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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

يف ربيع 2010 خالل زيارة ل�سديقة يل تعمل مر�سدة تربوية 
يف �أحد �ملر�كز �خلا�سة، و�أثناء حديثنا، كانت قد �أخربتني باأن 

هناك موؤ�س�سة تقوم بتعليم �لدر�ما يف �إطار �لتعليم.

مل �أ�ستوعب �أو �أدرك ما قالته يل، فبدت علّي مالمح عدم �لفهم 
ور��سليهم  �لعنو�ن،  لِك  »�ساأدون  قائلة:  بادرتني  تقول،  ملا 
ليكون لديك �سورة �أو�سح عن �ملو�سوع«. وقد كان هناك 
باأنه كان من �سمن �ملعلمني �لذين كانو� قد  معلم قد �أخربين 
توظيف  حول  �سيفية  مدر�سة  يف  �ل�سابق  �لعام  يف  �ساركو� 
مدينة  يف  �سنويًا  �ملوؤ�س�سة  تلك  تنظمها  �لتعليم  يف  �لدر�ما 
بذل جمهود  �إىل  ر�ئعة، وحتتاج  وباأنها جتربة  �لأردنية،  جر�س 
بدين وفكري فيها، ما �أ�سعل يف نف�سي �سغفًا ملعرفة �ملو�سوع 

ب�سكل �أقوى.

�لر�بط  بفتح  مبا�رسة  هممت  حتى  �لبيت  �إىل  و�سلت  �أن  ما 
�لذي كانت قد دونته �سديقتي، بد�أت بقر�ءة طلب �للتحاق 
برتٍو، ولكن ما كان قد �أفزعني باأن �ليوم هو �آخر يوم لتقدمي 

�لطلبات!

أنا والدراما:
جتربة يف العبور

هديل اأبو �صمعة

، وما �أن فرغت منه، قمت باإر�ساله  بد�أت بتعبئة �لطلب بتاأنٍّ
وقمت  للموؤ�س�سة،  �لر�سمي  للموقع  وعدت  �لإمييل،  على 
بت�سفحه ملعرفة �أعمق حول �ملو�سوع، وتنامت رغبتي يف �أن 

�أكون جزء�ً منه. وف�سويل للتعمق فيه �أكرث.

بت �أنتظر �ت�ساًل هاتفيًا بتحديد موعد �للقاء، وهذ� ما حدث 
�لياأ�س  بد�أ  قد  وكان  �ل�سهر،  يقارب  ما  بعد  ولكن  فعاًل، 

يتخللني باأن �أقبل يف هذه �ملدر�سة.

وبعد �أن مت حتديد موعد للمقابلة، ذهبت للمكان �ملحدد، و�إذ 
وطاقم  د�ئري،  ن�سف  ب�سكل  �ملقاعد  ناد �سخمة،  قاعة  هو 
�أتعرف على  �أفر�د؛ وكاأنهم جلنة حتكيم! مل  ت�سوير، جمموعة 

�أحد منهم.

 أين املقابلة؟

تفاعل،  حركة،  ن�ساطات،  لدّي:  ماألوفة  غري  ور�سة  كانت 
�أعد�د كبرية من �ملعلمني  ر�سم، كتابة، هل هذه هي �ملقابلة؟ 
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هنا  كلهم  هل  �سخ�سًا!  �لثالثني  يقارب  ما  و�ملعلمات، 
للمقابلة؟ هل �ساأجتاز �للقاء؟

�أن تكون  يعقل  يتم �حلديث معنا ب�سكل فردي، ل  �أن  بد  ل 
هذه مقابلة، فلي�س هذ� هو منط �ملقابالت �ملعروف لدّي. وما 
�أن �نتهينا، و�ن�رسفنا، و�أنا �أفكر، هل هذ� كل �سيء؟ ل بد �أن 

هناك �سيئًا �آخر لحقًا، ولكن مل يكن لدي فكرة عما هو.

