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لقد  جر�س.  يف  �ل�سيفية  �ملدر�سة  مع  ق�ستي  �لآن  �ساأخربكم 
�نخرطت يف دورة تدريبية حول �لدر�ما نظمها مركز �لقطان 
يف  �لقطان  �ملح�سن  عبد  �لرتبوي/موؤ�س�سة  و�لتطوير  للبحث 
 ،2009 �لبرية يف �سهر �سباط  مقر جمعية �لهالل �لأحمر يف 
باإ�رس�ف �ملعلم »كو�ستا�س �أمويروبول�س من �ليونان، وكنت قد 
�أحببت مو�سوع �لدر�ما وقتها، حيث فيها �ملعرفة، و�لت�سلية 
يف �لوقت نف�سه، �إ�سافة �إىل تطوير �آفاق خمتلفة يف �سخ�سيتي، 
عن  �سمعت  وعندها  و�لنا�س،  �لأمور  مع  تعاملي  وتطوير 
�ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي �لتي ينظمها مركز 
بها،  �للتحاق  يف  ورغبت  جر�س،  مدينة  يف  �سنويًا  �لقطان 
و�لتعرف  �لتعليم،  يف  �أ�ساليبي  »تطوير  منها:  عدة،  لأ�سباب 
ومتعة  �لت�سلية،  �إىل  �إ�سافة  �آخرين يف حياتي،  �أ�سخا�س  على 

�ل�سفر«.

�لذهاب  وكان  حياتي،  �لأوىل يف  هي  زيارتي جلر�س  كانت 
�إىل مكان جديد متعة بالن�سبة يل. عندما و�سلنا فندق »غ�سن 
�لزيتون«، حيث كانت غرفتي بالطابق �لأول، وهذ� �أ�سعدين؛ 
�ملزروعات،  منظر  �ل�رسفة، وحويل  على  �جللو�س  �أحب  لأين 
�سعرت وقتها ب�سيء من �لقلق؛ كوين �ساأنام يف غرفة ل �أعرف 

قصتي مع الدراما

رنيم خوري
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من بها، ول �أعرف �إذ� كانت زميلتي يف �لغرفة معي يف �ل�سنة 
عليها،  تعرفت  حني  ز�ل  �لقلق  هذ�  ل.  �أم  نف�سها  �لدر��سية 
حيث كانت عالقتنا ر�ئعة، كما كانت تعطيني �أفكار�ً خمتلفة 
�لبع�س،  بع�سنا  مع  نتناق�س  كنا  �لدر�ما،  خلطة  بنائي  خالل 

ونقدم بع�س �لأفكار، فكان �جلو ر�ئعًا بيننًا.

على  وتعارفنا  حتادثنا  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  من  �لأول  �ليوم  يف 
بع�سنا �لبع�س، وكان �مل�سهد مثل �مل�رسح، �أنا �أر�قب و�أنظر، 

ومثل �لبقية جل�ست مع �أ�سخا�س �أعرفهم من فل�سطني.

�نتهى �ليوم �لأول ب�سالم، و�نتقلنا �إىل �ليوم �لأهم، وهو �ليوم 
�لذي �سنبد�أ فيه �أول در�س در�ما مع جمموعة جديدة، و�لأ�ستاذ 

كو�ستا�س.

بد�أنا بفعالية تعارف ك�رست �جلليد �لذي بيننا، �ندجمنا خالل 
�ندجمنا  �لنهار،  »كو�ستا�س« خالل  �لأ�ستاذ  بها  قام  توزيعات 
وعنا�رس  �أ�سا�سيات  على  خاللها  وتعرفنا  �لبع�س،  بع�سنا  مع 
�لدر�ما عن طريق در�س طبقه معنا �ملعلم، ومتت مناق�سته معه. 
��ستمر �لو�سع على هذ� �حلال مدة 10 �أيام ... تطبيق ومناق�سة، 
تطبيق ومناق�سة، وطرح �أ�سئلة و��ستف�سار�ت، تعلمت �لكثري 

خالل هذه �لفرتة.

�إجبارية،  لي�ست  م�سائية  ور�س  هناك  كان  �لأوىل  �ل�سنة  يف 
�لأول  �ليوم  يف  ��سمي  �سجلت 
�أنني  حينها،  فكرت  ور�ستني،  يف 
فكل  �أ�ستفيد،  كي  جر�س  �إىل  جئت 
كانت  منه.  �ل�ستفادة  �أ�ستطيع  عمل 
ولكن  ما.  نوعًا  مفيدة  �لور�س 
مع  جماعي  بعمل  بعدها  فكرت 
�أقرتح  كنت  ولذلك  �ملجموعة، 
مفاهيم  على  �لور�س  تلك  تركز  �أن 
للدر�ما، و�لإحد�ث �لدر�مية، حتى 

�أنخرط مع �ملجموعة.

