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يف بد�ية �لأمر، كانت فكرة �لدر�ما جمرد فكرة عابرة �سمعت 
بها من مديرتي فاطمة بكري، �لتي �سبقتني ب�سنة يف �ملدر�سة 
بهذه  �سمعت  عندما  تعلمي.  �سياق  يف  �لدر�ما  �ل�سيفية: 
�لفكرة، و�أن هنالك �سفر�ً �إىل �لأردن مدة �أ�سبوعني، مل �أكرتث 
�لأ�سخا�س  من  فاأنا  فيه،  مرتني  �أفكر  ومل  للمو�سوع،  �أبد�ً 
�لذين ل �أ�ستطيع حتمل فرتة وجودي ملدة معينة وحدي بعيد�ً 

عن عائلتي.

ولكن تكررت هذه �لفكرة �أمامي مرة �أخرى من قبل �سو�سن 
مرعي، �أثناء وجودنا يف �أحد �للقاء�ت بالنا�رسة، وقد �سجعتني 
به،  �لتفكري  ي�ستحق  ما  �سيئًا  �أن  �سعرت  عندها  ذلك.  على 
وبخا�سة يف تلك �لفرتة كنت �أنهي در��ستي للقب �لأول يف 
�لطفولة �ملبكرة، و�أنتظر وظيفة ما، ففكرت �أن هذه �لتجربة 
لرمبا �ستكون فاحتة خري علي، مع �لعلم �أن هذ� �ملو�سوع قليل 
ما يتعلمه، ول متتلكه معظم �ملربيات، على �لأقل �ملربيات يف 
منطقتنا، فاعتقدت حينها �أن هذه �لتجربة �ستك�سبني �لكثري، 

وبخا�سة �أنني يف �أول طريقي يف �سلك �لتعليم.

�ن�سممت �إىل هذه �لتجربة؛ جتربة �للتحاق باملدر�سة �ل�سيفية 
مميزة  بتجربة  مررت  �أنني  و�أعتقد  �لأردنية،  مدينة جر�س  يف 

خلود العابر: اإلقامة يف 
مدرسة الدراما

ولء بكري

�لذي  �ل�سئيل  �لكم  من  �لرغم  وعلى  �لآن  يل،  بالن�سبة  فعاًل 
�أنني  �عتقدت  فاإنني  للدر�ما؛  �ل�سحر�وي  �لعامل  �كت�سبته من 
يف �لطريق �ل�سليم �لذي �سي�سلني �إىل قمة، لن ت�سلها �أي معلمة 
قبعة جديدة على  �أحمل  �لآن  بالدر�ما قط.  ت�سمع  �أخرى مل 
ر�أ�سي تدفعني وحتثني د�ئمًا على �ختيار �لطرق �لأمثل و�لأكرث 
�ملهنية، وحتى  �ل�سخ�سية  معرفتي  تزيد من  �لقبعة  متيز�ً، هذه 
�أحافظ على هذه �لقبعة، يجب �لعمل د�ئمًا من �أجل جتميلها 
��ستخدمت  بالطبع يحدث كلما  �أناقتها، وهذ�  �أكرث، وزيادة 
�لدر�ما، وكلما خ�ست �أكرث يف هذه �لتجربة �ملميزة، وبالفعل 
فقد ز�د �إملامي باملو�سوع �أكرث و�أكرث عندما ��سرتكت يف �ل�سنة 
�لثانية، فقد �سعرت �أن هنالك قفزة كبرية، من حيث �مل�سمون 

و�مل�ستوى و�لرتكيب.

لن �أقول �إنني �لآن عاملة ف�ساء، بل �أمنح نف�سي لقب ر�ئدة ف�ساء 
يف طريقي للو�سول ملرتبة عاملة ف�ساء. هذ� �لقول لي�س فيه نوع 
من �لتفاخر، بل على �لعك�س هو نوع منم �لتحدي بالن�سبة يل. 
و�إن قررت و�خرتت �خلو�س يف هذه �لتجربة �لدر�مية، �أحب 

�أن �أخو�سها بتميز على مد�ر �ل�سنو�ت �لثالث.

