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الخالصة:
تُوِجد  بحيث  وفيرة،  بالتعليم  الدراما  تداخل  مزايا  تبدو 
 ،)Literacy( والكتابة  القراءة  مهارات  لتحسني  فرصاً 
وفرصاً أُخرى لتفسيراٍت متعّددة، وخللق تعاوٍن أكبر وحلٍّ 
الدراما  تلعب  ال  قد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  للمشكالت. 
الدور التحّرري املُرجتى منها. تسعى هذه الورقة، بوحٍي 
من فوكو، إلى الكشف عن املمارسات اخلطابّية املتأّصلة 
يف الدراما مثلما حتدث يف التعليم، حيث تُكشَف عالقات 
ى املواضيع، وتتكّشف االستراتيجّيات، ويتّم  السلطة، وتُعرَّ

تشجيع مقاومة الهيمنة على األيديولوجّية واملنهجّية.

الزّي  يرتدون  وأطفال  بارد،  صباٌح  االثنني،  يوم  صباح 
يجلسون  بترّقب،  متشّنجون  واألبيض،  الكحلّي  املدرسّي 
بجانب اآلنسة موس. حّذرتهم قائلًة: »من يريد أن يلعب 
من  الكثير  لديكم  سيكون  تذّكروا،  اليوم؟  ماكس  دور 

السطور لتقرأوها أمام طلبة الصّف كافة«.

تُلّوح  كان  تفعل،  لم  لورا  يد  لكّن  األيادي،  بعض  تهاوْت 
باستماتٍة لتُلفَت انتباه املعلّمة. »ستيفان، برعَت يف التمثيل 
مِلَا ال تتدّرب على هذه؟«، تبتسُم  يف مسرحّيتنا الصفّية، 
السطور.  بعض  عليها  ُكتبت  ورقًة  صغيراً  طفاًل  وتناول 
تُكمل اآلنسة موس: »تذّكروا، للبقّية أدواٌر مهّمٌة ليلعبوها 

عالقات الّسلطة والدراما في التعليم

المعّلمة وفوكو

ماري ستايسلينجر/ جامعة كاروالينا اجلنوبّية
ترجمة: ملا رباح

بدأت  البرّية!«.  األشياء  ستكونون  جميعاً  أنتم  أيضاً، 
من  أُريد  »لذا  األطفال.  عند  بالصدور  ضئيلٌة  زمجرةٌ 
اجلميع أن يتدّربوا ويصطنعوا وجوهاً ُمخيفة حاالً! جّيد! 
السيد  غرفة  أيضاً؟«.  كوحوٍش  منشي  أن  نستطيع  هل 
يف  طلبته  الساللم.  أعلى  الزاوية  يف  تقع  هولينغزوورث 
مجموعاٍت  ضمن  يجلسون  نضجاً،  أكثر  الثامن  الصّف 
 Lord of the( الذباب  »أمير  رواية  من  فصوٍل  ملناقشة 

.»)flies

»كن أنَت بيغي!«.
»ال يا صاح، أُريد أن أكون جاك هذه املّرة، أريُد أن أكون 

من يصطادك كاخلنزير«.
»من املستحيل أن أكون أنا بيغي!«و ينطلُق صوٌت آخر.

»إّنه مّيٌت يا صاح، أَلْم تقرأ؟«.
»إذاً، ستكون مناسباً للدور«.

»أَتَعلم؟ هذا الكتاب هو األروع على اإلطالق«.

يستمع السيد هولينغزوورث لهذه احملادثة ويبتسم، فمن 
املؤّكد أّن الدراما تُضفي احليوّية على صّفه. يفّكر، يا لها 
تعيُد متثيل  كّل مجموعة  كتاب،  ملراجعة  رائعة  فكرٍة  من 

فصوٍل محّددٍة من النّص.
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تقود  بويل.  السيدة  املمّر هي صفُّ  نهاية  آخر غرفٍة يف 
الصّف: »اجلميع، اسمعوا اآلن«. »أُريدنا جميعاً أن نصعد 
الشريط  ترْون هذا  »ماي فالور«. هل  القارب  على منت 
حدوده،  من  اخلروج  ميكننا  ال  حسناً،  السجادة؟  على 
وإاّل فسنغرق. تأّكدوا من التشّبث بدفاتر يومّياتكم ألّنها 
ستكون جولًة صعبة، وسيكون لديكم الكثير لتكتبوا عنه«.

بروتستانتّية  مالبس  يرتدون  بعضهم  الطلبة،  يصطّف 
منت  على  ليصعدوا  الكرتون،  من  مصنوعة  للسفر، 
القارب. يرتدي اآلخرون، الذين أصبحوا يف القارب )أو 
خشنة.  بحرّية  مالبس  الالصق(،  الشريط  خطوط  بني 
»فلنأخذ أماكننا جميعاً«. يؤّدي طفٌل صغيٌر حتّيًة متمّردًة، 

فيما رقعة قرصان على عينه: »آي آي، كابنت«.

فتربط  وفيرة؛  التعليم  يف  الدراما  تداُخل  مزايا  تبدو 
مجموعٌة كبيرةٌ من األدبّيات الدراما بالتحّسن يف مهارات 
القراءة والكتابة. قّدم فاجنر )1988( للقراء مسحاً شاماًل 
وتاريخّياً يوفر أساساً نظرّياً ومراجعًة بحثّيًة تربط الدراما 
بتطوير مهارات القراءة والكتابة. وناقشت دراسات عدة 
 ,Pellegrini( الشفوّية  للّغة  الدراما  حتسني  ُمتضّمنة 
 ;1985  ,Vail  &  Stewig  ;1983  ,Greco-Snyder  ;1980
Vitz, 1984(؛ أظهر آخرون تأثيرها على القراءة بالتحديد 
 ,Jacob  &  Isenberg  ;1984  ,Galda  ;1980  ,Pellegrini(
اهتمامهم  آخرون  رّكز  حني  يف  1982(؛   ,Jacob  ;1983
Pel- الكتابة  على  الدراما  بتأثير  يتعلّق  فيما  )االنتقائّي 

