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اليوم أنا باحث متأمل يف جتربة معلمني وزمالء آخرين. 
عن  كبيراً  اختالفاً  مختلفاً  الداخلي  متوضعنا  »كان  هنا 
متوضع أولئك املراقبني من اخلارج«.1 تأمالتي هنا نبعت 
املشاركني،  مع  الرسمية  وغير  الرسمية  النقاشات  من 
وإعطاء تغذية راجعة لي من ِقبل أستاذي يف الدراما مالك 

الرمياوي ومعلمتي ماغي هلسون.

أتاحت  حيث  الكثير،  لي  أضافت  املتأمل  املمارس  جتربة 
لي العمل مع ماغي هلسون للمرة الثالثة كما ذكرت، ومع 
وليدة  التجربة  فإن  الدراما،  بهذه  مررت  قد  كنت  أنني 
عن  لالستفسار  الفرصة  ُمنحت  لقد  مستنسخة.  وليست 
أمور يف الدراما كانت مبهمة لي، لم أقم باالستفسار عنها 
االنخراط.  أو  واالنشغال  الضغط  بسبب  رمبا  قبل،  من 
لُه بدون  ما أقصده أن ما كنُت أتعلمُه، وأطبقُه، وأخطط 
تعمق وفهم، أصبحت أخطط لُه وأطبقُه بفهم وعمق أكبر، 
 .)41  :2014 )نيالندز،  محترفاً«  »أصبحت ممارساً  وهنا 
أصبحُت أكثر قدرة على قراءة جتاربي السابقة يف الدراما، 
وُعدت وبدأُت التأمل فيها من جديد. بل أُظن أنني ابتعدُت 
ما  الكثير،  على  وتأُملي  مُمارستي  أُلقي  بدأُت  أكثر حيث 

يحدث معي ولي أثناء اليوم كأُم، ومعلمة، وزوجة.

وهذا أصبح يتم بشكل يومي. فال أُرجئ تأمالتي كما كنُت 

الخفاء والظهور في الدراما 
بني التطبيق والت�أمل

صفاء بدارنة

مقدمة
حيث  األردنية،  جرش  مدينة  يف  التجربة  هذه  حدثت 
تنعقد الدورة الثالثة عشرة لـ »املدرسة الصيفية: الدراما 
والتطوير  البحث  برنامج  نظمها  التي  تعلمي  سياق«  يف 
الفترة  القطان، خالل  التربوي يف مؤسسة عبد احملسن 
بني 30 آب حتى 12 متوز 2018. انقسم طالب سنة ثانية 
إلى مجموعتني، كل مجموعة مكونة من 14 معلماً ومعلمة. 
الدراما  معلمة  األول  األسبوع  يف  األولى  احللقة  أدارت 
معلم  مع  الثاني  األسبوع  يف  تناوبت  ثم  هلسون،  ماغي 
الدراما وسيم الكردي. مت اختياري ومجموعة من الزمالء 
يف  متأملني  كباحثني  املتقدمة  احللقة  برنامج  يف  لنكون 
مرافقني  إلى  الزمالء  انقسم  ثانية.  سنة  طالب  جتربة 
ملعلمي الدراما، وكنت ممن رافق معلمتي ماغي هلسون. 
وماغي معلمتي منذ ثالث سنوات، فأنا أفهم أسلوبها يف 
الدراما، وأستطيع قراءة مخططاتها، ألنني تتلمذت على 
ودراية  علم  على  كنت  لذلك  الدراما،  مدرسة  يف  يديها 

باملخطط الذي ستنفذه مع املجموعتني.

في التجربة وجديدها
هذه التجربة كانت مختلفة بجميع املقاييس؛ ذلك أنا اآلن 
لست مشاركاً، وأنتظر الدراما من ماغي هلسون وأتلقى 
التخطيط وأفكر مبا الذي سيحصل بعد ذلك. اليوم لن 
أطبق دراما، ولن أكتب تأمالتي عن جتربتي اخلاصة فيها، 
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يومي وأسقطها على  بها بشكل  أقوم  بل  إلى وقت آخر، 
وهنا  نفسه.  املجال  يف  يعملون  آخرين  ومعلمني  طالبي 
يتفق نيالندز مع )تايلور، 2000( حيث يرى أن املمارسة 
التأملية أُسلوب حياة، فاملمارس التأملي ال يُرجئ جميع 
يدقق  إنه  بل  النهائي،  التدقيق  إلى  املمارسة  مراحل 
املهنية  حياتِه  امتداد  وعلى  يومياً،  باستمرار  املمارسة 

)نيالندز، 2014: 40(.

