
197

قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

مل �أ�ستعّد باأّي �سيء قبل �لتوّجه للمدر�سة �ل�سيفية؛ فقد كان �عتقادي �أّنها جتربة كالكثري من �لتجارب �لتي خ�سُتها �سابقًا، �ساأح�سل 
على �سيء من �ملعلومات، و�ساأكت�سُب خربة �إ�سافّية ُتغني ُجزء�ً من و�قعي. وكانت �ملفاجاأة �أّنني و�جهُت �أمور�ً عديدة �أك�سبتني �سخ�سًا 

خُمتلفًا يف د�خلي، �سخ�س يرى �لعامَل بعنٍي �أخرى؛ فما كان قبل هذه �لتجربة مل يُعد كما هو!

ليست جمّرد جتربة
بل حياة

ح�صام عليان

 يف املسرح
�آخر  �سخ�سًا  �رسُت  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  جتربة  خو�سي  بعد 
وعمِق  ُجر�أة  من  خاللها  �كت�سبتُه  فما  �مل�رسح؛  خ�سبة  على 
ـُعَد روؤية، و�أ�سبحُت قادر�ً  �أقوى وب تفكري، منحني ُح�سور�ً 
�حلياة  بعث  مبقدوري  و�سار  �سيء،  �إىل  �لال�سيء  على حتويل 
باملنهاج �لدر��سي؛ لي�سرَي ناب�سًا باحلركة و�حليوّية، بعيد�ً عن 

�جلمود و�لتقليد.

تعلمته  ما  مع  �لختالف  ب�سبب  حقيقية  �سعوبًة  و�جهُت 
�أ�سا�سيات  كل  وت�سّم  و�أ�سمل،  �أو�سع  فالدر�ما  �مل�رسح؛  يف 
�مل�رسح. تطّورت يف �مل�رسح �إىل درجة �أ�سبحت �أتقّم�س فيها 
بالّن�س  �لندماج  على  قادر�ً  وبتُّ  �أ�رسع،  ب�سكل  �ل�سخ�سية 

باحرت�فّية �أعلى.

 مع األطفال

�ختلفت  �لروؤية  ولكّن  �لأطفال؛  مع  عملي  جديد�ً  يكن  مل 
�آخَر  �سكاًل  �تخذت  قدر�تهم  ومع  معهم  �لتعاطي  وطبيعة 
�أب�سط  �إىل  �أتنّبُه  �رسُت  معهم.  �أد�ئي  عن  �لر�سى  منحني 
عنو�ين  هي  معهم  عملي  يف  �ملتعة  و�أ�سبحت  �جلزئيات، 
و�رست  و�إبد�عيًا،  �سادقًا  �سيئًا  ُيخرجون  فالأطفال  �لكبري؛ 
�أكرث قدرة على �لتماهي مع �أفكارهم �لعميقة، وقر�ر�تهم �لتي 
من  �لتحّول  على  قادرين  وُهم-  –�أنا  و�أ�سبحنا  يّتخذونها. 
جمموعة �إىل فرد بف�سل �لدر�ما �لتي منحتنا قدرة على �لنتقال 

من جزئية �إىل جزئية ب�سكٍل �أف�سل و�أعمق.

و�لتفريغ  �لتعبري  �إىل  �حل�سة  حتّولت  �لدر�ما  ��ستخد�م  ومع 
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قادرين  �لأطفال  و�سار  جديدة،  و�أبعاد  م�ساحات  و�ّتخاذ 
�أحيان  يف  وكبار�ً  �لأحيان  بع�س  يف  �أطفاًل  يكونو�  �أن  على 
�أخرى، ومتّكنو� من ك�رس �حلو�جز �لتي حتدُّ د�ئمًا من �إطالق 
�أ�سبح  �لأطفال  مع  �جتماعي  وخيالهم.  لإبد�عهم  �لعنان؛ 
�ل�سادقة  وم�سطلحاتهم  فانطباعاتهم  روحي؛  على  ينعك�س 
�أوحت يل باأّن �لدر�ما �أف�سل و�سيلة لتحويل �لكتب من �أور�ق 

وحرب �إىل عامل ينب�س باحلياة.

 على أرض الواقع

لي�ست �لدر�ما جمّرد ح�س�س مع �لأطفال وتعاٍط �أف�سل معهم؛ 
بل عمٌل �سبابّي مينحك �لقدرة على فهم �ملنظومة �ملوؤ�س�ساتية. 
فاأنا، بعد جتربتي مع �لدر�ما، متّكنُت من تطوير �سبكة عالقاتي 
�لجتماعية، �لأمر �لذي �أتاح يل �لّطالع على جتارَب ناجحة، 
ما وّلد لدّي رغبة يف حتّدي نف�سي �أوًل، وحتّدي �ملجتمع وما 
ي�سعه من عو�ئق تاليًا. فُبعد �لتفكري و�لأفكار �لإبد�عية �لتي 
ت�سّكلت يف خمزوين �ملعريف جعلتني قادر�ً على فر�س روؤيتي 
و�ّتخاذ  �لأجانب  �ملدّربني  مع  �لتعاطي  بعد  ل�سّيما  ة؛  �خلا�سّ
جتربتهم حافز�ً خللِق �سيٍء جديد لدّي. كما �أّن طموحي �ّتخذ 
�ل�سندوق  خارج  �لتفكري  �رسورة  فهمُت  بعدما  �أكرب  �أبعاد�ً 

بعيد�ً عن نطاق �ملاألوف.

 مع نفسي

بد�أُت �أكت�سف دو�خلي ب�سكل �أف�سل، فعندما تكون د�خل 
تقرر  يجعلك  موؤثر،  من  �أكرث  على  تتعّرف  �لدر�ما  جتربة 
روؤيتي  و�أ�سبحت  تّتجه؟  �أين  و�إىل  تريد؟  وماذ�  �أنت،  من 
للم�ساكل �ملجتمعية �ملحيطة خمتلفة؛ لأّن حّل �مل�سكلة يكمن 
خُمتلفًا  منظور�ً  متنحك  �لتي  �لدر�ما  ُلّب  وهو  �إدر�كها،  يف 
ل  �أظّنها  كنت  �لتي  ثقتي  �أن  �لأمر،  يف  ما  و�أهّم  لالأمور. 
ُمتناهية، قد �زد�دت بعدما �رتفع م�ستوى طرحي للمو��سيع، 
وهو �أمٌر �ساعدين على ت�سويق نف�سي، �إذ �أن ما ميّيز �لإن�سان 
عن غريه هو قدرته على ت�سويق نف�سه بطريقة تتيح لالآخرين 
�لتعرف عليه ب�سكل �أف�سل؛ حيث �رست قادر�ً على عك�س 
كل ما بد�خلي وكاأيّن �آخذ �ل�سخ�س �ملقابل يف جتربة در�مية 

دون �أن ي�سعر بذلك.

 الدراما أسلوب حياة.

جّيد�ً،  �ملكاين  �حلّيز  ��ستغالل  على  قدرة  �لدر�ما  منحتني 
�أو مبعزل  �أتخّيل نف�سي بعيد�ً  �لو�سائل، حّتى بتُّ ل  وباأب�سط 
فرتة  طو�ل  معك  ت�ستمّر  بل  تتوقف،  ل  جتربة  �إّنها  عنها. 

�جتهادك �أن تكون �أف�سل. حّقا �أتعّط�س لها دومًا!
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