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ن� � � � � � � � � ��ور أب� � � � � � � � � ��و دول � � � � � � � � � � � ��ة م � � � � � � ��ن ي � � � � � ��رك � � � � � ��ا ...

مدربة تنمية ذاتية
خاضت ع ّدة مجاالت منها
"العالج بالبستنة"
" العالج بالبستنة مثله مثل العالج بالفنون واملوسيقى ،
يطرح طريقة بديلة للعالج  ،لكن مبيزة خاصة "
"نحن بحاجة الى تربية من أجل القيم وليس
من أجل النتائج"

" العالج بالبستنة مثله مثل العالج بالفنون واملوسيقى  ،يطرح طريقة
بديلة للعالج  ،لكن مبيزة خاصة  ،وهو أننا نتعامل في العالج مع مادة حية
كالنبتة مثال  ،وهذا يعطينا فرصة كبيرة لتشخيص انعكاس العالم العاطفي
النفسي على متل ّقي العالج "  ...بهذه الكلمات تصف نور أبو دولة
وموجهة مجموعات "العالج بالبستنة"
من يركا ،وهي مد ّربة تنمية ذاتية
ّ
الذي درسته وهو موضوع قد يبدو غريبا للكثيرين  ...نور أبو دولة تتحدث
في احلوار التالي عن نظرتها لقضايا متنوعة منها  ،التعليم  ،العقاب ،
التفاؤل وحتقيق األحالم ...
| ح� � ��اوره� � ��ا  :ع�� �م� ��اد غ � �ض � �ب� ��ان م�� ��راس�� ��ل ص� �ح� �ي� �ف ��ة ب�� ��ان�� ��ورام�� ��ا |

" التفاؤل وحب احلياة "
بداية ع ّرفينا على نفسك ؟
اسمي نور أبو دولة من قرية يركا وعمري  28سنة.
أنا انسانة متفائلة ومحبّة للحياة  ،وأطمح أن أرتقي
بانسانيّتي من يوم ليوم .
حدّثينا عن مجال دراستك ...
بعد أن أنهيت تعليمي ال�ث��ان��وي تطوعت ف��ي مجال
التعليم الال منهجي في يركا  .أنا أعتبر نفسي بأنّي
وأخ��ري��ات أعدنا الفعاليّات ال�لا منهجيّة للقرية  .لقد
حصلت على اللقب األول حتضيرا للعالج بالفنون ،
كموجهة مجموعات  ،وبعدها درست
وبعدها تعلمت
ّ
�ص��ص ب��ال �ق �ي��ادة وال�ش�ب�ي�ب��ة ف��ي خ�ط��ر  ،وم ��ن ثم
ت�خ� ّ
توجهت نحو تعلم موضوع التنمية الذاتية  ،ومؤخرا
ّ
قمت بدراسة موضوع جديد في وسطنا  ،اعتقد أنّي
أ ّول فتاة عربية درز ّي��ة تدرسه وهو موضوع العالج
بالبستنة  ،وحاليا أن��ا أدرس للقب الثاني مبوضوع
بحث التعليم البديل .
م��واض�ي��ع دراس �ت��ك تلفت ال�ن�ظ��ر  ،لكننا ن��ري��د أن
موضوعي العالج بالبستنة وبحث
نفهم أكثر عن
ّ
التعليم البديل !
ال �ع�لاج بالبستنة يعتبر م��ن امل��واض �ي��ع ال �ت��ي تكمل
العالجات النفسية أو تستبدلها أحيانا  .نحن نعيش في
عالم متسارع الوتيرة  ،الضغوطات تتزايد  ،والنفس
حتتاج أحيانا الى عالجات تعيدها لوتيرة هادئة أكثر
وض�غ��ط أق��ل  ،بحيث نستطيع م��راق�ب��ة ذات �ن��ا بشكل
أفضل وهدوء أكثر  .العالج بالبستنة مثله مثل العالج
بالفنون واملوسيقى  ،يطرح طريقة بديلة للعالج  ،لكن
مبيزة خاصة  ،وهو أننا نتعامل في العالج مع مادة

حية كالنبتة مثال  ،وهذا يعطينا فرصة كبير لتشخيص
انعكاس العالم العاطفي النفسي على متلقّي العالج ،
وأيضا احلديقة تعطينا حقال من التناقضات فلدينا
الغرس واحلصاد  ،النمو واملوت  ،االزهار والذبول ،
وهذا يساعد االنسان على التأقلم مع العالم من منظار
آخر .
امليزة األخرى هي أن هذا العالج ال يعتمد على الكالم
ومن هذا املنطلق ميكن معاجلة الصم والبكم أيضا .
قبل أن ننتقل ال��ى بحث التعليم البديل وحسب
جتربتك وخبرتك ما مدى معرفة الناس مبوضوع
العالج بالبستنة وما مدى اقبالهم عليه ؟
على الرغم من التكنولوجيا التي تأخذ الكثير من احليّز
أن الوعي لسر الطبيعة وحب الناس
واالهتمام  ،اال ّ
أن الكثيرين لديهم
�د
�
ج
أ
املنطلق
�ذا
�
ه
لها ال يق ّل  .من
ّ
الفضول والتش ّوق عندما يسمعون عن امل��وض��وع ،
لكن تنقصهم املعلومات عنه .
وماذا عن بحث التعليم البديل ؟
هو كل الطرق التي تستبدل التعليم املنهجي  ،وهنا
أنا ال أقصد التعليم الال منهجي  ،امنا التعليم بطريقة
حوار ّية دميوقراطيّة مفتوحة " انتربوسوفي " وهي
طريقة أصلها من ش��رق أسيا تعتمد على التعلّم عن
طريق الفنون .

