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الدراما في التعليم والمسرح

“يف املسرح ميكنك دوماً نسيان كل شيء، والبدء من جديد”.
“عبر املسرح، ميكننا أن نستوعب ونواجه ونهدئ من روع كل ما تقدمه لنا احلياة،

كل ذلك من خالل بناء االعتقاد”.
بيتر بروك

مناجدة!

إنقاذ البشرية عرب األشكال 
الفنية للمسرح والدراما*

لوك أبوت•
ترجمة: لبنى طه
مراجعة: نعيم حيماد

وأعماله،  بروك  بيتر  حياة  نتذكر  زلنا  ما  أننا  بادعائنا 
كل  حتذيراته  يف  التفكير  يف  نستغرق  أن  رمبا  ميكننا 
فقدت  وقد  البشرية،  طبيعة  حول  املاضية  السنني  تلك 
قدرتها على استحضار العواطف عبر مالحظات مباشرة 
على  املبنية  السياقات  هذه  متخيلة.  إنسانية  لسياقات 
الذي  األثر  وتنتج  مستفزة،  دوماً  هي  اإلنساني  احلدث 
يتوخاه اليونان، وهو أن حتشرنا يف تعلق عاطفي مباشر 
نسأل  أن  أيضاً،  ولكن،  البشري،  الوضع  نتأمل  يجعلنا 
ما  يفعلوا  أن  اإلبداع،  باسم  البشر،  يقدر  كيف  أنفسنا 
األشكال  ناحية  من  سواء  بعضا؟  بعضهم  جتاه  يفعلونه 
املادية لالعتداءات العنيفة، أو تلك األشكال من اإلساءة 
ممارستها.  أيضاً،  بوسعنا،  التي  السيكولوجية  العاطفية 
مراراً  تذكرنا  الدراما/املسرح،  وحتديداً  الفنون،  إن 
وتكراراً باملكان الذي ميكننا، نحن البشر، بلوغه بقدراتنا 
وأنا  إنسانيتنا.  يكبح  ما  نعطل  فقط  أننا  لو  اإلنسانية، 

يف املراحل األخيرة من كتابة هذه املقالة، بدا العالم يف 
موقف رهيب بتعاطيه مع أعمال القتل بباريس التي قتل 
التابعني  القتلة  ثلة من  129 من األبرياء على أيدي  فيها 

لداعش.

لقد قال بروك الذي ال يزال يعمل وهو يف الـ 90 من عمره 
كما لو أنه يف ريعان شبابه:

“ثمة عدم اتزان يف داخلنا، إذ إن العجل الذهبي 
للقوة العاقلة يُبجل على حساب املشاعر والتجارب 
الصادقة. إن القوة العاقلة وحدها التي مبقدورها 
أن حتمينا من الشعور الصادق، واالختناق، وإخفاء 

الروح يف ملة من الوقائع واملفاهيم املبهمة ”.

)مؤمتر الطيور: جون هيلبيرن ص: 69، فابير & فابير(1
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ت�أمالت حول أشكال المسرح والدراما

