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رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

يف طفولتي كنت �أحلم مبمار�سة مهنة �ملحاماة، ومل ياأِت هذ� 
�حللم من فر�غ، فقد حرمني �ل�سجن يف �سنو�تي �لأوىل من 
و�لدي، �لأمر �لذي دفعني للتفكري بدر��سة هذ� �ملو�سوع، 
�ل�سجناء  ق�س�س  بع�س  �أقر�أ  كنت  عندما  �لرغبة  وتتوجت 
)�أولئك  لنغر«  »فيليت�سيا  �ليهودية  �ملحامية  كتاب  يف 
�أخو�ين(، ومل �أفكر �أبد�أ يف �أن �أمار�س مهنة �لتعليم، �إىل �أن 
بد�أت �لنتفا�سة �لأوىل، �لتي تطوعت خاللها؛ كمعلمة يف 
مدر�سة �لتعليم �ل�سعبي، وقد كنت حينها يف �ل�سف �لعا�رس، 
�ل�سف  �لإجنليزية لطالب  �لعربية و�للغة  �للغة  �أعّلم  وبد�أت 
�لتي كنت  �لذين كانو� ي�سكنون يف �حلارة نف�سها  �خلام�س 

فيها.

كانت جتربة جميلة، ��ستطاعت �أن تزحزح حلمي يف �أن �أكون 
�لأطفال.  مع  و�لتعامل  �لتعليم  لفكرة  �أجته  وبد�أت  حمامية، 
يف  معلمة  لأعمل  �ل�سعبي؛  �لتعليم  جتربة  �أكملت  وبالفعل، 
�ملد�ر�س �خلا�سة، ومن ثم �ملد�ر�س �حلكومية. ولكن �لقرت�ب 
�أحيانًا،  �سادمًا  يكون  �لتجارب  وخو�س  �ملو�سوع،  من 
وبخا�سة عندما يجد �لإن�سان ما مل يكن يتوقع �أن يجد، فبني 
ظروف �ملدر�سة و�لنظام �لتعليمي و�سيا�ساته، وبني �لتعامل مع 
حمبطون  �ل�سديد،  ولالأ�سف  �لأحيان،  معظم  يف  هم  معلمني 
�لكما�سة، وبني  مف�سلون لالأفكار، وجدت نف�سي بني فكي 
ت�ساوؤلت كثرية، من بينها كان �ل�سوؤ�ل �لأهم: كيف �ساأغري 

يف درس الدراما .. 
األطفال يكربون

كوثر الربغوثي

�أو �ساأحاول �أن �أغري ما هو موجود؟

قبل �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي، كنت �أحاول 
�لتعرف على جتارب �ملعلمني من خمتلف �أنحاء �لعامل، وكنت 
يو�جهها  �لتي  و�مل�ساكل  بالتعليم  تتعلق  �لتي  �لأفالم  �أتابع 
�ملعلمون وكيفية حلها و�لتغلب عليها، ولكن، وبعد �للتحاق 
باملدر�سة �ل�سيفية، بد�أت �لأفكار بالتج�سد و�لتبلور، وبد�أت 

باملحاولة؛ حماولة �لتغيري، تغيري نف�سي قبل تغيري �لآخرين.

قبل وبعد
كانت  �لتي  �حلكومية  �ملد�ر�س  �إحدى  يف  تعييني  بد�ية  منذ 
يف �إحدى �لقرى �لنائية، و�أنا �أحاول ��ستخد�م ما �أر�ه منا�سبًا 
وجيد�ً من �لطرق و�لأ�ساليب و�لو�سائل �لتعليمية، حاولت �أن 
�إىل غرفة  �لتي تدخل  �ملعلمة  �لتقليدية؛  �ملعلمة  تلك  �أكون  ل 

�ل�سف فاحتة فمها مغلقة �أـذنيها وقلبها وعقلها.

�لبد�ية، وب�سبب عدم وجود �خلربة لدي، بد�أت بالأمور  يف 
باملرح و�لبتعاد عن �جلمود  �ملفعم  �إ�سفاء �جلو  �لب�سيطة مثل 

�ملنفر، وبخا�سة عند �لتعامل مع �لأطفال �ل�سغار.

�أحد  �لثاين �لأ�سا�سي، ويف  �للغة �لجنليزية لل�سف  �أعّلم  كنت 
�إىل �ل�سف دمية �سغرية ت�سدر �سوتًا مثل  �أخذت معي  �لأيام 
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�سوت �لبطة، وكنت �أ�ستخدمها يف بد�ية �حل�سة؛ لإلقاء �لتحية 
على �لطالبات لتغيري �لروتني �ل�سفي، كنت �آخذها كل ح�سة 
تقريبًا، وقد �جتمع يف �أحد �ل�سباحات �سوء �حلظ وح�سنه معًا، 
فقد جاء �أحد م�رسيف �للغة �لإجنليزية حل�سور ح�سة، وكنت قد 
ن�سيت �لدمية، لذلك فقد �ألقيت �لتحية على �لطالبات بال�سكل 
�لروتيني دون �لدمية. بعد دقائق من بد�ية �حل�سة، لحظت �أن 
�أن تقول �سيئًا، ومبجرد  �لطالبات غري مرتاحة، وتريد  �إحدى 
يا م�س وين  �هلل  »يا  ب�رسعة، وقالت:  ��سمها هبت  �أن ذكرت 
�أ�سعر  �سديد جعلني  با�ستغر�ب  �مل�رسف  �إيل  )�لزعزيكة(، نظر 
�أنني يف مو�سع �سك، لذلك بادرت باحلديث وقلت له ما هي 
)�لزعزيكة(، حتى ل يعتقد �أنني قد �أح�رست �سيئًا ممنوعًا من 
�أما  �حلظ،  �سوء  هو  هذ�  �لتعليمية،  �لعملية  )يخرب(  �أن  �ساأنه 
ح�سنه فقد جتلى يف �أن هذ� �ملوقف قد نبهني �إىل �أمور كثرية، 

وبخا�سة �أنه ح�سل معي يف بد�ية جتربتي �لتعليمية.

