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إعالن يف اجلريدة

خالد اأبو مرمي

�جتزناها يف  �لتي  �لدور�ت  يرت�وح كونه دورة عادية كتلك 
جمال �مل�رسح �ملدر�سي و�لدر�ما.

حيث  �ل�سفر،  بق�سة  فرحتي  تكتمل  مل  لالأ�سف!  ولكن 
�ل�سفر  موعد  قبل  �ليمنى  خا�رستي  يف  �سديدة  �آلم  د�همتني 
عملية  �إجر�ء  يل  �ملعالج  �لطبيب  وقرر  ون�سف،  باأ�سبوع 
�مل�ست�سفى  يف  ومكثت  �لدودية.  �لز�ئدة  ل�ستئ�سال  جر�حية 
�أ�سبوعًا كاماًل و�أنا �أتلظى على جمر �خلوف من عدم متكني من 
�ل�سفر، وكلمت �لطبيب بخ�سو�س هذ� �ملو�سوع وطماأنني 

قائاًل: ميكنك �ل�سفر لكن �نتبه لنف�سك جيد�ً.

�مل�سرتكني  من  �أن  عرفت  �ل�سفر،  من  يومني  قبيل  وبال�سدفة 
كان �سديقي �ملعلم �أ�سامة ملحي�س، فات�سلت به و�أطلعته على 
حالتي ... فقال يل ... �عتربين �ملر�فق �خلا�س بك - كم هو 

جميل هذ� �ل�سخ�س.

بعد رحلة  مدينة جر�س  �ل�سفر، حيث و�سلنا  موعد  كان  ثم 
فندق  �إىل  و�سلنا  متو��سلة،  �ساعات  ثماين  ��ستمرت  طويلة 
غ�سن �لزيتون، وتعرفنا على مر�فقه، وعرفت فيما بعد �أنه قد 

مت حجز �لفندق كاماًل ل�سالح �ملدر�سة �ل�سيفية.

دورة  عن  يتحدث  �لقد�س  جريدة  يف  كانت باإعالن  �لبد�ية 
�ملدر�سة  ت�سمى  منظومة  �سمن  �أكادميي  ب�سكل  �لدر�ما  يف 
2010، وكانت  �لعام  �آذ�ر  �سهر  �لأمر يف  �ل�سيفية. كان هذ� 
�لعطلة  �لأردنية خالل  مدينة جر�س  �ستعطى يف  �لدورة  هذه 

�ل�سيفية.

�لعطلة، �سعدت كثري�ً  �ل�سفر يف  �أول ما جال بخاطري كان 
على  دخلت  حيث  �لتجربة،  خو�س  وقررت  باملو�سوع، 
طلب  بتعبئة  وقمت  �لقطان  �ملح�سن  عبد  موؤ�س�سة  موقع 
خاللها  من  جرى  �لتي  �لعمل  ور�سة  كانت  ثم  �مل�ساركة، 
�ل�سفر  من�سبًا على  �هتمامي  �ملهار�ت. كان جل  بع�س  تلقي 
لذلك حاولت جاهد�ً  �لبالد،  �ل�سيفية خارج  �لعطلة  وق�ساء 
تقدمي �أف�سل ما لدي، حيث ت�رسبت يل معلومات باأن �ختيار 
�مل�ساركني يتم من خالل هذه �لور�سة �لتي عقدت يف �لنادي 

�لأرثوذك�سي يف مدينة ر�م �هلل.

يف  بقبويل  �إخباري  ليتم  �لفي�سل،  �لهاتف  جاءين  فرتة،  بعد 
�ملدر�سة �ل�سيفية، وكان لهذ� �خلرب �سدى كبري جد�ً، فاأخربت 
يف  �لعام  هذ�  �إجازتي  �أق�سي  �سوف  �أين  �لعمل  يف  زمالئي 
�لأردن. بد�أت �أعد عدة �ل�سفر، وكان �ملو�سوع يف ذهني ل 
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ثم كان حفل �لفتتاح، كان برفقتي 
�لأخ  �عتربه  �لذي  و�سديقي  زميلي 

�لأكرب �أ�سامة.

