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عندما انتهى هذا اليوم، كنتُ كمَن داسه قطيع أفيال. وأنا يف الطريق إلى البيت، قلُت لنفسي: »واو يا مهند! لقد 
اشتغلَت الدراما حقا!«. وأنا يف الطريق إلى البيت شعرت ألول مرة يف حياتي بأنني ميكن أن أكون معلماً متعلماً، 
وأنني عائد من اجلبهة األمامية البعيدة، حيث تلتحم األجساد، وتتساوى الرؤوس، وتتوحد الغايات واألهداف، وحيث 
هناك مجهول حقيقي، غير مزيف أو مصطنع، نبحث عن فك طالسمه، ونعاني جميعاً يف سبيل حل اللغز، ونتغير 

جميعاً أثناء العملية.

تعلُّم عند خط األفق

الدراما كتدريب على الجسارة في 

التجربة واالست�كشاف

دراما ت�كّونية مستلَهمة من

قصة أحدب نوتردام

مهند منور حاج

تقديم وشكر
حول  الذاتية  وتأمالتي  املصورة  رحلتَنا  املقال  هذا  يحوي 
الدراما املبنية -بتصرف كبير- على قصة أحدب نوتردام، 
والتي قمُت بوضع مخططها األساسي، وشاركُت يف تنفيذها 
كمحّفز ومساعد ومرشد خالل أيام التمهيد الثالثة األولى، 

ثم كمعلم يف دور خالل اليومني الرابع واخلامس.

وصديقة  صديقاً   25 حوالي  الدراما  هذه  يف  شارك 
تتراوح أعماُرهم بني 10 و13 سنة، باإلضافة للمتطوعني 
والقائمني على إدارة املخيم )ليتجاوز العدد الـ40 أحياناً(، 
ية عالية وتعلم مشترك حقيقي،  شاركوا بتفاُعل كبير وبندِّ
أيام   5 مدى  على  باملقطم  »أضف«  دكة  يف  التنفيذ  ومت 
متتالية، مبتوسط ساعتني يومياً - قد تزيد أو تقل - دون 

أي استراحات خالل العمل.

يُستغنى  الذين قدموا مساعدات ال  أشكر كل األصدقاء 
عنها حتى نصل لهذه النتيجة املُرضية بشكل كبير، والتي 

وإتاحة  ملنة أحمد الستدعائي  توقعاتنا: شكراً  فاقت كل 
هذه املساحة الكبيرة من احلرية لتنفيذ املخطط، ولدعمها 
املادي واملعنوي وأثناء التأمالت طوال فترة التنفيذ، وشكراً 
ألصدقائي الذين ساعدوا يف أيام التمهيد الثالثة األولى، 
والذين قاموا بدور جبار، يف احلقيقة، ما كنُت أستطيع 
القيام به بهذه الطاقة وهذا اجلمال، شكراً لسلمى سيف 
اليوم  يف  املتخيَّل  العالَم  بناء  يف  مساعدتي  على  الدولة 
األول، وشكراً لسهير أباظة على مالحظاتها اللطيفة يف 
مرحلة التخطيط، وشكراً إلسالم نحتي على دوره اجلبار 
الثالث،  اليوم  يف  موسيقية  كفرقة  للتنكر  مساعدتنا  يف 
كانت  التي  اليومية  التقييم  جلسات  على  لنهال  وشكراً 
تساعدني على بلورة أفكاري بشكل دائم حول تطورنا يف 
انبهار أو تشجيع،  لكل من نظر لي نظرةَ  العمل، وشكراً 
أشكر  كذلك  أفكاري.  حتدى  أو  شكر  بكلمة  بادرني  أو 
املسّودة  على  املفيدة  مالحظاته  على  األطرش  معتصم 
منهم،  تعلمُت  الذين  لألساتذة  وشكراً  للمخطط،  األولى 
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ولوالهم ملا كانت هذه الدراما: مالك الرمياوي، وفيفيان 
طنوس، وريتشارد كيران، وشكراً ملدرسة الدراما يف سياق 
األطفال  لهؤالء  أوجهه  اهلل  بعد  األكبر  والشكر  تعلمي. 
والعنيد،  والَكفؤ  األساسي  الشريك  كانوا  الذين  املعلِّمني 
شكراً  واخليال،  والطاقة  واملواهب  باملفاجآت  واملليء 
الكبرى  املساهمة  وساهموا  املغامرة،  دخول  قبلوا  ألنهم 
أغلب  بالتقاط  قام  الذي  لرضا  إلجناحها. وشكٌر خاص 
بروحه شديدة اخلفة  ألهَمنا جميعاً  والذي  الصور،  هذه 
واملرح. وشكٌر أخير جلمعية وطنية على ُجهدها ودعمها. 

شكراً ... شكراً، واحلمد هلل.

مالحظات مبدئية حول التصميم
بعد جلسات متعددة مع مربي األطفال املشاركني، وأخذ 
مالحظاتهم حول حياة األطفال واملشكالت التي يواجهونها 
يف مجتمعهم، تقرر أن يكون السؤال الرئيس لهذه الدراما: 
أغراب؟  أشخاٌص  وسطه  يعيش  أن  مجتمٌع  يرفض  ملاذا 

وهل ميكن للمجتمع أن يقبلهم؟

الذي تنطلق  لتكون األساس  نوتردام  اخترُت قصة أحدب 
منه هذه الدراما، فأحدب نوتردام يعاني نفس السؤال الذي 
يعانيه املشاركون، كونه شخصاً غريباً يلفظه املجتمع بسبب 

صفة فيه ُولد بها ولم يخترها )القبح يف حالة األحدب(.

أننا   .1 أمور:   3 من خالل  ستحميهم  الدراما  أن  فكرت 
نساعد شخصاً آخر، )وبالتالي نحن لسنا يف موقع التبئير( 

املسافة  من  ذلك  )فيزيد  بالغاً،  نساعد شخصاً  أننا   .2
بيننا وبني الشخصية، ويقلل التماهي معها( 3. أننا نتعامل 
مع مشكلة أخرى، )مشكلة القبح عند كوازميودو( ولكنها 

حتتاج إلى استخدام نفس األدوات للتعامل معها.

معلمون  فيها  يشارك  بحيث  مصممة  الدراما  أيضاً 
)التي  التأسيسية  اخلطوات  يف  خصوصاً  مختلفون، 
تسبق أولى حلظات الدراما: حلظة تلقي رسالة الزبون( 
يف  تأطيرنا  مرحلة  ثم  ونُحييه،  املكاَن  فيها  نخلق  التي 
دور الصحافيني، مستلهماً فكرة التعاون بني املعلمني يف 

جتارب ريجيو إمييليا و5×5×5= إبداع.

تأطير  عملية  اختصار  ميكن  هل  طويلة؟  الدراما  هل 
لدي  و4(؟   3 )اخلطوات  الصحافيني  دور  يف  األطفال 
تخوٌف حول قدرة األطفال على وضع مخطط املساعدة 
يف اخلطوة 12، أشعر أنهم رمبا يحتاجون إلى متهيد، هل 
نحتاج لتمهيد ما؟ وما هو؟ أم أن مخاويف يف غير محلها؟

باملهمات  للقيام  األطفال  ومتهيد  بتهيئة  يتعلق  ما  كل 
أقابلهم  لم  كوني  األرق،  من  الكثير  لي  يسبب  املختلفة 
مواكبة  على  قدرتهم  مدى  أعرف  وال  شخصي،  بشكل 
املهمات، وأخشى من حتميلهم فوق طاقتهم يف أي حلظة.

مرة أخرى، نحن نسعى من خالل الدراما لتمكينهم من »أدوات 
حل املشكلة« أكثر بكثير من التعامل معها بشكل مباشر.

مخطط الدراما:

رقم 
الشركاءمالحظاتتوصيف اخلطوةاخلطوة

.1

بناء املكان: مهرجان املجانني
نقطة البداية: التأمل يف لوحات ملهرجانات معلَّقة على أ. 

اجلدران، ومالحظة األحداث واألشخاص واألغراض 
واألحاسيس وأنواع األطعمة.

نقاش حول ما الحظوه يف معرض الصور.  ب. 
نقوم ببناء املكان عن طريق الرسم أو املجسمات.ج. 
)كبديل(: ميكن تزيني الغرفة وحتويلها إلى مكان املهرجان.د. 

مدربو التعبير - 
البصري من 
»أضف« )أو(

»ِمني مدينة« )أو(- 
رسامون )أو(- 
معماريون- 

منّظم متقدم: »هذا املكان العجيب يوجد فيه شخص   هـ. 
يحتاج مساعدتنا، لكن حتى نتمكن من مساعدته نحتاج 

الستكشاف املكان، فهل أنتم مستعدون خلوض هذه 
املغامرة؟«.
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.2

ر بوضع الكثير من الصور الشخصية  إحياء املكان: يقوم امليسِّ
)كصور البطاقات الشخصية( لشخصيات، )يقول: كل هؤالء 

األشخاص من أهل القرية ويحضرون املهرجان(، ونقوم 
بتجسيد هذه الشخصيات عن طريق:

التأمل يف الصورة، ثم لصقها يف مكان ما على اللوحة.أ. 
اختيار شخصية وعمل متاثيل ملا ميكن أن تقوم به يف ب. 

املهرجان )متاثيل من احلركة للسكون(.
متهيد لـ »دور على اجلدار« يف خطوة )7(: )نتدرب بشكل ج. 

جماعي على الفرق بني: ماذا »فعلت« الشخصية؟ مباذا 
»تشعر«؟ مَب »تفكر«؟

يف مجموعات: تقوم كل مجموعة باختيار شخصية وتأليف د. 
حكاية حتاول نسيانَها أو التخفيف منها عبر تواجدها يف 

مهرجان املجانني.
عرض القصص )باستخدام ُعرف درامي جماعي؟(  هـ. 

الالزمة )ج( متهيد خلطوة . 1
.)7(

الالزمة )د( متثل إغراًء . 2
لتواجد الفريق.