تطبيق  يف  جد�ً  مهم  �لتخطيط  �إن 
ي�ستطيع  �سخ�س  كل  �لدر�ما، 
له،  منا�سبًا  ير�ه  ما  يخطط  �أن 
�لدر�ما،  �أ�سا�سيات  بوجود  ولكن 
�جليد  �لتخطيط  فبدون  وعنا�رسها، 

ن�سيع نحن وي�سيع �لأطفال معنا.

�خلربة،  �لأطفال  لإك�ساب  جد�ً  مهمة  �لدر�ما  يل،  بالن�سبة 
و�ملعلومات، وبناء �ل�سخ�سية، فطرق حل �لأطفال للم�ساكل 
و�كت�سابهم  �لبع�س،  بع�سهم  مع  وتعاونهم  يو�جهونها،  �لتي 
معلومات بطريقة غري مبا�رسة، جتعل من �لتعليم متعة يريدون 

�ل�ستمر�ر فيها.

�لدر�مي  �حلدث  �إىل  للو�سول  �لأطفال  مع  در�ما  در�س  بناء 
�إىل هدفنا  ن�سل  �ملعلمني  لالأطفال. نحن  بالن�سبة  متعة  يكون 
عن طريق بناء در�س �لدر�ما و�لأطفال ي�ستمتعون، ويتعلمون، 
�أنهم ميرون  �إدر�ك  يعرفونه دون  يتعلمونه، وما  ما  ويوظفون 

بتجارب، وخرب�ت، ومعرفة جديدة.

�لدر�مي.  �حلدث  بناء  يف  جد�ً  مهمة  �لدر�مية  �لأعر�ف  �إن 
ولكل عرف معنى يجب تطبيقه ليخدم بناء وتطور �لأحد�ث 

�لتي تتطور يف �لدر�ما.

بها  �لقيام  علينا  ق�سة  هي  �لدر�ما  �أن  �لبد�ية  يف  �أظن  كنت 
�إىل  �إ�سافة  م�ساكل،  وطرح  بناءها  ولي�س  عليها،  و�لعمل 
و�لفهم،  للتطبيق،  و�إ�سرت�تيجيات  للدر�ما،  عنا�رس  وجود 
وو�سع م�ساكل، وطرح �أ�سئلة در�مية وغريها. يف نهاية �ل�سنة 
متعارف  لي�س كما هو  بالن�سبة يل،  �ملو�سوع  �أ�سبح  �لأوىل، 
�أحد�ث  بعمل  �أقوم  كيف  �أتعلم  �أنني  �أقول  فعندما  عليه، 
نقوم  فاإننا  معهم،  و�أطورها  �لأطفال  مع  بها  لأعمل  در�مية؛ 
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باإيجاد حلول مل�ساكل معينة �أو �أهد�ف م�سادة. كل فعل نقوم 
به خالل �لدر�س �لدر�مي، يكون له هدف معني.

تعلمت خالل هذه �لفرتة، �أن �أ�سع خطة بديلة يف �لتخطيط 
للحدث �لدر�مي، و�أن ل �أوجه �لأطفال لأجوبة معينة، على 
�لقدر  لي�ستفيدو�  بالعمل؛  و�لتمتع  باخليال،  �لتمتع  �لأطفال 
�أت�ساءل  �أن  يجب  �لأمان،  �أعطيهم  �لعمل،  خالل  �لأكرب 
�أمامهم كثري�ً، وهم ي�ساعدونني يف �إيجاد �أجوبتي، و�أعطيهم 
ت�ساعد  �لتي  �لأ�سئلة  �أطرح  و�ل�ستق�ساء،  �لبحث  يف  �لد�فع 

على �لبحث، حتى يف حياتي �ليومية مع �لأطفال.

غلطتي هي �أنني مل �أقم بالعمل مبا�رسة بعد عودتي، فقد كان 
درو�س  وتخطيط  و�لبحث،  للتاأمل،  �لكايف  �لوقت  معي 
در�ما، وتطبيقها بكل �أريحية، �إ�سافة �إىل �لقر�ءة، و�لتلخي�س، 
وتنفيذ ور�سة عمل مع �ملعلمني، وهذ� كان خطئي يف �سنتي 
�سيء  كل  �إجناز  �أ�ستطيع  �أنني  �أظن  كنت  �أنني  حيث  �لأوىل، 
ب�رسعة، ولكن �لتحقت بالوقت، وقمت بالتخطيط، وتطبيق 
درو�س �لدر�ما، و�لقر�ءة يف �لوقت نف�سه، كان يجب �أن �أقر�أ 
قر�ءة،  دون  �لعملي  فالتطبيق  �أكرث،  �ملادة  و��ستوعب  كثري�ً، 
تكون  حويل،  يدور  مبا  �أكرث  ومعرفة  �لأفكار،  تبادل  ودون 

ناق�سة.