�لقلق  غاية  يف  كنت  �لأوىل،  �لوظيفة  على  �لعمل  خالل 
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�ساأخطط جتربة  �أبد�أ؟ كيف  �أين  من  �هلل  يا  و�لإرباك،  و�حلرية 
مع �لأطفال؟ ماذ� �ستكون ردة فعل �لأطفال؟ هل �سيفهمون 
مع  �أتعامل  �أنني  وبخا�سة  �آخر؟  عامل  من  �لآن  �أنني  �أم  علي؟ 

�أطفال بعمر ثالث �سنو�ت.

لكن �رسعان ما ز�ل هذ� �لقلق فور �لبدء بتطبيق �لتجربة �لأوىل، 
نعتاد د�ئمًا على تخطيط �لأمور قبل �لبدء باأي مهمة، ونرتك 
�أن هنالك  �لدر�ما  �أعجبني يف  ما  �لتطبيق،  ما قد يح�سل يف 
وم�ساركة  �لتطبيق  على  بالعتماد  فقط،  تكتمل  حلقات 
له  �لطفل  �أن  �أق�سده  ما  �لتخطيط،  من  جزء  فهم  �لأطفال، 
دور، فيما يرغب �أن يعرفه ول يعرفه، وهذ� ما �كت�سبته خالل 
هاتني �ل�سنتني، من خالل �لتخطيط نرتك حلقات فارغة ننتظر 
تفاعل �لأطفال معه، ونطور �لدر�ما على �أ�سا�سه، وهذ� يرت�بط 
�أي�سًا مع تعليمي يف �للقب �لأول �أن �لتعليم وبخا�سة يف �جليل 

�ل�سغري، يعتمد �أوًل على رغبة �لطفل فيه، و�سعوره باملتعة.

لل�سنة  طالبة  �أكون  �أن  �أحلم  ثانية،  �سنة  در�ما  طالبة  �أنا  �لآن 
لأنني  �ملهمة؛  �ملر�كز  �إىل  �أ�سل  �أن  �أمتنى  �أي�سًا،  وبتميز  �لثالثة 
ما  نوعًا  كانت  لرمبا  م�سوؤولية،  عاتقي  على  �أخذت  بالفعل 
عن  قلياًل  �أتخلى  جعلتني  �مل�سوؤولية  هذه  ولكن  علي،  غريبة 
�ل�سنتني،  يتجاوز  مل  �لذي  طفلي،  وعن  �أهلي،  وعن  بيتي، 
هذ�  تقدير،  ودون  عبثًا  تذهب  �أن  �أرف�س  �لت�سحيات  فهذه 

�لتقدير ينبع من نف�سي ومن خالل �لعمل �لذي قمت به.

بالن�سبة  جد�ً  ومميزة  ر�ئعة  جتربة  كانت 
بها  �أ�سافر  �لتي  �لأوىل  �ملرة  يل، فقد كانت 
�لتي  �لأوىل  �ملرة  �لتعليم،  بهدف  خارجًا؛ 
�لكم  �أ�سارك يف م�رسوع يحوي على هذ� 
�لهائل من �ملعلمني و�ملعلمات، �ملرة �لأوىل 
ثقافات  من  جمموعات  مع  �أ�سارك  �لتي 
ميكننا  ل  لرمبا  خمتلفة،  وبالد  وح�سار�ت 
�لو�سول �إليهم �إل عن طريق هذه �لتجربة.

�للقاء  يف  �سعوري  عن  للبوح  فر�سة  وهنا 
ميكنني  ل  حيث  �لأوىل،  �ل�سنة  يف  �لأول 
و�سف �ل�سعور �لذي �نتابني، حني دخلت 
�لغرفة ور�أيت ��ستاذ�ً �أجنبيًا، ينتظر جمموعة 
خميفًا  �أمر�ً  كان  فقد  �لعرب.  �ملعلمني  من 
ُتركت وحدي يف مكان  �أنني  لو  يل، كما 

مقحل وبعيد عن �لدنيا.