الالزمة )هـ( سوف تُستثمر . 3
يف اخلطوة )11(.

يف عملية تأليف القصص: . 4
من اخلطوة السابقة نحن 

لدينا إجابات األسئلة )ماذا 
تفعل الشخصية؟ ومباذا 

تشعر؟ ومِبَ تفكر؟( ما 
سنضيفه يف عملية التأليف 

هو إجابة سؤال )ملاذا؟(.

سهير أباظة - 
)الكتابة اإلبداعية(

.3

مرحلة تأطير املجموعة كصحافيني )روائيني أو جامعي 
قصص؟(:

سؤال:أ. 
ما رأيكم يف قصص سكان هذه املدينة؟ مثيرة لالهتمام؟  -

ملاذا؟
ما الذي ميكن أن يدفع الناس إلخفاء بعض حكاياتهم أو  -

محاولة نسيانها؟
بناًء على كل هذه القصص املثيرة، هل ميكن أن نتوقع  -

مقابلة قصص مثيرة أخرى؟
تعتقدون أن الناس يف أماكن أخرى سيحبون سماع هذه  -

القصص؟ ملاذا؟ وهل تستحق مجهود أن يجمعها أحد ما 
أو فريق ما؟

َمن الذين ميكن أن يكونوا مهتمني بجمع هذه القصص؟  -
)أصحاب مهن معينة، مؤسسات(.

ما هي الطرق التي تتخيلون أنه ميكن أن نتبعها جلمع  -
هذه احلكايات؟ )ماذا ميكن أن نفعل جلمعها؟(.

يف مجموعات: »لو أننا فريق من الصحافيني املهتمني بجمع ب. 
القصص املثيرة هذه«.. اختيار اسم وشعار للفريق.

يف مجموعات: عرض األسماء والشعارات املختلفة ج. 
ودالالتها.

يف دور »جمهورنا« نقوم بعملية تصويت »سّري« للشعار د. 
املفضل لنا كـ »جمهورنا«؛ »ألننا نحب فريق صحافيينا، 

ونتمنى أن يكون لهم أجمل شعار وسط كل فرق 
الصحافيني الذين ينافسونهم«.

يف مجموعات: كتابة مسودة ميثاقنا األخالقي.  هـ. 
ما هي األشياء التي يجب أن نلتزم بها جتاه َمن جنمع  -

قصصهم؟ هل سنسرق احلكايات؟ أم سنأخذ اإلذن 
لنشرها؟ ما هي األشياء التي سنستأذن فيها: نشر 

احلكاية؟ تسجيلها؟ تعديلها؟
ماذا سنفعل إذا اكتشفنا أن من نسجل حكايته معرض  -

للخطر؟

اختيار االسم  -
وأخالقيات املهنة 

)سهير أباظة.. 
الكتابة اإلبداعية(

فريق التعبير  -
البصري لـ 

»أضف« )عملية 
تصميم الشعار(
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عرض املسودات؟ هل هناك بنود نحتاج للتأكد منها؟ هل ه. 
هناك مواقف ال نعرف بالضبط كيف نتعامل معها؟ ما هي 

هذه البنود واملواقف؟ )وبالتالي نحتاج الستشارة خبير(.
استشارة اخلبير.و. 
كتابة امليثاق للكتابة النهائية )و( التوقيع عليه.ز. 

.4

تأليف أُم احلكايات )أو( احلكاية التي تفسر سبب قيامنا أ. 
مبا نقوم به.

نقوم بجمع احلكايات السابقة التي جمعناها مع أُم ب. 
احلكايات يف كتاب، نسميه، ونضع عليه اسم مجموعتنا 

وشعارنا، )ونعتبره أحد إجنازاتنا السابقة كمجموعة(.

سهير أباظة -

نستقبل رسالة من أحد معجبينا، ونأخذ قراراً بشأنها، وكذلك 5.
نقرر الهيئة التي سنتنكر بها.

»يخبرنا فيها أنه من قرية، شاهد 
فيها وحشاً بشرياً يعيش على 

أطرافها، وأنه يظن أنه من املثير 
أن نكتشف سر هذا الوحش 

البشري، وأنه يقترح علينا أن 
ننضم إلى مهرجان املجانني الذي 
سيقام يف القرية غداً، ويفضل أن 
ندخل متنكرين - ألننا مشهورون 

- حتى نستطيع التحرك وسط 
الناس بحريتنا«.

نتنكر يف هيئة مجموعتني: مجموعة الّطهاة وفرقة موسيقية، 6.
ونقوم بإعداد الوليمة واحلفلة املوسيقية.

مروة كاروت  -
)مجموعة الطهاة(

إسالم نحتي  -
)الفرقة املوسيقية(

.7

بعد إنهاء العمل على الوليمة واحلفل، يدخل األحدب مصاباً 
ومفزوعاً ويُغمى عليه.

وصف ما رأيناه وصفاً صفرياً.أ. 
دور على اجلدار.ب. 
نقرر: هل سنقبل حمايته أم ال؟ عالقة هذا مبيثاقنا؟ رمبا ج. 

يشكل خطراً علينا طاملا هو ُمطاَرد، فيجب أن نقرر كيف 
نضمن سالمتنا يف حال قررنا حمايته.

»قبل أن يُغمى عليه، يشكر اهلل 
على أنهم ليسوا من أهل القرية، 

يطلب منهم احلماية بفزع«.
يف الالزمة )ج(: من املمكن أن  -

نتعلم عن اإلسعافات األولية 
وطرق احلماية، إذا كنا نعمل 

على دراما أطول، أو كان هدفاً 
من أهداف التعلم.

.8

استنطاق األحدب كوازميودو: يبدأ يف التململ، ويبدو أنه 
سيصحو قريباً، ولذلك نحتاج أن نقرر »ما الذي نريد أن نسأله 

عنه؟« متخذين وسائل السالمة الالزمة حلمايتنا يف حال كان 
خِطراً.

نقرر األسئلة. أ.   
جُنري املقابلة.  ب. 
نصنع القناع.  ج. 

نستأنف املقابلة.  د. 
كوازميودو يعتذر عن االستمرار يف املقابلة بسبب اإلرهاق   هـ. 

الشديد واأللم املبرح، ويحتاج للراحة.
نقاش حول ما لدينا من معلومات لغاية اآلن.  و. 

عندما يستيقظ كوازميودو - 
يجدهم متحلّقني حوله، 

يصاب بالرعب، ويغطي وجهه، 
ويطلب منهم عدم النظر إلى 

وجهه بهيستيريا، وعندما 
يطمئنوه، يطلب منهم أن 

يصنعوا له قناعاً حتى يقبل 
التحدث معهم.

املعلومات التي سيكشفها - 
كوازميودو: أنه خائف جداً، 
وال يعرف إلى أين سيذهب، 

أهل القرية ضربوه ضرباً 
مبرحاً عندما رأوا وجهه
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املشّوه، وأنه يف عزلة منذ زمن - 
طويل، اليوم أول يوم يخرج 

فيه، لقد خذل والده، حتقق 
أن كالم والده عن سكان 

القرية صحيح فعاًل.
من املمكن أن يكون رمز عملية - 

حترر كوازميودو يف املشهد 
األخير أن يختار لنفسه اسماً 

غير )كوازميودو = املشّوه(، 
وأن يقابل الناس بغير قناع.

.9

والد كوازميودو يقتحم اخليمة مطالباً بتسليم ولده حاالً، ألنه 
رآه يدخل عندنا.

نحتاج للتأكد من كونه والده وليس أحد سكان القرية.- 
إن كان والده، ملاذا تركه يُضرب )ألنه أراد له أن يتعلم درساً - 

وأال يعصي تعاليمه مرًة أخرى، ولو شك حلظًة أن حياة 
كوازميودو مهددة لتدخل حلمايته فوراً(.

نتعرف من خالله على جزء من قصة كوازميودو: نعرف - 
أنه ليس والده احلقيقي، وأن أمه ماتت وقرر أن يربيه هو، 
وأن كوازميودو ال يعرف هذه املعلومة، ويحكي عن قدرات 

كوازي، واألشياء التي يجيدها، ويحكي لنا عن تعاليمه التي 
لقنها له منذ الصغر بهدف حمايته )أن الناس لن يقبلوا 

بشخص قبيح مثله وسطهم مهما كانت مشاعره نبيلة، أو 
امتلك من مهارات(، وأنه لهذا منعه من االختالط بالناس 

يف الـ20 سنة املاضية، وأنه قرر عصيانه اليوم.

متثيل مشاهد مختلفة من حياة كوازميودو يف العزلة.10.

أمثلة:
كوازميودو وهو يقوم بصناعة - 

منحوتاته الدقيقة.
وهو يُطعم الطيور.- 
اللحظات التي يتمنى فيها - 

اخلروج ومقابلة الناس 
املذهلني الذين اعتاد على 

مراقبتهم من بعيد.
مخاوفه.- 
أجزاء من حواراته مع راعيه.- 

أصوات يف رؤوس أهل القرية.11.

.12

بناًء على كل ما سبق: نضع خطة ملساعدة كوازميودو على 
مواجهة مخاوفه ويكتشف من خاللها اجلمال يف داخله، 

وقدراته الكامنة، وينظر نظرًة أعمق لسلوك أهل القرية الذين 
قاموا بإيذائه. وتتضمن اخلطة قراراً كذلك بـ: هل نخبره 
بحقيقة عالقته براعيه، أم ال؟ وإذا كانت اإلجابة )نعم(، 

فكيف؟

كوازميودو يجب أن يقاوم - 
خطة الفريق ليزيد من توتر 

الفريق، وجودة حلولهم، ولكن 
يوافقهم يف النهاية.

علينا أن نذكر الفريق بقصص - 
سكان القرية التي كانوا 

يريدون إخفاءها يف اخلطوة 
)2(، لنبني تشابه سكان القرية 

مع كوازميودو، وأن كل واحد 
منا له صعوبات وقصص 

معينة يجد صعوبًة يف التعامل 
معها، حتى ال يسقطوا يف 

شيطنة أهل القرية.
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ممر النصائح؛ لتشجيع كوازميودو وهو يف طريقه لتنفيذ 13.
اخلطة.