.)legrini, 1980; Wagner, 1986

هي  التعليم  يف  الدراما  حلضور  متصّورةٌ  أُخرى  مّيزةٌ 
إتاحتها الفرصة لتفسيراٍت متعّددٍة للنّص، ووجهات نظٍر 
ويتعاطفون  أكثر،  الطلبة  يفهم  الدراما،  بفضل  متعّددة. 
األجساد،  تنغمس  املالحظة.  على  قدرتهم  وتعظم  أكثر، 
وترتقي احلواس، وبالتالي يصبح لدى الطلبة أفكار أكثر، 
وآراء أكثر. تخّيلوا التفسيرات احمُلتَملة؛ إذ يرّحب املعلّمون 

التحّرريون والبنيويون بهذا التنّوع يف وجهات النظر.

الفهِم  خنق  كيفّية  إلى  والنّقاد  العلماء  من  العديُد  أشار 
احلالّية  التعليمّية  البنية  خالل  من  املتعددة  للحقائق 
والتقييم  املوكلة،  الدراسّية  والكتب  اخلطّية  املناهج  ذات 
التقليدي، واالختبارات املعيارّية. على خالف تلك الصفوف 
الدراسّية، سوف تسمح لهم صفوفهم -أي العلماء والنّقاد- 

 Gardner, 1991; Rose,( بالعديد من األصوات واألفكار
.)1989; Witherall & Noddings, 1991

التعاون  روح  زيادة  إلى  يؤّدي  أن  الدراما  بدمج  يجدر 
واملمثل  املسرحّي  املؤلف  يعمل  كما  متاماً  التعليم.  يف 
الطلبة  يتعاون  قد  معاً،  املسرح  ومدير  واملصّمم  واملخرج 
اجلميع  يصبح  معلّميهم. سوف  ومع  البعض  بعضهم  مع 
توفر  أن  ميكن  كما  املزيد،  ملعرفة  سعياً  متكاتفني، 
أوغوستو  وّظف  املشكالت.  حلّل  متعّددًة  فرصاً  الدراما 
حّل  من  الشكل  هذا  مبثل  الدراما   )1974/1989( بوال 
والدكتاتوريات  العسكرية  االنقالبات  وسط  املشكالت 
أعطى مسرُح  الستينيات.  منتصف  البرازيل  القاسية يف 
للمشاكل  حلوٍل  الستكشاف  للمشاهدين  الفرصَة  منتداه 
بالّسلطة  الطلبة  يتمّتع  الدراما،  خالل  من  اجلماعّية. 
وللفعل.  اخليارات،  ولتحديد  الظروف،  لتفسير  نفسها 
هم ليسوا متلّقني سلبيني للمعرفة، بل يصبحون مشاركني 
بهم  اخلاصة  التفاهمات  توليد  على  قادرين  نشيطني 
يُسمح  الدراما؛  من  مبساعدٍة  وسّنها.  عليها  والتفاوض 
التربوّي  احلوار  يف  الدخول  على  تشجيعهم  ويتّم  لهم، 

والتعبير عن أفكارهم بصوٍت حرٍّ وأصيل.

نظراً لألسباب املذكورة أعاله ولغيرها التي لم تُذكر، قد 
بتركيزها  فهي  سياسّية،  كقّوٍة  الدراما  على  التعّرف  يتّم 
اجلمعّي،  واالنخراط  املعنى،  وبناء  النشط،  التعلّم  على 
تصبح  األوجه؛  متعّددة  والتفسيرات  املشكالت،  وحّل 
سياسّية، بحيث تسمح الدراما للطلبة بأن يعيدوا التفكير 
يف العالم من حولهم ومبوقعهم فيه )Apple, 1990(، ومن 
املؤكد أّن ذلك نشاط سياسّي، ألّن الدراما مُتسي وسيلًة 
بهما.  واالحتفاء  والعقل  اجلسد  حترير  خاللها  من  يتم 
اكتساب  التعلم ال عن طريق  املتعلّمون يف عملّية  »يدخل 
احلقائق، بل ببناء واقعهم ضمن عملّية تبادٍل اجتماعيٍّ مع 
الدراما  )Wallerstein, 1987, p. 34(. تصبح  اآلخرين« 
سياسّية، ألّنها توّفر توازناً للقوى يف التعليم، وعلى الرغم 
ذات  الدراسّية  املناهج  يعتبر  من  أّول  لسُت  أّنني  من 
 Dyson, 1992; hooks,( سياسّي  أو  تطبيقّي  متوضٍع 
دراسة  يف  أكثر  أتعمق  أن  أوّد   ،)1994; Phelan, 1993

حالة الدراما يف التعليم اليوم.

بالكثير  مديٌن  التحليل  لهذا  النظرّي  اإلطار  أّن  حني  يف 
والكتابة  القراءة  مهارات  مجال  يعملون يف  الذين  لهؤالء 
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والدراما، فإنني أعتزم استكشاف أعمال فوكو وتسليطها 
الضوء على جتربة املناهج هذه. سيتم تفّحص الدراما عن 
الكشف عن  قبل  ولكن،  القوة.  منظور عالقات  من  كثٍب 

مثل هذه العالقات، يجب توضيح تعريٍف للقوة.