بد�أت  عندما  �سعوري  حدة  ز�د  وما 
غرباء  هم  باأ�سخا�س  �لكر��سي  و�متالأت  تتو�فد  �جلماعات 
�أجد  �إىل نف�سي فلم  فرد�ً، ثم  �إليهم بتمعن فرد�ً  عني. نظرت 
�أي تو�فق يجمعنا، فر�أيت نف�سي كما لو �أنني طفلة يف �ل�سف 
هنالك  فهل  �لثانوية.  �سفوف  يف  فتية  مع  �ستتعلم  �لأول 
و�أفهمهم  معهم  �أمتا�سى  �أن  يل  هل  ذلك؟  ي�سلح  هل  تو�فق؟ 

ويفهمونني؟

جميع هذه �لت�ساوؤلت ر�ودتني خالل �للحظات �لأوىل من 
لقائي �لأول.

بالطبع، مل �أدِر حينها �أنها فر�سة يل للك�سف على عامل �آخر، 
على ثقافات جديدة و�سعوب خمتلفة، وبخا�سة يف م�ساركتي 
�أ�سخا�س  �لتي ز�د بها تنوع �لدول، فتقابلنا مع  �لثانية  لل�سنة 
�لتجربة  من م�رس، و�سوريا، وموريتانيا، وتون�س، فلول هذه 
وبنينا  مو��سيع عديدة،  معهن، وحتادثنا يف  تقابلت  ملا كنت 

�سد�قات حمرتمة فيما بيننا.

لدينا  �أ�سبحت  بيننا،  فيما  و�لتعاون  �مل�ساركة  خالل  فمن 
و�لنخر�ط  �لتاأقلم  يف  �ساعدتنا  قوية،  �جتماعية  عالقات 
�ل�رسيع باملجموعة. �إن �لثقافات �ملختلفة �ساعدتني يف ك�سب 
بالأعمار  يتفاوتون  �مل�ساركني  �أنه  وبخا�سة  عديدة،  خرب�ت 
مبجال�ستهم  تعو�س  ل  يل  بالن�سبة  كانت  فقد  �أ�سغرهم،  و�أنا 
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�لبقاء  يف  �ملتعة  يل  �أ�ساف  ما  خرب�تهم،  �إىل  و�ل�ستماع 
و�ل�ستمر�ر.

�لأوىل  �أيامهم  �لأطفال يف  مع  بتجربتي  �لتجربة،  هذه  �أربط 
ومبا  �لأطفال،  حياة  �أكرث  �أتفهم  جعلتني  حيث  �لرو�سة،  يف 
�أنني مربية �أطفال �سغار، و�أنني �ملحطة �لتي ينف�سل بها �لطفل 
�مل�سوؤولية  �حلياة وحتمل  ليو�جه عامل  �لبيتي  �ل�سغري  عامله  عن 
وهنا  تقلقه،  �لتي  �ملخاوف  ينتابه،  �لذي  �ل�سعور  خارجًا، 
ليعرب  �لطفل  ي�ستخدمها  �لذي  �لردود،  طبيعة  �أتفهم  بد�أت 
يكن  مل  �لدر��سية،  �ل�سنة  يف  �لأول  �ليوم  ففي  م�ساعره.  عن 
مبقدوري �سوى تناول حبة دو�ء خلف�س �أوجاع �لر�أ�س، وهذ� 
�إن نتج فهو ل�سماعي �ل�رس�خ و�لبكاء و�ل�رس�خ و�لبكاء. �لآن 

�أنا �أتفهم هوؤلء �لأطفال جيد�ً.