.14

املشهد اخلتامي: )بشكل فردي(

نقوم بإعداد اجلزء األخير من تقريرنا الصحايف الذي أ. 
يحكي كيف انتهت قصة كوازميودو، ماذا فعل؟ كيف تصرف 

جتاه راعيه وأهل القرية؟ وكيف تفاعلوا معه؟ وكيف عاش 
وسطهم بعد ذلك؟

نطلب إذن كوازميودو لنشر تقريرنا.ب. 
نقوم بقراءة نهاياتنا املختلفة.ج. 

.15
نقاش ختامي )خارج األدوار(:

ما الذي أعجبنا؟ تعلمناه؟ أّثر فينا؟ ماذا يشبه كوازميودو يف 
حياتنا؟ أهل القرية؟ الرجل الذي يربيه؟

اليوم األول
18.9.2016

“المهمة )1(
بناء المكان: مهرجان المجانني

أ. نقطة البداية: التأمل يف لوحات ملهرجانات معلقة على اجلدران، ومالحظة األحداث واألشخاص واألغراض واألحاسيس 
وأنواع األطعمة.

ب. نقاش عما الحظوه يف معرض الصور.
ج. نقوم ببناء املكان عن طريق الرسم أو املجسمات.

)كبديل(: ميكن تزيني الغرفة وحتويلها إلى مكان املهرجان.
د. منّظم متقدم: »هذا املكان العجيب يوجد فيه شخص يحتاج 
نحتاج الستكشاف  نتمكن من مساعدته  لكن حتى  مساعدتنا، 

املكان، فهل أنتم مستعدون خلوض هذه املغامرة؟”.

الشراكات: 
- مدربو التعبير البصري من »أضف« )أو(

- Mini-Medina
 /https://www.facebook.com/mini.medina.eg )أو( 

- رسامون )أو(
- معماريون

1. هكذا صغُت املهمة األولى يف املخطط، ومت تنفيذها يف اليوم 
األول مع تعديالت.

2. ما هو الهدف من خطوات التمهيد )التهيئة( يف املخطط؟

يف  االنخراط  على  فنانني  مع  العمل  أثر  اختبار  إلى  إضافة 
الدراما، وتطوير فاعلية الدراما بالتعاون مع / بإشراك املزيد 
من املعلمني داخل مخططات الدراما املستقبلية )وهو ما أعمل 
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إيقاع  هو  التمهيد  خطوات  من  الهدف  فإن  اآلن(،  عليه 
األطفال يف فخ »الفضول« جتاه أمرين:

تفاصيلها  كشف  نحاول  التي  احلكاية  جتاه  الفضول   -
والدخول إلى عامَلها واستكشافها.

- الفضول جتاه العملية أو اآللية التي نستخدمها إلشباع 
الفضول السابق، أي إثارة الفضول جتاه األدوات التي 
تستخدمها الدراما لبناء عالم احلكاية وإحيائه ومن ثم 

الدخول فيه واستكشافه.

نصاً  ليست   )process drama( التكّونية  الدراما  وألن 
أقوم بـ »تأليفه« ككاتب وُمخرج، ويقوم األطفال بـ  مسرحياً 
»حفظه« و«أدائه« كممثلني، ولكنها - الدراما - »تتوّلد« نتيجَة 
املناطحة بيني وبني األطفال، وبيننا )أنا واألطفال( واحلكاية 
)ستتوضح هذه النقطة بشكل أكبر يف تأمالت اليومني الرابع 
واخلامس(، فإن جناح اخلطوات التمهيدية التي تؤسس هذه 
)العالم  احلكاية  وبني  وبيننا  األطفال  وبني  بيني  الشراكة 

املُتخيَّل وأحداثه( تغدو مفصلية لنجاح العمل.

الكثير  أريد  واضحة:  اخلطوة  هذه  طلباتي يف  كانت   .3
جداً من األلوان واملجسمات واجلمال، وأريد الكثير جداً 
توسيع اخليال.  من  الكثير جداً  أريد  واألهم،  املتعة،  من 
األلوان واملجسمات ألنها عمٌل حركي ممتع يشغل العقل، 
أريد أن أنشئ  ويعمل على حترير اجلسد، واملتعة ألنني 
رابطة عاطفية قوية بني األطفال وبني العالم الذي نستعد 
لدخوله، وتوسيع اخليال حتى يسهل علينا فيما بعد قبول 
فكرة الدخول يف أدوار واخلروج منها، وتخيل أشياء ووضع 

احتماالت مختلفة بعيدة متام البعد بعضها عن بعض.

لعالم  كمدخل  الكرنفال«  »بناء  لـ  اختياري  كان  وبالتالي 
أحدب نوتردام، على الرغم من أنه أثار بعض التحفظات 
لم  أنهم  منها:  مختلفة،  ألسباب  وزمالئي  أساتذتي  عند 
للدراما، فلماذا ال أبدأ  بشكل كاٍف  يعتبروه مدخاًل قوياً 
من غرض من أغراض األحدب مثال؟ هذا سيجعل فهمنا 
على  مصراً  كنت  لكنني  وأسلس،  أسرع  األحدب  ملشكلة 

مدخل الكرنفال لألسباب السابقة.

4. شرحت طلباتي ملنة وضحى، وطلبت منهما ترشيحات 
معماري،  أو  رسام  املهمة،  بهذه  القيام  ميكنهم  لفنانني 
حتى يساعد األطفال بشكل أعمق يف بناء الكرنفال، ومت 
ورسامة  معمارية  وهي  لي،  الدولة  سيف  سلمى  ترشيح 
وتعمل مع األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة، فتواصلت 
معها هاتفياً وعبر البريد اإللكتروني، وأرسلُت لها بعض 
النماذج للجداريات التي قام بها وسيم الكردي مع الصف 
الثاني يف مدرسة الدراما، وبعض الصور من عمل ريتشارد 
معنا، وقلت لها أطلقي خليالك الَعنان، وأكدت عليها يف 
املقابل، وأياً كانت الطريقة التي ستتبعها مع األطفال لبناء 
ن األطفال  الكرنفال، أنه يجب أن متهد لها بشكل جيد ميكِّ

من القيام مبهماتهم، فليس من أهدافنا أن يفشلوا.

الصورة )2( تبني اخلطوات الفرعية )أ، ب( للمهمة )1(: 
بناء مهرجان املجانني.

نقطة البداية: التأمل يف لوحات ملهرجانات معلقة على أ. 
اجلدران ومالحظة األحداث واألشخاص واألغراض 

واألحاسيس وأنواع األطعمة.
نقاش حول ما الحظوه يف معرض الصور.ب. 

بعد أن سألت األطفال إن كانوا يعرفون معنى »كرنفال«؟ 
وبالفعل أجاب بعضهم ووضح املعنى للبقية، أخبرتهم أننا 
سنعمل اآلن مبساعدة سلمى على بناء كرنفالنا اخلاص.

فكرة  تستوعب  لم  أنها  مبعنى  املخطط،  سلمى  تتبع  لم 
للعمل  تتعرض  احلال  بطبيعة  ألنها  الصور«،  »معرض 
خالل الدراما للمرة األولى، كما أنه لم يُتح لنا اللقاء إال 

صباح يوم التنفيذ.

قامت سلمى بتجهيز بعض الصور، متثل ثيماٍت مختلفة 
لتحفيز خيال األطفال، ليقوموا بتصميم جدارية للكرنفال 
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بحرية،  كائنات  لوحوش،  صور  الثيمات:  هذه  كل  جتمع 
صور ملركبة فضائية، صور ألصناف من احللويات...إلخ.

األساسية:  )األلوان  مائية  ألواناً  لهم  وفرت  أنها  كما 
لبناء  ملونة  وأخشاباً  مقوى  وورقاً  وأحمر(  وأصفر  أزرق 

املجسمات.

خمس  يف  مقسمني  األطفال  يكون  أن  طلبت  قد  وكنت 
مجموعات من البداية حتى نضمن تنظيم العمل.

والصورة هنا تبني عدداً من املالحظات:
سلمى ترينا الصور املختلفة وحتاول إطالق خيالنا من . 1

خاللها.
هناك درجات متفاوتة من التركيز واالنخراط يف بداية . 2

العمل. نحن نتقدم ببطء.
هناك نقاشات جانبية على قسمني:. 3

ومحاولة  - سلمى  كالم  حول  تدور  جانبية  نقاشات 
فهمه.

نقاشات جانبية = عدم التركيز، عدم الفهم، امللل. -
تُظهر الصورة كذلك عدم اهتمام بعض املشاركني مبا . 4

األلوان  أو  الرسم  استخدام  ألن  سواء  متاماً،  يجري 
ذلك  نفعل  ملاذا  يفهمون  ال  ألنهم  أو  يستهويهم،  ال 

بالضبط.

اخلطوة الفرعية )ج( من املهمة )1(: بناء الكرنفال.

ج. »نقوم ببناء املكان عن طريق الرسم أو املجسمات«.

سلمى تطلب من املجموعات املختلفة أن تتفق على »ثيٍم« 
بتشغيل  يقوم  أن  أمين  من  طلبت  اخللفية  ويف  خاص. 
يف  الدخول  على  لتساعدنا  كرنفالية،  التينية  موسيقى 

األجواء بشكل أكبر.

ميكنكم أن تالحظوا أن االرتباك مازال بادياً على وجوه 
األطفال، وأنا سأفترض هنا سببني لذلك:

ومن . 1 اليوم،  خالل  محطاتهم  آخر  الدراما  كانت  لقد 
السابقة  األنشطة  باقي  يف  ألدائهم  مراقبتي  خالل 
لدينا مشكلة حقيقية يف  أن  جداً  بادياً  كان  للدراما، 
العمل كمجموعة، وأننا نفتقد آليًة للنقاش والتفاوض 

واالتفاق.