هي  إمّنا  ا،  حّقً مّنا  أيٌّ  ميتلكه  شيًئا  ليست  السلطة  إّن 
مُتاَرس وتُفرض على األشياء. تتجلى السلطة عبر األفعال 
 Dreyfus & Rainbow,( أو االستراتيجيات أو التكتيكات
1983(. عندما تختار اآلنسة موس ستيفان لقيادة الصّف 
يف العرض األدائّي، فإّنها متارس السلطة. بكلمة واحدة 
»ستيفان« ميكنها تغيير أفعال الصّف. سوف يتكلّم شخص 
فحسب.  زمجرًة  يُصدروا  أن  لآلخرين  وميكن  واحد، 
وستيفان  الفرد  من  كلٍّ  بني  العالقات  الفعل  هذا  يُظهر 
واملجموعة، أي زمالءه يف الصّف املقّدر لهم أن يلعبوا دوَر 
الوحوش املخيفة. يتم مترير السلطة غالباً بواسطة أدواٍت 

خارجّية، واآلنسة موس، يف هذه احلالة، قوة خارجّية.

باستخدام الضمير »أنتم« لإلشارة إلى طلبتها/الوحوش، 
اللّعب معهم بنفسها، وهي  تنوي  أّنها ال  إلى  فإنها تشير 
خارج موقع املؤّدين. هذا املجال الذي يتم فيه منح السلطة 
كـ«خطاب«  إليه  سأُشير  منها،  اآلخرين  وحرمان  للبعض 
للتقييد،  إّن هذا اخلطاب وسيلة   .)Schaafsma, 1998(
بالدعم  ويستثمُر  واإلقصاء،  التضمني  بقواعد  يسترشد 
والسياسّية  االجتماعّية  باملمارسات  ويرتبط  املؤسسّي، 
واإلدارّية. ملاذا ال يُسمح ِللُورا بالقراءة؟ هل إبداعها غير 
»عنٍف«  اخلطابات مبثابة  هذه  كّل  فوكو  يرى  قد  مقّيد؟ 

.)Schaafsma, 1998( جتاه الناس، كما ورد يف

أنصار  يُبديها  التي  احلسنة  النوايا  جميع  إلى  فبالنظر 
املقصود  والتعلّمّي  التحّررّي  الدور  تلعب  الدراما، هي ال 
منها. بوحٍي من فوكو، تسعى هذه الورقة إلى الكشف عن 
املمارسات اخلطابّية املتأّصلة يف الدراما كما حتدث يف 
املواضيع،  وستُعّرى  السلطة،  عالقات  ستُكَشف  التعليم. 
مقاومة  تشجيع  يتّم  سوف  االستراتيجّيات،  وتتكّشف 
الهيمنة على األيديولوجّية واملنهجّية، وسيتم توفير صيٍغ 
حتّررية للتيسير. أّدى اجلهل املسبق للظروف املطّردة إلى 
االعتقاد أّن مزايا الدراما قد تطّورت يف التعليم، والوضع 
احلالي للدراما هو األفضل -أي أّن أفعال اآلنسة موس 
والسيد هولينغزوورث والسيد بويل هي أمٌر يستحق الثناء 
نكتشف  قد  فوكو،  بالنظر عبر عدسة  ولكن،  واحملاكاة- 

أّنها ال تستحق ذلك فعاًل.

فضح العالقات بني السلطة والدراما
إلى ماذا أُشير بالضبط حني أحتدث عن الدراما يف التعليم؟ 
هل هي دراما الطفولة، أم مسرح األطفال، الدراما اخلالقة، 
مسرح الشباب، الدراما التنموية، املسرح االرجتالّي، أم هي 
وولف،  من  الثنائّي  التصنيف  نظام  حسب  احلكاية؟  سرد 
الدراما إلى نوعنْي:  وإدمنستون وإنكيسو )1997(، تُصنف 

دراما يف مركز النّص، وأُخرى على حواّفه.

الدراما في مركز النّص كخطا	
كما ُذكر سابقاً، يُفترض أّن الدراما جتلب محتوى حتررّياً 
إلى التعليم. لكن، كي يحدث ذلك، يجب تقدميها بطريقٍة 
حتررّية. تسمح األدَرمة يف مركز النّص بالقليل من ذلك. 
تضع الدراما يف هذا الشكل قطعًة مكتوبًة من األدب أو 
 Where( كتاب  مثل  املسرح،  وسط  يف  موسيقّياً  مقطعاً 
كّل   .)Lord of the flies( أو   )the wild things are
نشاط الطلبة يتركز حول النص الفعلّي، وتبقى الفضيلة 
 McCaslin,( األوقات  جميع  يف  العمل،  هي  األساسّية 
1990(. لنتذّكر األنشطة يف غرفة السيد هولينغزوورث؛ 
الفصول  يتجمع طلبته حول روايٍة يف محاولٍة السترجاع 
وتقدميها بشكلها احلريّف إلى بقّية طلبٍة من الصّف -وهو 
مثاٌل ممتاٌز لألدرمة يف مركز النّص. هي غالباً ما تُسمى 
الدراما القصصّية أو مسرح القارئ، وعادًة ما يتم توزيع 

األدوار أو إعادة صياغتها خالل هذه العملية.

دور  ويبقى  النّص،  يبقون صادقني جتاه  الطلبة  أّن  األهّم 
قد  أّنه  وبينما  خارجّياً.  النموذجّية-  احلالِة  -يف  املعلّم 
يدخل يف عالم الدراما اخلاّص بالطلبة، فإّن املعلمني الذين 
ميارسون الدراما يف مركز النّص نادراً ما يختارون القيام 

بذلك، مفّضلني وضع أنفسهم يف موقِع سلطٍة أعلى.

يتجّول بني  أن  السيد هولينغزوورث  الحظوا كيف يختار 
يقوم  واملنتجني، حيث  املشغولني  األطفال  مجموعاته من 
مبسح أعمالهم بدالً من االنضمام إلى املرح معهم بعالقٍة 
متساويٍة يف السلطة. يعتبر فوكو أُسلوب املعلّم يف املراقبة 
وسيلًة لألحكام الهرمّية وممارسًة غير ضرورّيٍة للسلطة.