بعد �لنتهاء من �ل�سنة �لأوىل يف جر�س، 
مع  تطبيقها  يجب  متطلبات  هناك  كان 
�ملجتمع  مع  �أو  �ملد�ر�س  يف  �لأطفال 
جر�س،  يف  �أخذناه  ما  �سوء  يف  �ملحلي، 
وقوتنا،  �سعفنا  نقاط  و�إيجاد  وتطويره 
�أخذه  مت  ما  �أطبق  �أن  ممتعًا  كان  وقد 
خالل تلك �لفرتة ملعرفة مدى ��ستيعابي، 
�أخذه  مت  وما  �لتطبيق،  على  وقدرتي 

ب�سكل فردي.

�لطالب  وعمل  عملي  �أغلبية  كان  فقد 
يف جر�س جماعيًا، ولكن باأفكار فردية، 
��ستطعت  مبفردي،  عملت  عندما  ولكن 
�أن �أعرف، ما �لذي فهمته؟ وما �لذي مل 
و��ستطعت  �ملا�سية؟  �لفرتة  خالل  �أفهمه 
دون  �لدر�ما  در�س  تخطيط  يف  �لتحكم 

م�ساعدة.

به  تطبيقي لأول در�س در�ما قمت  كان 
�لهدف  وكان  �سابقًا،  مطبق  در�س  من 
من ذلك �أن �أرى �إمكانياتي يف �لتطبيق، 
و�إمكانيات �لأطفال يف �ل�ستيعاب. وما 
�لأطفال  �أن  �لتطبيق  فرتة  لحظته خالل 
يقومون  وكانو�  �أظن،  كنت  مما  �أبرع 
�ل�ستمر�ر،  على  �سجعني  ر�ئع  بعمل 
�أقوم  حتى  �لقوي  �لد�فع  �أعطاين  وهذ� 
خلق  �أحاول  و�أن  و�أعظم،  �أكرب  بعمل 
�لأطفال  مع  للتفاعل  �لكايف  �لوقت 
كانت  وقد  لهم.  �ملقرر  �ملنهج  خارج 
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�إىل  �ساأرجع  �أنني  م�رسورة  و�أنا  �لثانية،  لل�سنة  ��ستعددت 
�أ�سعر  ومل  �سفري،  يوم  �أنتظر  كنت  وقد  �ل�سيفية،  �ملدر�سة 
برهبة �ل�سنة �لأوىل. كانت �ل�سنة �لثانية مفعمة باحليوية، فقد 
�أعرف و�سيم  �أنني  �إىل  �إ�سافة  �أعرف �ملجموعة كاملة،  كنت 
�لكردي �أ�ستاذ �ل�سنة �لثانية يف �ملدر�سة �ل�سيفية، حيث بد�أنا 
�ل�سنة �لأوىل، مع �لرتكيز على منظومة  �أخذناه يف  بتطبيق ما 
»عباءة �خلبري«، و�لقيام بتخطيط جماعي مع جمموعات خمتلفة 
جديدة  �أ�ساليب  على  تعرفنا  �ملدر�سة.  �أيام  طيلة  �ملعلمني  من 
وكانت  خمتلفة،  تخطيط  و�أ�ساليب  �لدر�ما  درو�س  تطبيق  يف 
�أذكر، حتى  �أنني  لدرجة  �سل�سة ومريحة،  لنا  �إعطائها  طريقة 
�لأيام  تلك  خالل  تطبيقها  مت  �لتي  �لدرو�س  �للحظة،  هذه 
�أحيانًا  �أ�سعر  قوتي؟ كنت  و�أين كانت  �أخطائي؟  و�أين كانت 
بال�سياع؛ لأين مل �أكن �أ�سجل ما كنا ناأخذه، كنت �أعتمد على 
�لأوقات،  بع�س  تخونني يف  كانت  ذ�كرتي  ولكن  ذ�كرتي، 
�إىل  �إ�سافة  �لأقالم،  روؤو�س  بع�س  �أكتب  �أن  علي  يجب  كان 
كنت  يوم.  كل  �ملعلم  �إياها  يعطينا  كان  �لتي  �لأور�ق  قر�ءة 
�أحيانًا �أوؤجل �لقر�ءة و�لكتابة، وهذ� ما كان ينق�سني يف تلك 
�ل�سنة، ولكن هذ� ل يعني �أين مل �أكن �أقر�أ، ولكني لو كنت �أقر�أ 
بتلك  �سوؤ�له  با�ستطاعتي  لكان  وقته،  �ملعلم يف  �إياه  يعطينا  ما 

�للحظة عن �أي �سيء مر علي ومل �أفهمه.

