �لأفالم،  يف  له  يتعر�سون  مما  و�لدو�ل 
يجب  �حلقيقة  )يف  يعرفو�  �أن  وي�ستطيعون  �لكتب.  �أغلفة 
نف�سه  �لوقت  ميّيزون يف  بينما  �بُتِكرت  �أنها  يفعلو� ذلك(  �أن 
�أنها كلها متتلك �ل�سمات �لر�سمية »�ملوّقعة« لتعرّب عن كونها 
لتعزيز  تو�فق  عملية  و�ملعلم  هم  يبد�أون  وبالتايل،  حقيقية. 

�لق�سة �خليالية باإر�د�تهم، وي�سبح عن�رس �لفنان8 حا�رس�ً.

�أية مل�سقات،  �ل�سكل �خلارجي لل�سندوق، عالمات �لعمر، 
�لنقل  و�سائل  �إىل  ت�سري  �لتي  و�لعنا�رس  توجيهات،  �إعادة 
بروفيت  بر�يفيت  م�سوؤولية  �سمن  كان  �لذي  �ملكان  من 
قدر�ً  يك�سف  �أن  ميكن  �ل�سندوق،  هذ�  ومثل  �ل�سخ�سية. 
تو�ريخ  رتبته،  للقو�ت،  �حلرب: ح�سد  معلومات  عن  هائاًل 
غري  �أخرى  �أيادي  �أن  �إىل  �ست�سري  �لتي  �ملغّلفة  �ملو�د  و�أمكنة. 
�أيادي بر�يفيت بروفيت �ستكون م�سوؤولة عن �لرحلة �لنهائية 
من خط �جلبهة. كذلك �أية موؤ�رس�ت على �أنه )�أي �ل�سندوق( 
قد ُفِتح من ِقبل �لعائلة �مل�ستقِبلة يف �لوقت �لذي �أعِلن فيه عن 

وفاة بر�يفيت بروفيت.

فجميع  مدر�سي.  لكتاب  �سافية  معلومات  لي�ست  هذه 
مكتبة  �أمناء  نظر  وجهة  من  ُترتجم  موؤ�رس�ت  هي  �لإ�سار�ت 
»يقر�أو�«  لكي  كلها  �لبيِّنة  يدر�سون  و�أخالقيني  م�سوؤولني 
ب�ساأنه،  للعمل  �لأمثل  �ل�سيء  قيا�س وتقييم  متّكنهم من  �إ�سارة 
ُيوؤمتنون لتخاذ قر�ر حول م�ستقبل �سندوق بر�يفيت  حيث 

بروفيت.

كذلك �ملحتويات �لتي ُوجدت د�خل �ل�سندوق. هذه يجب 
ي�ستطيع  كاأن  �لدر��سي  �ملنهاج  جمالت  بال�سبط  تعر�س  �أن 
»ذكرى«  زمن  جو�نب  على  �ل�سف  يعّرف  �أن  جلنة  �سياق 
�أن ترو� ملاذ� ناق�سُت هذ� يف  �لعاملية �لأوىل. ميكنكم  �حلرب 
�لدر��سي  �ملنهاج  يكن  ومهما  وتاأمل.  كخطط  مبّكر  وقت 
كبيِّنة  توفريه  يجب  فاإنه  �لدر��سة،  لأغر��س  بالن�سبة  مرغوبًا 
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�أن  �سمعو�  حاملا  �لقرية  مدر�سة  يف  فاملعلمون   . ُيف�رسَّ لكي 
هناك بر�يفيت بروفيت موثوقًا، ��ستخدمو� جل �لبيِّنة �حلقيقية 
على  �سندوقهم  �حتوى  �لنقطة  هذه  ومن  لديهم،  �ملتوفرة 
بها  قائمة  ثمة  �ل�ساب.  جمعها  �لتي  �حلقيقية  �لأ�سياء  بع�س 

متوفرة يف �جلزء �لثاين من هذه �لورقة.

قليلة  �ساعات  ب�سع  ريدبريدج  موؤمتر  يف  �ملعلمني  لدى  كان 
�إيجادها د�خل �ل�سندوق.  �أية حمتويات يجب  يقرتحون فيها 
كتابة  و�أدو�ت  �لأور�ق  من  متنوعة  جمموعة  ��ستخدمو�  وقد 
»ُيبطلو�«  لكي  جمال  لديهم  يكن  مل  لكن  و�سميكة،  نحيفة 
�ختاروها  �لتي  باملو�د  قائمة  �أدناه  ويوجد  �حلرب.  �أقالم 
لت�سليمها يل من �أجل �أد�ء لحق يف موؤمتر م�رسح جوينت. يف 
و�أ�سبح  �ل�سندوق،  ف  �كُت�سِ فقط كيف  �أبِلغو�  �ملرحلة،  هذه 
يف �لنهاية مع جمموعة من �أمناء �ملكتبة. عالوة على �أن مالك 
ُقتل يف  �لذي  بروفيت  بر�يفيت  كان  و�ملحتويات  �ل�سندوق 

معركة كامربيا �لعام 1917.

�لذي  �ل�سندوق  ُعرِث عليها يف  بيِّنة  38 قطعة  �ملعلمون  �أوجد 
وقد  كامربيا.  معركة  بعد  �جلبهة  من  بروفيت  عائلة  �إىل  �أعيد 
�سمت هذه �لقطع مالحظات ر�سائل عائلية )�أم، �أخت( من 
يف  بع�سهم  كان  �ملدر�سة  �أيام  من  و�أ�سدقاء  )هيلد�(  خطيبته 
�جلي�س �أي�سًا يف �لوقت نف�سه. هذه �لر�سائل �أعطت �أخبار�ً عن 
�لبيت ذّكرت جيم�س/جيمي باأزمان مبكرة. وكانت و�حدة 
�ملا�سية  �لأحد�ث  من  مبزيد  تذكار�ت  عن  عبارة  �ثنتان  �أو 
لوجبات  وو�سولت  لويد،  ماري  م�رسح  )تذ�كر  �ل�سارة 

.)3/9d سمك ورقائق بطاطا�

كانت هذه �أ�سياء مر�سومة – �ساعة جيب من جده مع �إهد�ء من 
م�سنع خلدمة طويلة ومفيدة، وطقم برو�س �سعر من �لذهب. 
مع  �جلي�س  طبيب  من  لت  �أر�سِ ر�سمية  كانت  �لوثائق  بع�س 
�إحد�ها  �سيئ.  طق�س  يف  جنود  حماية  بخ�سو�س  تعليمات 
يجب  بروفيت  بر�يفيت  �قرتفها  �ملخالفة  من  نوع  �إىل  ت�سري 
بيِّنة من �سابط رقيب  �أن ُيرد عليها ر�سميًا يف ��ستجو�ب مع 
بخ�سو�س »ترك موقعه«. وكانت ثمة �أ�سياء تقت�سيها �رسوط 
�ملحافظة على �ل�سحة )حالقة، فر�ساة �أ�سنان، �سابون( ودلئل 
�لقدي�س  و�إجنيل  و�ل�سالة  �مل�سبحة  كتاب  مثل  �لإميان  على 
رقمه  مع  بروفيت  بر�يفيت  �سخ�سية  حتديد  و�رسيط  مرق�س، 
�لر�سوم  جمموعات  �إحدى  و�أ�سارت   .49966  – �جلي�س  يف 
��سكت�سات  ثمة  وكانت  ب�رسيًا.  مر�قبًا  كان  �ل�ساب  �أن  �إىل 
وتفا�سيل  ذهنية  �سور   - �لأماكن  لبع�س  بالر�سا�س  �سغرية 

�أقرب �إىل �أكيا�س �لرمل وظروف خندق مرتبطة معًا ب�سل�سلة 
من خيوط �لقنب. كان هناك ر�سم �أكرب ميثل تاأّمال يف �أحذيته 
و�لأر�سفة  �لطني  و»ذكريات«  منا�سبة  حالتها   - �لع�سكرية 
�لأكرث  �لطبي  تقريره  هناك  كان  عليها.  �سار  �لتي  و�مل�سافات 
حد�ثة- بيِّنة على �لفرتة �لتي كان فيها مفقود�ً يعاين من جرح 
�لأول  �سهر كانون  �أ�سبوع يف  �ل�ساق طو�ل  �أ�سفل  خطري يف 
�إىل �أن تويف بعد �لبرت و�لغرغرينا »يف �خلام�س ع�رس من كانون 
�لأول �لعام 1917 �ل�ساعة 2:23، وقد مت ت�سخي�س حالة �لوفاة 
ب�سبب ت�سمم �لدم. �إحدى �لوثائق كانت قطعة �سغرية ممزقة 
من ر�سالة ُكِتب عليها كلمات »رو�ئح رهيبة، برد �سوف يقتل 
�إذ� مل يقتل �لر�سا�س، ول �أ�ستطيع �أن �أحبط �لعائلة«، ُوِجدت 
�إىل هيلد�«. بع�سها كان ر�سائل  مالزمة لوردة جافة »لرُت�سل 

»من هيلد�«.

مبتكرة  ملجموعة  ريدبريدج  يف  �ملعلمني  �إىل  بالتهاين  �أتوّجه 
من �لعرو�س �أمكن �إيجادها كلها منطقيًا يف �سندوق يعود �إىل 
عائلة بر�يفيت بروفيت من ِقَبل �ل�سابط �مل�سوؤول عنه يف �سهر 

كانون �لأول �لعام 1917.

ملاذ�  حول  ف�سولية  نظر  وجهة  خللق  ن�ستخدمها  كيف  �إذن، 
ع�رس  �حلادي  يف  عام  كل   1918-1914 حرب  تذّكر  يجب 
من �سهر كانون �لأول؟ �أية معايري توؤثر يف �لختيار؟ وما هي 
�لأ�سياء �لتي يجب �أن تكون متينة؟ بع�سها ميكن �لإ�سارة �إليها 
جنازف  دقيقة  �أو  ثمينة  ورمبا  حقيقية  �أ�سياء  �إىل  �حلاجة  دون 
�ملعلم  �أطفال �سغار. لذلك، يحتاج  �أيدي  بو�سعها يف  كثري�ً 

عني ليزر ل تهادن عند �ختيار حمتويات �ل�سندوق.

مقدوره  كان يف  �إذ�  لرنى  �لأ�سلي،  �ل�سياق  �إىل  نعود  دعونا 
�لف�سويل  �لرتكيز  �لأ�سا�سية ذ�ت  �لنظرة  تلك  يوفر  �أن  بالفعل 
-1914 �سنو�ت  خالل  بريطانيا  عن  متوفرة  كبرية  بيِّنة  نحو 

لدينا  لأن  �حلرب،  على  �سخ�سية  �سمة  ن�سفي  نحن   .1918
حمتويات �سندوقه وقد �أعيدت �إىل عائلته. وهذ� يتبع بال�سبط 
من  ف  ُت�ستك�سَ �لكبرية  فالأحد�ث  �لدر�ما/�مل�رسح.  قانون 
خالل �لتماهي مع حيو�ت عدد قليل من �أنا�س رئي�سيني. لقد 
فهم �لكّتاب �لإغريقيون ذلك عندما ر�أى �مل�ساهدون �أحد�ثًا 
�أفكار  ِقَبل ممثلني ميّثلون  – �لفوري« من  مُتّثل يف زمن »�لآن 
�لزمن. فالن�ساء �لطرو�ديات )ن�سبة �إىل طرو�دة( �للو�تي �أِخذن 
�أكرث من جمرد  �إغريقية، هن  �سفن  لي�سبحن عبد�ت على منت 
جمموعة �أفر�د ُي�سطهدون بفعل �أعمال حمقاء تقوم بها هيلني، 
باري�س.  �لطرو�دي  وع�سيقها  منيليو�س،  �لإغريقي  وزوجها 
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ي�ستطيعون  �لذين  لأولئك  �حلرب  عبثية  من  يزيد  فم�سريهن 
ب�سعة  �سلوكيات  جميع  تعقيد�ت  �إىل  �لأحد�ث  ور�ء  �لنظر 
�أفر�د خمتارين. وبا�ستخد�م �سندوق بر�يفيت بروفيت، ميكن 
متثيل دور �أنا�س كثريين يف حياته كجندي، لأننا ل نقوم بعمل 
على  قادرون  لأننا  بامتياز،  نحظى  باحثون  نحن  م�رسحية. 
خالل  من  ت�سفيتها،  دون  �حلياة  جو�نب  من  �لكثري  جمع 
م ب�سكل جذ�ب يف  حقائق خالية من �لتلوث، ومع ذلك ُتقدَّ

�سور رمبا تكون يف هذه �لأيام نتاج طباعة وتكنولوجيا.

تدخل  بفعل  حمكمة  بيِّنة  �إنه  بح�سد.  �ل�سندوق  مير  لذلك، 
�خلرب�ء �لذين يعرفون كثري�ً عن حرب 1914 - 1918. وطريقة 
لن�سعر  حتقيقها  ميكن  �ل�سغار  �لطالب  �نتباه  جلذب  �إح�ساره 
من  قدمية  �أ�سياء  يعرفون  فهم  تفّح�سهم.  �إز�ء  منطقي  ب�سكل 
بهم،  تعتني  �لقدمية  و�لبيوت  و�ملتاحف  و�ملكتبات  �ملا�سي، 

لذلك ي�ستطيع �لز�ئرون �أن يتقا�سمو� �لتعلم عنها.

