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الدراما في التعليم والمسرح

كنت أود استخدام تقنية مسرح  احلجرة اخلاصة بروبرت 
أقم  لم  اآلن  حلد  أنني  غير  مدة،  منذ  عملي  يف  برين1 
سوى باستخدام عملياته )مسرح احلجرة( بشكل متقطع 
برين  مفاهيم  غافاًل  عاماً-   43 الواقع  تدريسي -يف  يف 
تعلمت استخدام مسرح احلجرة  1982، فقد  العام  حتى 
جتاهلته  فقد  الوقت،  ذلك  وحتى  هيثكوت.  دوروثي  مع 
يَُعّد  الذي  األمر  النصوص،  لتقطيع  قدمية  طريقة  كأنه 
أهملت شيئاً  أنني  أكتشف  ولم  مني يف حينها.  غطرسة 
ذا أهمية عظيم ومغزى، إال حني بدأت العمل على هيكلة 
يف  الدراما  معلمي  من  ثالثة  سنة  ملستوى  متقدم  مساق 
املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي العام 2012 يف 
مدينة جرش باألردن، التي ينظمها سنوياً برنامج البحث 
القطان.2  احملسن  عبد  مؤسسة  يف  التربوي   والتطوير 
 أخشى أن إغفال ما هو مهم يف بعض األحيان هو عادةٌ 
لدّي، وقد كلفني الكثير على مدار األعوام. لقد حاولت، 
استخدام  كيفية  على  مثاالً  أعطي  أن  صعبة،  بطريقة 
الطفولة  مراحل  من  ابتداء  الصف  يف  احلجرة  مسرح 
القارئ  ليفهم  )بالتأكيد،  البالغني  مرحلة  وحتى  املبكرة 
بشكل أفضل، عليه استعراض كتاب برين يف املقام األول!(.

إذاً، ما هو مسرح احلجرة بشكل موجز؟ وما هي أهميته 

بالنسبة لعباءة اخلبير؟

قام روبرت برين3 بصياغة املصطلح يف أُطروحته الفريدة 
واملؤلفني  الُكّتاب  تسهيل(  )أو  تالعب  كيفية  حول حتليل 
ببناء صور  القارئ  يبدأ  حيث  الدرامية،4  القارئ  مبخيلة 
متخيلة يثيرها النص املستخدم. حّول برين اهتمامنا إلى 
أعراف األدب الغربي )اخليالي وغير اخليالي(، من خالل 
عبر  املؤلف  صوت  حضور  لكيفية  وأصيل  عميق  حتليل 
املكتوب، وكيفية استخدام هذا الصوت يف  النص  صيغة 
صوت  بتقسيم  ويستمر  املكتوب.  للشكل  التحتية  البنية 

املؤلف بناء على وظيفتني:

للقارئ، . 1 التفاصيل  كوصف  اللطيف،  املراقب  صوت 
ليخلق صورة مفصلة عن السياق، أو »الراوي الرئيسي 

أو الثانوي«.
إلشغال . 2 القوة  لديه  الذي  شيء  بكل  العاِلم  الراوي 

صادقة.  جميعها  تكون  ال  السياق،  يف  عدة  وظائف 
امليالد مثاالً عظيماً  ترنيمة  ابتكر تشارلز ديكينز يف 
لهذه الشخصية من خالل األشباح اآلتية من املاضي 
واحلاضر واملستقبل، إذ شغل جميعهم دور الرواة يف 
النص ويف أفالٍم عدٍة تبنت النص الحقاً. هذه أمثلة 
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إلهية  لديه قوة شبه  الذي  املعرفة،  كليِّ  الراوي  حول 
للبناء والهدم.