خالل �ل�سنة �لثانية، كانت فرتة تطبيقات، كنت �أخطئ كثري�ً، 
و�أحاول كثري�ً، كنت د�ئمًا �أفكر كيف ي�ستطيع �لأ�ستاذ و�سيم 
�أنا يف �لبد�ية، مل �أكن  روؤية كل هذه �لأخطاء �لتي نقوم بها. 
�أخطط  �أين  �أعتقد  كنت  لأين  �لقدر؛  بهذ�  �أخطئ  �أين  �أرى 
ب�سكل كامل، �أو على �لأقل �أحاول �لتخطيط ب�سكل كامل، 
ومتكاملة،  ومتو��سلة،  مت�سل�سلة،  تكون  �أن  �خلطة  وعلى 
على  وي�ساعدنا  ثغر�تنا  يكت�سف  و�سيم  �لأ�ستاذ  كان  ولكن 
�سدها، وهنا �أكت�سف �أين �أترك هذه �لثغر�ت و�لفجو�ت ول 
�أ�سحو  نف�سي: كيف  �أفكر يف  �لوقت كنت  �أر�ها، يف ذلك 
باكر�ً؟ كيف �أقوم باأعمال مت�سل�سلة مرت�بطة مع بع�سها �لبع�س 

قبل �خلروج �إىل عملي �سباحًا؟

و�أم�سط  مالب�سي،  و�ألب�س  �أغت�سل،  �لنوم  من  �أ�ستيقظ  عندما 
�سعري، و�آخذ حقيبتي، و�أخرج من �لبيت ... ح�سنًا، هكذ� 
ل  مت�سل�سل،  حقيقي  بعمل  �أقوم  كاأين   ... �لدر�ما  تت�سل�سل 
�أ�ستطيع �أن �أخرج من �لبيت دون �أن �ألب�س مالب�سي، �أو �أم�سط 
�سعري قبل �أن �أغت�سل؛ �أي �أن هناك ت�سل�ساًل منطقيًا لالأحد�ث، 
بعمل  �أقوم  �أن  �أ�ستطيع  ل  ملاذ�  ولكن  �لدر�ما.  هي  وهكذ� 
خططتها  �لتي  �لدر�ما  نظري،  وجهة  من  منطقي؟  ت�سل�سل 

مت�سل�سلة ومرت�بطة، ولكن عندما يقر�أها �سخ�س على معرفة 
بالدر�ما، يجد فجو�ت وثغر�ت، تعرقل �سري �لدر�ما، وتبعدنا 
كنت  كيف  �لأطفال،  يبلغه  �أن  �آمل  كنت  �لذي  �لهدف  عن 
�أن  يجب  كثري�ً،  نف�سي  على  �أجتهد  �أن  يجب  كاملة؟  �أر�ها 
�أخطط، و�أطبق، و�أقارن، يجب �أن �أبادل خربتي بالدر�ما مع 
�لدر�ما يف مرحلة من  فتاأخري عن تطبيق  �آخرين،  �أ�سخا�س 
�ملر�حل �سيء ل �أفتخر به؛ لإدر�كي باأهمية تطبيق �لدر�ما يف 

�ملنهاج، ولالأطفال يف �لوقت �حلايل.

�أي�سًا خالل �ل�سنة �لثالثة، كنت م�ستمتعة بالعمل مع جمموعتي، 
معنا  ووجودهم  �لبحثية،  �حللقة  من  �أخذ خرب�ت  �إىل  �إ�سافة 
�ملرت�كمة، و�لعمل مع �خلبري  �أثر يف خربتي ومعرفتي  له  كان 
جديدة  م�سطلحات  على  تعرفت  مثمر�ً،  كان  �أبووت  لوك 
يف  وتعمقنا  خبري،  عباءة  درو�س  بناء  يف  جديدة  وخرب�ت 
معرفة �أعر�ف در�مية متنوعة وخمتلفة، �إ�سافة �إىل روؤية �أهمية 
و�ملعرفة  �سابقة  و�لرتكيز على خرب�ت  للدر�ما،  �لنظرية  �ملادة 
�ملفاهيم.  بع�س  حول  متعمق  تف�سيلي  و�رسح  لدينًا،  �ل�سابقة 
كان �لغريب حول كيفية بناء �خلبري لوك لالإحد�ث �لدر�مية، 
حيث كانت وليدة �للحظة، كان يعطينا �خليار�ت ونطبقها يف 

�لآن نف�سه.