وباإعطائهم �سلطة لال�ستك�ساف و�ملعاجلة و�لعر�س و�لتو�سيح 
�إىل  ين�سمون  �سوف  �ل�سندوق،  من  �ملغزى  �آخرين  لأنا�س 
�سخ�س  نظر  وجهة  عبء  دون  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  فعالية 
�آخر. فكرو� كيف يكون �أطفالنا �ملعا�رسون على نحو نادر يف 
ي�ستطيعون  نا�سجة. فهم ل  بيانات غري  فيه  يو�جهون  و�سع 
فمجموعة  �ملبا�رسة.  �لبيت  بيئة  خلف  مناطق  يف  �لتجو�ل 
و�لتكنولوجيا  و�لتلفزيون  �لكتب  من  �ملتوفرة  �لر�ئعة  �لأدلة 
ما  وعادة  م�سلل،  تاأثري  ذ�ت  لأنها  �لأ�سئلة،  على  ت�ستع�سي 

تكون، لالأمانة، مقنعة.

�إن �مل�ساألة برمتها حمفوفة باملخاطرة، و�ملعلم يحتاج �أن يحدق 
على  �لأخرية  �للم�سات  ي�سع  وهو  مبا�رسة  �ملخاطر  هذه  يف 

�ختيار هذه �لطريقة �ل�سياقية.

هل ي�ستطيع/ت�ستطيع �لت�سامح مع تف�سري �لأطفال �خلا�س . 1
�إز�ء موقع �ل�سندوق �لأثري؟

�أية �حتياطيات ميكن �إجر�وؤها بحيث ميكن �إعادة �لنظر . 2
ب�سوء �لفهم؟

كطرد . 3 معه  �لتعامل  من  �ل�سندوق  حماية  ميكن  هل 
و�إيذ�وؤه بفعل �سوء �ملعاملة �لو�سيكة؟

ذ�ته  �ملوقع  يف  يكونون  �سوف  �ل�سف  وطالب  �ملعلم  �إن 
ي�سادفون  عندما  �لآثار  علماء  جميع  يكون  حيث  بال�سبط، 
تعترب  �ل�سف  غرف  لكن  قبل،  من  ف  م�سَتك�سَ غري  موقعًا 

�لآثار.  يف  �ل�سغار  لعلمائنا  وماألوفة  جيد�ً  معروفة  مو�قع 
عالوة  �ملاألوفة،  و�لأ�سياء  �ليومية  بالطقو�س  يتم�سكون  فهم 
كيف  �ملكان.  هذ�  يف  بالغ  ل�سخ�س  �ملختلفة  �لقوى  على 
بني  مو�جهة  وت�ستح�رس  �ملكان  �سلطة  موؤقتًا  »تتال�سى« 
عد�سات �أمناء �ملكتبات و�لأ�سياء د�خل طرد مر�سل لعنايتهم؟ 
من  تعقيد�ً  �أكرث  للتعلم  �سياقات  �لتحّولت يف  لذلك، تكون 
�أمناء مكتبة«، و»هذ�  باأننا  �سنتظاهر  ب�سع كلمات مثل »هل 
�لتي  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  يف  قاتل  جنديًا  يخ�س  �ل�سندوق 
�سنتعلم عنها«. ومع ذلك، لي�س �لتعقيد م�ستع�سيًا على �حلل 
�إذ� مت�ّسكنا بقو�نني �مل�رسح، وطاملا نتذكر �أن جميع �مل�ساركني 
ب�سلوك  ويتمتعون  م�سوؤولية  وبدليل  نظر  بوجهة  �ملنخرطني 
رعايته  على  �ئتمنونا  �لذين  و�لنا�س  �ل�سندوق،  جتاه  �أخالقي 
وجدو�ه. ومن خالل هذ� �ملوقع �لأثري، �سيكون كل �سخ�س 
من�سغاًل بالت�ساوي مبهام �سوف تبد�أ ب�سندوق �أ�سياء موجودة، 
وتنتهي بتو�سيح جدي وعر�س لآخرين عن مغزى كل �سيء 
�أي�سًا  تتيح  �جلميع  عن  م�سوؤوًل  تكون  �أن  ف�سلطة  و�أهميته. 
ب�سهولة  متاحة  �أخرى  معلومات  مقابل  �سيء  كل  فح�س 
بهذ�  �لتكفل  �سيتم  مدى  �أي  �إىل  معا�رسين.  لأطفال  �لآن 
�ل�ستك�ساف �لإ�سايف وهذ� �لتحقيق؟ ذلك يكمن يف حكم 
ون�سجهم،  �ل�سف  طالب  عمر  على  كمر�سد/زميل  �ملعلم 
�إ�سافة �إىل �لوقت �ملتوفر و�لقدر �لذي حتتاجه �حلرب �لعاملية 
�لأوىل لُتعر�س بالإ�سارة �إىل يوم »�إحياء �لذكرى«. وكل معلم 

يجب �أن يقرر لنف�سه.

هذه �لأمور ت�سبح �أ�سا�سية �إذ� كان �سيتم �لتفاو�س على تغيري 
�ل�سياق، و�سوف يتطلب »تعاقد�ً« �ختياريًا. دعونا ن�ستعر�س 

للمرة �لأخرية:

�لعمر يف . 1 �لتقدم يف  – مظهره، عر�س  نف�سه  �ل�سندوق 
عيون �لأطفال �ل�سغار.

�لوثيقة �مل�ساحبة تو�سيح ما هي، كيف ُعرِث عليها وملاذ� . 2
ُت�سّلم. هذه هي �مل�سوؤولية.

عد�سة �أمني �ملكتبة �لتي �سُي�سبط كل �سخ�س من خاللها، . 3
وُيفّو�س بالتدخل بها. هذه وجهة �لنظر، و

موؤ�رس�ت م�سوؤولية عن �لنتائج �لتي �ستوفر جتارب »�لتعلم . 4
هذه  �ملعلم.  �إليها  يتطلع  و�لتي  �لذكرى«،  �إحياء  عن 
�مل�سوؤولية يجب �أن تت�سمن فهمًا دقيقًا لـ»جمال« �حلرب 
بتجارب  يتعلق  فيما  عاطفيًا  و��ستيعابًا  �لأوىل،  �لعاملية 
جندي و�حد �سوف ميّثل جميع �أولئك �لذين �ساركو� يف 
رة« كل  تلك �لأوقات، بحيث تكون م�ساهماتهم »ُمتذكَّ
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عام يف �حلادي ع�رس من �سهر ت�رسين �لثاين. ]�إذ� كنت ل 
ت�ستطيع وقف �حلر�رة فال تدخل �إىل �ملطبخ![.

يتم  حيث  العملي،  التطبيق  مو�سع  يف  امل�سوؤولية  الثاين:  اجلزء 

يدخل  كي  ال�سياق  بتغيري  ت�سمح  التي  الدراما  عنا�رص  توظيف 

خاللها  ي�ستطيعون  لفرتة  اتفاق  يف  واملعلم  الطالب  بوا�سطته 

التم�سك بوجهة نظر وعالقة من �ساأنهما اأن ت�سبطا التلميذ »تعال 

لكي تتعلم«، واملعلم »احلائز على املعرفة« يف جمال املنهاج.

�لعاملية  �حلرب  در��سة  مبجالت  �ملختارة  �مل�سوؤولية  ترتبط 
كل  علنًا  �لذكرى  �إحياء  بيوم  ُيحَتَفل  ملاذ�  �إىل  و�سوًل  �لأوىل 
عام يف �حلادي ع�رس من �سهر ت�رسين �لثاين. »�لدقيقة �حلادية 
عندما  ع�رس«  �حلادي  يوم  ع�رسة  �حلادية  �ل�ساعة  يف  ع�رسة 

توقف �إطالق �لنار �لعام 1918.

عند تخطيط �ملهام، يجب �أن ل يكون ثمة �جنر�ف مت�ساهل 

�لفن  �أ�سكال  جميع  على  ينطبق  وهذ�  �لالعقالنية.  نحو 
و�لدر�ما طاملا �أن �لتعليم لي�س ��ستثناء.

ل  �لتي  �خلا�سة  طبيعته  خلدمة  يوجد  �لذي  ذلك  �سكل: 
ميكن  �سيء  ول  خ�سارة،  دون  �سيء  منها  يوؤخذ  �أن  ميكن 

�إ�سافته دون ت�سويه. فتغيري �ل�سياقات يتطلب �ن�سباطًا.

كان �ملعلمون يف يوم موؤمتر م�رسح غوينت يو�جهون م�سكلة ماذ� 
ي�سعون يف �سندوق بر�يفيت بروفيت9 من مو�د ريدبريدج.

ق�سري  �لر�هن  �لوقت  لأن  معّدة  وثائق  ثالث  �أي�سًا  �ُسلِّمو�  كما 
و�ُسّلمت  مغلف  يف  مطوية  عائلية  ر�سالة  �إحد�ها  كانت  جد�ً. 
باليد. وقد �أِعّدت من ِقبل �ملعلمني يف مدر�سة ديربي�سري )ديربي( 

لتكون قيد �ل�ستخد�م مع �سف �أطفال بعمر 7 - 8 �سنو�ت.

هذه �صورة عن الر�صالة:

ُت�سّلم باليد.
�إىل �لقّيمني على �ملعر�س،
جالريي �لفنون يف ديربي

ديربي

�لوجه �لأول من �لر�سالة:

4 نورث كوتيجيز
طريق �أورت�سارد،

�سريبروك
ديربي�سري

12 ت�رسين �لثاين
�إىل �لقّيم على �ملتحف ومعر�س �لفنون، 

عزيزي �ملحرتم،

كنت �أنا وزوجي ننظف بيت جده، ويف �لدور �لعلوي �سادفنا 
�سندوقًا قدميًا من بني �أ�سياء ل بد �أن تخ�س �سخ�سًا ما يف �لعائلة 
)نظن  بلجيكا  يف   1918-1914 حرب  يف  معركة  يف  تويف 
ذلك(. ونت�ساءل ما �إذ� كانت هذه �لتذكار�ت مفيدة لُتحفظ يف
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املكتبة اأو معر�ض الفنون لأنها حقيقية.ف

اأنه رمبا يكون  ل اأحد يف عائلتنا يعرف بال�سبط اجلندي. ونعتقد 

ابن اأحد اأبناء عمومة جد زوجي، لكننا ل�سنا متاأكدين.

من ف�سلكم هل ت�ستطيعون اإبالغنا اإذا كان يف مقدوركم ا�ستخدام 

هذه الأ�سياء، اأو اإبالغنا من ميكن اأن يكون مهتماً بالحتفاظ بها؟

�سكرا لكم

املخل�سة

�إميلي بروفيت

�ل�سندوق هو جيم�س بروفيت على  ��سم �جلندي على  مالحظة: 
غر�ر ��سم زوجي.

�إ. بروفيت

و»�لنربة«  �ليدوي  وباخلط  باملذّكرة،  بعناية  �ملعلمون  فكر 
�لربيئة �لتي ��ستخدمتها �لكاتبة. وعنو�ن �ملر�سلة خيايل، وهو 
جزء من ��سم �سريبروك حيث تقع �ملدر�سة، وبر�يفيت بروفيت 
وخطيبته عا�سا هناك قبيل �لعام 1917، كما ك�سفت �سورهما 
�حلقيقية عندما وجدها يف �ل�سندوق طالب �سف �سريبروك.

هيثكوت مع �ملعلمة �أمرية يا�سني �سمن �أحد لقاء�ت م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.

ودوروثي  �ملعلمون  �بتكرهما  فقد  �لأخريان،  �لوثيقتان  �أما 
�أن  �أنهما يجب  �سيئ!(  �أو  )ما هو جيد  يقرر  من  هيثكوت. 
 )aspects( إىل جانبني� ت�سري�ن  �لر�سالتان  باليد؟ هاتان  ُتكتبا 
مهمني للوثائق �ملر�سلة �إىل �لعائالت من ِقبل م�سوؤولني. �لأول 
عنه  تعرّب  �لذي  لالأ�سف  عريف  تعميم  �إىل   )signs( “ي�سري” 

�لوجه �لآخر من �لر�سالة:
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�سلطات بعيدة. ويعر�س كذلك لبيِّنة فرتة مهمة – بيت رئي�س 
وملكة  ملك  لقب  يحملون  �لذين  و�أولئك  �آنذ�ك،  �لوزر�ء 

خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل.

ومثل هذه �لوثيقة تتيح جمموعة من �ملعلومات �حلقيقية ذ�ت 
كل  ت�سمينها.  ليتم  بال�رسورة  مركزية  غري  كانت  و�إن  �ل�سلة 
ف من خالل  ُت�ستك�سَ �أن  �لوثائق ت�سّكل دلئل ت�ستحق  هذه 

ِقبل  من  مكتوبة  ر�سالة  من  �لثاين  �مل�ستنَبط  �لت�سال  وتاأّلف 
�سابط كان يعرف بـ بر�يفيت بروفيت.