�ألو�ن، و�أقالم، و�أور�ق ملونة، و�أور�ق كبرية، و�أقالم تخطيط 
حتركنا، ر�سمنا، كتبنا، حتدثنا، �سمتنا، وقفنا، ثبتنا، جل�سنا مع 
بع�سنا دون �أن نعرف بع�س، تك�رست �حلو�جز بيننا، بتلقائية 

�رسنا نتجمع �سويًا لإجناز مهمة ما.

ثالث �ساعات حافلة، وكان �سخ�س بيننا يعطينا �لتعليمات، 
�نتهاء  بعد  عالية،  مبرونة  يتحرك  هو؟  من  مثلنا،  ويت�رسف 

�للقاء ... كان و�سيم �لكردي، مدير �ملدر�سة �ل�سيفية!

�لتفاعل  بهذ�  �ل�سيفية  �ملدر�سة  مدير  يكون  �أن  تعجبت  حقًا 
�أن  بد  ل  �إذ�ً  �ل�سفات،  بهذه  �ملدير  كان  �إذ�  بيننا،  و�لتو��سع 
قبل  من  �أقوى  رغبة  د�خلي  ممتعة. عدت ويف  �لرحلة  تكون 
ليتم قبويل، وتوترت من كرثة �لأعد�د. �أ�سال نف�سي: هل كان 
�أد�ئي جيد�ً مبا يكفي؟ ما هي �لدر�ما؟ يف ق�سة �لكلب، ملاذ� 
طلب منا �أن نحدد جمالت �لتعلم منها؟ وكيف من �ملمكن �أن 
�أروي هذه �لق�سة للطلبة؟ معلمون ومعلمات من د�خل �خلط 

�لأخ�رس، هذه �أول مرة �ألتقي فيها نا�سًا من �لد�خل!

كان جو �للقاء مريحًا، متنوعًا، وخمتلفًا، وغري متوقع، وجتربة 
جديدة، و�إن مل �أجتز �للقاء، �أكون قد مررت ب�سيء خمتلف، 
بريد  �أو  هاتفية  مكاملة  �نتظار  من  بد  ل  �لآن،  يكفي  وهذ� 

�إلكرتوين، يخربين بقبويل.

 هل أشرتي حقيبة للسفر؟

مر �سهر �آخر تقريبًا، ومل ي�سلني �سيء، ما �خلطب؟

�لربنامج، ل  بقبويل يف  �ت�ساًل هاتفيًا يخربين  تلقيت  �أن  وما 
�لتي  بذلك،  �سديقتي  و�أخربت  فرحًا،  قفزت  باأنني  �أنكر 
باإعادة  وبد�أت  كله.  �لدر�ما  مبو�سوع  �أعلمتني  قد  كانت 
على خارطة  لل�سفر  مكانًا  و�أف�سح  وترتيبه،  �سيء  كل  تن�سيق 

م�ساريعي �ل�سيفية.

�ملنتظرة، رحلة  �لوجهة  جر�ص،  �أخري�ً.  لل�سفر  ��سرتيت حقيبة 
طويلة حارة متعبة مليئة بال�سحك و�ملرح، �أن�ستني عناء �ل�سفر 
�ل�سيفية  �ملدر�سة  طاقم  كان  حتى  و�سلنا،  �أن  وما  وم�سقته. 
حلظة  لنا  �سور�ً  و�أخذ  بنا،  بالرتحيب  بد�أ  وقد  بانتظارنا، 
�لآن،  وكاأنه  خميلتي،  يف  يح�رس  جمياًل،  حقًا  كان  و�سولنا، 
بع�سنا،  على  ون�سلم  مفاتيحنا،  لن�ستلم  �لردهة،  �إىل  �نطلقنا 

وليتعرف كل منا على �لآخر.