مسرح  استخدمنا  إذا  أنه،  أرى  فأنا  ذلك،  إلى  إضافًة 
التي  التوغل عميقاً يف هذه األصوات  بإمكاننا  احلجرة، 
هذا  بتحليلها.  القارئ  ليقوم  )املؤلفون(  املؤلف  يبنيها 
ُمبأَّرة  سيكولوجية  وضعية  يف  نكون  أن  على  يساعدنا 
وأكثر قدرة حتى اآلن على حتليل أبعاٍد خفية. كما مُيَّكننا 
زيادة على ذلك من الدخول إلى مستويات عميقة )حتت 
وبالتالي  للمعنى،  عدٍة  طبقاٍت  الستنباط  للنص  أرضية( 
البنية  ولفهم  لألدب  املتأصل  العاطفي  استمتاعنا  زيادة 

اخلارجية لتماسكه.

فسنحاول  للتعلم،  كنظاٍم  اخلبير  عباءة  نستخدم  كنا  إن 
املوجود  املشروع  أو  املسؤول  الفريق  سياق  نتفحص  أن 
البناء والفحص، من خالل وجهة نظر تقوم بتقدمي  قيد 
مجموعة عميقة من النصوص ذات العالقة، لتعميق فهم 
تعلمهم؛  يف  للتحدي  مهمة  مستويات  ولتوفير  املشارك 
الفكرية  القوى  على  إن صح احلديث،  الطلب،  زيادة  أي 

والعاطفية واملعرفية للمتعلمني كنتاج ثانوي.

نرى هنا، مجدداً، أحد اجلوانب اخلفية ملهارات املعلم/ة 
البدء  بإمكاننا  هيثكوت.  الدكتورة  تعاليم  تثيرها  التي 
على  تعتمد  السيرورة  هذه  أن  إال  النصوص،  انتقاء  يف 
هي  ما  حياتنا؟  يف  قرأنا  كم  ومعرفته/ا.  املعلم/ة  خبرة 
النصوص األدبية التي أثرت فينا لنحضرها إلى صفوفنا؟ 
وأي أجناس أدبية مألوفة لدينا ميكن توظيفها يف الرحلة 
التعلمية التي نخلقها لألطفال والبالغني؟ ال يشير هذا إلى 
الكيفية التي مت بها تدريبنا كمعلمني، بل يشير إلى جتاربنا 
احلياتية التي نحضرها بكل غناها أو مآسيها، وجتعل كل 
سلسلة تعليمية مميزة. بكلمات أخرى، نحن بهذا الشأن 
من  هيثكوت  متكنت  لقد  كمعلمني.  قيودنا  رحمة  حتت 
واستخدامها النتقاء  العميقة  األدبية  البحث يف معرفتها 
نص يالئم سياقات االستقصاء )فعلى سبيل املثال، قامت 
 ،)Welsh text( هيثكوت بتخطيط بنية نص ويلزي قدمي

كان غير معروف للعديد من الناس!(.

األهمية  بالغ  ألمٍر  اخلفي  البعد  هذا  أن  الواضح  من 
هيثكوت  استعملتها  التي  األساسية  البناءات  من  لواحدٍة 