إضافة إلى ذلك، منحتني هذه التجربة خيار املشارك الذي 
يستطيع االنخراط أو االنسحاب بهدوء وكتابة تأمالتِه يف 

أفعال اآلخرين يف الدراما التي ينفذونها متى شاء.

سرد التجربة
األُسبوع  يف  ماغي  األستاذة  بإشراف  املجموعة  عملت 
ثم  درامية، وهي جلجامش،  ثالثة مخططات  األول على 
محمية الذئاب، وبعد ذلك لوحة جارنيكا غرونيكا، إضافة 
إلى الكتابات التأملية التي كانت تطلبها من املشاركني يف 

بداية كل يوم.

غريبة  القصة  املشاركون  وجد  جلجامش،  دراما  يف 
ولغة  القصصي  الدرامي  األسلوب  إن  حيث  وممتعة، 
البداية،  كالدمى يف  جعلتهم  وإمياءات جسدها  األستاذة 
وكان واضحاً عليهم شدة االنخراط واالندماج مع تفاصيل 

األسطورة.

املشاركني  على  ركزت  البداية،  يف 
الوقت  مع  ثم  عام،  وبشكل  كلهم 
أخذت أتتبع كاًل منهم حسب انخراط 
املشاركني، فتتبعت جميع تصرفاتهم، 
يف  وانخراطهم  أفعالهم  وردود 

التجربة الدرامية.

أنا  اجتمعت  يومني،  مرور  وبعد 
)مالك  الدراما  ومعلمي  ومركزي 
املساق من  قراءة  وقررنا  الرمياوي(، 
زاوية انخراط املشاركني ومشاركتهم، 
بعض  على  التركيز  املمكن  ومن 
بعض  نظري  لفت  لقد  املشاركني. 
املشاركات من حيث شكل انخراطهن 
لذلك  غيرهم،  من  أكثر  ونوعيته 

وانخراطهن يف  أفعالهن  تأمالتي على  التركيز يف  قررت 
املخططات الدرامية الثالثة.

لم  الوقت،  طوال  الكاميرا  تراقب  كانت  )ج(  مشاركة 
األول  اليومني  كاماًل يف  لرؤية وجهها  الفرصة  لي  تسنح 
والثاني، لذلك كنُت أراقب عينيها وحركاتها أثناء الدراما. 
شاهدتُها أكثر من مرة ترصد الكاميرا وتتأنق لها. كانت 
جميلة، مختلفة مبا يكفي ملالحقة تصرفاتها. كانت معظم 
املنافسة  حُتاول  ندر.  ما  إال  تُشارك  ال  ُمنزوية  الوقت 
عندما جتلس مع املجموعة ولكن بخجٍل شديٍد. حتى إنني 
كنُت أشُعر أحياناً أنها ليست منخرطة متاماً. يف البداية 

هذا ما ظننتُه.

لكن عندما طلبت األستاذة من املشاركني أن يقدموا مشهد 
حيوانات يف الغابة التي يعيش فيها أنكيدو؛ ذلك الوحش 
إنسان، وهو نصف  ثور وجسد  رأس  الذي ميلك  الغريب 
جزءاً  أصبح  حتى  الغابة  يف  احليوانات  بني  وعاش  إله، 
منها، اتخذت املشاركة دور الطائر يطير، وحاولت أن تطير 
بصورة خجلة منطية كما تفعل الفتيات يف الغالب عندما 
يشعرن أن هناك من يُراقبهن، حركت يديها بشكٍل سطحٍي 
وبسيط، اقتربت منها األستاذة ماغي ونظرت إلى عينيها 
من  بها  وقومي  أقوى  احلركة  اجعلي  قوية،  أنت  وقالت: 
الظهر ... أحسي بها تخرج من الظهر وليس من الذراعني، 
واشمخي  قوي  طائر  فأنت  داخلك  من  احلركة  أخرجي 
بقوة! هنا )املشاركة( قامت بحركة قوية وحلقت يف سماء 
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الغرفة الصغيرة. لقد ُذهلنا أنا وماغي من حركتها!