هذ� �ساأن �سخ�سي �لنربة، ويتيح تقدمي جو�نب �سخ�سية �جلندي، 
عالوة على بع�س �لتفا�سيل عن كيفية موته و�لعناية به. وميكن 
بل  فح�سب،  للعائلة  �لعز�ء  �إقامة  لي�س  �لر�سالة  هذه  تقرتح  �أن 
�أي�سًا �لإ�سارة �إىل تطور م�ستقبلي بخ�سو�س مكان دفنه �لذي 

يعرف عنه �لأطفال �ملعا�رسون �لآن، لأن �أطر�ف �ملدر�سة ميكن 
�أن يزورو� هذه �ملو�قع، ويحددو� �أع�ساء من عائلتهم توفو� قبل 
�أن يولدو� هم بفرتة طويلة. مثل هذه »�لإ�سار�ت« كلها ت�ساهم 
�إز�ء حمتويات �ل�سندوق. فهي  �أن نكون ف�سوليني  يف معقولية 
ح  تو�سّ �لوثيقة  هذه  �أخري�ً  معًا.  زمنيتنْي  فرتتنْي  بكفاءة  جتلب 
علية  يف  لحقًا  ف  لُيكت�سَ كامربيا  من  �ل�سندوق  عاد  كيف 

�ل�سخ�س �لذي ت�سبب باأن »ُيعتنى به«.

م بو�سوح. �إجر�ء غري مبا�رس على �أن ُتقدَّ

كتاب  من  �لأول  �جلزء  يف  �لقتبا�س  حتقق  �لعو�مل  هذه 
�ساك�ستون ومورغان.

بهدف  �ل�سعور  حول  �لتفاف  و�سيلة  هو  �لتما�سف  »�إن 
�لو�سول �إىل �سعور«. �نظر �لوثيقة �أدناه:

SW1A 2 HB وز�رة �لدفاع، و�يتهول، لندن
هاتف: و�يتهول 1212

من �ملكتب �حلربي
بتاريخ 16 كانون �لأول 1917

بالنيابة عن حكومة �ساحب �جلاللة
�أعرب عن �أ�سفي لإبالغكم �أن �بنكم

جيم�س بروفيت، حامل بندقية – رقم 49966
B. Company فوج ليفربول �مللكي �لع�سكري

ف�سيلة رقم 6
�لعام  هذ�  من  �لثاين  ت�رسين  �سهر  من  �لثالثني  منذ  مفقود�ً  �مل�سجل 
�أنه منح حياته يف �سبيل �مللك و�لبالد، بينما  1917، قد ثبت �لآن 
كان يف �خلدمة �لفعلية. لقد ُجرح جرحًا مميتًا خالل معركة كامربيا.

�إن �أفكار )thoughts( �ساحبْي �جلاللة مع عائلة جيم�س بروفيت 
يف هذ� �لوقت. فامللك جورج �خلام�س وقرينته �مللكة ماري يعربان 
�لذين  �ل�سجعان  �جلنود  من  و�حد  كل  لفقد�ن  �أ�سفهما  بالغ  عن 

يهبون حياتهم يف خدمة حماية �إمرب�طوريتنا �لربيطانية.

حكومة  تن�ساه  �لربيطانيني  �جلنود  من  �أحد  ل  �أنه  متاأكدين  كونو� 
جاللتهما.

باإخال�س
لويد جورج رئي�س �لوزر�ء

“يف حياتهم كانو� كرماء، وبوفاتهم ُيكّرمون”



رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون 14

م
لي

تع
يف ال

ن 
نو

ف

من قيادة �مليد�ن.    حالة �سابط �سعبة 18 كانون �لأول 1917
من �سابط ف�سيلة.    �لكابنت جوناثان ليت�س )�لف�سيلة �ل�ساد�سة(

فوج ليفربول �مللكي
عزيزي �ل�سيد و�ل�سيدة بروفيت

�بنكما  بروفيت،  جيم�س  ملوت  �أ�سفي  عميق  عن  لأعرّب  �أكتب 
�لذي �أ�سيب �إ�سابة خطرية خالل معركة كامربيا يف �لر�بع ع�رس 
من �سهر كانون �لأول 1917. كان جيم�س جنديًا ر�ئعًا، وبارعًا 
خدم  باأنه  تتاأكدو�  �أن  ميكنكم  و�سخ�سًا  �لبندقية،  ��ستخد�م  يف 
�لوقت  �حلقيقة، خالل  بكفاءة، وكان، يف  �جلنود  بلده وزمالءه 
يف ف�سيلتي برغبة منه. كان جيم�س �سابًا عميق �لتفكري، حكيمًا 
يتجاوز عمره، ومل يرتدد �أبد�ً خالل معرفتي به عن �لقيام بو�جبه 
و�للتز�م مبعايري �ل�سلوك �ملتوقعة منه. �أنا �سخ�سيًا �أ�ستطيع �أن �أ�سهد 
على �سجاعته يف وجه �لأعد�ء، و�إخال�سه لأ�سدقائه يف �لف�سيلة، 
وروح �لدعابة عنده و�لدعم �لهادئ يف �أوقات �لتوتر، وكذلك 
يفتقده جميع  �خلنادق، و�سوف  عن  بعيد�ً  �لر�حة  �أوقات  خالل 
ب�سجاعة،  �أنه مات  تاأكدو�  �لذين خدمو� معه وقّدروه ك�سديق. 
ويف �لأيام �لتي كان �لأطباء و�ملمر�سات يكافحون لإنقاذ حياته 
�لدو�م عن  ُيعالج، وعربَّ على  �سوهد وهو  �مليد�ين  �مل�ست�سفى  يف 
�أ�سلم  عندما  كاهن  معه  كان  منهم.  و�حد  لكل  و�متنانه  تقديره 
روحه »بهدوء ودون �أمل« يف �ل�ساعات �ملبكرة من �خلام�س ع�رس 
ويف   .3752 �ملقربة  يف  وُدفن   .1917 �لأول  كانون  �سهر  من 
ُي�سّجل  قرب(  )�ساهدة  د�ئمة  عالمة  ُتثّبت  �سوف  �ملنا�سب  �لوقت 
عليها ��سمه وكل �لتفا�سيل �لع�سكرية و�سط �آخرين قاتلو� بجانبه. 
�أقرب  يف  �ل�سخ�سية  �أمتعته  جميع  �إليكم  �أر�سل  لكي  �أخطط  �أنا 
وقت ممكن. ويف هذه �لأثناء، �آمل �أن ترتاح نفو�سكم مبعرفة �أن 
�ل�سابط  وباعتباري  ب�سجاعة.  حياته  قد وهب  بروفيت  �جلندي 
�مل�سوؤول عنه، �أ�سعر بالفخر �أنه كان لدي مثل هذ� �ل�ساب �لر�ئع 

يف ف�سيلتي. لقد جلب �ل�رسف لفوج ليفربول �مللكي.

باإخال�س كبري
جوناثان ليت�س. )كابنت(

حمدد،  لغر�س  بو�سوح  مرتبة  �لثالث  �لورقية  �لقطع  هذه 
و�لأطفال يجب �أن ل ُي�سّللو� يف �لتفكري باأنها حقيقية.

عني  تتطلب  و�ل�سادق  و�حلقيقي  �لأ�سيل  بني  �ملع�سلة  هذه 
يتغري  عندما  ي�ستخدموها  �أن  �ملعلمون  يحتاج  �لتي  �لليزر 
�أ�سياء، �إىل �لتفكري من د�خل وجهات  �ل�سياق من �لتعلم عن 
�لتطبيق  خالل  من  �لتعلم  تثّبت  مهام  تقت�سي  م�سوؤولة  نظر 

�لعملي: �لقيام مبهام و�إدر�ك �أهميتها يف �لوقت نف�سه.

ول يز�ل وجود بر�يفيت بروفيت �سمن �ت�ساع زمن �لذ�كرة 
�حلقيقي،  )�ملن�ساأ(  �لأ�سل  بدلئل  مي�سك  �أن  ميكنه  �لذي 
يجعل  مما  و�لإنرتنت،  �لتكنولوجيا  خالل  من  وبخا�سة 
قّلت  كلما  تعقيد�ً  �أكرث  ت�سبح  فالأمور  �سهاًل.  �إليها  �لو�سول 

�لدلئل للم�سادقة على �لنظريات �أو �لتف�سري�ت.

�نظر �لوثيقة �أدناه:
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هيثكوت مع معلمني فل�سطينيني وبريطانيني �سمن م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.

ف بها حياة �لروماين/ ولعل تغيري �ل�سياقات ميكن �أن ت�ستك�سَ
�لأول  �ل�سريوكي  �أو  �لإغريقي  �أو  �مل�رسي،  �أو  �لربيطاين 
�لتي  �لأمريكية  فال�سعوب  �حلمر(.  �لهنود  قبائل  )�إحدى 
ما  وهذ�  �لدقيق.  �لتمييز  من  مزيد�ً  تتطلب  برتكيز  حظيت 
و�لأ�سالة  �لفرت��س  بني  �لفروقات  لأن  لحقًا،  �سنناق�سه 
مهما  ح�سمًا  �أكرث  ت�سبح  ما،  لغر�س  و�لبتكار  و�مل�سد�قية 
�مل�رسحية  للعرو�س  �لزو�ر  يدرك  حيث  �لطالب،  عمر  كان 
�أن هناك �إجر�ء للت�سليل وحاجة لبع�س »تعليقات )كولريدج( 
عنا�رس  تقدمي  عند  �مل�ستخَدمة  فال�سياقات  للكفر«.  �لطوعية 
�لدر�ما تتطلب رماًل متحركة للحقيقة �ملوؤكدة، و�مل�سد�قية، 
بتمييز وم�ساعي تعلم �سادقة.  و�لأ�سالة لغر�س ما لإدخالها 
فلي�س ثمة عذر بالفعل هذه �لأيام ملعلمني يخططون لدخول 

طائ�س يف �لأزمنة �لغابرة �أو �حليو�ت �ملا�سية.

يتمثل  كان  غوينت،  معلمو  و�جهه  �لذي  �لأول  و�لختيار 
من  �سف  منها  ي�سادف  �لتي  �لنظر  وجهة  تاأ�سي�س  بكيفية 
�ل�سخ�سية.  لالأمتعة  بروفيت  بر�يفيت  �سندوق  �لطالب 
ثمة طرق متعددة مت ��ستك�سافها. �لأوىل ميكن �أن تكون باأن 
غرفة  يف  مبوجبه  يعملون  �سفهيًا  �تفاقًا  و�لأطفال  �ملعلم  يربم 
فمعظم  مكتبة.  �أمناء  بعمل  يقومون  �أنهم  لو«  »كما  �ل�سف 

ل�ستعارة  �ملكتبات  زيارة  عليهم  ُيعر�س  �ليوم،  �لأطفال 
كتب �أو مو�د على �أ�رسطة )CD( و)DVD(. ويتطلب �لأمر 
لتمكني طالب  ب�سيطة(  بال�رسورة  )لي�س  ق�سرية  مهمة  فقط 
�ملعلم( عن وظيفة  �سف ل�ستح�سار فهمهم �خلا�س )وفهم 
ذلك  �ساأن  ومن  �لب�سيطة.  �أنظمتها  تعمل  وكيف  �ملكتبات، 
يكتب  بينما  يربز  �أن  �جلماعي  للفهم  بالإمكان  يجعل  �أن 
طالب �ل�سف معًا )�أو ير�سمون( على لفافة ورق ��ستجابتهم 
�أن  �لنا�س  ي�ستطيع  مكتبات  لدينا  “يوجد  �إفادة.  �أو  بيان  �إىل 
ي�ستخدموها لكي ...”، هذ� من �ساأنه �أن يج�ّسد �سوؤ�ًل على 
بحيث  موّجه،  لكن غري  مرّكز�ً،  �لبيان  بيان. ويكون  �سكل 
متليها  طريقة  باأية  لإكماله  حريتهم  �متالك  للطالب  يتيح 
بع�س  ليقي�س  �ملعلم  وُيرتك  �ل�سخ�سية،  معلوماتهم  عليهم 
�ملعرفة حول فهم �لأطفال لأنظمة �ملكتبة و�أحكامها. وثمة 
لي�سيف  �أي�سًا  لكن  ��ستجاباتهم،  لت�سنيف  للمعلم  فر�سة 
�لورقة.  �أمني مكتبة على  �أن تكون  معلومات حتدد جو�نب 
�لنا�س يح�رسون معهم بطاقة �ملكتبة عندما  �أن  �أتاأكد  �أن  �أود 
نحن   .)DVD( �أو   )CD( و�أ�رسطة  �لكتب،  ي�ستعريون 
نو��سل �حل�سول على ق�س�س جديدة لأنا�س ياأتون لي�ستمعو� 
�أن  يجب  �لذي  �ملوعد  يعرفو�  �أن  �إىل  بحاجة  “�لنا�س  �إليها. 
يعيدو� فيه ما ي�ستعريونه، لذلك ي�ستطيع �أن يتقا�سم كل و�حد 
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ما متلكه مكتبتنا”. “�أحب �إيجاد مر�جع عندما يقوم �لأطفال 
مب�رسوعات مدر�سية”.