يُعد التمييز الزائف بني معاني ومفاهيم كل من “املسرح” 
و »الدراما« باعتبارهما فرعني منفصلني، حتدياً آخر لنا، 
نحن الذين نستخدم األشكال الفنية للدراما لالنخراط يف 
كل ما »تقدمه احلياة لنا«. إن املسرح والدراما يلتقيان على 
 Taylor( كولريدج  تايلر  صاغها  التي  املشتركة  األرضية 
Coleridge( يف »التعليق اإلرادي لعدم التصديق«،2 أو كما 
نستخدمه عادة يف لغتنا املبسطة بتسميته »بناء االعتقاد«.3 
إن هذه القدرة املذهلة للعقل على القبول التلقائي للخيال 
أنه/كان حقيقياً، هي يف صلب  لو  كما  القصصي احلي، 
بالنسبة  احلال  هو  كما  للدراما/املسرح،  الفنية  األشكال 
لسيرورة الفعل احلي يف حلظة الزمن الفعلية، التي متثل 
بؤرة االهتمام، بدل تتبع أين يظهر الشكل الفني نفسه. على 
سبيل املثال، ليس بالضرورة أن يكون املسرح يف أرضيات 
مقدس  فضاء  أي  يف  حتى  وال  املقدسة،  الوطني  املسرح 
معتمد آخر. فنحن نشهد شكل املسرح يف املواجهات األولى 
العالم من  التي ينخرط فيها األطفال وهم يحاولون فهم 
وبحركات عفوية  يخترعونه،  الذي  اإليهامي  اللعب  خالل 
تكتسب  عندما  أو  رمبا؟  حيًة  وتصبح  ُدماهم  يستنطقون 
األغراض التي حولهم معاني أخرى؛ فالكرسي يرمز لبيت 
الديناصور  ودمية  البيت،  سقف  تصبح  والوسادة  الدب، 
للدببة. نستطيع أن نعترف أن كل هذه  أماً  تكون للحظة 
األنشطة هي مبثابة شكل املسرح، وبالنسبة للطفل، فإنها 
»كما لو« أن الدب باستطاعته الكالم، والعيش يف بيت ذي 

سقف، والدخول يف حوار مع الديناصور/أّم الدب.

بيد أنه عندما )أو إذا( يستحضر أحد األطفال عناصر 
درامي«،  »لعب  لدينا  يكون  اإليهامي،  لعبهم  يف  التوتر 
ما  طفل  لعب  يف  اآلن  الصغير  الدب  يصبح  رمبا  حيث 
تائهاً، وال يجد أمه ... وتصبح التوترات ملموسة يف هذا 
يجدوا  أن  الالعبني  من  متطلباً  الزمن،  مرور  مع  اللعب 
احللول لكل ذلك الذي اخترعوه يف الزمن اآلني - سيرورة 
حتويل املظهر التي تعتبر السمة الفريدة لوسيلتنا العجيبة 

واملتحولة الشكل.

بالنسبة لي، فإن سيرورة حتويل املظهر هذه، حتدث سواء 
هيمن الشكل املسرحي كما يف »املسرح/الدراما« أو هيمنت 
العناصر الدرامية كما يف »الدراما/املسرح« . إن عناصر 

»الزمن اآلني« تختفي من واقع حياتنا ويحل محلها بناء 
االعتقاد بالزمن اآلني اخليالي القصصي، وكلما اختبرنا 
لو«  »كما  أصبحت  احلالي،  الزمن  بصفته  الفني  الشكل 
صفة واقعية. إنه التعليق اإلرادي لعدم التصديق، ولكنه 

أيضاً تعليق لـ »الزمن«!

كثير  جداً،  رائجة  الصراع  درامات  كانت  املاضي،  يف 
أشبه مبحاولة  كان  وهذا  غاضبة،  وأمزجة  الصياح،  من 
كانوا  الذين  املشردين  الناس  كل  من  التخلص  املأمورين 
يخيمون يف املنتزهات العامة. إذا كنَت متواجداً يف حقل 

الدراما لوقت طويل مثلي، ستعرف ما أقصده هنا!