واضحة . 2 تكن  لم  أن سلمى  السابقة  املشكلة  عزز من 
بشكل كاٍف يف متهيدها لهذه املهمة. الفكرة من وراء 
لم  يرجع ألنني  وهذا  واضحة متاماً،  تكن  لم  الصور 
بأثر  انشغلت  لقد  من سلمى.  طلبي  يف  واضحاً  أكن 

الكرنفال، لكنني لم أنشغل بوظيفته بنفس القدر.

اآلن أفكر يف معنى »اجلمال الوظيفي« الذي أسمعه من 
األصدقاء املعماريني، وأفكر يف »البعد الثاني للدور« الذي 

حدثنا عنه مالك وفيفيان.

فاجلمال ليس وجوداً عبثياً، بل له وظيفة واضحة، وقد 
خطر لي يف اليوم الثالث أن أُسّمي هذا املهرجان - الذي 
لم أكن قد أعطيته اسماً بعد -: مهرجان احلصاد. كلمة 
املألوف  البعد  أو  للدور«  الثاني  »البعد  هي  »حصاد« 
أكثر  مدخاًل  يشكل  أن  ميكن  والذي  لألطفال  بالنسبة 
وضوحاً لتنفيذ الكرنفال، وكذلك فإن كلمة »حصاد« متثل 
»الوظيفة« للجمال الذي نريد أن نعمل على إبرازه. أضف 
لكل ما سبق أن هذه الكلمة البسيطة »احلصاد« كان ميكن 
أن تكون مدخاًل مهماً جداً لعملية الدخول لعالم احلكاية، 
وتدريباً مهماً على التحليل املنطقي الذي سنحتاجه كثيراً 
يف اخلطوات التالية، فماذا لو سألت األطفال بعد انتهائهم 
من العمل على مهرجان احلصاد: تُرى، ماذا ميكن أن يكون 
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للمشكالت التي تواجههم، كان ملفتاً للنظر.

لقد كنت أدرس وأالحظ تفاعالتنا وتقدمنا خالل العمل. 
يف هذا اليوم اكتشفت أهميًة مختلفة للتعاون مع آخرين 
يف اخلطوات التمهيدية، فكنت أمزح معهم طوال الوقت، 
وأقول: »إذا فشلتم اليوم، فهذا يعني أنكم أنتم من فشلتم 
مع  عملوا  األطفال  أن  فرغم  الدراما«..  أو  أنا،  وليس 
سنبدأ  متى  يسألونني  ظلوا  العمل  بعد  أنهم  إال  سلمى، 
الدراما، فقد كنت أنا الدراما يف مخيلتهم، ذلك الشخص 
لقد حفظ هذا  لديه.  ما  نعرف  أن  نريد  الذي  الغامض 
وأعطاني  البدايات،  تقلبات  أمان من  الدراما يف  الوضع 
للتعامل  استراتيجيتي  ألضع  الالزم  والوقت  املساحة 
املعلمني  مع  يحدث  ملا  مراقبتي  على  بناء  األطفال،  مع 
اآلخرين، خصوصاً أنني لم ألتِق هؤالء األطفال من قبل، 
يف  معهم  أتعامل  أن  قبل  عليهم  أتعرف  أن  أحتاج  وكنت 
مختبري  يف  جتارب  فئراَن  اجلميع  كان  لقد  الدراما، 
الهاجس  كان  وقد  متقطعة(،  شريرة  )ضحكة  الصغير 
الذي يسيطر علي »أن هذه الدراما ينبغي أن تنجح، لن 

أسمح ألحد بإفسادها، حتى أنا«.

شيء،  كل  رغم  ممتعاً  سلمى  مع  األول  تعاملي  كان  لقد 
وكانت البداية غير فاشلة، ال أستطيع أن أصفها بالناجحة 
أيضاً، ولكنها علّمتنا الكثير، وقد عملت سلمى بكل طاقتها 
لنقوم  وأنا،  ورضا  هي  وقتاً،  وقضينا  إللهامنا،  وصبرها 
بتعليق لوحات األطفال، ثم نُِعد املكان ليتحول إلى كرنفال، 
بحيث يفاجئهم يف اليوم التالي، وقد كانت حريصة على 

اجلمال يف أدق التفاصيل.. شكراً سلمى.

شديدة  كانت  فقد  األطفال،  أنتجها  التي  اجلدارية  أما 
وبني  بيني  املناطحة  بدأت  وقد  شيء.  كل  رغم  اجلمال، 

شكل مكان يحدث فيه مهرجان حصاد؟ ما طبيعة املكان؟ 
املهن املوجودة فيه؟ والشخصيات؟ ماهي معاناتهم؟

إن كلمة حصاد ستستدعي قرية، مزارعني، زراعة، نهر، 
فقر؟ هجرة؟  منعزلة؟  تقليدية،  املدينة،  بعيدة عن  جبل، 

...إلخ.

لتسهيل  عليها  البناء  ميكنني  كان  االستنتاجات  هذه  كل 
عملية دخولنا للعالم املتخيل.

كانت  الكبيرة  واللوحات  األدوات  استمر، ألن  العمل  لكن 
مغرية لألطفال، وألن سلمى وأنا بدأنا حتفيز املجموعات 
وتشجيعها على العمل، والبناء على أفكارهم مهما كانت 

مجنونة.

لدى  القدرات  بعض  اكتشفنا  النقاشات  هذه  خالل  من 
بعض املوجودين، فبعضهم حضر ورشات رسم من قبل، 
»األوريجامي«،  أشكال  بعض  عمل  يجيدون  وآخرون 

وعندما بدأ هؤالء يف العمل تشجعت باقي مجموعاتهم.

أهمية  على  تدل  عالمات  تظهر  بدأت  الوقت  مرور  مع 
األطفال  فاحتياج  عنها،  أبحث  كنت  التي  الفنان  وجود 
األلوان األساسية،  ألوان معينة، عن طريق خلط  لتكوين 
جعل وجود سلمى ضرورياً وملِهماً لهم. إحدى املجموعات 
محاولة  يف  بالضحك  ومليئاً  وممتعاً  طوياًل  وقتاً  قضت 

تكوين اللون البني مثاًل.

كذلك تشجيع سلمى للمجموعات على تكوين مجسمات 
حلول  إليجاد  وتشجيعهم  املقوى،  الورق  باستخدام 
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األطفال من هذه اللحظة، ألنني طلبت شيئاً دون أن أحدد 
شكل النتيجة أو أجبرهم عليها، وقد كانت هذه اختياراتهم 
وتعبيراتهم، واآلن جاء علي الدور مرًة أخرى ألتعامل وأبني 
على النتيجة التي اختارها األطفال، وأفكر كيف ميكنني 

توظيفها، وأنتظر رد فعلهم املجهول بالنسبة لي.

لقد كان ينبغي علي أن أُنهي املهمة )1( بإعطاء معنى ملا 
كنا نقوم به، وذلك عن طريق خطوة املنظم املتقدم.

د. منّظم متقدم: »هذا املكان العجيب يوجد فيه شخص 
يحتاج مساعدتنا، لكن حتى نتمكن من مساعدته نحتاج 
هذه  خلوض  مستعدون  أنتم  فهل  املكان،  الستكشاف 

املغامرة؟«.

وهي تتكون من جزأين: 
نواجهها، . 1 التي  املشكلة  لطبيعة  جداً  عام  توضيح 

وطبيعة الدور املتوقع منا جتاهها.
التعاقد: أي أخذ املوافقة الشفهية على سؤال: »فهل . 2

أنتم موافقون؟« أو »هل أنتم مستعدون؟«.

وهذان اجلزءان يعطياننا الهدف واملعنى من العمل السابق 
والقادم، وكذلك يحّمالننا مسؤولية جتاهه.

هذه اخلطوة -املنظم املتقدم- مت تأجيلها إلى اليوم التالي، 
على أهميتها، لضيق الوقت الشديد، لكن ما شفع لي بهذا 
الفضول  أن  لي  بنيَّ  الذي  األطفال  مع  نقاشي  التأجيل 

مازال موجوداً، وأن فرصتنا يف التقدم لم تتأثر كثيراً.

اليوم الثاني
19.9.2016

كنا يف اليوم الثاني قد حتولنا يف عدد من اخلطوات إلى 
فريق يجمع احلكايات، من بني اختيارات ثالثة اخترنا له 
اسم »فريق الذاكرة«، ونحن فريق مشهور بحكاياته ويتابعه 
تلك  حتى  ولكننا  املتخيل،  عاملنا  يف  مكان  كل  يف  الناس 

اللحظة لم تظهر لنا مهمتنا األصلية بعد.

كتاب  من  حزينة  كثيرة  أوجه  بقص  قمُت  املكان:  إلحياء 
وتركته  للصور،  ألبوم  يف  ووضعتها  تان،  لشون  الوصول 
وسط قاعة العمل، ثم طلبت من متطوع ليقوم باستكشافه. 

بعد تقدمي عدد من املتطوعني مجموعًة من االفتراضات 
ملا ميكن أن يكون عليه هذا األلبوم، قلت لهم: »كل هؤالء 
ثم  املهرجان«،  ويحضرون  القرية،  أهل  من  األشخاص 

أَدعوهم لتجسيد هذه الشخصيات عن طريق:

أ. التأمل يف الصور.
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ب. اختيار شخصية وعمل متاثيل ملا ميكن أن تقوم به يف 
املهرجان )متاثيل من احلركة للسكون(.

بتأليف حكاية حتاول  ج. يختار كل منا شخصية ويقوم 
نسيانها )هذه الشخصية( عبر تواجدها يف مهرجان 

املجانني.
د. عرض القصص: أملس التماثيل لتحكي لي عن قصتها 
احلزينة التي حتاول إخفاءها عن طريق ادعاء الفرح 

الصاخب يف املهرجان.