فيهم  مبا  اجلميع،  أن  )املشاركة(  الحظت  حلظات  بعد 
بهدوء  فتسللت  التوقف  قررت  ُهنا  يرصدونها،  الكاميرا 
وببطء ووقفت جانباً. لقد كانت رائعة. نسيَت للحظة كل 
الغرفة  سماء  يف  حرية  بُكل  الطيران  وحاولت  قيودها، 

الصغيرة.

وهنا  وحتتويها،  فيها  لتدخل  للدراما  العنان  أطلقت  لقد 
شيئاً  اكتشفت  وأظنها  لها،  جديدة  شخصية  اكتشفنا 

جديداً يف داخلها.

رسم  اجلميع  من  ماغي  األستاذة  طلبت  آخر،  سياق  يف 
محمية، جلست احدى املشاركات بحذر مع بقية املعلمني 
حتملق  رأيتُها  هنا  بالرسم  اجلميع  بدأ  األرض،  على 

باجلميع، حاولت فحص ما الذي يقومون به؟

حاولت  إليها،  ينظر  ال  اجلميع  أن  من  تتأكد  كانت  رمبا 
الرسم، ولكنها لم ترسم، بل أعطت القلم لزميلتها، وطلبت 
منها الرسم، أما هي فقد كانت تأُخذ املاُلحظات، وخالل 
تقوم  وال  لزميلتها،  رأيها  بإعطاء  تقوم  كانت  املشاركة 

باملشاركة إال ما ندر.

مشاركاتهم  الناس  يحدد  كيف  حول  صورة  يعطينا  هذا 
وانخراطهم، وكيف يتحدد هذا االختيار كنوع من حتديد 
املسافة من اآلخرين، من جهة كم نقترب وكم نبتعد؟ ومن 
جهة أخرى ماذا نكشف من أنفسنا، هل نكشف وجوهنا 
الرسم  مرسومة؟  أو  محكية  فكرتنا  نعرض  كيف  كاملة؟ 
يحتاج عدداً أقل من املشاركني، وكشف مساحة أكبر من 

الذات.

معظم  ساكنة  كانت  فقد  أخرى  مشاركة  وهي  )م(،  أما 
كنُت  النقاش،  بعد  لكن  املشاركة  حتاول  كانت  الوقت، 
أراقبها ألني ُكنت أشُعر بأنها تتوتر قلياًل قبل تطبيق أي 
وتعلق  دائماً،  اآلخرين  مراقبة  كانت حتاول  فقد  مشهد. 
كانت  األول،  اليوم  يف  نهائياً.  مبادرة  تكن  لم  بعدهم، 
طوال  شريك  عن  لها  تبحث  وكانت  ما،  نوعاً  منطوية 

الوقت، لذلك وجدت )ج(.

)م( مع )ج( قمن بتشكيل ثنائي للعمل مع بعضهن البعض، 

كان هناك تعاون واضح، وبخاصة مشهد الذئب املصاب 
احلقيقة،  يف  بالطائرة.  ونقلِه  إسعافِه  وكيفية  باحملمية، 
قبل  املشهد  يجربن  و)ج(  و)ر(  و)م(  كاًل من )س(  أَر  لم 
احلديث  حاولَن  لقد  املعلمني.  كبقية  املعلمني  أمام  أدائه 
وضعية  )ج(  اختارت  التطبيق  وعند  التجريب،  من  أكثر 
سهلة ال حتتاج إلى اجللوس فيها. احلقيقة ُكَنّ متوترات 
جداً ومترددات أثناء الدخول بالدور. وألن الدور هو إنقاذ 
ذئب أسعَفُهن املوضوع، ولكن كانت يدا )م( ترجتفان أثناء 

عملية اإلنقاذ، ولم ترتفع عيناها عن األرض.

الثالث، بدأ العمل فيه راحًة أكثر، لدى كل من  يف اليوم 
)م( و)ج( ألنُهما أصبَحتا تشِكالن ثُنائياً أثناء العمل، )ج( 
طلبت  العمل.  أثناء  بخجل  التنفيذ  )م( حتاول  و  تناقش 

ماغي من املَعلمني أن يختاروا أدواراً لهم يف احملمية.