�ملدر�س  على  تعرفنا  �لثاين  �ليوم  يف 
وهو يوناين �جلن�سية يدعى كو�ستا�س 
و�ملرتجم روي ذيب،  �أمويروبول�س 
وبد�أنا بالتدريج نتعرف على �أع�ساء 
فتاة  هناك  فكانت  �ملجموعة، 
من  �ساب  هناك  وكان  لبنان،  من 
م�سيحيون،  هناك  وكان  �ملغرب، 
�إل �أنني مل �أ�سعر �أن هناك فروقًا بيننا. 
»�نتجول«،  بق�سة  معنا  �ملدر�س  بد�أ 
�أن  دون  كاماًل  نهار�ً  �أخذت  �لتي 
تفاعلت  فقد  مير،  �لوقت  �أن  ندري 
كان  حيث  �لأحد�ث،  مبجريات 

وبد�أنا  �سل�س،  ب�سكل  �آخر  ليدخلنا يف  بنا من حدث  يخرج 
ن�سعر �أننا �أبطال �لق�سة من خالل �أد�ئنا لأدو�ر �ل�سخ�سيات. 
��ستغر�ب  بحالة  و�أنا  �لق�سة  تلك  �أحد�ث  �أجو�ء  ع�ست 
يف  تعودناه  ما  هذ�  فلي�س  يجري،  ما  كل  من  و�ندها�س 

�لدور�ت �ملليئة بامللل و�لروتني و�لإعادة و�لتكر�ر.

�نتهى �ليوم �لأول، ب�رس�حة �لكر��سي مل تكن مريحة وحر�رة 
�جلو مرتفعة جد�ً، �أثناء �لع�ساء تناق�سنا يف هذ� �ملفهوم �جلديد 
�أ�سامة،  �لغرفة  يف  �رسيكي  مع  نقا�سي  �أنا  و�أكملت  للدر�ما، 
كنت م�ستغربًا قلياًل ... �إذ �أن �ملعطيات �لتي تعرفت عليها يف 
�ليوم �لأول تختلف كثري�ً، فهناك �سيء مبهم، وحاولت �لربط 
بني تلك �لدور�ت �لتي �أخذتها على مد�ر م�سو�ري �ملهني من 
عملي مدر�سًا ملبحث �لفنون و�حلرف يف �ملد�ر�س �حلكومية.

�لأيام  يف  كنت  �ملو�سوع،  ��ستوعب  بد�أت  �لأيام،  تو�يل  مع 
�لأوىل ل �أكتب �سيئًا على دفرت �ملالحظات �لذي بحوزتي، فقد 
كنت �أكتفي بدور �مل�ستمع. تو�لت �لأيام و�أنا يف �ندها�س تام 
من تلك �لدر�ما �لتي بد�أت تتغلغل يف عقلي وكياين �سيئًا ف�سيئًا.

�لعزم على  عاقد�ً  فاأنا كنت  تختلف،  لالأمور  نظرتي  وبد�أت 
�أن �أ�ستمتع بتلك �لرحلة �ملجانية �لتي هبطت من �ل�سماء بعد 
غزير  �سيل  �أمام  نف�سي  �أجد  بي  و�إذ  كامل،  در��سي  عام  عناء 
قبل،  من  بها  �أ�سمع  مل  و�لنظريات  و�ملعلومات  �ملعارف  من 
تطرح يف  كانت  �لتي  �ليونانية  �لأ�ساطري  ق�س�س  ومن خالل 

�إبان در��ستي يف  �للقاء�ت، كنت قد �سمعت بها من زمالئي 
�جلامعة، ومعرفتي بالفنون و�لآثار �لإغريقية �لتي در�ستها يف 
كلية �لفنون �جلميلة، ع�ست هذه �لق�س�س قلبًا وقالبًا، حيث 
وعرفت  »�نتجول«،  مثل  �لق�س�س  من  �لكثري  على  تعرفت 
�أنها م�رسحية ق�سمت �إىل �أجز�ء عدة، �ملدينة �لفا�سلة، وحرب 
�لبطل  �أخيل،  ق�سة  عن  وعرفت  �لإلياذة،  وملحمة  طرو�دة، 
مبا�رس  ب�سكل  وربطتها  كعبه،  يف  ب�سهم  مات  �لذي  �ليوناين 
بر�سم �لكاريكاتري �لذي ر�سمه �لفنان ناجي �لعلي من خالل 
�سخ�سيته حنظلة ... حيث يظهر يف �لر�سم حنظلة وهو ميت 

ومغرو�س يف كعب قدمه �سهم.