و�لعملية،  �ل�سخ�سية  حياتي  على  كثري�ً  �لدر�ما  �أثرت  لقد 
مربر�ت  �لنا�س  �أعطي  �أ�سبحت  �ليومية  حياتي  خالل 
يجب  �إنني  لنف�سي  �أقول  ذ�ته  �لوقت  يف  ولكن  لت�رسفاتهم، 
�حلياة،  يف  وخطاأ  �سح  يوجد  لأنه  �أفكاري؛  يف  �أمتادى  �إل 
وهناك �أفعال غري مربرة، ولكن ح�سب طبقات �ملعني �خلم�س 
�لثانية،  �ل�سنة  خالل  بها  وتعمقنا  �أخذناها  �لتي  �لدر�ما،  يف 
و�أ�سبحت ممتعة بالن�سبة يل، فاإن كل فعل يف هذه �حلياة لديه 
��ستثمار، منوذج،  �ملعنى �خلم�س: فعل، د�فع،  د�فع )طبقات 
لطبقات  تطرقنا  �لأوىل يف جر�س  �ل�سنة  �حلياة(. خالل  قيمة 
�ملعنى �خلم�س، ولكني مل �أفهمها، ومل �أعطها �لأهمية، ولكن 
يف �ل�سنتني �لثانية �لثالثة ��ستمتعت بها كثري�ً، و�أ�سبحت �أفكر 
بها كثري�ً حتى يف حياتي �ليومية. ولحظت كيف �أن كل فعل 
له د�فع و��ستثمار، وبناًء  �إيجابيًا  �أو  �سلبيًا  �إن كان  يف حياتنا، 

عليه يقوم �ل�سخ�س باأد�ء �لفعل �لذي قام به.

على �سبيل �ملثال، حادثة �سخ�سية مررت بها، وهي:

دورة  عن  لتخربين  �لت�سويق،  يف  تعمل  يل  �سديقة  �ت�سلت 
يقومون بها يف �ملركز �لذي تعمل فيه. وخالل حديثها قالت 
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يل: “�سو هاد؟ �لنا�س ما بتفهم، ول بتقّدر �أي �سي؟” �ساألتها: 
مزبوط،  ودر�سناها  دورة  “بنعمل  قالت:  يف؟”  �سو  “لي�س 
عنها،  نخربهم  ع�سان  باملحامني  بنت�سل  وهالأ  وم�سمونة، 
�إياها، مع �أنها  ولهالأ من كل �للي حكينا معهم ب�س 3 بدهم 
�ل�رس�ئب،  يف  �لق�سائية  �ملحكمة  عن  بتحكي  كتري،  مفيدة 
و�إحنا  �إ�سافية،  يعني  �جلامعة،  يف  بدر�سوها  ما  �ملادة  وتلك 
بدنا نزيد معلومات �ملحامني فيها، لأنه بدها تفتح عّنا حمكمة 
ق�سائية ... بحكيلها طيب وبعدين؟ قالت: ب�س ... ف�ساألتها: 
ر�م  نطاق  يف  ب�س  عنا  يف  قالت  م�سمونة؟  �إنها  قالك  مني 
�لدر��سات م�س  463 حمامي ... ويف كثري منهم ح�سب  �هلل 
ماخدينها ... �ساألت: ومني قلك �إنها دورة م�سمونة؟ قالت: 
لأنه ما �أخدوها. فقلت لها: ومني قالك �إنه مهتمني فيها ... 
�إنت بدك تبيعيهم دورة ب�س هم حرين ي�سوفو� �إذ� بتهمهم �أو 
لأ. فقالت يل: �سو هاحلكي هاد؟ فقلت لها: يف عنا ع�رس�ت 
�ملئات من �ملعلمني يف فل�سطني ... و�أي �سخ�س بقدر يقدم 
للدر�ما �للي قدمت �إلها هديك �ل�سيفية ... يعني بقدرو� 10 
300 و�حد  �أو   200 �للي قدمو�  �آلف معلم يقدمو� ... ب�س 
لزم  �إنه  مبخيلتهم  حاطني  كانو�  �إنه  فر�سنا   ... �أوىل  ل�سنة 
يو�سلو� 1000 و�حد وو�سلو� هالعدد ب�س... �سو بدو ي�سري 
�آه  يعني؟ ب�س �عملو� دعاية �أح�سن للمو�سوع ... بتحكيلي 
ب�س �إذ� فالن �لفالين )�سخ�س م�سوؤول يف �ملحكمة( قال �نه 
وبدو  �ملحكمة  يف  كبرية  خربة  عنده  وهو  ياخدها...  بدو 
كل  لأنه  لها:  فقلت  ياخدوها؟  ما  هدول  لي�س  ياخدها... 
و�حد حر �إذ� كان بدو ياخدها �أو ل... �إذ� ما طلع �ملو�سوع 
من جو� �لو�حد �نه بدو يتعلم ما بتقدري تغ�سبيه، وكل و�حد 
بعرف م�سلحته ... �لو�حد فيهم خمل�س جامعة وهم بعرفو� 
�سي  على  م�ساري  �حط  لي�س  وبعدين  بفيدهم...  �للي  �سو 
�إذ� كان حمامي �ساطر  �أتعلمه من خربتي �ل�سخ�سية ...  ممكن 
بيجي  هو  �إياها،  بدو  �إنه  ب�سوف  بعدين  و�إذ�  عادي  بتعلمه 
بتفرت�سي  فلي�س  بعرفو�،  �إنهم  ب�سوفو�  هم  و�إذ�  بحكيلكم، 
ما  وميكن  بدهم،  وما  بعرفو�  مزبوط  ميكن  بكزبو�...  �نهم 
معهم م�ساري يدخلو� دورة بـ300 دولر، وبتحججو� �إنهم 
بعرفو� وما بدهم يحرجو� حالهم ... حطي حالك حملهم ... 
ت�ستخدمي  دورة كيف  تاخدي  منك  بدو  بحكيلك  �ذ� حد 
ييييي   ... كان جو�بها  وقد   ... جتاوبيه؟  بدك  �سو  �لنرتنت 
رنيم، من وقت ما دخلتي بهالدر�ما و�نتي خمك �سارب ... 
بدي  ... خل�س روحي  معك  يتناق�س  يعرف  �لو�حد  وبّطل 