يف السيرورة ومع مرور الوقت يف عباءة اخلبير. أتذكر، 
التي  العديدة  الدراسية  احللقات  يف  واضح،  بشكل 
العليا  الدراسات  برنامج  حضرتها خالل عام قضيته يف 
الطويل )والقصير جداً( مع هيثكوت حول مقاربة أنظمة 
حاجة  عن  تتحدث  وهي  سماعها  اخلبير،  لعباءة  التعلم 
لترابط داخلي، ولتسلسل محكم ضمن  السيرورة إجماالً 
مقاييس محددة متاماً. دائماً سيكون هناك مشروع )فريق 
مسؤول(، وزبون يُفّعل احلاجة إلى املشروع املتخيل/الفريق 
املسؤول، ليتخذ إجراءات العمل، وسيصبح التوتر ظاهراً 
املتخيل  املشروع  يف  العمل  وأنشطة  ظروف  بناء  خالل 
ستشكل  التي  الزبون،  متطلبات  أو  لطلبات  لالمتثال 
لالبتكار  لها  نهاية  ال  إمكانيات  مع  األساسية  املكونات 
التعلم )املعلمون ... إلخ(، والتي  من قبل املتعلمني وقادة 
داخل  اكتشفنا  ثم  معها.  صراع  يف  جميعاً  أنفسنا  جند 
متسلسالت العمل وجود إيقاعات أخرى ميكن بشكل كبير 
دمجها فيها. واكتشفنا أننا سنكون دائماً بحاجة إلى نوع 
من »اخلريطة«، رمبا بأبعاد ثالثية، أو بيانية أو منوذجية 
أو على شكل متثيل آخر للبيئة التي نرغب يف تفحصها. 
مثاًل حظيرة الذئاب واألراضي احمليطة من خالل مشروع 
عباءة اخلبير اخلاصة بإعادة إدخال الذئاب إلى أراضي 
يف  اآلتية،  األحداث  خالل  وللمزيد،  العليا.  إسكتلندا 
وقت الحق من سيرورة التعلم سيتم اختراع الزوار بشكل 
متسلسل، بحيث مينع أن يكون لديهم أي تأثير يف مساءلة 
الصف، بل ستتم موضعتهم كزوار حقيقيني »ليس لديهم 
أي معرفة«، قادمني من بلٍد آخر )رمبا من التفيا( ليتعلّموا 
الصعاب.5 مع  االسكتلندي  الفريق  لتأقلم  الطرق   أفضل 

من  مجموعة  استخدام  بإمكاننا  التسلسل،  يتقدم  وحني 
النص/ على  احلجرة  مسرح  وتطبيق  املكتوبة  النصوص 

النصوص املختارة لزيادة التحدي يف التعلم لدى الصف. 
تستخدم  قد  التي  النصوص  نوعية  ما هي  هنا،  السؤال 
مع طالب الصف التاسع يف بيئة مدنية، وميكن توظيفها 
الذئاب يف  أنواع  إجراء محادثة حول  لتعلمهم من خالل 
بنية عباءة اخلبير اخلاصة باألراضي السكوتشية العليا؟ 
ما زال هذا السؤال يالحقني حتى اآلن، إذ إن هذا االختيار 
يعتمد على مصادري الداخلية كإنسان وكمعلم يرغب يف 

البحث يف معرفته وحاجاته بشكل عميق ومتسع.

إال أنني، ومن حسن احلظ، اكتشفُت أن اخليارات النتقاء 
حسب  معقدة  أو  بسيطة  تكون  قد  احلجرة  ملسرح  نص 
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واهتماماتهم،  الصف،  طالب  على  باالعتماد  احلاجة، 
القراءة،  يف  ومهاراتهم  حتديهم،  يتم  أن  على  وقدرتهم 
مع  بعضهم  بتعاون  الصعبة  النصوص  معاجلة  وٍإرادتهم 
هل  العليا،  األرض  حول  مثالنا  يف  ذلك.  وغير  بعض، 
أمريكي  »مستذئب  نص  من  مقتطف  استخدام  بإمكاني 
بافر؟  مليشيل  الذئب«  »األخ  من  مقتطف  أو  لندن«،  يف 
تقني  كتاب  من  علمي  مقتطف  استخدام  ميكنني  رمبا 
يتناسب مع وكالة الذئاب اخلاصة بطقوس تزاوج الذئاب 
يف حديقة يلو ستون يف أمريكا، أو رمبا قصيدة »تايجر 

تايجر« لباليك، على سبيل املثال.

مثال لمسرح الحجرة من الزمن الماضي

لنص  كمثال  املجهولة  التهويدة  هذه  االعتبار  بعني  خذ 
مرحلة  يف  األُولى  للمرة  املغناة  النسخة  سمعت  بسيط. 
املراهقة املبكرة من أمي وجدتي عندما كانتا تهزان أخي 
كطفل. كانت جدتي، على الرغم من أنها من أنترمي يف شمال 

إيرلندا، مؤمنة كاثوليكية ملتزمة. ليست لدي أي فكرة إن 
االيرلندي.  أو  الكاثوليكي  التقليد  التهويدة من  كانت هذه 
وبعملي يف جميع أرجاء اململكة املتحدة، اكتشفت أن الكثير 

من األشخاص يعرفون نسخاً مشابهة وقريبة لها.