يف �ليوم �لأول للمدر�سة، من هنا بد�أنا، يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة، 
جل�سنا  �لتدريب،  قاعة  �إىل  دخلنا  �لإفطار،  وجبة  تناول  بعد 
مقعده،  يختار  �أن  �هتم  منا  و�حد  كل  د�ئرة،  ن�سف  ب�سكل 
بعناية ليكون �لأقرب، ولكن �إىل ماذ�؟ ما زلت ل �أعلم، وبد�أنا 
بالتعرف �إىل بع�سنًا بطريقة غري تقليدية، من خالل جمموعة من 
�لأن�سطة �لتي طبقناها مع »كو�ستا�س«، معلمنا �ليوناين، كانت 

ممتعة، ولكن �أين �لدر�ما؟ متى �سنبد�أ بها؟

ب�سال�سة، بد�أ ي�ساألنا عن �لدر�ما، وماذ� تعني لنا؟ مل �أكن �أفهم 
�سيئًا.

�سيئًا  كان  هناك  �إىل  �ل�سفر  باأن  �للحظة،  هذه  �أخفي حتى  ل 
مف�سليًا يف جمرى حياتي، وجمرد قبويل باملدر�سة �ل�سيفية، عزز 
و�سد�قات  مت�سابهني،  خمتلفني  بزمالء  �لتقيت  بنف�سي،  ثقتي 
وميالأ  وقتي،  ي�سغل  �سيء  هناك  �أ�سبح  بها،  و�أفتخر  ر�ئعة، 
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�لفر�غ، فهناك ما ي�سغله، �إيجابية �أكرب.

�أن�سطة متعددة، ومتارين، قمنا بها خالل �ل�سنة �لأوىل، ز�خرة 
و�لتفاعل.  و�حلركة  للعمل  و�ل�سغف  و�لتحدي  بالتفكري 
حملت هذ� كله بد�خلي، و�نخرطت فيه، ومررت بتجارب 
�أظهرت يل ما بد�خلي من �أمور كنت �أظنها لي�ست موجودة 
لدي، وك�سفت �أمور�ً �أخرى، كنت قد ن�سيتها، تعلمت كيف 
�أوؤذي  �أن  دون  بطريقة  عنها  و�أعرب  �أفكار  من  �أريد  ما  �أتبنى 
وجهة  هي  ما  و�أتفهم  �لآخر،  �لطرف  �أتقبل  و�أن  �لآخرين، 

نظره، حتى و�إن مل تتفق مع خا�ستي!

�أدركت �ملعنى �لأكرب �لذي يرتكه �أثر �لتقدير يف �لآخرين.

منت لدي قدرة �ل�ستماع و�لإ�سغاء ب�سكل �أف�سل لالآخرين، 
كيف  �أفكر،  وبد�أت  معي،  �أحمله  وعدت  بذلك،  و�سعدت 
يل �أن �أوظف �لدر�ما يف درو�سي، و�أن تتفاعل �لطالبات معي 
و�أن  �لتعلم؟  نتاجات  �أف�سل  �إىل  �أو�سل  و�أن  عالية،  بحما�سة 
�لتحدي  هو  هذ�  معي،  حدث  كما  متعة،  �لتعلم  من  �أجعل 

بالن�سبة يل.

حينًا،  �أخفق  ومتنوعة،  خمتلفة  لدرو�س  �خلطط  �أعد  �رسعت 
مع  ب�سيطة  در�مية  جتارب  طبقت  �أخرى.  �أحيانًا  و�أ�سيب 
لعبة  وكاأنه  للمو�سوع  �لطالبات  حما�سة  ر�أيت  �لطالبات، 

يلعنب بها، �سيء خمتلف، �أو لعب م�سموح به بوجود معلمة!

بغ�س  جتربة  �أي  �أنهي  كنت  ما  وبعد  فعاًل،  حدث  ما  هذ� 
�لنظر عن مدى �سحتها �أو مدى حتقيقها؛ لأي �سيء، كنت 
ل  طالبات  كن  و�إن  حتى  للطالبات،  �أو�سله  �أن  �إىل  �أ�سعى 
�أن ميثلن مرة  يت�سارعن حويل، يطلنب مني  �أر�هن  �أعلمهن، 

�أخرى!