يف احلقيقة، قررُت اجللوس معهن من أجل معرفة بعض 
التأمل  قبل  اخلاصة،  الشخصية  حياتهن  عن  التفاصيل 
بالدراما، وهذا  العمل  أثناء  يف جتربتهن ويف تصرفاتهن 
يتفق مع ما وصفُه نيالندز نقال عن )فريري، 1998( »إن 
دليل،  على  البناء  منها  التأملي  للممارس  املعيشة  القيم 
املمارسة  البحث، حيث جتمع  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
الهواجس  إليضاح  تستخدم  ونظرية  مادية  أدلة  التأملية 
أثناء  املعلم  معرفة  تشكل  التي  احمللية  واملعرفة  والغرائز 
وتعلنها«  وتُخبرها  وتُقيمها،  وحُتللها،  الفعل، وتستجوبها، 

)نيالندز: 65-64(.

مختلفة  ألنها  ويراقبها  منها  يخاف  اجلميع  أن  تعتبر  )ج( 
متاماً عنهم، فهي تعتبر النقاب ليس شيئاً عادياً. هي حَتُس 
أحياناً بأنه حاجز بينها وبني الناس، ولكن تقول هو خياري، 
بسالم،  وأعيش  معُه،  ومتأقلمة  وأُِحبُه،  عليه  اعتدُت  وأنا 
وأرى العالم من خلفُه وهو يحميني. وأضافت: »أمي باركت 

لي فيه، لكن لم جُتبرني على ِلبسه وأنا من قررُت ذلك«.

وعندما سألتها عن املجموعة قالت: »هم جيدون، ولكن 
أجد أحياناً صعوبة باالندماج معهم«. قالت: »أشعر أنهم 
لكن  وجهي،  يرون  ال  ألنهم  رمبا  معي،  العمل  يريدون  ال 
ولقد  بإرادتي،  كان  هنا  ومجيئي  مشكلة،  لدي  ليس  أنا 
احملسن  عبد  مؤسسة  اختارتني  كيف  كثيراً  استغربت 
لي  قال   ... متحررون  هم  الصيفية،  للمدرسة  القطان 
اجلميع من حولي لن يختاروك ألنك منقبة، لكن تفاجأُت 
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املدرسة  يف  ثانية  سنة  طالبة  اآلن  وأنا  لي،  بقبولهم 
الصيفية بكل فخر، وهذا يعني لي ويؤكد أن النقاب حرية 

شخصية، وليس عائقاً«.

لقد شعرت بالسعادة احلقيقية أثناء االستماع حلوارها. 
حاجز  النقاب  بأن  أيضاً حتس  أنها  شعرت  وللحقيقة، 
أثناء  أكثر  باألمان  تشعر  هي  الطالب.  فقط  وليس 
مختلفة ومميزة،  بأنها  تشعر  ألنها  رمبا  وذلك  ارتدائه، 
تريد  ما  وإظهار  إخفاؤه  تريد  ما  إخفاء  تستطيع  هي 
إظهاره. شعرت بقوة شخصيتها، يف املقابل شعرت باأللم 
الذي عانته بحياتها. أخذها دور احلارس باحملمية، ليس 
بأنها  تشعر  كانت  ألنها  رمبا  اختارته،  هي  عاديا  أمراً 
مؤمتنة على أمر ما، هي تقوم بحماية قيم معينة، كانت 
تريد أن تأخذ دوراً تراقب فيه اجلميع، وال أحد يراها، 
متاماً كما لو أنها تريد تأمل احلقيقة، ويف هذا الدور ال 
تتحدث كثيراً، لكن تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، فهي 
ترى اجلميع وتستطيع التحدث متى أرادت، رمبا كانت 
تريد إرسال رسالة لنا؛ أال وهي »أنا هنا، أنا أحرسكم 

وال تستطيعون القيام بشيء بدوني«.

حاولت ماغي إعطاءها منطقة راحة، وذلك بجعلها تعمل 
بشكل  االنخراط  أجل  من  لها  ترتاح  التي  املجموعة  يف 
ومراقبة،  مختلفة  أنها  فكرة  عن  تتوقف  حتى  أفضل 

وأرادت منها أن تبدع يف الدراما.

حاولت  الذئب،  إنقاذ  دور  يف  حتى 
تبحث  كانت  املالحظات،  تسجيل 
يتطلب  ال  الذي  األفضل  الدور  عن 
رمبا  ذلك  بالدراما،  مجهوداً  منها 
أمام  احلركة  بحرية  تشعر  ال  ألنها 
تتصرف  الحظتها  الذكور.  املعلمني 
الطالبات  مع  طبيعي  أكثر  بشكل 
قناعات  هناك  االستراحة.  أثناء 
يف  هنا  ونحن  تغييرها،  نستطيع  ال 
الدراما لسنا بصدد تغيير معتقدات 
أو إعادة بناء شخصية، بل نحن هنا 
وإطالق  بتجربة،  التأمل  أجل  من 

عنان املعلمني فيها.