وعندما يتم �إجناز مهمة �لكتابة على قطعة ورق طويلة –يجب 
ثمة  تكون  جد�ً–  مهتمون  �لطالب  �أن  طاملا  فقط  جتري  �أن 
�أن  �جلميع  ي�ستطيع  بحيث  �لت�سفح،  �أجل  من  لوقت  حاجة 
ي�ستفيد من جمموعة �لتعليقات. فالتحديق ببله يف هذ� �لن�ساط 
�أن يكونو� يف موقع  �لأطفال  نفعًا، حيث يحتاج  لن يجدي 
يف  �لأقالم  بوجود  لذلك،  �لتعليقات،  قر�ءة  من  ميّكنهم 
عن  �لورقة  على  ب�سمتهم  لو�سع  �سو�  ُيفوَّ �أن  ميكن  �لأيدي، 
هذ�  عليها.  يو�فقون  �لتي  �لأ�سياء  على  عالمة  و�سع  طريق 
�لب�سيط يحّول على �لفور مظهر قطعة �لورق، ويتيح  �لعامل 
�سوف  بع�سهم  “�ل�سورة”.  يف  للتاأثري  �سخ�س  لكل  تفوي�سًا 
بعد  فيما  كبيِّنة  يبقى  �سوف  ذلك  لكن  �سلوكًا،  يحاكون 
�أو  لتفكري عميق  ميثل �سغطًا  ول  �ختبار�ً  لي�س  ملكتبتهم. هو 

كتابة “ُمثلى”.

�ملعلم  لذلك  يوفر  للمكتبة،  �لبيِّنة  هذ�  حول  �لوقوف  �إن 
“زمن �لدر�ما  �لفر�سة كي يقوم بذلك �لتحول �لأ�سا�سي �إىل 
)now drama time(. وهذ� يتطلب بند �تفاق »هل  �لآن” 
ما  نحو  على  مكتبة  حتويل  ميكنهم  مثلنا  �أنا�سًا  �أن  تو�فقون 
و�سعناه على قطعة �لورق؟«، و�إ�سارة ملو�جهة م�ستقبلية مثرية 
مع طرد. »يجب �أن �أفكر �إذ� ما �أح�رس �سخ�س ما طرد�ً خا�سًا 
جمرد  هذه  كذلك؟«.  �ألي�س  معه،  نتعامل  كيف  نعرف  �إلينا 
يتنا�سبان  بحيث  �ختيارهما  �سيتم  و�لرتكيز  و�لنربة  موؤ�رس�ت. 
�أن ميهد ذلك  �ل�سف. ميكن  �ل�سحة �لجتماعية لطالب  مع 

�لطريق لو�سول �ل�سندوق و�ملهام �لتي يتم ت�سجيعها.

ولأن �ملعلم ي�سطر لدر��سة علم �ملكتبات ب�سكل �سامل كو�سيلة 
لبدء عباءة �خلبري بدخول �أعمق يف �للغة، فكر معلمو غوينت 
بطريقة �أخرى. وقد تطلب ذلك بع�س �لتح�سري�ت، ومهمة 
�لتح�سري  فحجم  �ملكتبية.  �ملهار�ت  بدء  منها  يتم  �أن  ميكن 
�سوف يعتمد على مدى ما يتوخاه �ملعلم من تعمق يف در��سات 
�للغة. و�إذ� كان �لأمر يتعلق بالرتكيز على م�سطلحات “عباءة 
و�سندوق  �لذكرى”  “�إحياء  عن�رس  ي�سبح  عندئذ  �خلبري”، 
بر�يفيت بروفيت حادثة عر�سية )جزئية( لأحد�ث كثرية ميكن 
�أن تركز على مهار�ت �للغة. فعمل “�إحياء �لذكرى” ي�ستطيع 

�أن يوفر مهام “تعلم” فح�س بيِّنة وتف�رسها لأنا�س �آخرين.

ووقت مثل هذ� �لعمل يجب �ختياره بو�سوح، بحيث يتز�من 

مع �لحتفالت �لوطنية يف �حلادي ع�رس من �سهر ت�رسين �لثاين.

غري �أن بدء خربة “�إد�رة مكتبة” ميكن �أن تبد�أ يف وقت �سابق 
كما يرغب �ملعلم.

متخياًل . 1 مكانًا  جمتمع  بناء  يتطلب  �سوف  جمتمع:  تاأ�سي�س 
تعاونية.  �سنع خارطة  ذلك  ي�ستدعي  و�سوف  يتم خلقه، 
كبرية  ورق  قطعة  عن  عبارة  كانت  �مل�ستخدمة  فاملو�د 
)مكتب  جمتمعًا  لتخدم  قائمة  مباٍن  �أ�سماء  عليها  عت  ُو�سِ
بريد، مكتبة، فنادق، خدمات كمدر�سة ومر�كز �سحية، 
ن�سب تذكاري للحرب بغر�س »�إحياء �لذكرى«!(. وكل 
منهاج  در��سة  �ملطاف  نهاية  يف  تقدم  �سوف  عامة  بناية 
و�إجر�ء�ت  �أوز�ن  خمازن،  حما�سبة،  مال،  بنوك،  خا�س: 
مركز  وم�سافات،  جغر�فيا  �سفر،  مكاتب  وح�سابات، 
�أدوية  �حلمية،  بخ�سو�س  وم�سوؤوليات  تو�ريخ  �سحي، 
كنائ�س،  �سو�رع،  �أ�سماء  �أنهار،  قنو�ت،  بالطفل،  وعناية 
حمل  �أطعمة،  �سنع  طعام،  قو�ئم  مقهى،  تاريخية،  فر�س 
تزيني �ملنازل، ح�سابات، مو�د، �أدو�ت وم�ساحات عملية 
دفن  خدمات  بناء،  و�أ�سلوب  معمارية  هند�سة  للعي�س، 
�حتفالت  يف  م�ساركة  للعبادة،  �أخرى  و�أماكن  وكنائ�س 
�ملعلم  ويحتاج  ذلك.  وغري  وزو�ج  وموت،  ميالد   –
)�لدللت(  �ملوؤ�رس�ت  لتلك  �خلارطة  على  مكانًا  فقط 
�لأطفال  من  يريدون  �لتي  للدر��سة  بدعو�ت  ُتدرج  �لتي 
�أن ينخرطو� فيها. و�خلارطة �لتي ميكن �أن ُت�سان ب�سهولة 
من خالل ت�سجيالت كامري� رقمية حديثة توؤ�س�س جمتمعًا 

نعي�س ونعمل فيه.

لها  �لتاأ�سي�س  يتم  �أن  �ملكتبات حتتاج  و�إذ� كانت در��سة علم 
عن  �لكفاءة  من  نحو  على  بذلك  �لبدء  ميكن  عندئذ  فقط، 
طريق بطاقات تدل على ترتيبات و�سع )كتب، �أ�سياء( على 
مكتبة  رف  خمطط  على  �لأطفال  يعّدها  �أن  ميكن  �لرفوف 
»ق�س�س«،  »�سعر«،  »فنون«،  وطهي«،  »طعام  مر�سوم. 
»�أجهزة  »هو�يات«،  يدوية«،  »�سناعات  »رو�يات«، 
هذه  ذلك.  وغري   ،”)DVD(و  )CD( »�أ�رسطة  حا�سوب«، 
مهمة ُتنّفذ من وجهة نظر �أمناء مكتبة يخططون نظام ترتيب 
لغة  �أو  �لزميل  �ملعلم  �لآن  ويعترب  بهم،  خا�سًا  �لرفوف  على 
�لتوجيه يف غاية �لأهمية، بحيث ي�سارك كل و�حد يف وجهة 
�لنظر نف�سها �مل�سوؤولة عن مكتبتنا؛ �مل�ستعريين منا، حاجات 
زبائننا �ملتنّوعني، �سلوكنا، مهار�ت ومو�قف يف �لبحث عما 
ترتيب  مهمة  �إن  �ملكتبة.  �إىل  ياأتون  عندما  زبائننا  يحتاجه 



17رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

�إىل  �ل�سياقي  �لتحول  لتجعل  كافية  تكون  �أن  ميكن  �لرفوف 
�سندوق  و�سول  �إىل  وت�سري  ممكنًا،  �أمر�ً  �لدر�ما-�لآن  زمن 
عندئذ  �ملهمة،  هذه  ��سُتخدمت  ما  و�إذ�  بروفيت.  بر�يفيت 
�ملكتبة  �أمناء  جميع  يكون  عندما  �مل�سوؤولية  تبد�أ  �أن  يجب 
م�ساركني بن�ساط يف مهمة ما متنحهم بع�س �مل�ساحة و�لوقت 
�لقيام  ليمنحوها جل �هتمامهم. وقد حاول معلمو غوينت 
بذلك عن طريق �متالك مكتبتنا �ملغلقة موؤقتًا، مبوجب عقد 
حمتويات  جميع  تو�سيب  مهمة  خلق  يعني  هذ�  بالطبع. 

مالحظة
�ملكتبة مغلقة موؤقتًا

�لثنني  حتى  )�جلمعة(  �لأول  ت�رسين   25 من  �ملكتبة  تغلق  �سوف 
�لتا�سع من ت�رسين �لثاين لأغر��س �لتجديد و�إعادة �لتنظيم. نعتذر 

لهذ� �لإزعاج.

مالحظة: لن ُتفر�س غر�مات على �أية كتب متاأخرة يف �لفرتة �لتي 
تغلق فيها �ملكتبة.

فريق �ملكتبة

لُيعاد  �مل�ساحة  وتاأثيث  تزيني  �إعادة  ميكن  بحيث  �لرفوف، 
فتحها بعد ��سرت�حة ق�سرية.

مت �لتو�سل �إىل هذ� �لتعاقد عن طريق �تفاق، بحيث ميكن �أن 
يبلغو�  �أن  بلدة  �أو  قرية  �إىل جمل�س  بالن�سبة  متامًا  يكون معقوًل 

�أمناء �ملكتبة وعامة �لنا�س عن �إغالق موؤقت.

�نظر �لوثيقة �لتالية:

تذكرو� �أن �أيًَّا من هذه �لتحولت �ل�سياقية يتطلب مهام يقوم 
للمعلم  �لختياري  �للغة  �أ�سلوب  و�أن  �لطالب،  جميع  بها 

ُي�ستخدم بال�سكل �ملالئم.

مهمة 1. تبني �لنتماء �إىل جمتمع �أوًل تربز منه جمموعة و��سعة 
تخلق  بطاقة  و�أ�سماء  )ورقة  زة.  �ملركَّ �ملنهاج  در��سات  من 

��ستثمار�ً يف �ملكان(.

مهمة 2. توؤ�س�س نظام بناء رفوف وجمموعة من مهار�ت علم 
ت�سنيف  )بطاقات  �لنا�س.  عامة  خدمة  يف  لتكون  �ملكتبات 
ه �لنا�س يف بحثهم عن �ملعلومات  وترتيب معقول، بحيث ُيوجَّ

�أو �لهتمامات(. ��ستخد�م خمطط تو�سيحي من �لورق.

مهمة 3. تخلق �سببًا لمتالك وقت حر للتعامل مع �سندوق 
يف  زمنية  مهمة  ذلك  يقت�سي  و�سوف  بروفيت.  بر�يفيت 
�سهر ت�رسين �لثاين. ويختار �ملعلمون �ل�سياق �لذي يف�سلونه. 
�أن تثري وجهة نظر،  و�أي و�حدة من �ملهام �ملعطاة من �ساأنها 
�ملعلم/�ل�سف.  ِقبل  من  وتعاونًا  �أخالقية  مبادئ  م�سوؤولية، 
وجميعها تقت�سي من �ملعلم توفري مو�د للتحقيق فيها، وموقف 

موّجه عو�سًا عن موقف نقل معلومات.

البيِّنة  فاإن  �ملكتبات،  در��سة  علم  وجود  من  �لرغم  وعلى 
 ،1918-1914 �لعامنْي  بني  �لعاملية  �حلرب  عن  �لكاملة 
يجب �حتو�وؤها د�خل �ل�سندوق. وبا�ستخد�م جندي و�حد 
�لبيِّنات  من  كبرية  جمموعة  ت�سبح  حا�سمًا،  عن�رس�ً  باعتباره 

متوفرة.

وهناك �أ�سياء يومية يجب �أن ميتلكها جندي �ساب عنه لو �أتيح 
له �أن ينجو يف �لظروف �لع�سيبة.