على  صارمًة  بنيًة  يُطّبق  هولينغزوورث  السيد  أن  ومبا 
ميارس  فإّنه  طلبته،  بها  يقوم  التي  الدرامّية  األعمال 
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التي استُخدمت يف  املمارسات  أدرج فوكو  السلطة. وقد 
 ،)Fink-Eitel, 1988/1992( التحكم باخلطاب، كما ورد يف
مركز  يف  األدَرمة  يف  واضحتان  ممارستان  بينها  ومن 
ي اآلنسة موس والسيد هولينغزوورث،  النّص، أو يف صفَّ

وهما اإلقصاء واحلظر.

على  ويُحَظر  عاٍل،  بصوٍت  القراءة  عن  لورا  إقصاء  يتّم 
الهيمنة  آلّيات  تستحضُر  الذاتّي.  التفسير  املجموعات 
لطة، وقد تتضمن أعمااًل قمعّيًة أُخرى- لعبَة عالقات السُّ

مبهارات  عالقتها  ضمن   )1983/1970( فريري  حّددها 
»فّرق  ومبدأ  التالعب  أيضاً  تشمُل  والكتابة-  القراءة 
تَُسد«. ميكن مالحظة تلك األعمال القمعّية يف تصّرفات 
املعلَّمنْي، بحيث يتّم عزل الطلبة بجهٍد واٍع للحفاظ على 
قبل  من  بالطلبة  التالعب  يتّم  كما  »امُلضطِهد«،  حالة 
املعلَّمنْي ليتوافقوا مع أهداف الصّف اخلاصة بهما. يف كّل 
احلاالت، هي سلطٌة على األجساد، فيتّم إخضاع الطلبة 
-دون أن يُدركوا ذلك- إلرادة السلطة. يسّن املعلّمون الذين 
لطة يف  يقومون باألدَرمة يف مركز النص استراتيجياِت السُّ
صفوفهم، إّنهم ميارسون احلكم بطرٍق تعيق حرية طلبتهم؛ 

احلرية التي يحتاجونها ملمارسة الذكاء النقدّي.

إّن مزايا الدراما املفترضة -مهارات قراءٍة وكتابة ُمحّسنة، 
تصل  املشكالت-  حّل  متزايد،  تعاون  متعّددة،  تفسيرات 
الدراما  توّفر  القيود.  املعلّمون  يسّن  حني  األدنى  حّدها 
عندما تُطبَّق دون قيود وسيلًة لتحرير الذات من الذات، 

ولكن عندما يتم التحكم بالذات عن طريق النّص، ميكن 
مشاركة عدٍد أقل من األفكار واخلبرات أو استكشافها. 
إّنه فيجوتسكي )1968( الذي ربط اللّغة بالفكر والشعور، 
باللّغة عبَر وسائل خارجية، ينطبق  التحكم  يتّم  إذ مثلما 

احلال ذاته على التفكير والشعور.

وبدالً من استكشاف طرٍق بديلٍة للتفكير والشعور بالعالم، 
ي اآلنسة موس والسيد هولينغزوورث  فإّن الطلبة يف صفَّ
محدودون مبا يقّدمه النص. بالطبع من الضرورّي، أيضاً، 
استكشاف مشاركة املضطَهدين يف هيمنتهم، ألنهم يلعبون 
دوراً هنا كذلك. ملاذا لم يتحّدث الطلبة من قبل يف املواقف 
يف  لألدرمة  خاطٍر  طيب  عن  يخضعون  ملاذا  الدرامّية؟ 
مركز النّص فحسب؟ رمبا »بسبب متاثلهم مع املُضطِهد 
-يف هذه احلالة معلّمهم- فهم ليس لديهم وعٌي بأنفسهم 
)فريري،  مضَطَهدة«  طبقٍة  يف  كأعضاٍء  أو  كأشخاٍص 
التعليمية  باملمارسات  ومقارنًة   .)30 ص   :1983/1970
التقليدّية التي يتبعها املعلّمون اآلخرون، قد يعتقد هؤالء 
طْوعاً  يخضعون  رمبا  بالفعل.  حتّرروا  قد  أنهم  الطلبة 
ألّنهم متخّوفون من احلرّية، فمع احلرية يأتي حكٌم ذاتّي 

.)Freire, 1970/1998( ومسؤولّية

إّن األدَرمة يف مركز النّص ممارسٌة أسهل بالنسبة للطلبة، 
تُقرأ  أن  فقط  ويجب  بنفسه،  للتفكير  مضطٌر  أحد  فال 
السطور، وعلى األفعال أن تُتبع. يتكّيف كّل الطلبة مع بنية 

الهيمنة هذه.

من إحدى فعاليات "املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي"، 2019.
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الدراما على حواف النّص كخطا	
الدراما  تتطلب  ال  النّص،  مركز  الدراما يف  على عكس 
أّن  من  الرغم  على  فعلّياً،  نّص  أّي  النص  حواف  على 
)غرض(   »Prop« أّنها  على  كثيراً  تُستخدم  قد  القصة 
للسرد. أستخدم مصطلح »prop« ألصف القّصة ألّنها 
إضافة اختيارية، وليست شرطاً للدراما. غالباً ما تكون 
الكلمات مبثابة ُمحّفٍز يبدأ من خالله املعلمون والطلبة 
توفر  قد  احملتملة.  املواقف  وتفعيل  األسئلة  بطرح 
النصوص خيوطاً ُموّحدًة تربط الطلبة بإمكاناٍت ُمتعددٍة 
ودرامّيٍة يف املناهج الدراسية. هل تتذكرون كيف يشّكل 
طلبة السيدة بويل الرحلة على منت »ماي فالور«؟ على 
Of Plymouth Planta- من  املقتطفات  أّن  من  »الرغم 
رحلٍة  يف  يشرعون  الطلبة  فإّن  أساساً،  أّمنت   »tion

جديدٍة من صنعهم.