�خل�س �سغل ... و�أغلقت �خلط...

�سخ�س  كل  �سحيح،  �لدر�ما  تعلمناه يف  ما  �أن  �أفكر  �رست 

�أ�سع  �أن  حاولت  �ل�سخ�سي.  منظوره  من  �ملو�سوع  يرى 
تعتقد  دورة،  “تبيعهم”  �أن  تريد  �سديقتي  مكانهم،  نف�سي 
كانت  �إذ�  لهم،  مفيدة  �ستكون  �أنها  و�أكيد  لهم،  مفيدة  �أنها 
من  يخرج  �أحد  ل  لأن  بطريقة �سحيحة؛  مدرو�سة وخمططة 
جتربهم  �أن  ت�ستطيع  ل  ولكن  �سيئًا،  يتعلم  �أن  دون  جتربة  �أي 
على �أخذها، �أما وجهة نظر �لطالب �أنف�سهم؛ �أي �ملحامني، 
ظروفه  ح�سب  له،  �ملنا�سب  هو  ما  يرى  فيهم  �سخ�س  فكل 

و�إمكانياته.

تغريت نظرتي �إىل �سلوك �لنا�س، ل �أعرف ما هو �ل�سيء �لذي 
حدث يف د�خلي، �أحيانًا �أ�سعر بالإرهاق من تربيري للنا�س، 
و�أحيانًا �أعرف �أن �لنا�س قد ت�ستغل هذ� �ل�سيء، ولكن �أنا ل 
�أقول �إنني �أبرر �أفعال �لنا�س �أمام �لنا�س �لذين ل �أعرفهم، فكل 
خربة  نتيجة  يكون  �إن�سان،  عن  نتج  ت�رسف  وكل  فعل،  ردة 
�سابقة حدثت معه �أو مع �سخ�س �سمع عنه �أو طريقة تربيته �أو 

.. �أو .. �أو... .

لنف�سي:  و�أقول  �أرجع  �أحد،  من  غ�سبت  �أين  �أ�سعر  عندما 
“معل�س، هو �أكيد عنده مربر لأفعاله”. حتى لو مل يقله �أنا �أبرر 
له. طبعًا �إن كان هذ� �ل�سخ�س يعنيني، ولكن �إن كان ل يعنيني 
�أخرى،  مرة  �أكررها  �أن ل  و�أمتنى  بها،  �أعتربها جتربة مررت 

فاحلياة عبارة عن جتارب نقوم بها، ونتعلم منها.