أغنية  أصبحت  أنها  املمكن  ومن  كالتالي،  هي  التهويدة 
لألطفال6 )أيونا أوبي( عبر التاريخ:

«Bye baby Bunting your daddy’s gone a hunt-
ing, to fetch a little rabbit skin to put a baby 
Bunting in.»

»وداعاً عصفوري الرضيع، لقد ذهب والدك للصيد 
ليحضر جلد أرنب صغير لنضع فيه الطفل بينتنج«.

إذاً، إذا استخدمنا طريقة مسرح احلجرة لبرين، ستكون 
الستخالص  أعاله  النص  هذا  استقصاء  إمكانية  لدينا 
بناء  وبالتالي  استقصائية،  أسئلة  وبناء  خفية  معاٍن 

جانب من مشاركة املعلمني يف مساق عباءة اخلبير مع تيم تايلور ضمن برنامج الدراما يف التعليم، برنامج البحث والتطوير التربوي، 2017. 
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مجموعة مركبة من الصور املتخيلة واملدفونة يف النص. 
قد يسأل القارئ ما إذا كان هذا جديداً؟ ال، هذا املفهوم 
عن  بعيداً  النص  ملعاجلة  التداعيات  لكن  جديداً،  ليس 
التقصي وعن تطبيق تقنية برين تُعد جديدة. يشير برين 
من شكل  بدالً  تقنية  أنه  إلى مسرح احلجرة على  نفسه 
تقدم  املُبَنْينة  تأكيداته  الدقيقة يف  تفاصيله  أن  إال  فني، 
آفاقاً  ورمبا  جديداً،  منظوراً  واملسرح  الدراما  ملمارسي 
جديدة، يف التطبيق العملي للتعلم والتدريس. قد نتذكر، 
لبناء نسخة  برين  استعمل طريقة  ميندز  أن سام  أيضاً، 
جديدة مثيرة للمشاعر العميقة ومدهشة من »بينما أرقد 

محتضرة« لويليام فوكنر يف الثمانينيات.7

بالعودة إلى النص السابق، من وجهة نظر »استقصائية« 
وأسئلة  االعتبار،  بعني  زوايا عدة لألخذ  مباشرة، هناك 
عدة مثيرة لالهتمام تقودنا إلى البحث عن أجوبة للظروف 
محظوظون  أننا  غير  بالنص،  اخلاصة  احمليرة  احلالية 
كون املؤلف املجهول يعطينا أدلًة عدًة الستخدام الكلمات 
املختلقة، إال أن السبب يبقى يف صفحات التاريخ الغامضة.

ميكن ملتعلمينا الذين يستقصون البدء بخلق ارتباطات عبر 
منط مختلف8 للمواد الواردة يف النص التي تولد طبقات 

املعنى عبر الفرضية والتخمينات املرافقة لها، فمثاًل:

توجه  « بأنها  تغني/تتحدث  التي  الشخصية  تُعّرف 
احلديث إلى شخٍص آخر )من املمكن أن يكون( صغيرا 
جداً بطريقة أو بأُخرى. ليس لدينا أي فكرٍة عما إذا 
كان الكائن موضوع السؤال حاضراً فعلياً، أو إذا كانت 
للطفل/ »كتمثيٍل  األرنب  »جلد  مع  تتعامل  الشخصية 

الكائن.
لغياب  « احلالية  الزمنية  املدة  السؤال عن  أيضاً  هناك 

ورمبا  أرنب،  اقتناء  وتبعات  احلالي،  ومكانه  »األب«، 
عبوره أرضاً ليست له قد يسبب اعتقاله رمبا من سلطٍة 
أو عدو، بناء على الظرفية التاريخية واالجتماعية التي 