ميكن للدراما على احلواف أن تكون ساريًة يف مجموعٍة 
متنوعٍة من األشكال. ُصّنفت على أّنها: »دراما يف التعليم« 
 ،)Bolton, 1979; Heathcote, 1984( تعليمّية«  و»دراما 
و»دراما القصة« )Booth, 1985, 1994, 1995(، و»مسرح 
سردّي« )Edmiston, Encisco, & King, 1987(، ودراما 
تتجلّى  قد  )O’Neill, 1991; O’Toole, 1992(؛  تكّونّية 

الدراما على حافة النّص يف خبراٍت تعلّمّيٍة عدة.

 Dramatic/الدرامّي اللعب  لتعريف  طريقة  أفضل  إّن 
Play هي اللّعب التلقائي واخليالّي لألطفال الصغار. 
هل  وهمي؟  صديق  مع  األسرار  مشاركة  تتذكرون  هل 
على  للقبض  محاولٍة  يف  معصماك  تقاطَع  أن  سبق 
التحّوالت  )Wonder Woman(؟  لعب  عند  الرصاص 
شائعٌة خالل هذا النوع من الدراما. قد يحّول األطفال 
حتى  أو  أفعالهم  أو  معلّمهم  أو  زمالءهم  أو  ذواتهم 
 Fein, 1981; Garvey &( األغراض إلى هيئاٍت أُخرى
Kramer, 1989(. العادي يصبح خارقاً للعادة، فيما يعاُد 
تنظيماً  أكثر  هي  االرجتالّية  الدراما  إّن  الهوّيات،  خلق 
يقود شخٌص  الدرامّي. عادًة،  اللّعب  قلياًل من نظيرها 
واحٌد االرجتال، وهو من يقّدم مصدر التحفيز للمخّيلة، 
ما يتضّمن لعب األطفال اجتاهاً مماثاًل  يف حني نادراً 
من  شيوعاً  أكثر  شكالن  هناك   .)Pinciotti, 1993(
غيرهما ضمن أشكال االرجتال يف مجال التعليم، هما: 
القصة الدرامّية، والدراما التي تأخذ منحى ثيمٍة معّينة 

.)Wagner, 1990(

يف كلتا احلالتني يستخدم املعلّمون السرد كنقطة انطالٍق 
يف محاولٍة الستكشاف جوانب القصة، ال سيما معانيها 
الضمنّية بعمٍق أكبر، وذلك يشبه ممارسة السيدة بويل. 
إّن الدراما اإلبداعّية هي شكٌل منظٌم من التعلّم الدرامّي، 
لكّنها  االرجتالية،  الدراما  غرار  على  ما،  قائٌد  ويوجهها 
الدراما  تُشّدد  مبوضوعها.  يتعلّق  فيما  تعقيداً  أكثر 
وغير  )احلقيقّية  وخبرتهم  الطلبة  خيال  على  اإلبداعّية 
وتوسيعه،  الدرامّي  اللّعب  تفصيل  من خالل  احلقيقّية(، 
التفاهم  تعزيز  على  ذاته  الوقت  يف  الطلبة  يعمل  فيما 
واالحترام جتاه ُمجريات عملّية الفّن املسرحي ومنتجاته 

.)Pinciotti, 1993(

عوضاً عن سرٍد يُقّدم حافزاً لالرجتال، ميكن لواقع الطالب 
و/أو خياله قيادة زمالئه يف االستكشاف، كما يُتوّقع أن 
يزداد الوعي واالهتمام بالبنى واألعراف املسرحّية. وبينما 
أشكاُل األدَرمة على حافة النص -وحريتها يف االختالف 
يف  األدرمة  من  حتّررّيًة  أكثر  محتوى  هي  القصة-  عن 
ِقبل  من  التحّرري  ّن  السَّ على  تعتمد  فإّنها  النص،  مركز 
املعلم أيضاً. هل ميكن اعتبار معامالت السيدة بويل مع 
طلبتها مثَل معامالت اآلنسة موس والسيد هولينغزوورث؟ 
أم هل تبدو أكثر حتّرراً يف َسّنها؟ ما هي استراتيجيات 
القوة التي تكمن يف نواياها احلسنة؟ هل هي أيضاً متارس 
السلطة بطريقٍة حتّد من التفكير اإلبداعّي والنقدّي ملن 

جتاهر بأّنها تكترث بأمرهم؟

مييُل املعلّمون الذين يتبّنون الدراما يف املركز إلى البقاء 
يف املواقع اخلارجّية للحكم، فيما كثيراً ما يختار املعلّمون 
إلى  الدخوَل  النّص  حافة  على  الدراما  يعتنقون  الذين 
منت  على  يسافرون  بويل،  السيدة  مثل  الدراما.  عالم 
يُّتخذ  أن  يجب  فقط،  عندها  طلبتهم.  مع  فالور«  »ماي 
لطلبته  بالنسبة  سلطوّياً  موقعاً  املعلم  يبني  آخر.  خياٌر 
 Morgan &( أقّل منهم  أو  يُساويهم  أو  أعلى منهم  -أي 
Saxton, 1987(. حّدد مورجان وساكستون )1988( تسعة 
يحوزون  التي  املستويات  تنوُّع  على  للمعلّمني  عامة  أدواٍر 
عليها من السلطة؛ هناك دور السلطة احلاكمة، والرتبة 
الثانية يف القيادة )الرجل الثاني(، وواحٌد من املجموعة، 
والعاجز املغلوب على أمره، والسلطة املعاِرضة للمجموعة، 
الفعل،  خارج  والسلطة  واملُتغيِّب،  الشيطان،  ومحامي 
الذين  املعلمني  هؤالء  أّن  احملزن  من  الهامشّي.  والدور 
يختارون الصعود على منت السفينة غالباً ما يفعلون ذلك 
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لطة احلاكمة. بصفتهم »الكابنت«؛ السُّ