�أدر�سهم �سغار، فكيف  �لذين  �لأطفال  �إن  �أقول  د�ئمًا  كنت 
�أ�ستطيع �أن �أعطيهم در�ما وهم بهذ� �لعمر! هل �سي�ستوعبون 
وبع�س  �لدر�ما،  ممار�سة  بعد  ولكن  �أعتقد.  ل  لهم؟  �أقوله  ما 
يندجمون  �لكبار،  من  �أ�سطر  هم  معهم،  �لدر�مية  �لأعر�ف 
علما  ب�رسعة،  �آخرين  �أ�سخا�س  بل�سان  ويتحدثون  باخليال، 
�أنهم يدركون �أنهم يف ق�سة، ويقومون بعمل �ملطلوب منهم 
دون قلق �أو خوف، يندجمون مع �حلدث وي�سبح �جلو مريحًا.

�لدر�ما ميكن توظيفها يف �ملنهاج؛ لأنها و�سيلة تعليمية، ولكن 
قبل تطبيقها، علينا و�سع �لأهد�ف �أوًل، ثم �لتخطيط لتحقيق 

هذه �لأهد�ف.

�إن م�ساركة �لطفل يف �لعمل �لدر�مي تك�سبه �ملعرفة و�لفهم، 
بناء �ملعرفة وبناء  �إىل مرحلة  ينتقل من مرحلة �ملعرفة  ومن ثم 

�ملهار�ت.

�إىل  معينة  مرحلة  يف  ي�سلون  جد�ً  �سغري  عمر  يف  و�لأطفال 
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يف  �ندماجهم  يوؤدي  ما  �لدر�ما،  يف  �مل�ساركة  على  �لقدرة 
فاإن  وعليه،  �لدر�مية.  و�لأعر�ف  و�لإحد�ث،  �لأعمال، 
��ستعمال هذه �ملهار�ت و�لقدر�ت �ملعينة �لتي بحوزة �لطفل؛ 
لأهد�ف تعليمية معينة عن طريق ��ستخد�م �إ�سرت�تيجيات معينة 
�لنتقال  �إىل  يوؤدي  �لدور”،  يف  “�ملعلمة  وبخا�سة  للدر�ما، 
يندجمون  �لأطفال  �سابقًا،  ذكرت  وكما  �خليايل.  �لعمل  �إىل 
�رسيعًا باخليال، ما ي�ساعد على �لندماج و�لنخر�ط ب�رسعة، 
يال  م�س  �أو  در�ما؟  نعمل  “بدنا  يقولون يل:  د�ئمًا  فالأطفال 
نعمل در�ما” فهم يحبوها؛ لأنهم ياأخذون �أدو�ر�ً، ويقولون 
ويت�ساركون  ويلعبون،  يندجمون،   ... د�خلها  يريدون  ما 

باأفكارهم وغريها �لكثري.

�أفكاري،  تنامت  جر�س،  يف  �لثالث  �ل�سنو�ت  خالل 
�إىل جر�س مع  �أرجع  �سنة ر�بعة حتى  �أن يكون هناك  ومتنيت 
جمموعتي، فاملردود�ت كانت وفرية وجميلة، من ناحية علمية 

و�جتماعية.

�أرى  �أن  و�أحاول  در�مية،  كاأحد�ث  �أمامي  �لآن  �لعامل  �أرى 
�أي من وجهات نظر  �أي�سًا؛  �لأمور من وجهة نظر �لآخرين 
�أن  يجب  نف�سي،  يف  �أحيانًا  �أقول  ولكن  وخمتلفة،  متنوعة 
�أن  يجب  �حلياة  لأنها  و�إهمالهم؛  م�سايقاتهم  للنا�س  �أبرر  ل 
تكون �سمن حدود، و�إذ� كانت دون حدود فاإننا نعي�س يف 

غابة ناأكل فيها بع�سنا �لبع�س.

و�لتمرين،  �لتدريب،  من  �ملزيد  �أريد  زلت  ما  ذلك  كل  بعد 
و�خلرب�ت �لتي مررت فيها ب�سكل م�ستمر، وغري متقطع حتى 
�أطور من نف�سي، فالتعليم يكون متبادًل بيني وبني �لأطفال، 

�أنا وهم نتعلم مع بع�سنا �لبع�س، ونقوم معًا ببناء ق�ستنا.

ل  نعقدها،  �أن  من  �أب�سط  و�حلياة  لالأمور،  نظرتي  تغريت  لقد 
�أحتدث فقط على �سعيدي �ل�سخ�سي، ولكن على كل �لأ�سعدة، 
يجب �أن نفتح �آفاقًا و��سعة لالأطفال، وجليل �مل�ستقبل، حتى نرى 

�لأمور بحلوها ومرها، وب�سهولتها وتعقيد�تها.