العالم  يف  املغامرة  سيخوض  الذي  الفريق  ولتأسيس 
املتخيل، أسأل زمالئي املشاركني: تُرى ما الذي ميكن 
والتواجد  بالسعادة  للتظاهر  حزيناً  شخصاً  يدفع  أن 
عن  التحفيف  يحاول  رمبا  راقص؟  حصاد  حفل  يف 
حزنه  يُخفي  أن  يريد  رمبا  أو  الصغار(  )يجيب  نفسه 

عن اآلخرين، أن يبقيه سراً...إلخ. ألتقط هذا اخليط 
إلى مشكلة األحدب، فأتابع: وملاذا يحاول  ألنه يقودنا 
بعض الناس اإلبقاء على ما يحزنهم سراً؟ هذا السؤال 
احمليط،  باملجتمع  الشخصية  لعالقة  مباشرة  يأخذنا 
فهناك أشياء ال يقبلها املجتمع، ال يفهمها، تُخيفه منا، 
عنه  إلخفائها  نلجأ  وبالتالي  إليذائنا،  تدفعه  رمبا  أو 

)املجتمع(.

واآلن أسأل السؤال الذي ميهد لظهور الفريق: يف ظّنكم 
يا أصدقائي، َمن ميكن أن يهتم بحكايات من هذا النوع؟ 
هل هناك أشخاٌص طبيعُة عملهم البحث عن هذا النوع 

من الناس؟ عن هذا النوع من القصص؟ مثل َمن؟

الروائيني،  من  املمكنة،  االقتراحات  كل  تظهر  وهنا 
لكن  النفسيني،  واألطباء  احملققني  إلى  والصحافيني، 
احلكايات،  جامعي  وظيفة  على  يستقرون  األصدقاء 

ويقترح أحدهم أن يكون اسم الفريق: فريق الذاكرة.

االقتراحات  بني  الفريق  اسم  حتديد  عند  مالحظة: 
املختلفة، دائماً ما أحثهم على أن يعطوني عالقَة االسم 
بالوظيفة التي يقوم بها الفريق، ونختار يف النهاية االسم 
األكثَر تعبيراً عن الوظيفة. هذه الطريقة يف االختيار تضع 
معياراً متَفقاً عليه ومنطقياً، يجعلهم يركزون على عملية 
لالسم  الترويج  على  تركيزهم  من  أكثر  نفسها،  االختيار 

الذي قاموا باقتراحه.

اليوم الثالث
20.9.2016

عباءة  يف  للدراما  الدخول  أخيراً  بدأنا  اليوم  هذا  يف 
جامعي احلكايات.

شارع   -9 يف  الكائن  كهفنا  بامللل يف  نشعر  جالسني،  كنا 
الغابة السحرية )وجهة النظر/الوضع الراهن(، وعرفنا أن 
سبب شعورنا بامللل هو أننا لم نحصل على أي حكاية مثيرة 
منذ زمن طويل )الدافع(، وأننا نحتاج إلى شيء ما، وفجأة 
ينا رسالة من أحد معجبينا )نداء املغامرة(، أب يعيش  تلقَّ
يف قرية الصفصاف )الزبون(، يطلب منا أن نحقق أمنية 
ابنته الصغيرة يف أن تسمع ولو حكايًة واحدة عن قريتها 
)التفويض/املهمة(، ويدعونا أن نحضر مهرجان احلصاد، 
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)والد الفتاة الصغيرة من قرية الصفصاف(، لكنه وفر لنا 
تعلماً شديد املتعة أيضاً. ساعد إسالم فرقة الذاكرة على:

كيفية  ج.  تلحينها.  ب.  جماعي.  بشكل  أغنية  تأليف  أ. 
أدائها.

الدراما  جتربة  بأن  أؤمن  أنني  إلى  أنبه  أن  يجب  وهنا 
يجب أن تكون ممتعة، فاملتعة من طبيعة الدراما، والتجربة 
مجرد  هذا  كان  لقد  درامية.  نسميها  أن  ال ميكن  اململة 
لي  تأكد  ثم  األحدب  دراما  به  دخلُت  شخصي  رأي 
بالتجربة، لكنه تأكد أيضاً من خالل قراءتي لكتاب إسلن 
»فن الدراما« والذي ينطلق شارحاً يف أجزاء عديدة منه 
االقتباس  أقتبس هذا  أن  لي  اسمحوا  الدارما«.  »طبيعة 

الذي أجده مهماً جداً، يقول مارتن إسلن:
»يقدم شكسبير )الذي يعرف بوضوح عن الدراما أكثر من 
معظم ممارسي الفن أو التجارة( ما أشعر أنه أبسط الدوافع 
ليلة  »حلم  مسرحية  ففي  اجلماهير،  لكل  أهمية  وأكثرها 
صيف« يطالب ثيسيوس دوق أثينا عشية زفافه مبسرحية:
»ليُقضى هذا الوقت الطويل الذي يستمر ثالث ساعات

بني ما بعد الِعشاء ووقت النوم
فأيُّ مرٍح صاخب يتم إعداُده؟ أال توجد مسرحية

تهون من ألم هذه الساعات املؤملة؟
كيف لنا أن نزجي

)الفصل  البهجة«.  ببعض  نزجه  لم  إذا  الكسل  وقت 
اخلامس، املشهد األول(

إن دافع اجلمهور هنا هو، ببساطة، احلاجة إلى إزجاء 
املتعة  لبعض  التوقع  ذلك  وإن  ممتعة،  بطريقة  الوقت 
بالتأكيد  يشكل   - اجلمالي  اإلشباع  أي   - البهجة  أو 
أساَس كل الدوافع األخرى التي جتعل اجلمهور يحضر 
يجب  الذي  األساس  هو  وهذا  الدرامي،  العرض  إلى 
أن جتلبها  التي ميكن  األرقى  املُتَع  كل  عليه  تعتمد  أن 
اجلمهور  يغري  الذي  األساسي  والهدف  الدراما، 
للوفاء  واحلاجة  الدرامي.  للعرض  أنفسهم  بتعريض 
التوقع من إزجاء الوقت بطريقة مُمتعة يجب أن  بهذا 
الدرامية،  العروض  لكل  الرئيسي  البنائي  املبدأ  تكون 
حتى ذلك العرض الذي يهدف يف النهاية إلى مستويات 
أرقى من اخلبرة )الوجدانية أو الفكرية أو التعليمية أو 
املطهرة تطهيراً سامياً أو الدينية أو شبه الدينية(. )فن 

الدراما، صفحات: 140-139(

متخفني يف شكل فرقة موسيقية حتى ال يحاصرنا املعجبون 
بنا ويعيقوا بحثنا عن احلكاية )التوتر(.

بعد قراءة رسالة الزبون، والنقاش حول قبول املهمة من 
العقبة األولى: نحن  عدمه، قررنا قبولها. ولكن واجهتنا 
نستطيع  ال  وبالتالي  موسيقيني،  ولسنا  حكايات،  جامعو 

التنكر يف شكل فرقة موسيقية دون طلب مساعدة.

 وحتى نقوم بهذه املهمة، قمنا بإرسال رسائلنا إلى عازف 
املزمار الذي يعيش يف اجلبل األصفر، نطلب مساعدته، 
وبالفعل يلبي عازف املزمار دعوتنا، ويساعدنا يف اإلعداد 
ونحن  اليوم  ينتهي  وتلحينها.  أغنيتنا  بتأليف  للمهرجان 
مهرجان  خالل  لنتسلل  للقرية  لالنتقال  مستعدون 
إلى  نضيفها  جديدة  مثيرة  حكاية  عن  بحثاً  احلصاد، 

قصصنا، ونهديها إلى تلك الفتاة الصغيرة.

وهنا تظهر قيمة التعاون الثاني لي مع فنان )إسالم نحتي(. 
تعلماً  فقط  ليس  موسيقّي،  كفنان  إسالم،  لنا  وفر  لقد 
الزبون  بها  كلفنا  والتي  الدراما  يف  مهمتنا  يخدم  مفيداً 
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لكننا عندما نستخدم الدراما بهدف تعلمي، ال نتوجه إلى 
والذي  بريخت،  أن  ثم  عندنا،  جمهور  يوجد  فال  جمهور، 
ظهر اسمه أكثر من مرة أمامي، معتبراً الدراما أداًة تعليمية 
حتفز الوعي وال ينبغي أن تغيبه، والذي أعرف أيضاً أننا 

نعتمد عليه نظرياً يف طريقتنا، لن يعجبه هذا الكالم!

يف  مباشرًة  السابق  كالمه  بعد  أنه  إسلن  يف  اللطيف 
ب  يعقِّ للدراما،  بالنسبة  واملتعة  للتسلية  املطلقة  األهمية 

بكالم عن بريخت، فيقول:

آخر  عظيم  األساسية مماِرس  احلقيقة  بهذه  »ويعترف 
نفس  وهو  بريخت،  برتولت  وهو  الدراما  ممارسي  من 
أداة  الدراما  أن  حياته  بداية  يف  ظن  الذي  الشخص 
مادام  متفرجني  إلى  بحاجة  حتى  تكون  ال  قد  تعليمية 
من نشاط متثيل األدوار،  تعلموا شيئاً  أنفسهم  املمثلون 
التعليمي  الهدف  على  اإلصرار  من  عاماً  وبعد عشرين 
مبادئ  كتابه  ويف  متاماً،  رأيه  غيَّر  للدراما  الصرف 
 )Little Organon for the Theatre( للمسرح  بسيطة 

يبدأ بالتعريف التالي:

أو  تقليدية  إنتاج صور حية ألحداث  من  املسرح  »يتألف 
خيالية بني البشر من أجل التسلية«.