�أنني  �أنكر  �أن هناك �سيئًا، ر�أينه ووجدنه يف �لدر�ما، ل  يبدو 
تعلقت بها، ولهذه �للحظة �أمتنى �أن �أبقى طالبة توؤدي �أدو�ر�ً 
ومهام يف �لدر�ما، ول �أكون معلمة لها! كوين معلمة، ل بد 
يف  كنت  كما  طالبة  �أما  و�أطبقها،  �لدرو�س  باإعد�د  �أقوم  �أن 

جر�س، ف�سيء خمتلف.

�أن  �لطالبات،  مع  در�مية  جتارب  تاأدية  �أثناء  �نتباهي  لفت  ما 
�لكثري منهن ل ميلكن �أدنى فكرة عن �سيء ��سمه �لعمل �سمن 
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هنا  �لدر�ما  فباتت  �ملجموعة،  د�خل  �لتعاون  �أو  جمموعات، 
ق�سد  دون  �لطالبات  بني  �لجتماعي  �ل�سلوك  وتهذب  تنظم 

مني �أو تخطيط.

من  �لطالبات  لإد�رة  �لتطبيق؛  �أثناء  �ملجال  �لدر�ما  فتحت 
تقبلن  فالطالبات  طالبة،  �أو  كمعلمة  لي�س  �أخرى،  ناحية 
�لنقا�س  يف  �لدور  لهن  وكان  �لأمور،  وجمريات  �لتعليمات 
للمناهج  �لنظر  فر�سة  يل  �لدر�ما  �أتاحت  بحرية.  و�ملعار�سة 
مرة �أخرى، بعد �أن كنت قد حفظت ما بها. فالدر�ما �أثارت 
�أت�سعب  �ملغاير، وجتعلني  و�لتفكري  بالغري،  �لتفكري  يفَّ طريقة 
�أن  �سك  ل  لو؟  ماذ�  �أ�سال،  ود�ئمًا  �لحتمالت،  و�أعدد 
ذلك كله �نعك�س على تعاملي مع �ملحيط، كتقبل لالآخرين، 
كم  �خلم�س،  �ملعنى  وطبقات  �لإ�سغاء،  وح�سن  و�لندماج، 
�أتبنى  جعلتني  هذ�،  يومي  �إىل  فيها  �أفكر  زلت  وما  فكرت 
فل�سفة خا�سة بي، و�أدرك معاين �لأمور ب�سكل �أو�سح، حتى 
و�ل�رسد  و�لتخيل،  بالقر�ءة،  �هتمامي  حت�سن  تو�فقني.  مل  �إن 

عما كان عليه �حلال من قبل.

هناك �أ�سياء �أخرى بحاجة لأن يتعلمها �لطالب غري �لدرو�س 
و�ملناهج، هناك قيم يف �حلياة، هناك �لقدرة على تبني موقف، 
وتكوين ر�أي و�لدفاع عنه. هناك طريق �آخر ي�سل من خالله 
يف  منهم  كل  يكون  لقاء  نقطة  �إىل  و�لطالب  �ملعلم  من  كل 
ي�سبح  بينهم،  فينا  تاآلفًا  تخلق  حو�جز،  وجود  دون  موقعه 
�ملعلم �سخ�سًا �إن�سانيًا �أكرث، لي�س �سخ�سًا مهنيًا فقط، ويتحرر 
من قالبه �لتقليدي يف �لتدري�س، ب�سورة حمببة ومرغوبة للطلبة، 

ويف جو تعلمي فاعل.

 الدراما واجلانب الرتبوي

ومما لحظته �أي�سًا، �أن كل طالبة �سعرت باأهمية كونها يف هذ� 
�ملكان، ما عزز من �سعور �لثقة عندهن، مل يعدن مهمالت، 
بالرتحيب  وقوبل حديثهن  للحديث،  �ملجال  لهن  �أتيح  و�إمنا 
�لتح�سيل  �أن هناك طالبة كانت من ذو�ت  �أذكر  مهما كان. 
يف  تبادر  كانت  �ملجموعات،  �أق�سم  كنت  عندما  �ل�سعيف، 
�ل�ستف�سار، و�لنهماك بالعمل، وتعطي تو�سيحات لزميالتها 
تعاين  و�أخرى كانت  قبل،  تكن كذلك من  فلم  �لعمل،  �أثناء 
من خجل كبري يف �حلديث �أمام �لآخرين، يف �لدر�ما كانت 
تتحدث، بكلمات ب�سيطة، ولكن �سمعت �سوتها لأول مرة!