)ج(  مشاركة  عدم  سبب  رمبا 

الوقت،  باملراقبة طوال  بالدراما هو شعورها  وانخراطها 
أو رمبا لكونها مطلّقة يجعل منها حُتاسب على تصرفاتها 
إلى  نرجع  وهنا  بها.  تقوم  حركة  كل  يف  أفعالها  وعلى 
الصورة النمطية للمطلّقة، وكالم الناس وأحكام املجتمع 
عليها. )ج( كانت تعي كل هذه األمور، لذلك كانت حتاول 

التفكير كثيراً قبل القيام بأي حركة يف الدراما.

طلبت ماغي من املشاركني أن يكتبوا عبارة يقولونها ملاذا 
يأتون كل يوم إلى العمل كحوار داخلي خالل دراما لوحة 
حتفة  أو  صورة  كل  »يف  )ج(:  املشاركة  قالت  غرونيكا، 
أعيش جميع العصور، فكيف لي أن أسجن نفسي يف هذا 
العالم؟«. يف احلقيقة، خفت عندما سمعت هذه العبارة، 
ورجعُت وفكرُت فيها. ماذا تقصد؟ ما الذي يقف خلف 
مختلف،  اخلارجي  مظهرها  أن  تشعر  هل  العبارة؟  تلك 
أسيرة  رمبا  نفسه،  الوقت  يف  أسيرة  لكن  حرة  وأنها 
هي  صنعتها  اللباس  بهذا  مرتبطة  وأفكار  معتقدات 

واملجتمع احمليط.
احمليط  باملجتمع  بل  باللباس،  املشكلة  ليست  احلقيقة 
علناً،  اللباس  هذا  يتقبل  فهو  تناقضاً،  يعيش  الذي 
ويرفُضُه باطنياً، ويخاُف منه. هي ال تريد أن تأسر نفسها 
يف جتربتها السابقة، لذلك اختارت مؤسسة عبد احملسن 

القطان، ومدرسة الدراما.

أجابت  لقد  ما،  حد  إلى  مختلفة  كانت  فقد  )س(،  أما 
أبقى  أن  عليَّ  »يجب  بأنه  احلديث  منها  طلبوا  عندما 
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متيقظة وحذرة«. هذا اجلواب دفعني إلى اجللوس معها 
بشكل غير مباشر، وسؤالها عن حياتها.

)س( تعاني من قسوة املجتمع الذي يعاقب املرأة ويضعها 
أو  الطالق  كان  سواء  سبب،  ألي  توصيف  أو  قالب  يف 
النقاب أو أي سبب آخر، يثبتها يف وصف على الرغم من 
أنها تسعى يف احلياة لتطوير نفسها ذاتياً ومهنيا، ال يرى 

املجتمع فيها إال ما يظنه نقصاً يف املرأة.

وأذهلتنا  املدير،  دور  تقمصت  عندما  شخصيتها  رأينا 
بكيفية إعطاء التعليمات بكل دقة، وحاولت الظهور مبركز 
قوة، للحظة شعرت أنها مدير فعاًل. حاولت الظهور مبركز 
التي  السلطة  نعم  السلطة،  الدور  أعطاها  ولقد  القوة، 
هي  الدراما  املتخيل.  العالم  يف  عاشتها  والتي  تفتقدها 
مخاوفها.  على  وتتغلب  ألفكارها  العنان  تطلق  جعلها  ما 
خلفها.  زوجها  تركت  ألنها  القلق  من  حالة  تعيش  كانت 
وهذا جتلى يف عبارتها »يجب أن أبقى يقظة«. نعم، هي 
تريد أن تتطور، لكن باملقابل تريد أن تبقى مسيطرة يف 
تعبها  بررت  لها.  يهدمها  أن  حولها  من  كل  يحاول  حياة 
أنا مرهقة«. رمبا  لذلك  ببيتي،  بتجديدات  »أقوم  بقولها 
هي مرهقة ألنها تعيش صراعاً، هي تريد أن تنخرط يف 
الدراما وتطلق مخاوفها وهواجسها، لكن هي أيضاً تفكر 
باملشاكل األخرى التي تعترضها مع املجتمع، لذلك كانت 
لكي ال  وحديثاً  أقل نشاطاً  وتبحث عن أشخاص  تنزوي 

يقاطعوا أفكارها.