جتربة عميقة جد�ً، كنت �سعيدة من نف�سي يف تلك �لفرتة، على 
�لرغم من وجود ع�رس�ت �ملعلمني و�ملعلمات، بقيت �ملميزة، 
�لور�س  توثيق  للمو�د،  توثيقي  بكيفية  �ملميزة  بقيت  مباذ�؟ 
و�لأعمال خالل �مل�ساقات، وهذ� جعلني بالفعل �سعيدة، فقد 
كنت �لأ�سغر، ولكني كنت �ملرجع �لوحيد لهم، وقد �سعرت 
�أُخذ دفرتي  �ليوم �لأخري  �أنه يف  باأهمية كبرية، حتى  نوعًا ما 
�ل�سنتني،  خالل  �ملجموعة  �أفر�د  جميع  على  وُوزع  ور  و�سُ
�لربيد  على  كتبته  ما  كل  ر�أيت  بيومني  لبيوتنا  و�سولنا  وبعد 
�للكرتوين من�سور�ً بني �لزمالء. ل �أنكر �أن بهذه �لطريقة نوعًا 
ما جهودي كانت �سهلة �ملنال للطرف �لآخر، وبخا�سة �أنني 
كنت �أكتب تعليقات مهمة و�أ�سع عالمات مميزة ملا هو مهم 

)فاإن ر�أيتم هنالك نقاطًا م�سرتكة فال دخل يل!(.

د�ئمًا  ت�سعى  مربية  كل  حتظى  �أن  �أمتنى  �لنهاية،  يف  ولكن 
ما  وهذ�  �لفريدة،  �لتجربة  هذه  بخو�س  و�لتميز  للنجاح 
على  �أ�سجعهن  �أخريات  زميالت  مع  لقاء�تي  خالل  يجعلني 

�ل�سرت�ك و�لن�سمام.

نقل  كيفية  يف  كثرية  فر�سًا  لنا  تتيح  �لتعليم،  يف  فالدر�ما 
معهم  تفيد  ل  �لذين  �ل�سغار  وبخا�سة  لالأطفال،  �مل�سامني 
خمزنًا  لي�س  �ملرحلة  هذه  يف  فالطفل  �لتلقيني،  �لتعليم  طريقة 
ي�ستوعب فقط دون �لفهم، �إمنا يحتاج لأن يفكر ويخطط ملا 
�أ�سلوب  يكت�سب  �أن  �لختيار،  عملية  يف  يقرر  �أن  �سيتكلم، 
كيفية طرح �لأ�سئلة �لهادفة، وكيفية �لإ�سغاء، فهذه �ملهار�ت 
يف  �أد�ة  لديه  لتكون  �سغره  منذ  �لطفل  يكت�سبها  جميعها 
وقد  �ملطروحة.  �ملو�قف  يف  وي�ستغلها  لي�ستعملها  �مل�ستقبل؛ 

وجدت �أن �لدر�ما هي طريقة مثلى لتعلم هذه �لإ�سرت�تيجيات 
بطريقة �سل�سة وممتعة لالأطفال.

ولكن  �لعامل،  يف  �ملوجودة  فقط  �لطريقة  هذه  �إن  �أقول  لن 
�لدر�ما طريقة بالفعل جمدية، وقد �أدركت ذلك، وبخا�سة بعد 
�إبد�عاتهم من  �لأطفال، وكيف لحظت  خو�س جتربتي مع 
�أمتكن  مل  �سخ�سيات جديدة،  �كت�سفت  وقد  �لدر�ما،  خالل 

من ك�سفها من قبل.

لهذ�، فاأنا �أخطط خالل هذه �ل�سنة �أن �أتبنى مو�سوع �لدر�ما، 
�لأطفال  عمل  من  جزء�ً  ليكون  �أكرث  عليه  �لعمل  و�أكر�س 
�أجل  �قت�رست فقط من  �أن جتربتي �لأوىل،  �أنكر  �ليومي، فال 
عليه  للعمل  م�رسوعًا؛  �أتبنى  �أن  ميكنني  �لآن  ولكن  �لوظيفة، 
طيلة �ل�سنة �لدر��سية، وبهذ� �أ�رسب ع�سفورين بحجر، فمنه 
�لدر�ما، ول  �ل�سنتني يف  تعلمته خالل  ما  مار�ست  قد  �أكون 
تذهب جهودي �سدى، و�لآخر �أنني حققت �لهدف �خلا�س، 
�لذي تطلبه منا �ملفت�سة كل �سنة، وبهذ� تكون قد �ّطلعت على 
ما �كت�سبته »فقد �أخربتها �سابقًا عن هذه �لتجربة«، و�أكون يف 

نظرها �ملربية �ملميزة.
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