وميكن �أن يكون ثمة بيِّنة عن �هتماماته، وما�سيه و�أ�سدقائه 
�حلاليني. و�سوف يحتاج �أ�سياء للك�سف عن هويته �لر�سمية، 
وتذكار�ت تربطه بالبيت و�لأقارب. فالكتب ميكن �أن ت�سري 
�إىل �هتمامات، و�لهو�يات و�ملعلومات �لأ�سا�سية مطلوبة من 
بروفيت  بر�يفيت  يعترب  لذلك،  ع�سكرية.  ف�سيلة  يف  رجل 
جنديًا  لأن  للغاية  متما�سك  وهو  �أدلة،  منجم  بنا  �خلا�س 
جمع  يتم  �أن  قبل  لكن  عنه.  �سيء  كل  ميلك  �أن  ي�ستطيع 
�أ�سا�س  على  �رسوريًا  يعترب  �لتمييز  من  نوعًا  فاإن  �ملحتويات، 
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�أنف�سهم قد طرحوها يف  �أ�سئلة ل بد و�أن يكون �مل�ساهمون 
و�لر�سا�س  �حلرب  و�أقالم  �أور�قهم  يجمعون  وهم  ريدبريدج 

�خلا�سة بهم.

�أ�سياء �أ�سا�سية لأن �ل�ساب جندي: �رسيط ت�سخي�س �لهوية . 1
�أو �لذر�ع( وتفا�سيل ع�سكرية لها �سلة  )حول �ملع�سم 
بالفوج )�لذي كان ملتحقًا به( ورقمه �خلا�س به و�سط 
ماليني �ل�سباب �ملحت�سدين يف قوة مقاتلة. �أزر�ر ومو�د 

تنظيف �ل�سارة �لع�سكرية.
بندقيته، . 2 تنظيف  �أدو�ت  �حلياة:  قيد  على  بقائه  �أدو�ت 

و�حتو�ء ذخريته وحربته، و�إبقاء قدمه جافة، ور�أ�سه �آمنًا 
حيث  �سائعة،  ق�سية  �لأدو�ت  هذه  �لعدو.  �أ�سلحة  من 

ُتفَر�س عقوبات �إذ� ُفِقدت جر�ء �لإهمال!
هناك و�سائل خا�سة بالنظافة: �سابون، حالقة و�غت�سال، . 3

توفره(  حال  يف  تنظيف  )ومعجون  �أ�سنان  فر�ساة 
�مل�ساجب  رمبا  قيمة  و�لأكرث  �ملالب�س.  وتغيري  ومنا�سف 
حلفظ  للماء  �ملقاوم  �لن�سيج  من  ونوع  �لغ�سيل،  وحبل 

�لأور�ق جافة، ومق�سات و�أم�ساط لل�سعر.
�سماد�ت . 4 �أي�سًا.  و�إلز�مية  قيمة  ذ�ت  �أدوية:  و�سيلة  �أية 

�أ�سياء  �أية  �إىل  �إ�سافة  �جلنود  جميع  على  ُتوّزع  عادية 

�أقارب مهتمني  ِقبل  �لبيت من  بها من  �لتربع  يتم  مفيدة 
بالآخرين، مثل �أ�سياء ُت�ستخَدم للرتق و�لإ�سالح.

رمبا يعاين بر�يفيت بروفيت من ق�رس يف �لنظر؟ �إذ� كان . 5
يتطلب  هذ�  و�لعلبة.  نظارته  �إيجاد  ميكن  كذلك  �لأمر 
�لع�سكري  وموقعه  �لع�سكرية  �لتجنيد  لقو�عد  �لرجوع 

�لتي ل بد �أن »ُتوّقع«.
هناك �أدو�ت تناول �لطعام �ملتعارف عليها: طبق �لأكل، . 6

�ل�سكاكني وكاأ�س �ل�رسب. ثم تت�سع �لقائمة �إىل �أ�سئلة عن 
عندما  هذ�   – و�سخ�سيته  بروفيت  بر�يفيت  �هتمامات 
ي�سبح �لتما�سك و�لقت�ساد )عدم �لتبذير( �أمر�ً �رسوريًا. 
معلمو  يوفرها  �لتي  هذه  حياته  �أوجه  على  و�لبيِّنة 

ريدبريدج كانت مرت�بطة ب�سكل ملحوظ.
�لقدي�س مرق�س، . 7 �إجنيل  �لإميان: كتاب �سالة،  بيِّنة على 

من  �إحد�ها  خطيبته،  و�إىل  من  ر�سائل  مهد�ة.  م�سبحة 
هيلد� مع خامتني تقرتح فيها فر�قًا وزو�جًا. بيِّنة مالب�س 
رئي�سية حمبوكة من ِقبل �أخته و�أمه، وهي فريدة لتنجو يف 
بقيت حمفوظة لأ�سباب  قليلة  �أ�سياء  ثمة  �خلنادق. كانت 
ورقائق  �سمك  لوجبة  وفاتورة  م�رسح  عاطفية-تذ�كر 
بطاطا يف مطعم ليونز كورنر هاو�س، �إ�سافة �إىل ر�سائل 

تعطي بيِّنة على و�جهة �لبيت.

هيثكوت تتحدث مع �ملعلم معت�سم �لأطر�س �سمن م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.
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بع�س  �لبيِّنات؟  هذه  �سُتعر�س  كيف  ذلك،  بعد  هي  �لق�سية 
مت كوثائق  �لأ�سياء �سلبة وذ�ت مظهر �أ�سيل. �أ�سياء �أخرى ُقدِّ
تو�ريخ  �سغرية،  ِقطع  �سيخوخة،  منا�سبة:  “�إ�سار�ت”  مع 
�لرئي�سية  و�مل�سكلة  وهدفًا.  �أ�سوًل  يك�سف  خمتلف  و�سكل 
هي وفرة �لأ�سياء. فالأطفال بارعون ب�سكل مده�س يف قر�ءة 
�لإ�سارة ب�سبب وفرة �ملعلومات لديهم، حيث يوفر �سندوق 
بر�يفيت بروفيت �أكرث من �ملجموعة �ل�سخ�سية على �أي حال، 
لأنه حاملا و�سل بيت �لعائلة، �أ�سيفت �إليه مو�د �أخرى بب�ساطة 

لأنه من �لطبيعي للعائالت �أن تفعل ذلك.

�سمح  ديربي�سري  مدر�سة  يف  للمعلمني  �لنهائي  �خليار  ولعل 
ِقبل  من  �ل�سندوق  يف  منطقي  ب�سكل  �لأدلة  من  قدر  بو�سع 
�ملذكورة  �لر�سمية  �لر�سائل  �سحف،  من  ق�سا�سات  �لعائلة. 
�سابقًا، �سور و�أدلة من من�سور�ت يف حينه. لكن �لكثري من 
م�سادر  من  عليها  �لعثور  �أو  ت�سنيعها  �أمكن  �حلقيقية  �لأ�سياء 
�ملعلم. �أدناه ترد قائمة مت جتميعها يف �ل�سندوق، و�ل�سندوق 
ذ�ته كان �سندوق ذخرية معدنيًا قدميًا عليه �لكثري من �خلدو�س 
مت حتريره من �سقيفة حديقة. كل �سيء على هذه �لقائمة كان 
نع ليبدو  �إما حقيقيًا بالنظر �إىل �لفرتة �لزمنية و�مل�سدر، و�إما �سُ
كذلك عند تقدميه. و�لقائمة ُوِجدت يف �ل�سندوق لأن �لبيِّنة 
�أياد �أخرى مت دجمها. على �سبيل �ملثال، كانت ممتلكات  على 
�جلندي وقت وفاته متتلك مالحظة مكتوبة باليد �أرِفقت من 
يف  ّنفت  �سُ �لعائلة  �أ�سافتها  �أ�سياء  ثمة  �مليد�ين.  �ل�سابط  ِقبل 
�أي �سعوبة يف  وقت لحق ب�سكل مماثل، ومل يجد �لأطفال 
قر�ءة هذه �لإ�سار�ت. لذلك، فاإن فتحة �ملفتاح �ل�سغرية تو�ّسع 
�لنهائية  �ملجموعة  وتكمن  �لأوىل.  �لعاملية  �حلرب  »ميد�ن« 
بني يدْي �ملعلمني و�أية جو�نب لإحياء �لذكرى �أر�دو� �لرتكيز 
و�لرتكيز،  �لقت�ساد،  تطبق  �مل�رسح  قو�نني  تز�ل  ل  عليها. 

و�مل�سد�قية من �أجل هدف.

�أ�سليًا،  كان  بع�سها  زمالء،  وجده  بع�سها  بالبيِّنات:  قائمة 
�لُتِقطت  �لبيِّنات  بع�س  حقيقيًا.  ليبدو  ت�سنيعه  مت  وبع�سها 
�لإنرتنت  من  �لأيام  هذه  ب�سهولة  )تتوفر  من�سور�ت  من 
بيِّنة  لأهميتها.  »ُوّقعت«  وقد  �حلرب(  حول  و�ملن�سور�ت 
و�حدة �أو �ثنتان كانتا مبهمتني عمد� كما �سرتون. و�لدخول 
منطقيًا يف كل جمال،  مرت�بط  �لذكرى«  »�إحياء  �إىل  �لف�سويل 
مهام.  �إعد�د  يتم  عندما  �لنهائي  �ملعيار  د�ئمًا  هو  وهذ� 
�لتي  �لعنا�رس  لكن  �ملهمة،  يف  متمركزة  �لتعلم  فديناميكية 
معلم/ عالقة  منا�سبة،  بيِّنة  د�ئمًا.  نف�سها  هي  �لتعلم  حُتِدث 

لرتتيبات  �ملن�سبط  بالتوقيع  مفو�سون  بالبحث،  م�ست�سار 

وتعزيزها،  خا�سة  )حدث(  مهمة  باأية  �لتعريف  بغية  خا�سة 
وهذ�  و�لفرتة.  �ملز�ج  لتغيري  �لأ�سا�سية  لالإ�سار�ت  �أدنى  وحد 
�أنظمة  كانت  �إذ�  �ملعلم  تعليم  بخ�سو�س  جادة  ت�سمينات  له 

ثوما�س جفر�سون �ستكون هي �أ�سا�س �ملمار�سة �ل�سفية.

وتتكون �لقائمة من:

مالحظة مطبوعة »�ملمتلكات �ل�سخ�سية للجندي يف كتيبة  «
�لرماة جيم�س بروفيت �أعيدت �إىل عائلته بو��سطة �ملكتب 

�حلربي ل�ساحب �جلاللة«.
�ملقوى  « �لورق  من  �سندوق  يف  حربية  ميد�ليات  ثالث 

)حقيقي وثمني!( علبة خياطة يف كي�س من �لكتان )ُت�سنع 
حمل  من  )ُم�سرتى  �جللد  من  �سندوق  يف  خامت  لهدف(. 

هد�يا مع مر�آة من نوع »روبي«( رخي�س �لثمن!
»خامتا زفاف« )من �مل�سدر نف�سه مثّبتان ببطاقة وم�سّنفان  «

»عندما نتزوج هيلد� و�أنا«(. )�نظرو� �مللحق(.
مع  « �إىل جيم�س  هيلد�  )»ُمعطى من  �أ�سعار مدر�سية  كتاب 

حب خال�س«(.
»�إىل  « عليها  ُكِتب  وقد  )قدمية  ج�ست«  »�لعا�سق  رو�ية 

جيم�س يف عيد ميالده« بتاريخ �أيار 1910(.
عن  « بتفا�سيل  )حقيقي،  مدر�سي.  جغر�فيا  كتاب 

�لإمرب�طورية �لربيطانية على خر�ئط(.
�حلرب  « يف  متطوعة  قوة  )وفرتها  �أويل  �إ�سعاف  �سماد�ت 

�لعاملية �لثانية لكنها ل تز�ل ذ�ت م�سد�قية(.
منديالن قطنيان مغ�سولن للرجال. «
بع�س �أزر�ر �ملالب�س �لكتانية مثّبتة على بطاقة )ُطبع عليها  «

– »جيم�س �سوف حتتاجها ل�سرت�تك« و�لدتك(.
كرثة  « من  رّثة  حالة  )يف  �جللد.  من  �سندوق  يف  مر�آة 

�ل�ستخد�م(.
ِقبل  « من  ُتباع  تز�ل  )ل  مبقب�س خ�سبي  �لفولذ  من  �سكني 

�لإ�سكافيني(.
قلم ر�سا�س �أزرق )عتيق(. «
ُكاّلب �أزر�ر من �سندوق حياكة معدين. «
عد�سة بي�ساوية مكربّة يف �سندوق �سغري. «
زوج مق�سات �سغرية من �ملعدن. «
»للِحد�د« يف حقيبة جلدية �سغرية.  « �سعر حقيقي  برو�س 

)حيك لغر�س(.
بو�سلة د�ئرية يف �سندوق معدين. «
بع�س �ملالقط �ملعدنية. «
كتاب قدمي عن ورود �حلديقة )مع ب�سع �سفحات عليها  «
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عالمات بقلم ر�سا�س كما لو �أنها من �ملالك(.
كرتة من �لعظم )ت�ساعد يف �رتد�ء �حلذ�ء ب�سهولة(. «
كتاب قدمي لـ »�سالة م�سرتكة« مع جيم�س بروفيت ُكتب  «

بقلم ر�سا�س وتاريخ يعود �إىل �لعام 1915.
و�ستة  « قدمية  نقدية  عملة  فيها  مب�سبك  قدمية  جلدية  حمفظة 

بن�سات.
ح�ساة يف حقيبة �سغرية. «
�سورة حقيقية جليم�س بروفيت. «
�سورة حقيقية خلطيبته هيلد�. )�نظرو� �مللحق(. «
جمموعة م�سامري معدنية وم�سط »غريب« من �لفولذ. «
قطعة �سغرية بنية �للون من �ل�سابون �جلاف. «
حقيبة �سغرية حمبوكة ويف د�خلها ر�سائل من �أخته وو�لده و�أمه  «

مغلفات،  زمالء.  كانو� جنود�ً  بع�سهم  و�أ�سدقائه،  وخطيبته 
ورق وتو�ريخ �سحيحة يف �لوقت �ملنا�سب و�ملظهر.