ويؤكد )بريخت( قائاًل:
»لقد كان شأن املسرح دائماً - كما هو شأن الفنون األخرى 
- أن يسلّي الناس، وهذا الشأن يعطيه منزلته اخلاصة؛ 
فهو ليس بحاجة إلى مبرر آخر بخالف كونه ممتعاً، ولكن 
املستحيل  من  يكون  وسوف  املبرر،  هذا  ميتلك  أن  يجب 
إلى سوق  مثاًل  بتحويله  أكثر سمواً  إلى مكانة  نرفعه  أن 
لألخالق، بل إنه باألحرى ال بد أن يُتَأكد يف تلك احلالة 
أنه بذلك لم تتدنَّ منزلته، وهو ما سوف يحدث على الفور 
للحواس،  ممتعاً  ممتعاً،  أمراً  األخالق  من  يجعل  لم  إذا 
وبذلك فقط تستطيع األخالق، اتفاقاً، أن تستفيد«. )فن 

الدراما، الصفحات: 141-140(

آسف إن كنت أطلُت يف توضيح هذه املسألة، ولكنها تفسر 
بشكل واضح األرق الذي يصيبني عندما ال أستطيع أن 
أصل بالتخطيط إلى درجة اإلمتاع القصوى املمكنة، إنني 
ويفقد  بالدرامية،  خبرتنا  أسّمي  أن  أستطيع  ال  حينها 

التعلم عن طريق الدراما البعَد الدرامي فيه.

مخططاتي،  يف  فنانني  مشاركة  جداً  ر  أقدِّ فإنني  لهذا 
أنا،  أستطيع  ال  متعة  إلى  الوصول  يف  يساعدون  إنهم 
بقدراتي احملدودة والضيقة، أخَذ الطالب إليها. إن هذا 
ال يحبطني باملناسبة، ولكن يساعدني يف تقييم ما قمت 
به تقييماً صحيحاً: هل هذه دراما تعلمية فعاًل أم ال؟ هل 
حتققت الدراما؟ هل حتقق التعلم؟ وما هي الثغرات؟ هل 
املكان،  التخطيط،  أم بسبب  الفني؟  هي بسبب قصوري 

املعلومات عن األطفال... وهكذا؟

لكن ما هي املتعة التي أقصدها، والتي أسعى لتحقيقها؟ 
هاملت يجيب عن هذا السؤال:

»... لقد سمعت أن مرتكبي اإلثم، إذا شاهدوا مسرحيًة
تأثروا ببراعة املشهد، تأثراً يبلغ من أنفسهم

فال يلبثون أن يعلنوا عن جنايتهم...«.
)هاملت، الفصل الثاني، املشهد الثاني(

الدرجة  لهذه  أطفالنا  يصل  أن  كمعلمني؟  بهذا  نحلم  أال 
من اخلبرة الروحية لدرجة أن يبادروا بأنفسهم صارخني: 
»يا إلهي كم أضعنا من أعمارنا يف غفلة عن نور احلكمة 
الغامر!« أو »يا إلهي كيف كنا يف غفلة لدرجة أاّل نسأل 

هذا السؤال؟! أاّل نرى هذه املعضلة األخالقية؟!«.

)ما  اجلوهرية  واشتراطاتها  الدراما  لطبيعة  فهمي  إن 
الذي إذا فقدناه نفقد اخلبرة الدرامية معه؟( يساعدني 

يف تقييم عملي.

مختلفة.  مشاعر  بني  التنقل  أقدر  املتعة،  هذه  وألجل 
توقع  ميكن  ال  التي  باخليال  املليئة  املضحكة  البدايات 
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مشكلة قد تتولد من خاللها، ثم *بوووم* مشكلة، شخص 
اتخاذ قرار، معضلة، شخص ما  يحتاج مساعدة، حلظة 
حتت  من  البساط  سحب  إن  إلينا.  االتهام  أصبع  يوّجه 
أن  يقتضي  الدراما،  فخ  يف  إيقاعهم  التالميذ؛  أقدام 
نفرش البساط يف البداية، وأن نغطي الفخ بكومة األزهار.

لزمالئي  كبير  احترام  ذلك  بسبب  لدي  تولد  وقد 
الفنانني، رسامني، موسيقيني، مغنني، حكواتيني، شعراء، 
حرفيني... إلخ رمبا ألنني أشعر بأن الطاقة املتولدة عن 
هذه الشمس، هذه الهزة الوجدانية، ال تضاهى، وتشكل 
يؤرقني  الذي  السؤال  األحداث.  ملسار  جداً  قوياً  دافعاً 
عندها: كيف ميكن دمج هذه الشموس بشكل طبيعي يف 

سياق الدراما التعلمية، دون إقحاٍم مفتَعل؟

أيضاً، يف هذا اليوم، ظهرت لي إمكانات استخدام اللغة 
اللغة كان طبيعياً  املنطوقة واملكتوبة يف سياق: استخدام 
جداً، ولم تبُد مهمات التعامل مع اللغة ثقيلًة على الطالب 
املشاركون يف مجموعات  كتب  دراما األحدب  أبداً، ففي 
رسائل رسمية يطلبون فيها مساعدة عازف املزمار القاطن 
يف اجلبل األصفر. يف نفس الدراما استقبل متحدث باسم 
لغًة فصحى  استخدم  وقد  املزمار،  عازف  الذاكرة  فريق 

رسمية ومسرحية أيضاً.

لكننا ُخضنا جدالً مهماً )أنا وزمالئي املعلمني( بخصوص 
اللغة التي قرر األطفال استخدامها لتأليف األغنية التي 
بعض  ألن  الصفصاف،  قرية  داخل  متنكرين  سيؤدونها 
املجموعات استحضرت لغة املهرجانات الشعبية )وكانت 
لغة سوقية يف نظر بعض املعلمني(، لكنني لم أوقف هذا 

االستخدام يف احلقيقة، ألنني:

- لم أجده ُمضراً بأحد احلاضرين من األطفال )ال يحوي 
إهاناٍت مثاًل(، وال بأهل القرية إذا سمعوه.

- فكرت أن دوري يف مساحة التعلم يجب أن يكون باألساس 
خلق بيئة آمنة، تسمح لألطفال بأن يتصرفوا على طبيعتهم، 
حتى  األولى،  املراحل  يف  املالحظة  سوى  علينا  ما  ونحن 
يستخدمونها  التي  اللغة  خالل  فمن  أطفالنا،  عن  نفهم 
نستطيع أن نعرف ما نوع اللغة التي حتيط بهم يف منازلهم. 
من  منعهم  أو  توبيخهم  من  األفضل  التدخل  يكون  وقد 
استخدام لغة معينة، أن نوفر لهم البديل على سبيل املثال، 
وأن نُثري محيطهم اللغوي بنماذج أرقى، ولكنهم لن يتقبلوا 

اقتراحاتنا، حتى نتقبل طبيعتهم ونعترف بها.

جميل  سؤال  أنه  وأعتقد  به،  خرجُت  الذي  السؤال  لكن 
ومهم للمعلم: إذا كنُت أريد أن أسيطر على استخدام اللغة 
يف فصلي لهدف تعلّمي معني، كيف ميكن أن أفعل ذلك؟ 

وفد أخذتني تأمالتي إلى عدد من املسارات:
يأتي  أن  الذاكرة  فريق  مهمة  كانت  قصتنا،  ففي  الزبون: 
بقصة جديرة باحلكي من قرية الصفصاف، حتى تسمعها 
طفلة صغيرة، وسوف يكون تركيزنا، إذاً، أثناء استخدامنا 
للغة حكايتنا: هل هي مناسبة للطفلة الصغيرة أم ال؟ لن 
أكون أنا َمن مينع أو ميرر استخدام لغة معينة، ولكن السياق 

وقواعد اللعب اجلاد هي من يفرض علينا حتدياً معيناً.

التي  املوضوع/ الطقوس واألعراف: األغنية مثاَر اجلدل 
مهرجان  أثناء  تُغنى  أن  يجب  كان  املشاركون،  أنتجها 
احلصاد بالقرية، ولو أن الطقوس واألعراف تقضي بأن 
تدور أغاني املهرجان حول احلصاد، فهذا سيفتح للمعلم 
يا تُرى ما هي مواسم  اللغة واملعرفة معاً.  باباً الكتساب 
احلصاد يف تلك القرية؟ وما هي مراحل عملية احلصاد؟ 
وما هي أنواع املزروعات التي يتم حصادها؟ وأيها أقيم 
يف أعراف السكان؟ وهل هناك أغاني حصاد قدمية يف 
وهكذا،  عليها؟  أغنيتنا  موجة  نضبط  أن  ميكننا  القرية 
فإننا من خالل املوضوع، واألعراف ميكن أن نضع إطاراً 

للغة املستخَدمة.

اليوم الرابع
21.9.2016

عندما انتهى هذا اليوم، كنُت كمن داسه قطيع أفيال. وأنا يف 
الطريق إلى البيت، قلت لنفسي: »واو يا مهند! لقد اشتغلت 
الدراما حقا!«. وأنا يف الطريق إلى البيت شعرت ألول مرة 
عائٌد  وأنني  متعلماً،  معلماً  أكون  أن  بأنني ميكن  حياتي  يف 

من اجلبهة األمامية البعيدة، حيث تلتحم األجساد، وتتساوى 
واألهداف، وحيث هناك مجهول  الغايات  وتتوحد  الرؤوس، 
نبحث عن فك طالسمه،  أو مصطنع،  حقيقي، غير مزيَّف 
ونعاني جميعاً يف سبيل حل اللغز، ونتغير جميعاً أثناء العملية.
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عازف  مع  سريعة  ببروفة  قمنا  الرابع،  اليوم  بداية  يف 
املزمار، ثم انتقلنا إلى قرية الصفصاف متسللني، خالل 

مهرجان احلصاد، وقدمنا عرضنا متنكرين.

يف دور األحدب مرعبة، لكن بالنسبة لي أنا! ألن األطفال 
ر يف تعامل  الذين كانوا يُظهرون أنواعاً مختلفة من التنمُّ
بعضهم مع بعض، وجهوها إلى الغريب الداخل كرد فعل 
يف  باخلطة  أتشبث  كنت  مباشرة.  صدمني  ما  تلقائي، 
البداية، حاولت أن أسألهم بأي شكل »هل أنتم من أهل 
الوعيهم،  يف  بغرسه  قمت  الذي  الرد  منتظراً  القرية؟« 
أقصد »ال لسنا من أهل القرية« حتى أبدأ يف إخبارهم 
باملعلومات التي أريدها بصوت األحدب، إال أنهم أصروا 
النجاة،  فرص  كل  من  وجتريدي  خططي  تدمير  على 

فأجابوا عن السؤال »نعم، نحن من أهل القرية!«.