ال يقتصر دور املعلمني على الدور املختار، بل يستمّرون 
أيضاً يف فرض سلطتهم طوال فترة تطبيق الدراما عبر 
بويل، بصفتها  السيدة  الدور. تخّيلوا كيف تستطيع  ذاك 
إلرادتها.  وإخضاعها  األجساد  على  السيطرة  القبطان، 
بل يف  املمارسة؛  هذه  يف  الباحثون خطباً  يجد  ما  نادراً 
الواقع، غالباً ما يرْون تدّخل املدرسني ضرورّياً للنمو التام 
أن  أيضاً،  علينا،  يجب  رمبا   .)Pinciotti, 1993( للطفل 
نُفكر يف حقيقة أّننا قد نُعرقل التفكير النقدّي لدى الطلبة 
القراءة  مهارات  حتسني  على  -بقدرتهم  فيه  ونتدخل 
والتعاون بنجاٍح  ُمتعددة،  والكتابة، واستكشاف تفسيراٍت 
من  الكثير  خالل  من  املشكالت-  حّل  يف  والشروع  معاً، 
فقدان  من  خائفني  التربوّيون  يكون  قد  املستمّر.  احلكم 
احلافة،  على  الدراما  مع  تأتي  أن  ميكن  التي  السلطة 
ففي موقٍع سلطويٍّ »ُمساٍو« أو »أدنى من«، نادراً ما يكون 

املعلّمون هم أصحاب املعرفة.

يكونوا  أن  يجب  املجموعة«،  من  »واحداً  وباعتبارهم 
يُوفرون  قد  ومتقّبلني.  ومتعاونني  ومرنني  متواضعني 
السيدة  )مثل  احلكم  أو  التوّجه  ال  فحسب،  االحتماالت 
أن  يجب  اجلوهر،  حيث  من  قبولها.  يجب  التي  بويل( 
يقبلوا ذلك الدور التحّرري والبنَّاء، ذاك الذي يدعو إلى 
وحّل  التعاونّي،  واالنخراط  املعنى،  وبناء  النشط،  التعلم 
املشحون  الدور  ذاك  املتعددة؛  والتفسيرات  املشكالت، 

سياسياً الذي يُفترض أّنهم يلعبونه يف املقام األول.

على  تعتمد  أن  النّص  حواف  على  األدَرمة  من  يُقصد 
لغة  على  اعتمادها  من  أكثر  الدراما،  داخل  هم  َمن  لغة 
اآلخرين، وأن تكون وسيلًة لتمكني أصواٍت وأفكاٍر جديدة 
واالحتفاء بها، مع انتقال السيطرة من املعلّمني والنصوص 
أثناء  معاً  املعاني  يخلقون  الذين  واملعلّمني  الطلبة  إلى 
الفرصة  تُتاح  أن  يجب  وحوارهم.  وأدَرمتهم  تفسيرهم 
بالعالم  والشعور  للتفكير  بديلٍة  طرٍق  للطلبة الستكشاف 
تُعطى  احملدودة.  غير  احتماالته  على  انكشافهم  أثناء 
وتقّدر  اخلبرات،  على  التعّرف  ويتّم  للحيوات،  الشرعّية 

قيمة الكالم، وتُصّدق املعرفة.

بشأن  جادلت  قد   )1984( هيثكوت  أّن  من  الرغم  وعلى 
ل الراشدين، فقد صّرحت، أيضاً، أّنه »عندما يتعلق  تدخُّ

هي  الطفل  نظر  وجهة  فإن  األفكار،  بتفسيرات  األمر 
قد  املقابل  ويف  نظر،  وجهة  يقّدمون  فاألطفال  املهّمة... 
كيف  أتساءل:  أنا   .)85 )ص  أُخرى«  واحدًة  املعلم  يقّدم 
لهذا احلوار التربوّي املزعوم أن يحدث إذا كان املعلّمون 

يتحدثون أكثر من الالزم، ومن عٍل؟

على  الدراما  يف  واضحٌة  السلطة  على  الصراعات  إّن 
احلافة، تظهر أثناء احلوارات بني املعلمني والطلبة، وبني 
الطلبة أنفسهم. وعلى األرجح، يرجع ذلك إلى عدم وجود 
التساوي يف العالقات. تعتمد الدراما على التدفق املتبادل 
بشكٍل  موزعٌة  السلطة  فإّن  احلظ،  ولسوء  لالتصال، 
التعليمّية ويف كثيٍر من  البنى  العديد من  غير متساٍو يف 
املستحيل  من  يكون  يكاد  وبالتالي،  الدرامية.  العالقات 
واألخذ  العطاء  فيه  تواصليٍّ  حقيقيٍّ  حواٍر  إلى  الوصول 

على قدم املساواة.

وقد أوضح كلٌّ من إلساسر وجون شتاينر )1987( حتليل 
فريري ملوقٍف ُمشابه: »يتطلّب التواصل احلقيقي املساواة 
بني املتحّدثني، وهذا غالباً ما يتطلب تغييراً يف العالقات 
املستمرة  47(. ضمن جهودي  احلالية« )ص  االجتماعية 
دور  أذكر  أن  إال  الهيمنة هذا، ال يسعني  لكشف خطاب 
ليسوا  فاملعلّمون  مجدداً،  إخضاعهم  يف  املُضطَهدين 
كذلك  بل  السلطة،  بأدوار  بالتالعب  الوحيدين  املذنبني 

األطفال عندما يتصرفون مع بعضهم البعض.