حز�مان م�سّفر�ن من �لق�س »لكي ُيربطا على �ل�ساقني عند  «
نعا كاأ�سياء �أخرى  �لقيام بتمرين �مل�سي« )هذ�ن �حلز�مان �سُ
مماثلة يف �حلرب �لعاملية �لأوىل لي�سعر �جلنود بال�ساقني عند 

�لتدرب(.
ر�سالة متجعدة �إىل جيم�س بروفيت، دون مغّلف. «
عالوة على ذلك، �أ�سيفت جمموعة من �ملغلفات �ملعا�رسة  «

معر�س  يف  �لأر�سيف  م�سوؤويل  ِقبل  من  معا  وو�سعت 
للفنون وهي موؤرخة ب�سكل �سحيح مع حمتويات »موّقعة« 

ب�سكل مالئم.
• »ر�سالة من عائلة بروفيت هدية لالأر�سيف.	
• زيه 	 يرتدي  وهو  وخطيبته.  بروفيت  جيم�س  »�سور 

�لع�سكري.
• ر�سالتان، مل ُتر�سال بالربيد، ُكِتبتا من �جلبهة موؤرختان يف 	

�سهر كانون �لأول 1917.
• 	 – �لأر�سيف  يف  مدرجة  �ملكتبة«  �أمني  »من  �سور 

جيم�س  �أ�سدقاء  هم  هل   – معروفني  غري  »�أ�سخا�س 
بروفيت؟«.

• »من �أمني �ملكتبة – �سور ُوجدت بحالة �سيئة. �أِخذت 	
جمعتها  قد  تكون  رمبا  للمعاجلة.  و�أِعدت  ن�سخ  عنها 
�لعائلة ب�سبب �سلتها بظروف �جلي�س« )هذه �ل�سور يف 

ملحق هذه �لورقة(.

�أ�ستطيع �أن �أفهم متامًا �أي معلم ي�سعر بالرهبة جر�ء �ل�ستثمار 
�لكامل للوقت و�جلهد يف حت�سري �لبيِّنة من �أجل »�لذكرى«، 
معلومات  �أية  �إىل  ثمة حاجة  تكون  لن  ب�سيئني.  فكرو�  لكن 
�إ�سافية لأن �إ�سرت�تيجية �ل�سندوق تتيح ذلك. و�لبيِّنة �ملن�سورة 

يتم ت�سمينها من ِقبل �لعائلة وم�سوؤويل �لأر�سيف.

ولعل �لتعلم كله و�إدر�ك �ملعرفة �سوف يتحققان بفعل جمموعة 
�لتفاعلية �ملعّدة بعقود معلم/طالب �سف.  متنوعة من �ملهام 
وُيبنى ذلك يف �لهيكلية �ملتكاملة لدر��سة �حلالة، ودقة �مل�سادر 
و�أولياء  لل�سفوف  معّدة  من�سور وحما�رس�ت  ومتطلب عر�س 

�لأمور يف وقت مالئم من �ل�سنة.

�لحرت�م،  لأن  �لتجربة  يف  ُيو�ّسع  �حلمر�ء  �لورود  رمز  �إن 
هذه  مهمة.  لكل  �أ�سا�سية  و�لهتمام هي جو�نب  و�لتعاطف 

هي �لعنا�رس �لثابتة �لتي تربط �لتجربة بذ�كرة ذ�ت مغزى.

مثل  تتطلب  و�ملهام  �لعباء�ت  كل  فلي�س  ت�سجعو�،  لكن، 
و��سعة  جمموعة  ي�سع  �لدر�ما  فعن�رس  ل.  �ملف�سّ �لتح�سري  هذ� 
هي  �لعالية  و�ملهارة  �ملعلم.  �أدو�ت  �سندوق  يف  �مل�سادر  من 
�لتحولت  على  للحفاظ  �مل�رسحية«  »�لإ�سارة  ��ستخد�م  يف 
�ل�سياقية، بحيث يو�سع كل عن�رس ب�سكل متما�سك يف �أماكن 

�لقيام مبهام.

ت�سبح . 1 بحيث  »مكان«،  خللق  و�لأ�سياء  �مل�ساحة  تغيري 
�ملهام جتريبية بدًل من �عتمادها على �لذ�كرة و�لنظريات.

�لعتماد على جتارب �لطالب و�ملعلم لأن �ملنهاج يوّجه . 2
�ملهام.

�إعد�د در��سة �حلالة، بحيث تركز حتديد�ً على نية �لتعلم.. 3
��ستخد�م جميع فر�س �لدور �لذي جتعله �لدر�ما معقوًل . 4

عن  ينف�سلو�  �أن  للمعلمني  ي�سمح  هذ�  للتوظيف. 
مو�جهة  حتديد  طريق  عن  �لتقليدية  �ل�سف  مو�جهات 
حاملا  ملحوظ  ب�سكل  ي�ستجيبون  فالأطفال  دور.  كل 
يف  �لأدو�ر  تدخل  عندما  �لآن-�لفوري  زمن  ُي�سَتح�رس 

�لظروف.
ي�ستطيع . 5 بها  �لتي  �لتفاقيات  من  �لكبرية  �ملجموعة 

طالب �ل�سف و�ملعلمون �أن يو�جهو� “�لآخرين” خلدمة 
�لتعلم.10

لغة �نتقائية بدرجة عالية مالئمة لطبيعة كل مهمة. وهذ� . 6
يتطلب �ملحافظة على وجهة �لنظر، ودعم �سلطة �لطالب 

لمتالك �لعمل و�لو�سول �إىل �ملو�د.

�عتبارنا و�سف جون  ن�سع يف  �أن  �ملثلى  �ل�سورة  تكون  رمبا 
على  فعاًل  �ل�سوق،  غر�ر  على  �مل�رسح،  جعل  حول  ليتلوود 
هدف.  لتحقيق  �ملعنى  يربز  بحيث  حتّول  عملية  يف  �لدو�م 
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من لقاء هيثكوت مع معلمني فل�سطينيني �سمن م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.

ويكون مالئمًا متامًا كو�سف غرفة �سف عندما ينخرط جميع 
�مل�ساركني يف »�لعباءة« �أو در��سات حالة »َمهمة«.

يف  دخوًل  �لطالب  متنح  ل�سياقات  �أمثلة  ب�سعة  ثمة  �أخري�ً، 
�لعاملية  و�حلرب  �لذكرى«  »�إحياء  من  تباعد�ً  �أكرث  �أوقات 
�لأوىل. وكل و�حد يعتمد على بيِّنة وعر�س دقيق لبناء وجهة 
نظر ومتطلب لتحقيق معرفة من خالل �سكل ما للن�رس. وقد 

�خُتربت جميعها مع طالب بعمر مالئم.

الرومان واحتالل بريطانيا )اأعمار 8 �صنوات(. 1

در��سة منهاج: ثقافة قبلية ورومانية.
�إ�سافة  �خليالية،  �لر�سوم  للبيِّنة: جمموعة غنية من  م�سادر 
فنية يف  �أعمال  �إمكانية دخول موقع، وروؤية �سور.  �إىل 
–�سخ�س  متحف وكتابات من �لفرتة. �سياق »ف�سويل« 
مري�س يطلب من خالل و�سية �إقامة متنزه ثيم �لروماين 
مل�ساعدة �لزو�ر على فهم ماذ� كانت ت�سبه �حلياة بالن�سبة 
�مليالد  قبل   55 �لفرتة  خالل  و�لرومان  �لربيطانيني  �إىل 

وحتى 200 ميالدية.

�سعب  بوديكا  برب�عة،  �ملوؤدى  �ملطلوب  �لوحيد  �لدور 

قما�س  لقطعة  مدى  �أطول  بو��سطة  عنه  ُعرّب  �آي�سناي،11 
�أرجو�نية �للون. وجهة نظر مهيمنة، �لرومان و�لعباءة – 

نحن نوِجد لهم متنزهات خلدمة �لزبائن.

احلياة يف م�رص القدمية )اأعمار 18-16(. 2

�لفالحني.  وحياة  �ملحكمة  م�رس.  جغر�فيا  �ملنهاج: 
�أ�ساطري �لبلد وم�سادره. �لزمن و�لفر�عنة.

من  كثري  متحف،  يف  فنية  �أعمال  �سور،  �مل�سادر: 
مع  رو�يات  معا�رس.  وبحث  حديثة  م�سادر   – �لكتابة 
دقة تاريخية، �إ�سافة �إىل �إعادة بناء �أحد�ث تاريخية. �سعر 

�أزمنة خمتلفة.
ت�ست�سيف  �أن  م�رس  حكومة  ترغب  ف�سويل:  �سياق 
�رسكة  وتطلب   ،2012 بعد  �لقادمة  �لأوملبية  �لألعاب 
ذ�ت �سمعة مرموقة من م�سففي و�سانعي �ل�سعر �مل�ستعار 
و�خلتام  �لفتتاح  حفلي   )devise( )تخطيط(  لت�سميم 

لت�سّور “�حلياة يف م�رس �لقدمية”.
وجهة نظر م�ستد�مة: م�سففو �سعر من طر�ز رفيع.

منوذج مهمة.

�صعب الأمة ال�صريوكية الأول و »درب الدموع«.. 3
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عمر �لطالب: )�ملرحلة �لبتد�ئية �أو �لثانوية(.
ت�ستخدم  مناطق  على  لل�سغط  معا�رسة  نتائج  منهاج: 

ت�سييج �لأر�س يف بريطانيا كنموذج.
متحف  وت�سجيالت  �أمريكية  تاريخية  رو�يات  م�سادر: 

بخ�سو�س »درب �لدموع«.
�سياق ف�سويل: م�سوؤول من �ملتحف �ل�سريوكي )�ملوجود( 
على  قادرة  �لإجنليز  �لطلبة  من  جمموعة  كانت  �إذ�  ي�ساأل 
�لأمريكيون  يقّدر  �أن  بو��سطتها  ميكن  طريقة  �بتكار 
�ملعا�رسون حياة �ملو�طنني �ل�سريوكيني وتاأثري�ت »درب 

�لدموع« على روحهم �لوطنية �ملعا�رسة.
ونعرف  �إجنلرت�  يف  متاحف  لدينا  م�ستد�مة:  نظر  وجهة 
يف  �لأر�س  ��ستخد�م  على  طر�أت  تغري�ت  ثمة  كان  �أنه 

بريطانيا.

منوذج مهمة:

�لإنرتنت  �سبكة  على  موقعه  يف  كر�و�س  �ستيف  ي�سري 
�إىل   )www.Stevekrauseblog 2007/10/review(

لعبة  �ملدر�سة  �أن  ومفادها  �لتعليم،  حول  وتاأكيد�ته  �سيفر 
حول �لتفكري مثل عامل م�سنع، وبحوزتها �أجوبة �سحيحة 
لكن  �ملعلمني،  ِقبل  من  مفهومة  تعليمات  وتتبع  وخاطئة، 
لي�س بال�رسورة من ِقبل طالبهم لجتياز �ختبار�ت ت�ستدعي 
�أخرى  مناذج  �أن هناك  �مل�سار  لنا هذ�  يوؤكد  �إجابات. ورمبا 
يف  ينخرطو�  �أن  طالبنا  ي�ستطيع  بحيث  �لتفكري،  ت�ستحق 
متى  ملعرفة  �لأ�سا�سية  �حلياة  مهار�ت  ت�سجع  حقيقية  مهام 
�أن  �لتعلم يف �ملدر�سة ميكن  �أن  نفكر، وكيف نفكر وندرك 
يكون �أقرب �إىل تنامي �سجرية فا�سولياء كبرية متفّرعة ومن 
وجود  طو�ل  باحلياة  و�لتعلم  بالتعلم  �حلياة  يربط  �أن  �ساأنه 

�لتحديات بعد �نتهاء �لتعليم �لر�سمي.

�لذين  وغوينت  ريدبريدج  معلمي  �إىل  �أخرى  مرة  �سكري 
�ساهمو� برغبة يف هذه �لورقة.

دوروثي هيثكوت

كانون الأول 2009/كانون الثاين 2010.

هيثكوت خالل لقائها مع معلمني فل�سطينيني �سمن م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.
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مالحق

بنادقنا من �سنع ياباين، لكن �آخرين مزودون ببنادق من نوع يل- 
�إنتفيلد.