منر بها.
األرنب  « حاجة جللد  هناك  ستكون  غرض  ألي  أيضاً، 

عندما تعود شخصية األب، إن عادت؟
هل لألحوال اجلوية السائدة عالقة بالظروف؟ «
إلى أي حد البيئة التي تقطنها الشخصيات هي باردة/ «

حارة/رطبة/مثلجة ... إلخ؟

هل احلاجة إلى جلد األرنب هي حاجة للدفء، للنعومة،  «
أم للتمويه؟

أين تُغنى »األغنية«؟ «
هل يتم استخدام اللحن سواء ُعرف بالعادة أو بالثقافة  «

أم مت ابتكاره حلظياً من املغني؟
هل يوجد الطفل/الرضيع يف املهد أم على يدي الوالدة  «

أو األم البديلة، أم حالياً يف أي مكان آخر؟
هل الشخصيات يف سكٍن من نوٍع ما، أم أنها يف البرية؟ «
ألي غرض يتم غناء األغنية؟ «
للطفل/الرضيع/الشخصية  « الصحية  احلالة  هي  ما 

املخاطبة؟
»يركضون«  « أنهم  على  ُصوِّروا  الذين  األشخاص  هل 

يهربون إلى مكاٍن جديٍد قادمني من مكاٍن خطر؟
ألي حقبٍة تاريخيٍة يعود هذا السياق؟ «
املشار  « اآلخرون  األشخاص  هل  املغني/املتحدث،  عدا 

إليهم هم على قيد احلياة؟
هل املغني/املتحدث هو وحيد؟ «

باملقابل، فإن برين يحذرنا،9 فاعتبارات كهذه، مهما كانت 
ٌر يعمل عاطفياً على  مثيرة لالهتمام، يكون لديها أثٌر منفِّ
الوحيدة.  الفكري  االنخراط  مملكة  يف  وأسرنا  عزلنا 
إضافًة إلى ذلك، فإن اعتماد عملية االستقصاء وحدها 
يبعدنا عن النص، حيث نركز على االبتكار ذاته اخلاص 
باملؤلف، متاماً كتحقيٍق بوليسّي، وبالتالي جتعلنا نكون يف 

وضعية »خارج النص« التي تتميز باملوضوعية.

فإن  أشكالها،  بأي شكل من  الدراما  تطبيق  إن مت  لكن، 
إلى  تأخذنا  الدرامي  لالستقصاء  احلقيقية  الطبيعة 
حافة املعاني بطريقة أكثر عاطفية، وذلك، بشكل غريب، 
املوجهة  البيداغوجيا  يف  التماسف  أدوات  خالل  من 
الكاتب  لدى  املألوفة  واحللول  واالستقصاء  باالستفسار 
املسرحي )dramaturge(. تَبَنَّى العديد من الٌكّتاب مواقف 
نورا  جانب  إلى  أريكسون،11  بريخت،10  مشابهة:  نظرية 

مورغان وجوليانا ساكسنت،12 وبالطبع هيثكوت.13

املرة من  وهذه  بطريقة مختلفة،  النص  إلى  ننظر  دعونا 
داخله. بالطبع، بإمكاننا استخدام أي أداة درامية جلعل 
أساليب  تساعدنا  العاطفي.  وجودنا  إلى  أقرب  النص 
البسيطة  تقنيته  خادعة  بطريقة  طبقنا  إذا  هنا  برين 
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ثالثة  نطرح  بذلك،  ولنقوَم  احلجرة.  مسرح  مستخدمني 
أسئلة بسيطة:14

من قد نختار/أو نبتكر ليتلفظ كلمات يف اجلزء من . 1
النص اخلاضع للفحص؟

بأي طرق نستطيع توزيع الكلمات املكتوبة على أبطال . 2
على  احلصول  من  نتمكن  وبالتالي  وتُلفظ،  القصة 
فرصة لتحليل وجهة النظر التي ينحاز إليها املتكلم 