�إن�سانًا، وت�سعره بوجوده، وت�سعره بالآخرين،  �لدر�ما ت�سنع 

و�أخذ دورهم، و�لتفكري يف حملهم.

 التقنية يف الدراما

ومترير  �لتخطيط،  فهناك  للدر�ما  �لتقني  �جلانب  يخ�س  وما 
يجب  عنا�رس  وهناك  �لتعلم،  يف  كمجال  �ملركزي  �ل�سوؤ�ل 
منبئات، وعالمات،  مبتورة.  باتت  �لدر�ما، و�إل  �أن حتتويها 
و�أعر�ف ... وغريها من تقنيات ل تخلو منها �لدر�ما، �أمور 
و�سعت و�أوجدت معاين، ون�سجت للتكامل، وتعطي �لبنية 
وتخرج  معا�سًا،  و�قعًا  �خليال  من  وجتعل  ماهيتها،  �لدر�مية 

بعمل �أو منتج فني �أو حتى ق�سيدة.

عمل يعطي لل�سمت معنى ووزنًا، ل يقل دللة عن �لكلمات، 
�إيل �سرب  يحتاج  �إمياءة وحركة. عمل  لكل  �أهمية  يعطي  كما 
�إي�سال  يف  ومهارة  بحكمة،  �لت�رسف  على  ومقدرة   ، وتروٍّ
فيها،  و�لتاأمل  �لتفكري  على  وحثهم  للطلبة،  �ملعلومات 
و�إنتاجها، كما ي�ستفيد �ملعلم من �لعمل �لدر�مي يف كل كلمة 
وموقف يت�رسفه �لطلبة، ويلتقطه، ويعيد ت�سكيله مبا يتو�ءم مع 

�لدر�س.

�سياق  د�خل  �لدر�ما  يف  يكون  �أن  ميكن  �أكرث  ورمبا  هذ�  كل 
هذ�  در��سة  يل  و�أتاحت  كمعلمني،  منها  نتعلم  تعليمي، 
�ملو�سوع بطريقة حية �أن �أكون مكان �لطالب، و�أفكر و�أ�سعر 
در�ما  معلمة  �أكون  كيف  �أتعلم  كنت  حيث  مثله،  و�أندمج 
بالتجريب وباملمار�سة؟ �أتعلم ب�سكل عملي، و�أطبق ما �أتعلمه 

من �أجل �أن �أكونه.

فلم �أدر�س �ملو�سوع ب�سكل نظري، ما جعلني �أقف عليه من 
د�خله، و�أرى جو�نب عدة، و�أمل�سها. مل �أكن �أفعل ذلك، بل 
كنت �أقف على �حلافة خارجًا، وهذ� ما وقعت به يف �إحدى 
�لتجارب، عندما مل �أعِط �ملعلم دور�ً، فقد كان �أد�ء �لطالبات 

بعيد�ً عما �أريد.

و�ملتعة،  و�ل�سغط،  و�لتعب،  بالإرهاق،  �أ�سعر  كنت  �أحيانًا، 
و�لنخر�ط. ول �أنكر �أي�سًا �أن �لدر�ما بحاجة �إىل لياقة بدنية 
مرة  �ساأتقدم  �لفر�سة،  يل  �أتيحت  ولو  �ملو�قف،  بع�س  يف 

�أخرى لاللتحاق بها، وبرغبة �أعمق.

مدر�صة الإمام علي الأ�صا�صية للبنات/ نابل�ص

مدر�صة بنات برقة الثانوية/نابل�ص