من  هدوءاً  أكثر  فهو  ما،  نوعاً  مختلفاً  كان  مشارك  ثمة 
املشاركني الذكور، ويف حوار جانبي علمت أنه يتمنى أن 
الصغار.  الذئاب  يرعى  أن  اختار  الدراما،  يف  أباً  يكون 
عندما سألت ماغي عن دور كل مشارك يف احملمية، قال: 
لقد  الدراما!  أيتها  جميلة  أنت  كم  الصغار«.  أرعى  »أنا 
منحته ليس األبوة فحسب، بل األبوة واألمومة وعاشهما 
حتى لو للحظات، حتى لو لم تكن حقيقية، ومع ذئاب، فكم 
للصورة من رمزية. نعم، قال بكل فرح أنا أم الذئاب التي 

تعتني بالذئاب الصغار.

بدأت ماغي بإثارة املعلمني، وخالل نقاش دار بينهم قالت 
تصرف  لترى  عشوائية  مجموعات  بعمل  ستقوم  إنها 
هؤالء املعلمني وكيف سينخرطون بعد أن وجدوا ألنفسهم 
منطقة أمان، أي صديق يتكئون عليه، ويحتمون ِبه. ومن 

اتبعتها ماغي هو محاولة سماعهم  التي  االستراتيجيات 
رتُهم  جميعاً منفردين، وإعطائهم دوراً يف الدراما. لقد أطَّ
يف دور أطفال ينظرون إلى اللوحة املشهورة »غرونيكا« مع 
رجاًل  هناك  أن  أخبرتهم  باملتحف.  يعملون  الذين  آبائهم 
أثناء خروجهم  األطفال  وسمع  االستقبال،  يعمل يف  كان 
ماذا قالوا عن اللوحة، وطلبت منهم أن يأخذوا دور هؤالء 

األطفال منفردين.

املشاركة )ر( قالت: »لقد سحبت خيطاً من اللوحة ولم 
واألكل  التعلم،  حتاول  دائماً  هي  كما  نعم  أحد«.  يرني 
إال  وجهها  معالم  أَر  لم  بالسر،  الضحك  وحتى  بالسر 
نعم،  معاملها«.  يف  »تُهت  فقالت:  )س(،  أما  ُصدفة. 
كما احلياة التي تعيشها ال تعرف ماذا تريد منها. هل 
رأي  تتبع  أم  تتبع خطها  التطور واالستمرار؟ هل  تريد 

اآلخرين؟

على  مشارك  كل  أعطت  الدراما  أن  إليه  التوصل  أُريد  ما 
بكل  للعيش  محاولة  أو  فرصة  وخلفياتهم  بيئتهم  اختالف 
حرية، أعطتهم القدرة على التحرر من القيود والتعبير عن 
عليها يف  التمرد  أو  بها  التفكير  يستطيعون  التي ال  األمور 
خاللها  وأعدن  وتخيلنها  الدراما  عشن  الواقعية.  حياتهم 
ماغي  تدخلت  وعندما  وإشكاالته،  حياتهن  واقع  يف  النظر 
وقالت: »كونك بشراً، إذا أنت مختلف عن اآلخرين«. وهنا 
أرادت إيصال رسالة لهم أنتم جميعكم ُملهمون، أنتم جميعكم 
يزون، لذلك أنتم هنا يف مدرسة للتكون عبر الدراما. أنتم  مُمَ
قادرون، قالت لهم: ابدؤوا بعبارة كوني بشراً وأعطني جملة.

قالت )ر(: »كوني بشراً أتعامل مع اجلميع بغض النظر عن 
مسماي الوظيفي«، وكانت تريد إيصال رسالة كوني أرتدي 
هذا النقاب أو كوني مختلفة شكاًل، ال يجعلني مختلفة، 
بل أنا منكم ونعمل يف نفس القارب، عاملوني كـ«كواحدة 
منكم« فقط. وهذا ما حتقق عبر الدراما، ثم انتقل إلى 
احليز الواقعي، فلم أشعر أنهم ينظرون لها بشكل مختلف، 
رمبا ألنهم تعودوا على وجودها، ولم يعد أمراً مهماً رؤية 

وجهها، فقد أصبحت واقعاً مرتبطاً بهم ومعهم.