)املتكلمون(، مبا يتوافق مع السياق؟
الراوي . 3 أيٌّ من »األصوات« املختارة قد ميثل وظيفة 

العالم بكل شيء أو املوضوعي املخلص للسياق؟

قانوناً  سنبتكر  أننا  لنفترض  التهويدة،  نص  باستخدام 
ينص على أننا لن نخرج عن القاعدة اجلوهرية التي متنع 
بأي  عليها  أو حذٍف  إضافٍة  أي  أو  بالكلمات،9  التالعب 
شكل من األشكال، بحيث يتوجب أن يبقى إبداع املؤلف 
كما هو مكتوب، وبالتالي نحترمه. بهذه الطريقة أيضاً، 
طالب  احلالة  بهذه  وهم  اجلدد،  املبتكرين  لدى  يكون 

الستقصاء  الفرصة  النص،  على  يبنون  الذين  الدراما 
يكون  ظروفاً  العملية  هذه  تخلق  موحدة.  كبنية  األسئلة 
 Ken Robinson RSA( درجاته  بأعلى  االنحراف  فيها 
يكون  »حيث  التعلم يف مجموعات،  ويحدث   ،)Animate
الدكتور  متاحاً«  النمو  أجل  من  التعلم  من  قدر  أكبر 
تعقيد  يزيد  كما   ،)Dr Ken Robinson( روبنسون  كني 
التحقيقات مع ابتكار االرتباطات خللق شكل حاٍو حيث 

يكون التقارب ضرورياً.

الرئيسية  لألسئلة  احلل  على  يتفقوا  أن  احملققني  على 
كما أعاله، من املمكن أن ميثل الراوي )بشكل موضوعي 
أو العالم بكل شيء(. ثانياً، أي شخصية )بطل القصة(، 
األشكال  من  تشكيلة  من  ومبتكرة  السياق  مع  تتوافق 
املوقع  لنقرر يف  أخيراً،  قد تتلفظ بالكلمات؟  الدرامية، 

عن أي وجهة نظر مت التعبير عنها، وعن طريق َمن.

مثال
يف مثال مسرح احلجرة التالي، من املمكن عرض وجهات 

جانب من مشاركة املعلمني يف مساق عباءة اخلبير مع تيم تايلور ضمن برنامج الدراما يف التعليم، برنامج البحث والتطوير التربوي، 2017. 
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النظر من خالل املسافات التي تتولد ما بني األشخاص، 
وسرعته.  التلفظ  وقوة  املستخدمة،  الكلمات  ورنة/نغمة 
هذا العرض ال يكون ممكناً إال من خالل الدراما، حيث 
حلظة  تعقيدات  ينقل  أن  خطي/مكتوب  لشرح  ميكن  ال 
نوعه  من  الفريد  الدراما  مكون  يعتبر  فهذا  »اآلن«. 
بهذه  أخرى.  طريقة  بأي  تكراره  ميكن  وال  فني،  كشكل 
يف  القارئ  مخيلة  يف  الدراما  املؤلفون  يخلق  الطريقة، 
تقنيات مسرح  بتطبيق  ولكن،  لذلك.  النصوص املصممة 
لتصبح  احلياة  إلى  الدرامية  التخيالت  تُبعث  احلجرة 
البيئة  إلى  جلبها  يتم  وبالتالي  مرئية/معروضة،  القصة 
بعقل  تبقى  القصة  فإن  وإال،  الشعبي.  للفن  االجتماعية 
درامية  وإجراءات  برين  تقنيات  ترفع  بالطبع.  القارئ 
إلى  اخلاصة  الفردية  املعنى  أُخرى سيرورة صنع  حليفة 

سيرورة اجتماعية مشتركة.