ما زلت يف بد�ية �لطريق، و�أمتنى �أن �أ�ستمر و�أطور نف�سي، حتى 
�أ�ستفيد و�أفيد �ملجتمع، فاأمتنى من مركز �لقطان �ل�ستمر�ر يف 
�ملميز وتنظيم ور�س عمل در�مية، حتى  �لتعليمي  �لنهج  هذ� 

ن�ستمر بالعمل و�ملثابرة، وتطوير �لتعلم و�لتعليم.

�ل�سخ�سية،  حياتي  على  كبري  �أثر  �ل�سيفية  للمدر�سة  كان 

فكانت ف�ساًء لتبادل �خلرب�ت ملجموعات كبرية من مناطق 
�لتعليم  باأن  �إمياين  عززت  وقد  متنوعة.  و�أفكار  خمتلفة 
يجب �أن يكون بطريقة خمتلفة وجذ�بة لالأطفال، فالعمل 
كان  متنوعة،  و�أفكار  جمموعات  مع  جر�س  يف  �ملتو��سل 
يدفعني �إىل �لتقدم، وتعميق قناعتي مبا �أقوم به مع �لأطفال 

يف رو�ستي.

لدي  تكون  لهذ�  �ملو�د،  كل  بتدري�س  �أقوم  �سفي،  يف 
�لقدرة على تطبيق ما �أخطط له من درو�س در�مية و�أحد�ث 
كرثة  ب�سبب  �أ�ستطيع  ل  كثرية،  �أحيان  يف  ولكن،  در�مية. 
من  �سغرية  فروع  بتطبيق  �أحيانًا  �أقوم  ولكن  �ملو��سيع، 
درو�س در�مية، حتى �أكون على وعي و�إدر�ك لفهم �لطالب 
للمطلوب منهم. ففي كل مرة �أبد�أ فيها مع جمموعة جديدة 
لأين  �جلائعة”؛  “�لي�رسوعة  ق�سة  بعمل  �أقوم  �لأطفال،  من 
مرة  كل  ولكن  �سابقًا،  جربتها  وقد  �لق�سة،  هذه  �أحب 
�لدودة  �أكون  فاأحيانًا  �لأخرى،  عن  خمتلفة  بطريقة  �أطبقها 
طبقت  عندما  �ملا�سي،  �لعام  ويف  معها.  �سيتحدثون  �لتي 
بجانبي،  كانت  لكنها  �لدودة،  �أكن  مل  �جلائعة،  �لي�رسوعة 
يطرحون  هم  لالأطفال،  و�أنقله  تقوله،  ما  �أ�سمع  وكنت 
�لأ�سئلة، و�أنا �أ�سمع �لدودة، و�أنقل لهم ما تقول، و�لأطفال 
كانو�  �لأطفال  من  جمموعة  �أن  حتى  معها،  يتحدثون  فعاًل 
يطرحون �لأ�سئلة عليها ب�سكل جماعي، كل و�حد يطرح 
�سوؤ�ًل، و�أطفال �آخرون يقولون لهم: “��ستنو� �سوي هي ما 
�أحد  بتقدر جتاوب على كل �لأ�سئلة لزم بالدور ن�ساألها”. 
�لأطفال حتدث عن نحلة، خالل طرح �لأ�سئلة فاأجابه �أحد 
�لنحلة  تيجي  ب�س  “هذه م�س نحلة، هذه دودة،  �لأطفال: 
�أن �أعمل در�سًا  �إياه ... وهنا خطر ببايل  بت�ساألها �للي بّدك 

در�ميًا عن �لنحل و�أهميته”.

لفرتة.  �لدودة  عن  ي�ساألون  وكانو�  فرحني،  �لأطفال  كان 
�أطفايل  �ملكان،  متالأ  و�حل�رس�ت  �لآن،  �لربيع  ف�سل  يف  نحن 
يقولون: م�س، حر�م هي  يقتلون �حل�رس�ت،  �لرو�سة، ل  يف 
منيحة ... ب�س ما بنلم�سها ... بنبعد عنها ... �أو عندما يقتلها 
�أحد �لأطفال، يقولون: “ييييي م�س، قتل �لدودة، حر�م، هي 

منيحة وما بتئزيه”.

�أحب ما �أعطيه لالأطفال، و�أحب ما ينتجه �لأطفال، وما توؤثر 
�لدر�ما على �لأطفال وعلّي �سخ�سيًا.

رو�صة الفرندز/ رام اهلل