اآلن أنا يف ورطة حقيقية، األحدب ال يستطيع أن يقول: 
بأنكم  الصباح  يف  نتفق  ألم  زمالء!  يا  الكالم  هذا  »ما 
هذه  يعرف  ال  األحدب  ألن  القرية؟!«  أهل  من  لستم 
املعلومات أصاًل، هذا أول لقاء له بهم، ومعنى أن أتلفظ 
بهذه الكلمات أن أدمر مجهود األيام الثالثة املاضية التي 
بقواعده،  املتخيل  العالم  مقبول يف  بشكل  للعب  أوصلتنا 
وأن نفرق بوضوح بني وجودنا داخل األدوار، يعني داخل 

العالم املتخيل، وخارج األدوار، أي خارج العالم املتخيل.

ويجرونه  منه،  ويسخرون  األحدب،  على  يهجمون  لكنهم 
يعاملون  »إنهم  خاطف  تفسير  رأسي  يف  ملع  قدمه..  من 
من  كان  لقد  البعض«..  بعضهم  يعاملون  كما  األحدب 
مالحظاتنا خالل األيام املاضية ذلك امليل للتنمر املنتشر 
بينهم، وهو أمر طبيعي باملناسبة. ما هي اخليارات املتاحة 
لي حتى أُحل هذه القضية دون أن أُفسد ما وصلنا إليه 

يف األيام املاضية؟

مبهمتنا . 1 وأذكرهم  النظام،  أعيد  الدور،  من  أخرج  أن 
يف القرية: البحث عن قصة مثيرة واستكشافها؟ وبناًء 

كانت خطتي أن أدخل عليهم بشكل مفاجئ فور انتهائهم من 
العرض يف دور األحدب املفزوع واملصاب يف وجهه إصاباٍت 
واضحة، وأن دخولي سوف يتسبب يف صدمتهم -هكذا كنت 
أتوقع- وأنني سوف أستغل هذه الصدمة ألقوم بسؤالهم إن 
كانوا من أهل القرية، توقعي أنهم سيقولون ال - أعددتهم لهذه 
اإلجابة بشكل خفي يف بداية اليوم- حينها سأقول: »احلمد 
هلل! أرجوكم احموني! أهل القرية سيقتلونني! أرجوكم!« ثم 
أفقد الوعي، وأخرج من الدور لنعيد مشاهدةَ وتفسير املوقف 
ثم نأخذ موقفنا من هذه املشكلة. هل سنساعد األحدب رغم 
أننا ال نعرف عنه شيئاً غير ما أخبرنا به؟ أعني أنه ميكن 
فور  علينا  وسيقضي  علينا  يكذب  خطيراً  مجرماً  يكون  أن 
استعادته لصحته، وميكن أن يكون محتاجاً فعاًل، ومساعدتنا 
له ميكن أن توِقعنا يف مشكلة مع أهل القرية إذا اكتشفوا أننا 
نساعده، إننا نواجه عدداً من االحتماالت التي تكمن وراء كل 

منها مخاطرةٌ حقيقية.

لقد دمروا كل خططي، لقد كانت حلظة دخولي املفاجئ 
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على هذا الهدف يجب أن نتصرف جتاه هذا الرجل/
الكائن الغريب.

هذا . 2 اخترت  وقد  الدور،  داخل  من  املشكلة  أحل  أن 
االختيار، ألنني شعرت بأنني يف وضع اجتماعي خطير، 
يف  واملختلفون  واملعاقون  الضعاف  فيه  يتعرض  وضع 
لون البشرة أو اللغة لإلهانة اجلماعية يف الشوارع. إن 
لقد  أمر ال أستطيع حتمله،  الهجوم  لهذا  استسالمي 

تفجر األدرينالني يف عروقي وانتهى األمر.

أستثير  أن  قررت  الدور،  داخل  من  املشكلة  أحل  حتى 
عاطفتهم، فرمبا شعروا بالتهديد بسبب الدخول املفاجئ، 
خائف  أنني  تبني  دفاعية  وضعيات  اتخاذ  يف  بدأت 
ريتشارد،  علمنا  كما  وجهي  ألغطي  يدي  رفعت  منهم، 
اجلنني،  وضعية  يف  األرض  على  تكورُت  فشلت،  ملا  ثم 
أبدأ  أن  لي  خطر  حينها  مهاجمتي،  يف  استمروا  لكنهم 
بدأ  القلب.. حلظتَها  نياط  عميق ميزق  متقطع  أنني  يف 
فأنا  الشديد،  بالتوتر  أشعر  كنت  قلياًل..  يخف  الهجوم 
أخشى أن يبدأ الكبار املشرفون املتواجدون يف املكان يف 
ما  يعرفون  يكونوا  لم  ألنهم   - األطفال  وإيقاف  التدخل 
كاألطفال - ما يعني عملياً  الذي يحدث بالضبط متاماً 
ما سيُفسد خطتي،  إجباري،  األدوار بشكل  خروجنا من 
ويهز سلطة التوتر الدرامي على األحداث، وكنت أخشى 
أسأل  كنت  أعماقي  املقاومة. يف  األطفال يف  يستمر  أن 
اهلل أن يتحرك أحُدهم حتركاً مختلفاً، أن يحاول االقتراب 

واملساعدة.. كان ذلك الطفل املنقذ هو يوسف.

يف الصور، يوسف هو هذا الطفل الذي يرتدي القميص 
يف  العاملني  أجمل  من  واحدة  مروة،  صديقتنا  األزرق. 
كانت  كبيرة،  بجدية  الدراما  تأخذ  كانت  والتي  املخيم، 
حتاول أن تسأل األحدب وسط احلمحمة الرهيبة »أنت 
مني؟«، »أنت عايز إيه؟« بكل صدق. لقد استغللت أسئلًة 
قرر  وقتها  املساعدة!«  عايز  »أنا  معلومات  بإعطاء  مروة 
ماذا  عن  فسأله  يتدخل،  بدأ  اللعبة،  يلعب  أن  يوسف 
أهل  ما  زي  هتقتلوني  »أنتم  له:  قلت  ثانية،  مرة  يريد 
القرية هيقتلوني!«، فرد بكل التعاطف يف العالم: »ال! ما 
تخافش! احنا هنحميك!« ثم بدأ يحول بني زمالئه وبني 
لقد  ويطمئنه.  عليه  يطمئن  بدأ  األحدب،  على  االعتداء 
أصغى  يوسف،  بسبب  املؤقت  الهدوء  من  حلظات  مرت 
فيها اجلميع وبدؤوا باالستجابة كيوسف، طرحوا أسئلة، 
أن  إال  املعلومات،  أعطيت  اخلائف،  دور  يف  استمريت 

األصفر،  بالزي  الفتى  بسبب  إفساده  مت  املؤقت  السالم 
هو يف مرحلة من حياته يسخر فيها من كل شيء - وهو 
طبيعي يف هذه املرحلة العمرية أيضاً -، فبدأ يسخر من 

أنني األحدب، ما أثر على املجموعة مرة أخرى.

الدور  من  خرجُت  ثم  آمن،  كمكان  للجدار،  تراجعُت  حينها 
مليئاً  خطيراً،  املوقف  كان  لقد  التعادل.  بهذا  راضياً 
أن  يجب  املتخيل،  العالم  يف  جتاوزناه  وقد  باالحتماالت، 
نتجاوزه اآلن يف العالم احلقيقي، يجب أن أحافظ على البيئة 
اخليال  زخم  على  أحافظ  أن  يجب  خلُقها،  مت  التي  اآلمنة 
واملشاعر الذي كوّناه، ويجب أن أوضح الفارق بني كوني داخل 
الدور وخارجه. إنها أول مرة نخوض فيها هذه التجربة، وأول 

مرة نتعرض فيها ملفهوم )داخل الدور وخارجه(.

لقد  »معي«،  فعلهم  أنتقد  لم  القناع،  نزعت  عندما  لهذا 
مرًة  )مهند(  عدُت  متاماً،  آخر  شخص  كأنني  حتدثُت 
أخرى. قلت لهم بهدوء شديد: »اآلن، َمن يخبرنا ما الذي 
رأيناه؟« بدأنا نستعيد املشهد عن طريق وصفه، ثم قلت: 
»عظيم!، هيا نفهم هذا الذي رأيناه بشكل أفضل!« وبدأت 
برسم  نقوم  وفيها  اجلدار«،  على  »دور  تقنية  استخدام 
اإلطار اخلارجي جلسم إنسان ونفترض أنه األحدب، ثم 
نعلقه على اجلدار، ونكتب يف خارج اجلسم »ما األخطار 
التي تهدده من اخلارج؟« ويف الداخل »ما الذي يشعر به؟ 

وما هي الكلمات التي تدور يف عقله؟«.