رمبا ميكننا اآلن البدء بفهم كيف بدأت الدكتورة هيثكوت 
ممارساتها  يف  ودمجها  احلجرة  مسرح  تقنيات  بتطبيق 
والستينيات.  اخلمسينيات  يف  والرائعة  الرائدة  التربوية 
تبحث  إطارات نظرية  بدأ مسرح احلجرة-بالتحالف مع 
النص،  يف  متثيلية  ومفاهيم  مثاًل،  النظر،  وجهات  يف 
العديد  من سردها-مبعاجلة وإجابة  القصة بدالً  وتظهر 
من تساؤالتها الناشئة بخصوص الطبيعة الكونية ألشكال 
الدراما واملسرح. هنا، يف أحد مجاالت مسرح احلجرة، 
والدراما  السياق،  دراما  بني  جتمع  أن  شأنها  من  تقنية 
يف  العرض  أجل  من  واملسرح  املسرح  وشكل  التكونية، 

حميمية أستوديو/حجرة صف/ورشة عمل.

لهيثكوت  البداية  مجرد  هذه  كانت  التاريخ،  بنّي  وكما 
ليتم  والدراما  املسرح  من  مختلفة  ألشكال  تطبيقها  يف 
دمجها الحقاً يف عباءة اخلبير. ككثيٍر ممن حاولوا فهم 
جانب  عزل  أن  جند  وابتكاراتها،  ومناهجها  تقنياتها 
عملها  كيفية  معرفة  واّدعاء  عبقريتها،  من  بسيط  واحد 
مزيج  هيثكوت هو  إن عمل  أمران خاطئان.  كلي،  بشكل 
تطبيق  املمكن  من  فنان عظيم،  كأي  عدة.  ابتكارات  من 
مبني  ِمشكاِلي  ذوق  كأنها من  الناشئة  تقنياتها  مجموعة 
وقد  املناسب.  موقعه  يف  منها  وكل  واعدة،  دراما  على 
تَراوح هذا الذوق الرفيع بني انبثاقات املسرح التطبيقي 
ودراما  التعلم،  أجل  من  والدراما  التكونية،  الدراما  مثل 
وتدوير  اخلبير،  وعباءة  الدور،  ولعب  والدراما  السياق، 

مت  األربعة.  الدور  وإسقاطات  احلجرة،  ومسرح  الدور، 
باحلياة، حتت  املفعم  عملها  كله يف  هذا  وتطوير  جتربة 
قيادتها العلمية يف املجال األكادميي للدراما. على الرغم 
من ذلك، فإننا نلمح يف عملها، كما يظهر يف وصف عملها 
 ،)ND( املؤثر للغاية يف أنقرة بتركيا )منشور يف منشورات
الالمتناهية  الطبيعة  العالم(  يف  الدراما  مدرسي  أعظم 
لطلبها التجديد حتى يف تطبيق جتربة تعلمية حيوية مثيلة 
وآخرين  املدرسني  املندمجني، فضاًل عن  املتعلمني  ألجل 

ممن حضروا وشهدوا األحداث.

من  املمكنة  النتائج  نرى  أدناه،  احلجرة  مسرح  مثال  يف 
النقاشات ومحاوالت معاجلة أسس تقنية برين الكاشفة 
بشكل مدهش، التي تتمحور حول إظهار القصة يف سياق 

تهويدة مجهولة بدل رواية القصة.

يف  بعيدة  طبيعية  منطقة  يف  النص  مكان  )سيناريو: 
عدة  رؤية شخصيات  ميكن  الوسطى.  العصور  إجنلترا 
حول ُصَرٍة من القماش ملا قد يكون رضيعاً. ميكن رؤية 
شخصية مسلحة تصوب السالح نحو امرأة متمددة على 
األرض. جتثو املرأة األولى على ركبتيها نحو الشخصية 

املتمددة(.

املرأة األولى: وداعاً عصفوري الرضيع.
صوت أب: والدك ذهب للصيد.

الشخصية املسلحة: ليجلب جلد أرنب.
املرأة الثانية )الراوي(: لوضع العصفور الرضيع فيه.