لعبها  من  لورا لعب دور ماكس باستماتٍة بدالً  ملاذا تريد 
الذي  الشخص  تكون ذاك  أن  تريد  إنها  برّي؟  دور شيٍء 
يقف أمام طلبة الصّف ليتحكم بتصّرفات املجموعة. كم 
واحداً مّنا سيكون راضياً إذا مت تقليل دوره إلى الزمجرة 
واملشي؟ احلاجة إلى السلطة والسيطرة ليست حصراً على 
البالغني. غالباً ما يعمل األطفال على تخليد استراتيجية 
أدواٍر  ألداء  اآلخرين  تفويض  خالل  من  هذه  السلطة 
ثانوية. يُصّر طفٌل يف فصل السيد هولينغزوورث بقوله: 
»ُكن أنَت بيغي«. يساهم الطلبة يف التوزيع غير املتساوي 
للقوة، فيما يُرغمون اآلخرين على اخلضوع: »إًذا، ستكون 
عندما  مواضيع  الطلبة  يصبح  )بيغي(!«.  للدور  مناسباً 
واالعتماد  السيطرة  طريق  عن  آخر  لشخٍص  يخضعون 
ينصاعون  الذين  الطلبة  إّن   .)Schaafsma, 1998( عليه 
االعتراف  كرسّي  يف  باجللوس  أشبه  ملمارساٍت  طوعاً 
الدراما على احلافة- قد يصبحون  التي تشجعها  -تلك 
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املشاركة  فرصة  أّن  من  الرغم  وعلى  أيضاً.  مقهورين 
للغاية بسبب عدم املساواة يف عالقات  الفردّية محدودةٌ 
السلطة، فإن بعض الطلبة قد يتمّردون، ويحاولون تبادل 

اخلبرات الشخصية وارجتال اخلياالت.

قد يقاوم فتى يافٌع يرتدي رقعة قرصان ووميضاً متمّرداً 
باجتاهه  فالور«  »ماي  قيادة  ويحاول  الكابنت،  أوامر 
اخلاص، إذا قاطع مجريات قصة السيدة بويل واختار أن 
يستخلص جتاربه اخلاصة وخياالته، فإن جسده وأفكاره 
مكشوفان لآلخرين وتخضع لهم. هو يوفر ملعلّمته وزمالئه 

فرصًة الستغالله والتحّكم فيه.

وقد كتب فوكو )1982( يف مناقشته السلطة الرعوّية عن 
»شكل من أشكال السلطة ال ميكن ممارسته دون معرفة 
أرواحهم،  استكشاف  ودون  الناس،  أذهان  داخل  هو  ما 
ودون جعلهم يفصحون عن أسرارهم األعمق. إنه ينطوي 
 .)214 )ص  توجيهه«  على  والقدرة  بالوعي  معرفٍة  على 
فهو  أسراره،  يشارك  والثورّي  املقاوم  القرصان  كان  إذا 
اآلن حتت رحمة اآلخرين، ألّنهم ميتلكون املعرفة اخلاّصة 
ميتلك  إذ  املتساوي،  احلوار  فرصة  ضاعت  لقد  بوعيه. 
اآلخرون اآلن املعرفة املتعلقة مبشاعره وشغفه، فبحوزتهم 
السلطة. ميكن  تكتيٌك آخر ميكن من خالله فرض  اآلن 
اختاروا  إذا  والزمالء،  املعلّمني  ِقبل  من  الطلبة  إخضاع 

ذلك، من خالل آليات االستغالل هذه.

بمسؤولية  متعّلقٌة  مسألٌة  هي  هل 
المعّلم؟

أّن  أجد  فإنني  بالتعليم،  الدراما  تنسُج  معلّمة  بصفتي 
إزعاج.  مجّرد  من  أكثر  هذه  اخلفّية  السلطة  عالقات 
تُربكني املفارقات والتناقضات الكامنة يف كلٍّ من خطابَي 
الدراما يف املركز والدراما على احلافة، فبينما ميتلك كّل 
لتلبية مزايا الدراما، فإّن املعلّمني  شكٍل فيهما اإلمكانّية 
الطلبة  يقاوم  ما  ونادراً  السلطة،  يفرضون  ما  غالباً 

اخلطاب.

الدراما  وأّن  سياسّي،  التعليم  أّن  اّدعيُت  البداية،  يف 
-كعنصٍر من عناصر التعليم- هي أيضاً سياسّية، ونتيجًة 
يف  السلطة  الستراتيجيات  جديٍد  ووعٍي  االدعاء  لهذا 
التي  بالسياسة  للتشكيك  حان  قد  الوقت  فإّن  اللّعب، 
هل  نعارض؟  وملاذا  نؤّيد؟  ملاذا  التعليم.  يف  سّنها  يجري 
دورنا يتمّثل يف عدم التشكيك بالظلم واالضطهاد بجميع 
التعليم  »يعمل   :)1983/1970( فريري  قال  كما  أشكاله؟ 
إّما كأداٍة لتسهيل اندماج اجليل األصغر يف منطق النظام 
احلالي، وحتقيق التوافق معه، أو يصبح -التعليم- ممارسَة 
احلرّية، أي وسيلًة ليتعامل الرجال والنساء بشكٍل نقديٍّ 
وإبداعّي، ويكتشفوا كيفّية املشاركة يف حتّول عاملهم« )ص 
القوى  التعليم  للدراما يف  التحليل  هذا  يتحّدى  قد   .)15
سلبيني  والطلبة  املعلّمني  تُبقي  التي  القائمة  االجتماعّية 

يف الصّف.

من إحدى فعاليات "املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي"، 2019.
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هناك سعٌة وقدرةٌ على مقاومة الهيمنة وخلق الذات داخل 
 Schaafsma,( البشر، أو إلعادة اخللق والبعث من جديد
معارضة  استراتيجية  هو  إذاً،   ، ضروريٌّ هو  ما   .)1998
تتمظهر  أن  ميكن  السلطة.  آثار  ملواجهة  توظيفها  ميكن 
ضّد  كنضاالٍت  أشكال:  ثالثة  يف  السلطوّية  الصراعات 
 Dreyfus( الهيمنة، واالستغالل، وما يقّيد الفرد بالذات
توفير  الدراما  تستطيع  حني  يف   ،)& Rainbow, 1983
و/أو  الّسلطة  مؤسسات  ضّد  النضال  لتعزيز  وسيلٍة 

اجلماعات التي تستحوذ عليها، حسب ما أثبت بوال.