�أف�سل  �أبدو  �إنني  يل  يقولون  �أنهم  �حلقيقة  مري�سًا.  ل�ست  �أنا  ل 
بكثري: ويف �حلقيقة يجب �أن �أكون قويًا جد�ً ب�سبب وهن ع�سبي 

.)neurasthenia(

 ،10:00  –  07:15  ،12:15  –  8:15 من  موجود�ً  كنت  بالأم�س 
نعود  �أن  11:00 دون  �ل�ساعة  �إنذ�ر وحتركنا  لدينا  كان  بعد ذلك 

حتى 02:15.

�ليوم �لعادي يكون:
07:30 – 01:45
12:30 – 08:45
04:30 – 02:00

�أفعل ذلك ول �أكون متعبًا جد�ً، ومع ذلك �رست خالل �إنذ�ر ليلة 
�أم�س يف نوع من �حللم. لكن هذ� �لوهن كان وهنًا �سحيًا ولي�س 
ون�سف  �أف�سل  �لآن  لكنه  رديئًا.  كان  �لطعام  لالأع�ساب،  �إرهاقًا 
مايل يذهب �إىل �ملزيد من �لطعام، وب�سكل رئي�سي �للحم، و�سيء 
و�لعظم  �لدهن  من  �لنهاية  يف  يتكون  �جلي�س  يف  به  �لتفكري  مت 
�سيئًا جد�ً.  �لأمر  ي�سبح  �لبقر عندما  �أتناول حلم  �أنا  و�لغ�رسوف. 
قد نغادر من هنا �إىل ت�سلم�سفورد يف �أي يوم. ومن ت�سلم�سفورد 

رمبا – من يعلم؟ �إىل �لدردنيل. هناك �سائعات ... .

ح�سنًا، هذ� كل �سيء عن نف�سي، لكن �لتفا�سيل عن حياة �جلي�س 
هي من �لد�خل، وب�سكل رئي�سي، عما يف �لد�خل. �أنا ل �أن�ساكم 
�لإطالق.  على  ل  ماكي.  و�ل�سخم  ويني  كيت  و�أمي،  �أبي  يا 
�لبنادق، �لأحذية، و�لأزر�ر حتتاج �إىل تنظيف، �ملعاطف حتتاج �إىل 
ليلية �سوف  بالفر�ساة، وهناك عمليات  تنظيف  �إىل  �ملالب�س  طي، 

تتم: ن�رس قو�ت يف �ل�سو�رع، وقو�ت طو�رئ وحر��س.

متنياتي لكم بال�سعادة و�ل�سحة و�لرثوة ومزيد من �حلكمة كل يوم. 
مع �ل�سالمة لكم جميعًا، عيد �لف�سح �أ�سبح قريبًا: وبعد ذلك �أنا 

ل�ست �أكرث من عازف �أورغ.
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�أنا �آ�سف جد�ً لأنكم مررمت بوقت ع�سيب، �إنها لعبة غري جمدية. كم 
هو �سعب على �ملرء �لذي يرغب يف �لعي�س �أن يجد نف�سه يف �ل�رسير، 

ويرى تدفق �لغيوم ول يفعل �سيئًا، ول يكون ذ� �أهمية.

بالطبع �أنا �أت�سامح ب�ساأن �ملحا�رسة. كانت ت�ستحق. ومع ذلك لي�س كثري�ً 
بالو�جبات  �أحيانًا  �للطيفة مُتالأ  �لطويلة  كما تعتقدون، رمبا. �لأم�سيات 
تعب.  ليلية،  عمليات  �ل�سو�رع،  �نت�سار يف  �حلر��سة؛  مثل  �لع�سكرية، 
�إقامة، ويف  �أماكن  وفّت�سنا عن  مياًل،   17 �رسنا  �ملا�سي  �لثنني  يوم  ويف 
�أِخذُت  �لدخول،  و�سك  على  كنُت  عندما  و�لن�سف  �ل�سابعة  �ل�ساعة 
�ليوم  طو�ل  وعملُت  للنوم،  �ساعتني  على  وح�سلت  بالو�جب  للقيام 

�لتايل. �رسنا تلك �لأميال �ل�سبعة ع�رس بحمولة ت�سل حو�يل 40 رطاًل.

نيل  على  قادر�ً  كنت  �إذ�  لكن  �لثنني،  يوم  حتى  هنا  نكون  �سوف 
�أق�سد مغادرة �ساعاتي  �أنا ل  بالطبع  �أم ل فهذ� مو�سع �سك.  �إجازة 
�لثماين و�لأربعني �لتي �ساأق�سيها يف غلو�سرت، و�إمنا مغادرة حتى �لثانية 
ع�رسة لياًل. لي�س هذ� �ل�سبت باأي حال، ولكن رمبا �لتايل، يوم �لأحد 
)�لوغد  مثل  كانت  لر�سالتها.  ميكي  �أ�سكرو�  رجاء  حر��سة.  لدي 
�لعزيز(، و�أنا �أمتنى �أن �أعود لكي �أخ�رس �لبطولة ل�سالح �آرثر وونيفريد 

�إميا مرة �أخرى.

�أمتنى لو �أنكم مل تكونو� لطيفني جد�ً معي. �أحب �أن يرغب �أ�سدقائي 
يف منحي جزء�ً مما كنت �أمنحه بنف�سي، و�أنتم �أي�سًا كرميون جد�ً يف 

عو�طفكم و�أ�سياء �أخرى.

�آمل �أنكم �لآن �أف�سل مع دو�م حمبتي للجميع.

يجب �أن �أجيب عن تلك �لبطاقة �لربيدية، لكنني مل �أح�سل عليها، 
ُيدعى  �إىل رجل يف هذه �ملجموعة  �أ�سيائي �سلت طريقها  فبع�س 
�أ�سكركم  مل  �أ�سرتدها.  يجعلني  �أن  ن�سي  بدوره  وهو  جي غريين، 
�لكتابة- �جلذ�ب، ول على  �أور�ق  �إر�سال ملف حلفظ  بعد على 

ولعة �لغليون �ملفيدة جد�ً يف �مل�سي، وبخا�سة يف �لرياح.

بطولت  يف  ومبتهجة  وفرحة  �لآن  بخري  �لعائلة  تكون  �أن  �آمل 
متعددة للعبة �لبينغ بونغ، �أخ�سى �أنكم لن ترونني ب�سبب �حلرب. 
�ل�سعب �حل�سول عليها، ولأنني كنت لوقت ق�سري  فاملغادرة من 
�أق�سيه هناك ما دمت قد ح�سلُت عليه  �أن  �لبيت، كان يجب  يف 
بالفعل. غد�ً �سيقوم رجال �خلدمة �خلارجية باإطالق �لنار: �أولئك 
وقت  �أقرب  يف  �جلبهة  �إىل  يذهبون  �ملخاوف  يجتازون  �لذين 
�أي  يف  يذهبون  قد  �لحتياط(  )يف  منا  �لأو�ئل  �خلم�سة  ممكن. 
وقت، فجنود �لحتياط ل يظلون ينتظرون طوياًل يف هذه �حلرب.
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�أنا �آ�سف جد�ً، لكن كل �سيء قد �نتهى بف�سل. ففي يومْي �ل�سبت 
�لأخريين �أعطيُت ُطعمًا وكنت يف �حلر��سة، و�ل�ساعات �لقليلة �لتي 
�أملت �حل�سول عليها �إما بالأم�س و�إما �ليوم مل مُتَنح يل. كان يجب 
�أن �أكتب من قبل، غري �أن �ملع�سكر قا�س جد�ً، وعندما يكون هناك 
�لإيقاظ  على ظهري.  م�ستلٍق  و�أنا  �أق�سيه  كنت  للر�حة  �أي وقت 
5:00، �لفطور 6:30، �لغد�ء 9:30، تناول �ل�ساي 4:30 - 5:00، 

ويف كل �لوقت بني هذه �ل�ساعات.

�أنا �آ�سف لعدم كتابتي، لكنني كنت �آمل د�ئمًا �أن �أ�ستطيع جعلكم 
�ل�سبت.  يوم  �إجازة  على �حل�سول على  قادر�ً  �أنني كنت  تعرفون 

�آمل �أنكم جميعًا �سوف ت�ستمتعون يف بري�ن.

امل�صتاق لكم

�لهدية. هي  �أكرث من هذه  بهجة  �أي هدية  متنحني  �أن  ت�ستطع  مل 
�لأف�سل و�سوف توفر علي من دون �سك كثري�ً من �لعناء ... لقد 
�أن  بالطائر�ت، بحيث  �لتو من �خلنادق بعد ق�سف  خرجنا على 
ف خالل معركة لو�س �أ�سبح يف حال �أ�سو�أ عندما �نتهت.  َمن ُو�سِ
ح�سنًا علينا �أن نفعل ما ينبغي �أن نفعله كذلك. �أنا �سعيد باأن �أكون 
يف �خلارج، �سعيد باأنني مررت بالتجربة، ومو�طنو غلو�سرت جتمع 
جيد، لكن يبدو من �مل�سكوك فيه ما �إذ� كنُت �ساأرى هاي ويكام 
�أن  �أعتقد  �أخرى.  مرة  �إجنلرت�(  بكينجهام�سري،  يف  �سغرية  )بلدة 
6 �إن�سات �أو �أقل �سوف تتيح فر�سة كبرية ل�رسر 10 مو�د �سديدة 
ياردة. كانت   30 �نفجرت خلفنا على م�سافة  �لتي قد  �لنفجار 
�ل�سارب  �لبني  �للون  �إىل  متيل  �لطرف  حول  منها  جزء  �أو  عيني 
�إىل �حلمرة، وكانت ت�سكل خط �لروؤية. كذلك كنت هادئًا كما 
�أنا �لآن، �أكتب هذه �لر�سالة: هذ� ينا�سبني، لكنه ل يجعل بطني 
يف و�سع �سحيح، �أو يجعلني �أقل تفّح�سًا و�رتباكًا! كل ما كنت 
�أمتناه �أن �أعزف مقدمة باخ �ملو�سيقية )G minor(، �جلزء �لثاين. 
عندما ينتهي كل �سيء. لكن هناك فقط تلك �لقطع من �لب�سكويت 
لكي من�سغها. �آمل �أن �أكون كرميًا، �أنتم ر�ئعون فعاًل وت�ساركون 
بقوة. �آمل �أن ت�سنح �لظروف �للطيفة لأر�كم جميعكم قبل �أن مير 

وقت طويل.

امل�صتاق لكم
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�أعتقد �أين �ساأوؤدي ما هو مطلوب مني.
كنت �ساأر�سل لك عنو�ن �سكني ولكنه ممنوع.

توقع مني علبة من ب�سكويت �جلي�س عرب �لربيد قريبًا.
على �لرغم من �أنهم �سديدو �لق�سوة، فاإن �ل�ساي �ل�ساخن يح�سن 

من و�سعهم.
دفعت �سلنًا كل يوم من �أجل ذلك �أي�سًا.
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ما يكفي من �ملال �أثناء �ملغادرة
�خلبز �لفرن�سي ممتاز - ب�رس�ئح كبرية ومدورة

�ل�سوكولته ممتازة.
كانو� يق�سفون �لقرى ولكن يبدو �أنهم توقفو� �لآن

هنال كني�سة جميلة.

متوز  من  �لتا�سع  بتاريخ  �إبينغ،  من  "�سامبان"  لل�سادة  بريدية  بطاقة 
.1915

هيثكوت مع �لباحثة ربى كيالين �سمن �أحد لقاء�ت م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.
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نباًل وكنت حمظوظًا  �لبلد�ت  �أكرث  �أقول، من  ماذ�  ح�سنا هبطنا يف و�حدة، 
لن منكث طوياًل  لكننا  يوم.  ذ�ت  عنها  �إليكم  �أحتدث  �أن  �آمل  لأر�ها.  جد�ً 
هناك �أو يف �أي مكان قبل �أن ن�سري هنا وندخل �خلنادق مع كتيبة �أخرى لتلقي 
�لتعليمات. كانو� من ويلز. غالبًا، وب�سفة �سخ�سية كنت �أخ�سى من �لنوع 
�لفظ �إىل حد ما، لكن يا للفرح! فقد زحفُت �إىل خمباأ، لي�س عاليًا لكنه و��سع 
متامًا وُم�ساء ب�سمعة، و�سادفُت �أربعة من �ل�سباب �لأكرث �بتهاجًا ممن ميكن �أن 
�أ�سادفهم يف �أي مكان: �أوجه نحيفة وعيون م�رسقة، بدت وجوههم جميلة 
مقابل �لنور �خلافت ل�سوء �ل�سمعة، و�أ�سو�تهم �ملو�سيقية مبتهجة بعد �ل�سري 
�لطويل بانتباه يف �ل�سمت. مل �أمن يف تلك �لليلة. عّو�سُت ذلك قلياًل يف �ليوم 
�لتايل، لكن ماذ� بعد؟ حتدثنا عن �أغنية ويلزية. عن جورج بورو من برينز، 
عن �آر �سي �إم، نعم عن �أو�سكار و�يلد، وعمر �خليام، و�سك�سبري، وعن �حلرب 
�لتي تبعد عنا 300 ياردة. كان �لقنا�سة يطلقون �لنار با�ستمر�ر، و�ل�سو�ريخ 

-يدعونها �أ�سو�ء خر�فية ُتطلق من م�سد�س– ت�سيء �لليل يف �خلارج.