نالحظ  أو  مأساة،  بداية  نالحظ  قد  النسخة،  هذه  يف 
لغزاً، أو حتى كوميديا سوداء؟ ما حصل هنا هو بالتأكيد 
نتيجة النقاش بني أفراد املجموعة عندما يتكشف السياق 
الدرامي من النواة األولى للنص. مع خلق طالب الدراما 
قد  أنهم  الواضح  من  الصغيرة،  املسرحية  القطعة  لهذه 
فهموا كيف يبتكرون شكاًل مسرحياً من ابتكاٍر نصيٍّ من 
الفحص  أجل  من  بها.  يقومون  التي  االختيارات  خالل 
الدقيق، ميكننا أن نحلل ثالثة أسئلة الزمة ملسرح احلجرة، 
وأن نسأل أنفسنا إن مت دمجها انطالقاً من البنية اجلديدة 
للكلمات. قد نحتاج، برأيي، أن نشهد على القطعة مباشرة 
بك فيها وجهات النظر، حيث إن هيكل نص  لنفهم كيف حُتْ

املسرحية ال يعدُّ كافياً.
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من  حاضرة.  ومعضالته  األداء  مشاكل  تبقى  بالطبع، 
الكلمات  لفظ  يتم  كيف  األب؟  صوت  يُصدر  وكيف  أين 
واإلشارة إليها إلصدار املعنى؟ ما هي وجهات النظر التي 

تتم  ذلك؟  إلى  وما  املتحدثني  قبل  من  عنها  التعبير  يتم 
املباشر/األداء  التمثيل  خالل  من  كله  هذا  عن  اإلجابة 

لقطعة نصٍّ مت ابتكارها قبل سنوات بشكل مجهول.

الهوامش:

* متت ترجمة ونشر هذه املقالة خصيصا ملجلة رؤى تربوية بإذن من لوك أبوت.
مرجع املقالة األصلي:

‘Exploring motivation at the moment of action’ 
Considerations regarding Robert Breen’s Chamber Theatre in drama teaching.
Luke Abbott President NATD
May 29th 2014.

.NATD مدير الرابطة الوطنية لتدريس الدراما• 
1 Chamber Theatre Robert Breen Published by Prentice Hall ISBN 0-13-125211-9.
2 QERCD-the Qattan Education Research is the Ramallah based foundation created by the Qattan family to support arts and edu-

cation in the Occupied Territories of Palestine. The Jordanian Summer School supports over 120 drama teachers a year. This 
course was initiated and tutored by David Davies (UWE) and Wasim Kurdi (QERCD).

3 Ibid.
4  The dramatic imagination is a concept of dramatic theory developed and analysed by Dr Dorothy Heathcote.  The dimensions 

are-SOUND AND SILENCE, MOVEMENT AND STILLNESS, LIGHTNESS AND DARKNESS.
5 I well remember a day in Southend Essex in 2001, visiting a class who had investigated bees in their nursery. As a visitor dis-

empowered, I was a member of an imaginary team of visiting bee experts trying to emulate the successes of the nursery class in 
our bee place. I had to undergo a gentle interview, wear gloves at all times, sign a declaration that I would not touch or harm the 
hives and wear a visitors badge too. At the end of the afternoon I was awarded a commendation as a visitor who kept to all the 
agreed procedures agreed at the outset. The curriculum tasks resulting for these children elevated the experience for one visiting 
HMI as a lesson of outstanding learning impact.

6 The Opie’s wrote the seminal text ‘The Lore and Language of School children’ in 1959 and in other texts I have yet to find the 
lullaby mentioned.

7 William Faulkner ‘As I lay dying’. (1930).
8 Dr Ken Robinson (RSA Animate 2010).
9 Breen op cit.
10 Verfremdung Effect- Berthold Brecht in ‘Brecht on Theatre’.
11 Stig Erickson – Distancing at Close Range Oy Arkmedia Ab ISBN 978-952-12-2314-3.
12 Nora Morgan and Juliana Saxton. “Drama-a mind of many colours” ....
13 Dr Dorothy Heathcote & Oliver Fialla in Drama as Context NATE 1980.
14 Breen op cit.
15 Breen pages 85-86 op cit.