ق�سة  بي  و�أثرت  جميل  ب�سكل  ع�ستها  �لتي  �لأحد�ث  من 
فاأنا  كافة،  باأحد�ثها  �لق�سة  ع�ست  فقد  و�يت«،  »�سنو 
تفاعلي  ب�سكل  �أحد�ثها  خ�سنا  �أننا  �إل  قدميًا،  �أعرفها  كنت 
نحن  �أ�سبحنا  �لق�سة  خالل  فمن  قبل،  من  ندركه  نكن  مل 
وجتمع  �ل�سوق  ومركز  �ملكان  ببناء  وقمنا  �ل�سخ�سيات، 
ب�سكل  ع�سناها  خمتلفة  م�ساعر  لالأمر  كان  حيث  �لباعة، 
جماعي مثل م�ساعر �خلوف على بطلة �لق�سة، و�حلقد على 
و�خلوف  �مللكة،  من  �خلوف  بني  �لتناق�س  وم�ساعر  �مللكة، 
من عدم بيع �لتفاح ... ثم كانت هناك نقطة �لتوتر �لتي ت�سع 
�جلميع يف حرية من �أمرهم، فتنق�سم �ملجموعة �إىل فريقني؛ 

ق�سم معار�س، وق�سم موؤيد.

كذلك من �لأحد�ث �ملهمة �لتي �نطبعت يف ذ�كرتي .. ق�سة 
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بائعة �لكربيت، ومدى تاأثرنا كثري�ً بو�سع �لفتاة �ل�سغرية.

وبد�أت  �لعمل،  وور�س  و�للقاء�ت  �لأحد�ث  من  �لكثري  مر 
ثالث  �لأمر  من  ق�سي  �أن  �إىل  تدريجيًا  تدخل  �لدر�ما  فكرة 
�سنو�ت كانت حافلة بالعالقات �لجتماعية �لر�ئعة و�لنظريات 

�لتي �ختلفت يف ذهني عن طر�ئق �لتدري�س.

تكرر  موقف  وهو  زميلتي،  له  نظري  لفتت  موقف  هناك 
خمل�س  زميلي  مع  �لثانية  و�ل�سنة  �لأوىل  �ل�سنو�ت  يف  معي 
بعمل  �لأوىل  �ل�سنة  يف  قمنا  حيث  �ملغرب،  من  بود�سار 
�سورة �ساكنة حتمل طابع �لعنف و�لتهديد، وقام خمل�س من 
�مل�سهد  تكرر  ثم  و�رسبي،  علي  �لعتد�ء  مبحاولة  خاللها 
وخمل�س  �سجني،  دور  �أديت  حيث  �لثانية،  �ل�سنة  يف  نف�سه 
�ل�سجان وهو يقوم بتعذيبي ... هل كانت �سدفة غريبة �أم 

هي ت�ساريف �لأقد�ر.

من  م�ساركون  �لأخرى  �ملجموعات  �سمن  هناك  كان 
وكان  م�رسيون،  �أنهم  �لأغلب  على  وكان  خمتلفة،  جن�سيات 
لهم خفة دم ر�ئعة جد�ً، حيث ما زلت �أذكر �لرحلة �لرتفيهية 
�أماكن  �لأ�سبوع، كانت جولة يف  منت�سف  بها يف  قمنا  �لتي 
عدة مثل �لأحر��س �خل�رس�ء، وقلعة عجلون، ومقام �ثري على 

�لأغلب �أنه كني�سة قدمية.

كنت يف بد�يتي ل �أحتدث كثري�ً وغري �جتماعي، �إل �أن �حلياة 
يف  كبري  دور  لها  كان  �لور�سة  �أوقات  بعد  ما  �لجتماعية 
�لتعرف على بقية �أع�ساء �ملجموعة ب�سكل �سخ�سي، و�أ�سبح 

�ندماجي معهم �أكرث.