ولكن، يف مجال التعليم، غالباً ما تصبح الدراما مجرد آليٍة 
أُخرى للهيمنة؛ إال أّن الوعي اجلديد باالستغالل ميكن أن 
يُحّصن استراتيجيًة للمعارضة. قد تبدأ معركٌة مع الذات 
ألّن  الذات،  مع  الفرد  يربط  ما  الكفاح ضد  -من خالل 
األخيرة هي التي تدخل يف احلوار وتناضل ضد تقنيات 
االجتماعي  النظام  ضّد  نضاالً  املعركة  ستكون  السلطة، 
الذي تغّذيه السلطة ويجتاح جوانب التعليم، وضّد أشكال 
االستغالل التي يتعرض لها الطلبة كجزٍء من ذاك النظام.

ومع ذلك، فإّن الذات تقع ضمن أنظمة معرفة السلطة، 
الوعي  أّن  إال  الذوات،  األنظمة  تلك  فّسرت  ولطاملا 
لطة يوّفر فرصًة ملقاومة تفسيرات اآلخرين  اجلديد بالسُّ
ومعرفتهم. قد تتوقف اآلنسة موس والسيد هولينغزوورث 
والسيدة بويل عن تصديق ما يقوله اآلخرون لهم. إّنهم ال 
ميارسون التعلّم التحّرري، وأفعالهم ليست مبثابة متكني. 
هناك حاجٌة للحوار النقدّي والتحّررّي مع الذوات، ومن 
املُلّح التأمل النقدّي يف حضور اخلطاب وممارسة السلطة.

ميكن للمعلّمني والطلبة احلصول على »اإلرادة للحقيقة« 
عبَر  فقط  يتّم  وذلك  باستمرار،  الذات  فحص  وإعادة 
ف على أدواٍر قمعّيٍة يف التطبيق احلالّي  احلوار. قد نتعرَّ
للدراما يف التعليم ونتحمل مسؤوليتها، وعندئٍذ قد تنبثق 
عالقٌة جديدة، وهي عالقة الطلبة-املعلّمني مع املعلّمني-
االستمتاع  حينها  وميكن   ،)Freire, 1970/1983( الطلبة 
والكتابة  القراءة  مهارات  أي حتسني  الدراما،  مزايا  بكّل 
والتفسيرات املتعددة وزيادة التعاون وحّل املشكالت. إّنه 
إدراٌك جديد، إذاً ستتبعه مسؤولية، كما يجدر بالعمل أن 

يتبَع احلوار.

أُحّب  الدراسّي اخلاص، عنى ذلك ممارسة ما  يف صّفي 

 Drama on( املُطلق سراحها«  »الدراما  هزاًل:  أسّميه  أن 
يحاول  )أو عدمه(  الدرامّي  الشكل  إن هذا   .)the loose
إدخال محتوى حتررّي وممارسة حتّررية إلى التعليم دون 
أن يُعيقه حكم املعلّمني، ودون أن تُنّظمه احلقيقة النّصية، 
ودون أن يُعرقله تقييد اخلطاب. يف األجواء التعاونّية، يتّم 
مع  املشكالت  وحّل  املواقف  تفسير  على  الطلبة  تشجيع 
بعضهم البعض. إّنها محاولة إحدى املعلّمات لتحّدي القوى 
الذي  املُضطِهد،  الوعي  ضّد  معركٍة  وخوض  االجتماعّية 
يتجّسد يف مؤّسسات السلطة االجتماعية. اخليار لنا. إّما 

لطة، أو نقّدم البدائل. أن نستمّر يف اإلمساك بزمام السُّ

الزّي  يرتدون  وأطفاٌل  برودًة،  أقل  اجلّو  الثالثاء،  صباح 
يجلسون  بترّقب،  متشّنجني  واألبيض،  الكحلّي  املدرسي 
تخيُّل  بإمكاننا  بأّنه  اليوم  »فّكرت  موس.  اآلنسة  بجانب 
أنفسنا وحوشاً. أوّد أن يُفّكر كلٌّ منا بنوع الوحش الذي 
يريد أن يكونه. ماذا تشبه أنت؟ ماذا تتصّرف؟ ماذا تريد 
أن تقول؟ كيف ستقوله؟ تبدأ الدردشة املُتحمسة بالنشوء 
بالقدر  متحمسان  وستيفان  لورا  والبنات.  األوالد  بني 
ذاته، ويبدآن بالقيام بإمياءاٍت برّية. »دعونا نكتب قّصتنا 
اخلاصة حول الوحوش اليوم«، إذاً تقترح املعلّمة أن تنضّم 

إلى املرح، ثّم متّد يدها لتناوِل ورقٍة من الكرتون امللّون.

هولينغزوورث  السيد  يتحّدث  الساللم،  أعلى  الزاوية  يف 
لبعض  سيحدث  ما  نحُن  نقّرر  بأن  اليوم  »فكرت  قائاًل: 
يف  تتوّزعون  ال  ملاذا  الذباب«.  »أمير  يف  الشخصّيات 
حدث  الذي  ما  املستقبل.  بأّنه  تظاهروا  مجموعات؟ 
يفعلون؟ ومباذا  أين هم اآلن؟ ماذا  لألوالد يف اجلزيرة؟ 
يفّكرون؟ وملاذا؟ أنتم تقّررون مستقبلهم. آمل أن مُتّثلوا لنا 
رؤيتكم اجلماعّية غداً. وأستطيع أن أكون عضواً يف أّي 
مجموعٍة يف حال رغبتم يف ذلك«. يف آخر غرفِة صفٍّ يف 
نهاية املمّر، تبتسُم السيدة بويل. هي اآلن القرصان الذي 

يرتدي رقعًة، ويكتسيه وميٌض متمّرٌد.
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