أن  األدوار  لعب  أثناء  يخشون  الغالب،  يف  املعلمني،  إن 
يفقدوا احترام طالبهم، لكنني يف هذه التجربة تعرضت 
الدور، ومبجرد  املؤذي - واإلهانة داخل  للضرب - غير 
خروجي من الدور عاد كل شيء إلى وضعه الطبيعي، لقد 

كان النظام أكبر حتى، والتركيز أكبر.
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رجل  أكون  أن  للنقاش  إدارتي  أثناء  حريصاً  وكنت 
افتراضاتهم  حتدي  على  أركز  كنت  لقد  االحتماالت، 
تفسيراتنا  يف  الشك  أزرع  وكنت  عكسها،  بافتراضات 
توقعاتنا،  من  بها  نتأكد  أن  ميكن  التي  الطرق  وأناقش 
ُمحقٌّ  هو  األحدب، هل  لنا  أعطاها  التي  املعلومات  ومن 
عكس  يكون  أن  ميكن  هل  فعاًل؟  مظلوم  هو  هل  فعاًل؟ 
ذلك؟ كيف ميكن أن نتأكد؟ كيف ميكن أن نحمي أنفسنا 
من احتماالت تعرضنا للخطر؟ كيف نضع خطًة قصيرةَ 
األحدب  حماية  قررنا  )مثاًل:  املدى  بعيدة  وأخرى  املدى 
قمنا  فاراً  لكونه مجرماً  مؤقت وعالجه، وحتسباً  بشكل 
بتعيني مجموعة صغيرة منا حلراسته، وهي صغيرة حتى 
ال يتعرض عدد كبير منا للخطر، وقاموا بتفتيش األحدب 
عيّنا  القرية  أهل  لتدخل  أسلحته. وحتسباً  من  وجتريده 
بتنبيهنا..  وتقوم  خيمتنا  مدخل  لتراقب  أخرى  مجموعة 

مع  للحديث  يحتاجون  أنهم  قرروا  البعيد  املدى  وعلى 
يجمعوا  حتى  متخٍف،  بشكل  للقرية  والذهاب  األحدب، 

األخبار، ونتأكد من افتراضاتنا ونقوم بتصحيحها(.

وهذا ما حدث، استعّدوا الستنطاق األحدب، شخٌص يكتب 
األسئلة، وشخٌص يسجل اإلجابات، ثم التقوه. اللطيف جداً 
يف األمر، أن روح الشك هذه، مكنتهم بالفعل ليس فقط من 
التحرر من آرائهم املسبقة، وجعلت تعديلها وفق املعطيات 
واحلقائق التي تبدو أمراً عادياً، ال بل مكنتهم من اكتشاف 
لسان  على  أعددتها  قد  كنت  التي  الرواية  يف  تناقضات 
األحدب يف حالة استنطاقه. )مثاًل: األحدب ذكر أنه كان 
يف عزلته خارج القرية ملدة 20 سنة، وأنه كان يراقب أهلها 
من خالل »الشباك« ويعرفهم فرداً فرداً، ويف نفس الوقت 
قال لهم يف إجابة أخرى: »إنه كان ينام يف الشارع، وإن أحداً 
لم يقم بتغطيته من قبل« عندما أخبروه أنهم هم - فريق 
الذاكرة - َمن ساعده وعاجله، فكيف ينام يف الشارع - أي 
وسط الناس - ويف نفس الوقت يقول إنه كان يف عزلة؟!(.. 
وكوني رجل االحتماالت أيضاً، الذي يبدو أنه مثلنا ال يعرف 
ما الذي يجري، ويحاول مثلنا أن يفهم، كان من املنطقي أن 
أقبل مالحظاتهم واكتشافاتهم القوية جداً، وأحاول العمل 

على حلها بجد يف البيت استعداداً لليوم التالي.

إن عملنا املشترك يف محاوالت التفسير، يف ظل هذا التوتر 
هو  »املشترك«  »اجلماعي«  تعلمنا  جعل  املستمر،  الدرامي 
اخليار الوحيد املنطقي، لقد بدأت املجموعة تصغي لبعضها، 
وتتلقى الفكرة من شخص ليبني عليها شخٌص آخر. الكبار 
أن  نحاول  جميعاً  ألننا  العملية،  هذه  يف  تساووا  والصغار 
ما  اليقني،  وجه  وعلى  فعاًل  نعرف،  ال  وألننا جميعاً  نفهم، 

الذي حدث وملاذا حدث وما الذي سيحدث، مبن فيهم أنا.

لقد كان العمل يف اليوم الرابع ملِهماً، واستطعت فيه أن 
أرى قوة الدراما بشكل مفاجئ جداً. لقد اشتغلت الدراما 

يوَمها وال شك.. احلمد هلل.

اليوم الخامس
22.9.2016

لقد خرج األطفال يف دور فريق الذاكرة من استنطاقهم 
لألحدب بعدد من املعلومات األساسية: أنه خائف جداً، 
ضرباً  القرية ضربوه  أهل  سيذهب،  أين  إلى  يعرف  وال 

مبرحاً عندما رأوا وجهه املشّوه، وأنه يف عزلة منذ زمن 
طويل، اليوم أول يوم يخرج فيه، لقد خذل والده )ال نعرف 
القرية  ملاذا(، وأنه كان يطمح طوال حياته ملخالطة أهل 
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لكنه فشل. نعرف أيضاً أنه كان ينحت مجسمات صغيرة 
ألهل القرية، ويُجري معها حوارات متخيلة صباح كل يوم. 
لقد أحب أهَل القرية فعاًل ومن أعماق قلبه، لكنهم دمروه 

متاماً عند أول لقاء معهم.

لقد بدأُت هذا اليوم مبهمة تهدف إلى زيادة تعاطفهم مع 
َمشاهد  بعمل  يقوموا  أن  منهم  فطلبت  األحدب،  قضية 
من حياته اليومية قبل أن يقرر أن يذهب للقرية ويتعرض 
وال  والده،  مع  عالقته  طبيعة  نعرف  ال  نحن  للضرب. 
نعرف إن كان يعيش معهم شخص آخر أم ال، وال نعرف 
نفسه  ث  يحدِّ كان  كيف  نعرف  وال  األخرى،  هواياته  عن 

بأمنياته.

تُظهر  للغاية،  وبالفعل، يقوم األطفال بعمل مشاهد ثرية 
وبني  األحدب،  صف  يف  تقف  التي  األم  بني  صراعاً 
شخصية أب متسلط، نرى األحدب ميارس هواياٍت أخرى 
وبني  بينه  دائماً  صداماً  ونرى  الورود،  وزراعة  كاخلبيز 

أبيه، وُجماًل يعبر بها عن أحالمه يف زيارة القرية.

لقد أصبح ماضي األحدب حياً أمامنا اآلن.

أن  أجل  من  عليهم  )التوتر(  الضغط  بزيادة  أبدأ  واآلن 
أضمن تفاعلهم اجلدي يف اخلطوات التالية.

يا  قليل، فاستعدوا  بعد  ما  لهم: ستقابلون شخصاً  أقول 
فرقة الذاكرة، وأرتدي عمامًة على رأسي، ثم أدخل عليهم 

يف دور والد األحدب.

ولدي  »أرجعوا  ابنه:  باسترجاع  األحدب  والد  يطالب 
أنه  على  بدليل  ويطالب  الذاكرة  فريق  يرفض  فوراً!«، 
أبوه فعاًل وليس أحد أفراد القرية، فأخرج لهم منحوتة 

خشبية وأخبرهم أنه ال أحد يعلم عن منحوتات األحدب 
غيري، فأنا الشخص الوحيد الذي شاركه عزلته. يغضب 
هجوم  من  ولدي  إلنقاذ  أتدخل  لم  ألنني  الذاكرة  فريق 
بأنني فعلت ذلك متعمداً، ألنني كنت  القرية، فأُقر  أهل 
أريد لألحدب أن يعرف أن املجتمع ال ميكن أبداً أن يقبل 
الشخص الغريب، وقد فعلت ذلك بدافع حبي لألحدب، 
فريق  غضب  يزداد  باليقني.  وشكه  أوهامه  أقطع  حتى 
الذاكرة ويقولون: »لكن األحدب لم يجرب إال مرة واحدة، 
العيش  يف  حلمه  حتقيق  من  متنعه  أن  حقك  من  وليس 
أوهام،  »هذه  وأقول:  أهاجمهم،  لكنني  الناس«،  وسط 
فرقة  يا  أنتم  حتى  مهما حصل،  أبداً  يتغيرون  ال  الناس 
الذاكرة هاجمتم األحدب وأوسعتموه ضرباً كأهل القرية، 
عندما  أنهم  على  يصرون  لكنهم  أبداً«،  تتغير  ال  الناس 
عرفوا قصة األحدب ساعدوه وتعاطفوا معه! لكن األب 
يرفع مستوى التحدي إلى أقصاه: فهددهم األب أنهم إذا 
لم يسلموه األحدب )ولده(، فإنه سيتخلى عنه هذه املرة 
لألبد، وأنهم سيتحملون مسؤولية أي أذى قد يتعرض له 

إذا قرر العودة مرة أخرى للقرية.

التالي  قرارنا  عن  الذاكرة  فريق  مع  نقاشاً  أديُر  وهكذا 
وتبعاته، هل نحن مستعدون فعاًل لتحمل مسؤولية كهذه؟ 
وملاذا؟ ماذا لو ذهب األحدب للقرية وتعرض لألذى مرة 
حتى  الصحة؟  من  شيئاً  يحمل  األب  كالم  أليس  أخرى؟ 
لو كان املجتمع ميكن أن يتغير، أليس تغيُُّره بطيئاً جداً؟ 
إلى متى سنسمح له باحملاولة؟ أال نخاف أن نتحول نحن 
أيضاً لنسخة من األب ومننع األحدب ونعزله عن املجتمع 
تعمق  التي  التساؤالت  هذه  آخر  إلى  حمايته؟  بغرض 
فهَمهم ملشكلة األحدب، ولكن أيضاً تعمق فهمهم ملشكلتهم 
املركزي:  األحدب  سؤال  نفس  تتضمن  والتي  أيضاً،  هم 
أغراب؟  أشخاٌص  وسطه  يعيش  أن  مجتمع  يرفض  ملاذا 

وهل ميكن للمجتمع أن يقبلهم؟

يتفق  أن  النصائح، فبعد  بتقنية ممر  الدراما  تنتهي هذه 
الفريق على أنه ال بد لألحدب أن يحاول مراراً وتكراراً 
تغيير مجتمعه، يقف األطفال يف صفني، مير بينهما طفل 
يف دور األحدب وهو متوجه إلى القرية للمرة الثانية. يف 
كل خطوة يقف األحدب ليسمع نصيحة أو كلمة تشجيع 
األطفال  ومهمة  مهمتنا،  التالية،  مهمته  أداء  على  تعينه 

أيضاً.. مهمة تغيير املجتمع.
معلم من السودان