بني حني و�آخر ُتذّكرنا قعقعة �لبنادق �لبعيدة بال�سبب �لذي جمعنا معًا. هم 
حتدثو� عن �أ�سدقائهم �مليتني �أو �لذين ت�سّوهو� يف �لق�سف. ق�سف �سيئ من 
للحظة،  نف�سي  نا�سيًا  هناك  جل�سُت  حزنهم  مو�جهة  ويف  �ل�سابقة،  �لليلة 
و�إىل حد ما منحتهم جميعًا حبي حلنّوهم و�سمودهم ولطفهم جتاه �ملقاتلني 
�لنحو،  هذ�  على  يومنْي  ق�سينا  ح�سنًا،  جد�ً.  �لفظة  و�لإ�سار�ت  �لأفظاظ 
ولعبنا لعبة )Auction Bridge(، حتدثنا، قر�أنا، نفثنا �لدخان، وعربنا خندقًا 

فنا معًا مبدفع �لهاون. – ُق�سِ

وحاملا وقفنا خارج خمبئنا ننظف �أدو�ت �لطبخ، تردد �سوت طائر �لوقو�ق 
من �لغابة �مله�سمة يف �خللف. ما �لذي كان ميكن �أن �أفكر به با�ستثناء فرميلود، 

وكاهن ي�ستحق �لتقدير من غر�نثام، وفرقة مو�سيقية يف �لوطن.

هذ� �لرجل من ويلز مال نحوي ب�سكل عاطفي، وقال يل: �ن�ست �إىل ذلك 
�أن  ��ستطعُت  �لتوقف  فرت�ت  يف  �لق�سف  ذلك  خالل  ومن  �مللعون!  �لطائر 
بينما  ُيطلق �سوته  وهو  �لوقو�ق”  “�لوقو�ق،  �أ�سمع ذلك �لأحمق �جلهنمي 
كان �أوين م�ستلقيًا بني ذر�عّي وهو مغطى بالدماء. كيف �ساأن�سُت ثانية ... 
هو توّقف فجاأة و�أنا �أ�سبحت مدركًا للعار يف �لفرح غري �ملقد�س �لذي مالأ 
�لوقو�ق  �إىل طائر  ي�ستمع  �لتفكري ذ�ته وهو  �متلك غب�سون  عقل فناين. رمبا 

هذ� �لربيع. رمبا �سك�سبري �أي�سًا.

كلمة خوف

غري مفرحة لأذن جندي...
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هل هذه �سورة �أ�سدقاء جيم�س بروفيت؟
ملاذ� يرتدي و�حد زيًا ويرتدي �آخر بذلة؟

ملاذ� يرتدي �ساحب �لزي �أحذية كبرية )ب�ساطري(؟
ما ور�ء �ملبنى هو قطعة �خل�سب �لتي تدعم �سيئًا ما.
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فرن�سا       
14 ت�رسين �لثاين  

�لأعز�ء �أمي و�أبي وجني ووليم،
�لطق�س  �أن  مع  للرب،  �سكر�ً  موؤخر�ً  هنا  متامًا  هادئًا  �لو�سع  كان 
بارد جد�ً. �أبلغو� جيني �أن قفاز�تها وقبعتها )من �لنوع �لذي يغطي 
�أحد  ُقتل  �ملن�رسم  �لأ�سبوع  بها كثري�ً. يف  �لر�أ�س و�لرقبة( مرحب 
يروي  �ملثري لالهتمام، حيث  �لكتاب  �أف�سل رفاقي وترك يل هذ� 
كل �سيء عن �لعامل. ل �أعرف بال�سبط ماذ� �أفعل به، لكنني �ساأكون 
على ما ير�م لكي ترونني عندما �آتي �إىل �لبيت و�آمل �أن يكون ذلك 

قريبا!

من �بنكم �ملحب و�لأخ جيم�س.
�أقالم  من  مزيد�ً  يل  تر�سلو�  �أن  ميكنكم  هل  رجاء،  مالحظة: 

�لر�سا�س؟ مل يبق لدي �سوى زوج من بقايا �أقالم �لر�سا�س.

�سارع لون�سديل 75
بر�دفورد

20 ت�رسين �لأول 1917

عزيزنا جيم�س،
ناأمل �أن ت�سل هذه �لر�سالة باأمان مع �لقفاز�ت و�لقبعة )من �لنوع 
�لذي يغطي �لر�أ�س و�لرقبة( �لتي حاكتها لك �أختك �لكربى. نحن 
�لوقت يف م�سنع �لذخرية، لكننا  جميعًا بخري. و�لدك يعمل كل 

نعلم �أن ذلك ي�ساعدكم �أيها �لأولد هناك يف �خلارج.

�بن عمك جو هليويل ذهب على �لتو �إىل فرن�سا، رمبا تر�ه. نحن 
ناأمل �أن تاأتي �إىل �لبيت لرت�نا جميعًا يف وقت قريب، نحن نفتقدك 

يا جيم�س.
جميعنا نحبك

من و�لدتك، و�لدك، وجني ووليم



رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون 32

م
لي

تع
يف ال

ن 
نو

ف

حبيبتي، لقد ��سرتيت خامتْينا
هيلد� بارينز

جيم�س �ملحب لك
)من �أمني �ملكتبة، خامتان حقيقيان حمفوظان يف �أمان عند �حلاجة(

�جلندي جيم�س �إي. بروفيت
رقم 49966

6/1 جمموعة فوج ليفربول
بي. كوي ف�سيلة رقم 6

مفقود منذ 30 ت�رسين �لثاين 1917

هيثكوت ولوك �أبووت خالل لقائهما مع معلمني فل�سطينيني �سمن م�رسوع تبادل �ملعلمني 2011.



33رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

خدمة متاحف ديربي
ر�وندهاو�س

�سارع كان�سل
تاريخ �لتا�سع ع�رس من �أيار 2009

DE 1. 7aB

من مكتب �أمني �ملتحف

�أنا �أعّد �سندوقا مثري�ً لالهتمام لكي يودع يف مكتبتكم لأننا ن�سعر 
�إذ� قمتم بتنظيم  بالكتظاظ �ل�سديد هنا. قد جتده مكتبتكم مفيد�ً 
�لتاريخ   –  1918 �لثاين  ت�رسين   11( �لهدنة  زمن  حول  معار�س 
�أعتقد  كما  مهتمة،  تكون  قد  �ملد�ر�س  �أن  نرى  نحن  �لأ�سلي(. 
�أن  �أرجو  و�لثانية.  �لأوىل  �لعامليتنْي  �حلربنْي  يدر�سون  �لأطفال  �أن 
و/�أو عمل عرو�س.  معاجلة  متناهية عند  بدقة  باملحتويات  تعتنو� 
كل �لأ�سياء د�خل �ل�سندوق تخ�س عائلة يف �لقرية وقت �حلرب 

�لعظمى من 1914-1918، وهي ممنوحة خلدمة �ملتحف.

باإخال�س
جني �سميث

ترجمة: عي�صى ب�صارة

الهوامش

1 هوؤلء �ملعلمون كانو� يح�رسون موؤمتر�ً لالإبد�ع يف ريدبريدج يف �خلام�س ع�رس من �سهر ت�رسين �لثاين �لعام 2009.
2 هوؤلء �ملعلمون كانو� ي�ساركون يف يوم در��سي لأ�سلوب تعليم عباءة �خلبري يف م�رسح غوينت يف �لثاين من �سهر ت�رسين �لثاين 2009.

3 دليل، حجة، برهان، �ساهد.
4 Distancing at close Range” Stig A. Ericsson °ABO 2009. ISBN 988-952- 12-2314-3 14 Arkmedia Oy Ab Vasa 2009.

5 �لبتعاد مبعنى خلق م�سافة تف�سل عن �حلدث. ون�ستعمل تعبري “متا�سف” للدللة على ذلك. �نظر:
Norah Morgan and Juliana Saxton – teaching drama. A mind of many wonders. London/ Hutchinson 1987 p. 136

6 Thomas Jefferson Education. Published by Oliver Van Der Mille. ISBN 0 9671246-1-1.
رمز لذكرى �جلنود �لذين ق�سو� يف زمن �حلرب )�ملرتجم(.  7

هذ� مماثل للم�رسحية �لتي تربز منها جميع �لفنون “�آخذ وقتًا لأو�فق على �أنني يف منطقة جز�ء حرة لل�سلوك �لإن�ساين، و�أدرك �أنني �أحافظ عليها �إىل �أن �أرغب يف �إيقافها”.  8
ف من ِقَبل طاقم مدر�سة ديربي�سري، حيث �أن بر�يفيت بروفيت، حقيقة، قد ُوِجد، و�أن بع�س تذكار�ت �لعائلة كانت موجودة لتو�سع  لفظ بروفيت مت تبادله يف كال �ليومنْي لأنه قد �كُت�سِ  9

يف �ل�سندوق. وهي موؤّرخة من �لعام 1917، لكن �ل�سم مل يعد م�ستخدمًا يف �لقرية يف �لعام 2008.
10 دوروثي هيثكوت. )1984(. “عالمات ومنبئات” - كتابات مت جتميعها حول �لتعليم و�لدر�ما. حترير: ليز جون�سون و�سي�سلي �أونيل، �س 167-166.

11 بوديكا )Boudicca( �أو بو�ديكيا )Boadicea( هي ملكة بريطانيا �أيام �لإمرب�طور �لروماين نريون وزوجها كان بر��سوتاغو�س �لذي حكم قبائل �إكيني يف �أنكليا �ل�رسقية حاليًا، حيث 

كان يحكم قبيلته ذ�تها حتت �سيطرة �لرومان، وعند موته �لعام 61 م من دون وريث ذكر، مت �سم ملكه لروما عنوة، وكان يف و�سيته قد ق�سم ثروته بني �بنتيه وبني نريون، وكان ياأمل 
�أن حتوز عائلته على تف�سيل �لإمرب�طور. لكن ما حدث �أن زوجته جلدت ب�سبب رف�سها لقر�ر �ل�سم، ومت �لعتد�ء على �بنتيه و�أعدم زعماء �لقبائل �لآخرون، فثارت بوديكا و�سعبها ثار 
معها ن�سف �سكان بريطانيا �ملنزعجني من حكم �لرومان. وكانت �ل�رس�ئب و�لإتاو�ت �لرومانية قد �أثقلت كاهل �لإقليم، كذلك رف�ست �حلكومة �لرومانية مطلبًا لتخفي�س �ل�رس�ئب منذ 
�سنو�ت. وبغياب �حلاكم �لعام �لروماين �سويتونيو�س باولينيو�س ووجود �أغلب قو�ته يف �سمال ويلز، �أ�سبحت �لفر�سة �سانحة للثورة، و�ن�سم كل جنوب �رسق بريطانيا للتمرد، فذهب 
باولينيو�س ليقمعه، ولكنه مل يكن ليفعل �سيئًا وحده، فقام �لربيطانيون باإحر�ق ويرولم وكولت�سي�سرت و�أ�سو�ق لندن و�لعديد من �ملع�سكر�ت، وقتلو� نحو 70000 روماين وبريطاين حليف 
لروما، وعندما �أتى �لفيلق �لتا�سع للنجدة من لينكون �أبيد عن �آخره تقريبًا. يف �لنهاية �أتى باولينيو�س وقد �ن�سم معه باقي جي�سه وتالحم مع �لربيطانيني يف معركة غري معروفة �ملوقع، حيث 
يقول كاتب �إن �ملعركة حدثت يف ت�س�سرت، و�آخرون يقولون �إنها يف لندن، وعلى �لأغلب كانت يف �سارع و�تلينغ بني لندن وت�س�سرت. ��ستطاعت روما �أن ت�ستعيد �لإقليم بعد معركة حامية، 
و�أخذت بوديكا �سجينة و�لآلف من �لربيطانيني �إما ماتو� يف �ملعركة �أو طوردو� من قبل �ملحاربني �لرومان، ويف �لنهاية �تبعت روما �سيا�سة �أف�سل و�ساد �لهدوء �لبالد، ولكن �ساآلة �لآثار 
 .)Victoria( لرومانية �لربيطانية يف نورفولك رمبا تو�سح �لآثار �لقا�سية ل�سحق قبائل �إكيني. ��سم بوديكا رمبا �أتى من �إلهة �لن�رس عند �لكلتيني، وهو يقابل بهذ� ��سم فكتوريا �لالتيني�

)�ملحرر: مقتب�س من: http://ar.wikipedia.org(. روؤى تربوية. �لعدد 35، ر�م �هلل: مركز �لقطان للبحث و�لتطوير �لرتبوي، �س 39 - �لهو�م�س.