ن�ساء،  �أغلبها  جمموعة  يف  كنا  �أننا  �لثانية  �ل�سنة  يف  لحظت 
�أن  �لأوقات  �أغلب  فن�سعر  فقط،  �سباب  خم�سة  نحن  وكنا 
�لأن�سطة، ومل  لهم �حلظوة يف �حلو�ر�ت و�ملناق�سات وتنفيذ 
يكن لنا �أي �سوت يذكر، �إل �أننا كنا نحاول عمل مد�خالت 

خجولة ولو ب�سيطة فتخرج ب�سورة م�سحوقة.

م�ساحة  �أخذ  يف  دور�ً  لعب  للن�ساء  �لعددي  �لتفوق  �أن  يبدو 
قمت  مبادرة  هناك  �أن  �إل  �للقاء�ت.  ح�سة  من  لهن  كافية 
مدر�س  طلب  عندما  �لر�سم  يف  مو�هبي  بها  �أظهرت  بها 
لتلك  فت�سدرت   ... كبري  تنني  ر�سم  �لكردي  و�سيم  �مل�ساق 
من  عدد�ً  �أدخلت  ثم  �لأوىل،  �خلطوط  ر�سم  وقمت  �ملهمة 
�أع�ساء �ملجموعة يف �لر�سم و�لتلوين و�أ�رسفت عليهم وقمت 

بتوجيههم.

�ل�سنو�ت  �إحدى  يف  فني  م�رسوع  بتنفيذ  قمت  �أين  �أذكر 
من خالل مركز خليل �ل�سكاكيني �لثقايف، وكانت �أن�سطة 
�مل�رسوع متثل �لدر�ما و�لأ�سغال �ليدوية لتعزيز حقوق �لطفل 
يف  لطالبي  �مل�رسوع  هذ�  نفذت  وقد  �لنف�س،  عن  و�لتعبري 
�إدخال منظومة عباءة  �ل�ساد�س، حيث عملت على  �ل�سف 
�إن�ساء  �خلبري �لتي �أعجبتني كثري�ً، فعملت مع �لطالب على 
قناة ف�سائية تكون مهمتها �لدفاع عن حقوق �لطفل، وقام 
طالب  كل  و�ختار  بها،  �خلا�س  �ل�سعار  بر�سم  �لأطفال 
�لوظيفة �خلا�سة به، ثم عملنا على �سناعة �أ�ستوديو ومكاتب 
�لقناة وت�سنيع كامري�ت من خامات ب�سيطة، ثم بد�أنا �لعمل 
يف �أ�ستوديو �لأخبار، وقدم �لأطفال �لن�رسة �لإخبارية يليها 
ومقابالت �سحافية يف  برنامج حو�ري  ثم  �جلوية،  �لن�رسة 

�ل�سارع.

نحل  خلية  �إىل  �ل�ساد�س  �ل�سف  طالب  حّول  �لن�ساط  هذ� 
ن�سطة تعمل دون كلل �أو ملل، ومنهم ذوو �لتح�سيل �ملتدين، 
ولكم �أعجبت بذلك �لطالب �مل�ساغب و�مل�ساك�س �لذي كان 
�أكرب م�سدر للفو�سى يف �ل�سف، وكان غري مكرتث ولمباٍل، 
�أنه جاء  ثم ما لبث �أن دخل تدريجيًا يف �أجو�ء �لن�ساط حتى 
بيوم من �لأيام ومعه ثالث كامري�ت حقيقية، كان قد جلبها 

معه من �لبيت ليعمل بها م�سور�ً يف �لقناة.

��ستمر هذ� �لن�ساط نحو �سهرين، وقد كنت �سعيد�ً به جد�ً ملا 
ثانيًا، ومدى  �أ�ساليبي  �أوًل، ويف  �أحدثه من تغيري يف نف�سيتي 

�لتفاعل و�لإقبال �لذي حدث عند �لطالب.