"ضغوطات تؤثّر على ردود الفعل"
حت � ّدث��ت ع��ن ال��دمي��وق��راط � ّي��ة ف��ي التعليم وه�ن��اك
رأي س��ائ��د ب��أ ّن��ه ع�ن��دم��ا ب ��دأ تقييد امل�ع�لّ�م�ين مبا
يتعلّق بعقاب ال�ط�لاب ف��انّ مستوى التعليم بدأ
باالنخفاض  ،ما رأيك أنت ؟

أنا ال أؤمن بكلمة عقاب في عالم التربية  ،بل امياني
أن
هو أنّه يجب على مر ّبي األجيال أن يوصلوا رسالة ّ
لكل تص ّرف يوجد نتيجة  ،ومن هنا يجب بناء وعي
أن املعلم
لدى الطالب عن ماهيّة نتائج تص ّرفاته  .أرى ّ
والطالب أيضا ضحايا ضغط كبير يقع عليهما من
خالل املنهاج  ،حيث يتم تقييم املعلّم والطالب حسب
نتائج امتحانات النجاعة " امليتساف " والبجروت ،
وهذه الضغوطات تؤ ّثر على ردود الفعل  .برأيي نحن
بحاجة الى تربية من أجل القيم وليس من أجل النتائج.
وموجهة مجموعات ،
أنت أيضا مد ّربة تنمية ذاتية
ّ
كيف تع ّرفني لنا هذا املجال ؟
هناك فرق في املعنى بني تنمية الذات والتنمية البشر ّية.
تنمية الذات تعتمد على تطوير مهارات وقدرات الفرد
والتنمية البشرية تتح ّدث ع��ن تطوير اجلماعات أو
فان كل
مبعنى آخر املجتمع ككل  ،وكما هو معروف ّ
يحسن ذات��ه ف��ا ّن��ه ي��ؤ ّث��ر على حلقات أخ��رى في
ف��رد
ّ
املجتمع .
ما رأيك مبن يطلق عليهم اسم "سارقي األحالم"
الذين يبحثون عن احباط االخرين ؟
ل�ك��ي ن�ح�م��ي ط��اق��ات�ن��ا وأن�ف�س�ن��ا علينا االب �ت �ع��اد ق��در
امل�س�ت�ط��اع ع��ن س��ارق��ي األح �ل�ام احمل�ب�ط�ين أص�ح��اب
الطاقات السلبيّة  .العقل البشري يذهب ع��ادة نحو
األم��اك��ن ال�س�ل�ب�يّ��ة  ،لكننا نستطيع ت��دري �ب��ه ل��رؤي��ة
االي �ج��اب �يّ��ات  ،وه ��ذا ال �ش��يء ي�ت�ح� ّول ال��ى من��ط حياة
ش �ع��اره "ال أري��د أن ت�ك��ون حياتي أس�ه��ل انمّ ��ا أري��د
اكتساب مهارات أكثر " .
األول ومصدر طاقتك ؟
من هو داعمك ّ
ذات��ي وط��ري�ق��ة تفكيري وان��دف��اع��ي للحياة وامي��ان��ي
ال�ك�ب�ي��ر ب�ج�م�ل��ة "ل ��ك ف��ي ه ��ذا ال �ع��ال��م ش ��يء  ،ف�ق��م"

باإلضافة الى عائلتي الداعمة جدا ملواهبي وطاقاتي
وتعليمي وخاصة أبي .
ما هو الشيء الذي ال تستطيعني العيش بدونه ؟
نظرتي االيجابيّة للحياة والروحانيّات .

" العمل لساعات طويلة "

كم ساعة تقضني في عملك يوميا ؟
ال أستطيع حتديد عدد الساعات  ،لكن أستطيع القول
أنّي أعمل ساعات طويلة كل يوم .
ما هو الشيء الذي تتم ّنني أن يختفي من الدنيا ؟
اجلهل والفقر .
ما هي هوياتك ؟
الغناء  ،الزراعة وتسلّق اجلبال  ،وقد كانت لي جتربة
قبل س�ن��وات ف��ي ه��ذا امل�ج��ال حيث ش��ارك��ت ف��ي بعثة
لتسلّق جبال األلب من قبل جامعة حيفا بعنوان "كسر
اجلليد" كانت تهدف الى كسر اجلليد ما بني الطالب
العرب واليهود في ظروف صعبة .
ما هي طموحاتك ؟
طموحاتي أن أق�ي��م مصلحة اجتماعية ت��رب��و ّي��ة وأن
أتط ّوع في ب�لاد نائية غير متط ّورة  ،وإدخ��ال الفرح
الى األماكن التي ليس بها فرح  ،وحتويل كل مكان به
بؤس ملكان مفرح وأيضا أن أقوم بتقدمي بحث علمي
يفيد مجتمعي .
كلمة أخيرة تنهني بها احلوار !
"على ه��ذه األرض م��ا يستحقّ احل�ي��اة "  .أن��ا أؤم��ن
�أن العالم ه��و شبه فسيفساء وك��ل قطعة ف��ي هذه
ب� ّ
الفسيفساء مميّزة  ،لذلك فقد خلقنا الله مختلفني ،
ورس��ال�ت��ي ه��ي أن أس��اع��د ك��ل ان�س��ان ب ��ادراك متيّزه
لتكون الفسيفساء أجمل ما تكون .