�أحد هذه �لأمور �لذي كان من �ملهم جد�ً �لنتباه له، هو �أن 
كل تغيري يف جو �حل�سة و�ل�سف، ب�سكل عام رغم ب�ساطته، 

هو مبثابة فر�سة للتفكري وحتفيز للعقل على �لعمل.

�لنافذة  من  بالقرب  طالبك  مع  للحظة  قف  �ملعلم  �أيها 
و�جعلهم ينظرون �إىل �ل�سماء، �أو �إذ� مل ترغب يف �أن تكلف 
يف  وهم  �أعينهم  يغم�سون  �جعلهم  �لوقوف  عناء  نف�سك 
خارج  بعيد�ً  بعيد�ً،  حتلق  خيالتهم  دع  �ملقعد،  )�سجن( 

�لزمان و�ملكان.

بعد
بالفعل،  لأنه،  وبعد  قبل  �إىل  �لتجربة  �أق�سم  �أن  �رتاأيت  وقد 
�ل�سخ�سي  �ل�سعيدين  على  حياتي  يف  كثرية  �أمور  تغريت 
�لنظرة  �سارت  �ل�سيفية،  باملدر�سة  �للتحاق  بعد  و�لعملي 
�أعمق، و�لتحليالت بعيدة عن �ل�سطحية، و�أ�سبح �لتعامل مع 

�ملادة �لدر��سية و�لطالب خمتلفًا.

يطلق  �لعربية  �للغة  ومعلم  �ملغرتب  وقريبي  جاري  كان 
تاأتي دفعة و�حدة،  م�سطلح )�حتطاب( على �لأفكار عندما 
�أو  حل�سة  �لتح�سري  حني  معي  يحدث  ما  هذ�  كان  وبالفعل 
وبعد  ولكن،  �ل�سيفية.  باملدر�سة  �للتحاق  قبل  معني  در�س 
ومقالت  نظريات  على  و�لإطالع  �لدر�ما،  در��سة  يف  �لبدء 
كثرية كتبت عن �لتعليم ب�سكل عام، و�لدر�ما ب�سكل خا�س، 
�أيدي  على  �لدر�ما  جمال  يف  تلقيناه  �لذي  �لتدريب  وبعد 
ترتيب  ناحية  من  خمتلفة  �لأمور  �أ�سبحت  �أكفاء،  معلمني 

ر�أ�س  عن  بالبتعاد  �لحتطاب  وبد�أ  و�لأولويات،  �لأفكار 
بال�سحو  �لتفكري  وبد�أ  جتليًا،  �أكرث  �خليال  و�أ�سبح  �أفكاري، 
�أ�سبح  �لعمق،  �إىل  ف�سيئًا  �سيئًا  ليغو�س  �ل�سطح  من  و�لنتقال 
للكتاب مكانه بعد �أن كان هام�سيًا. وهنا من �ل�رسوري �لقول 
�إن در��سة �لدر�ما كان لها ف�سل كبري علّي يف �لعودة للكتاب 
�أقر�أ  كنت  �لبد�ية  يف  �أنني  �أنكر  ول  مدة،  منذ  هجرته  �لذي 
متطلبات  لإجناز  �أو  مطلوبًا  كان  و�جبًا  �أنهي  حتى  و�أبحث 
�لنجاح، ولكن بعد ذلك عاد لي�سبح عادة ل ميكن �ل�ستغناء 

عنها، حتى لو للحظات يف �ليوم.

��ستخد�م �لدر�ما يف �لتعليم مع �لطالب، يعطي �ملعلم �لفر�سة 
ليكون )هنا( قريبًا من طالبه، بعيد�ً عن �حلو�جز �لوهمية �لتي 
مهما  �أو  �ملجتمع  ي�سعها  �لتي  �أو  �لتقليدي،  �لتعليم  ي�سعها 
بال�ستك�ساف(  )�لتعلم  �لتعليم  يف  �لدر�ما  خالل  فمن  كان، 
��ستك�سافات كثرية حت�سل، طالب يكت�سفون �ملعلومة، �حلياة، 
�لقيم، �ملبادئ ... ومعلم يكت�سف �أي�سًا، وي�سيف �إىل معلوماته، 
لي�س فقط ما كان يجهله من معلومات، ولكن وهو �لأهم، ما 
يكت�سف  بد�خلهم،  مدفونًا  كان  وما  طالبه،  عن  يجهله  كان 
جو�نبهم �لإن�سانية، م�ساعرهم، م�ساكلهم، عو�طفهم، يحررهم 
�إىل  �أج�سادهم  من  بهم  ليخرج  و�ملكان،  �لزمان  عبودية  من 
و�مل�ستقبل.  و�حلا�رس  �ملا�سي  بني  بهم  ويتنقل  �لأر�س،  �أقا�سي 
�أو  معرفتها  منهم  تتوقع  مل  كلمات،  �نتقاء  على  قادرين  جتدهم 
�إن  �سنو�ت،  �لثماين  �بنة  )ر�ما(  يل  قالت  حني  ��ستخد�مها. 
كانت  �لدر�ما  در�س  بد�ية  يف  عر�سها  مت  �لتي  �ل�سور  �إحدى 
)م�ستفزة(، وحني حتدث �آخرون عن ما�سي �ملدن �لفل�سطينية 

وما �آلت �إليه، يف در�س �لدر�ما �لأطفال يكربون.
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