�خلبري  عباءة  منظومة  �أو  �لتكونية  �لدر�ما  فكرة  تكون  قد 
يف  كليًا  معها  نختلف  بعيدة  دول  من  قادمة  �أجنبية  فكرة 
تعلمت  �أنني  �إل  و�للغة،  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  و�لثقافة  �لدين 
على  طرحته  �لأمر  وهذ�  �خلارج،  من  ياأتينا  ما  نكّيف  كيف 
مدر�س م�ساق �ل�سنة �لأوىل كو�ستا�س، حيث كنت معتقد�ً �أن 
فكرة �لدر�ما ت�سلح لدول ول ت�سلح ملد�ر�سنا، كون مد�ر�سنا 
�حلكومية تعاين من �لكتظاظ �ل�سديد يف �لعدد د�خل �ل�سف، 

�إ�سافة �إىل �سلوكيات �لطلبة �خل�سنة.

وبعد �أن طبقت جتربتي �لأوىل مع �لطالب، �أدركت كم لهذ� 
و�ملنهاج  و�ملعلم  �لطالب  على  �إيجابي  تاأثري  من  �ملو�سوع 

وطريقة و�أ�سلوب �إي�سال �ملعلومة.
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�لتعليم،  قطاع  يف  خدمتي  يف  �سنو�ت  �أربع  م�سي  بعد 
�أن  لبثت  ما  ثم  �لوظيفي،  �لحرت�ق  ملرحلة  فيها  و�سلت 
حتولت �إىل �آلة ميكانيكية يف �ل�سنو�ت �ل�ست �لأخرى، �إىل 
�أن جاءت هذه �لتجربة �جلديدة �لقدمية لتفعل فعلها كما �ملاء 
يف �لأر�س �لقاحلة، لأعيد ترتيب �أور�قي من جديد، و�أبد�أ 
مرحلة جديدة من �لتخطيط و�ملثابرة و�لتطبيق ملفهوم جديد 

ولي�ساعدين  و�لتعليم،  �لتعلم  يف 
يف  تخ�س�سي  �ملو�سوع  هذ�  يف 
�لفنون �جلميلة، وتدري�سي ملبحث 
و�هتمامي  و�حلرف،  �لفنون 
و�لإخر�ج  �ل�سينما  مبجال 

و�جلر�فيك و�لديكور.

�ل�سيفية  �ملدر�سة  �سنو�ت  �نق�ست 
�لكثري  خاللها  تعلمت  �لثالث، 
�لنف�سية،  منها  �لأمور،  من 
و�لتقنية،  و�لفنية،  و�لجتماعية، 
ونقدها،  وقر�ءتها  �لأفالم  وحتليل 
دخل  جديد  مفهوم  �إىل  �إ�سافة 
بثقافة  ي�سمى  ما  وهو  حياتي 
من  لل�سفر  كم  و�أدركت  �ل�سفر، 
مد�رك  تو�سيع  يف  جمة  فو�ئد 
�لإن�سان، وخو�س غمار �ملجهول، 
و�أن �حلياة بحد ذ�تها مدر�سة نتعلم 

منها.

ل  م�ستمر  �حلياة  هذه  يف  �لتعلم 
ينتهي، ومن ظن نف�سه �إن عِلم فقد 
جهل، �إل �أن �ملدر�سة �ل�سيفية تعترب 
وتزودنا  قلياًل،  عندها  مكثنا  حمطة 
منها باملعرفة، وعلم جديد قد دخل 
حياتي مب�سطلحاته �ملعقدة و�ملركبة 

و�ل�سهلة.

ل�سنة  جديد  من  ننطلق  نحن  وها 
تطبيق  فيها  ناأمل  جديدة،  در��سية 
ماألوف  وغري  جديد  هو  ما  كل 
للخروج عن منطية �لتدري�س �لقدمية 
وعقول  مد�ر�سنا  يف  �مل�ستفحلة 

معلمينا.

مل �أكن �أعلم �أن �إعالنًا يف جريدة �سياأخذين يف هذه �لرحلة .. 
�ل�ستار  وي�سدل  �لرو�ية  ف�سول  وتنتهي  نهاية،  للرحلة  �أن  �إل 
م�رسح  على  رو�ية جديدة  وتبد�أ  حافلة،  �سنو�ت  ثالث  على 

�حلياة.
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