أما )م(، فقد قالت كوني بشراً: »أرى أن لغة األقوى دائماً 
سائدة وهذا واقع«. يف احلقيقة، حاولت إسقاط الدراما 
على املشاكل التي تعاني منها بسبب املجتمع، هي حتاول 

أن تكون قوية، لذلك هي هنا يف مدرسة الدراما.
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الدراما واالنخراط والمشاركون
هذه  كل  اكتشفت  ورائعة،  مبدعة  معلمة  كانت  ماغي 
واستخدمت  املشاركني،  إلى  الرجوع  دون  حتى  األمور 
كل  إخراج  لتضمن  مريحة  مختلفة  وطرقاً  استراتيجيات 
املشاريع  بالدراما، وهذا جتلى يف  لديهم وإلخراطهم  ما 

التي قدموها يف اليوم األخير.

اجلميع  فيها  يتشارك  حتديات  هناك  »إن  قالت:  ماغي 
أثناء االنخراط يف الدراما، بعضها خاص مثل فلسطني، 
وتكون هذه التحديات بسبب األوضاع الصعبة التي يعانون 
منها، فيكون لديهم خليط من املشاعر، وبسبب سفرهم 
فهم يجدون صعوبة يف االنخراط والراحة بالتأكيد. هي 
تقول إن لديهم خياالً، ولكن يجدون صعوبة بالتخيل. ومبا 
أنهم متعلمون فهم متعودون على أخذ كل شيء بسرعة، 
لذلك  يواجهونها،  التي  للمشاكل  سريعة  حلوالً  ويريدون 
هي غالبا ما تقوم بتبطيء األشياء والدراما، وذلك جلعلهم 
مشارك  كل  مع  فعلته  ما  وهذا  التخيل،  على  قدرة  أكثر 
خصوصية  ضمن  الدراما  يف  ينخرطون  جعلتهم  عندما 
أكثر  بشكل  العالم  لهم  كشف  وبشكل  منهم،  كل  ظرف 

وضوحاً وأكثر أمناً وجماالً.

حتدٍّ  لديه  منهم  وكل  مميزون،  املشاركني  أن  تعتقد  هي 
بالثقة،  أشعرتها  لقد  )ج(  فمثال  ماغي،  تقول  مضاعف، 
لذلك انطلقت عندما أدت دور الطائر، وكانت متجد كل 
أمر تقوم به، ومن هنا اكتسبت ثقة وانخرطت يف الدراما. 
ماغي تقول إن األمر ال يتعلق فقط بـ)ج(، بل فينا أيضاً، 
يجب أن نتعامل معها حتى لو غطت وجهها. وأضافت »ال 

تراه هو  أن  العمل مع الشخص دون  أن  اإلنكار  أستطيع 
أمر ليس سهاًل سواء على املعلم أو على املجموعة«.

يف النهاية، كمعلمة دراما ومراقبة ومشاركة فيها، أرى أن 
البالغني لديهم العديد من املشاكل واحلواجز والضوابط 
من  يدخلون  حينما  لكن  احلياة،  يف  سلوكهم  التي حتدد 
املتخيل، فثمة آفاق ومساحات  العالم  إلى  الدراما  خالل 

جديدة تظهر.

نحن منوت عندما نتوقف عن احللم وعن التخيل، جنحت 
الدراما مع املعلمني ولم تفشل ألنها حصلت يف جو تعاوني، 
وهذا يتفق مع نيالندز حيث يرى »أن الدراما تنجح عندما 
تكون تعاونية رفاقية فيها حوار ونقاش وتأمل )نيالندز، 
بني  ينتقلون  املشاركني  جعلت  هنا  فالدراما   )65  :2014
عامليهم الداخلي واخلارجي، بني الواقع واحللم، لقد تنقلوا 
تقود  ومشرفة  آمناً،  وسياقاً  بيئة محتضنة  وجدوا  ألنهم 
املجموعة بوعي وثقة. هذه املالحظات التي بدأت تتحول 
التجريب؛  يف  رغبة  مع  املمزوجة  األفكار  يشبه  ما  إلى 

جتريب األشياء الختبار الدراما مرات ومرات.
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