للدراما،  إيست  نورث  مدرسة  يف  متدرب  دراما  وكمعلم 
ملدة  كامل  بدوام  كطالب  املاجستير  شهادة  نلت  حيث 
سنة مع الدكتورة دوروثي هيثكوت، والدكتور جون فاينز، 
وغيفن بولنت، وجدت أن استخدام كلمة »شكل« كان مفيداً 
جداً لفهم كيفية إعطاء معنى للكلمتني اللتني بدتا أيضاً 
أنهما تولدان ثغرة بني املمارسني الذين وثبوا للدفاع عن 
لقد  التحدي.  من  حملة  هناك  كان  إذا  السيما  االثنتني، 
عملت على مدى خمس عشرة سنة املاضية مع الدكتورة 
ألشجع   ،)2011 العام  وفاتها  )وحتى  هيثكوت  دوروثي 
املدارس على تبني نسقها الدرامي عباءة اخلبير، كأسلوب 
جتارب  يف  وتضمينها  والدراما  املسرح  أشكال  لتدريس 
التعلم، وبخاصة يف املدارس االبتدائية. وليكن يف علمكم 
أنني تلقيت منها أيضاً دروساً خصوصية سنوية منذ العام 
1982، تخللها العديد من النقاشات حول التعليم، والدراما 
أحدث  ولكن  ميدالندز.  بويست  دراستها  يف  واملسرح 
األعمال ركز على تعقيدات واحدة من أروع اختراعاتها: 

عباءة اخلبير.

املعقدة  التفاعالت  أن  جداً  واضحاً  أصبح  ما  وسرعان 
واستحضار شكل  التعلم،  يف  الدراما  استخدام شكل  يف 
املسرح يف البنيات املصممة لبناء االعتقاد، أدى إلى فهم 
يف  االستراتيجيات  وضع  ومناهج  ملهارات  وضوحاً  أكثر 

تطبيقات املنهاج الدراسي لعباءة اخلبير.

د. هيثكوت: »الدراما واملسرح؟ إنهما وجهان لعملة واحدة 
األكثر  تعاليمها  يف  جاء  كما  أو  لوك!«  يا 

قساوة.
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والدراما،  للمسرح  عدة  جتليات  »هناك  هيثكوت:  د. 
تكف  أن  حاول  بتجاربك!  مكبل  إنك  لوك، 
عن التركيز على واحدة منها فقط، وتشعب 
الفنون  كل  النهاية  ففي  تفكيرك،  يف  قلياًل 
تُعنى بتطوير تسامح عال إزاء الغموض ...«.

حاولت جاهداً مع هذين التأنيبني املشروعني من معلمتي 
أن أحول هذه املفاهيم إلى ممارسة عملية. فبعد كل ذلك، 
إذا كنت سأعمل يف آخر املطاف مع معلمني آخرين، لكي 
أن  بالتأكيد  فعلي  ذلك،  كل  إلى  توصلنا  كيف  لهم  أمرر 

أعرف ما الذي كنت أحتدث عنه؟

حسنًا، ما الجدوى من اضطالعنا أو عدم 
اضطالعنا بالدراما/المسرح؟

باعتبارنا لكلمات بروك يف البداية حول قدرة املسرح على 
جديد«،  من  والبدء  شيء  كل  »لنسيان  الفرصة  إعطائنا 
بالبحث يف  اليونانيني  قيام  بفهم سبب  نبدأ  أن  نستطيع 
ففهم  املسرحي.  الشكل  أخذت  التي  الدرامات  أعماق 
احلب القائم على اجلنس بني األم وابنها كما مت تصويره 
أحداث  متثيل  اإلنسانية.  عبر  ميتد  ملكاً،  أوديب  يف 
على  يساعدنا  الشكل،  بهذا  ومجيدة،  ومزعجة  محرمة 
به.  نتصرف  الذي  بالشكل  نتصرف  وملاذا  كيف  فهم 
فأشكال املسرح/الدراما ممكنة فقط عبر تفحص الناس 
وتصرفاتهم التي يقومون بها يف حلظات من الزمن، ولكنه 

ذلك الزمن السحري- الزمن الدرامي.

للنظر بعمق يف دوافعنا  الوقت  لنا  مثل ذلك الزمن يتيح 
العميقة  والقيم  حياتنا،  وأمناط  واستثماراتنا،  اخلاصة، 

التي نحملها معنا.
وقت للتمعن
وقت للتأمل

ومع ذلك وبغرابة، نعلم يف كل ثانية أننا متورطون، نشهد 
هناك  نقاسيه.  أو  القصصي  اخليال  يحدث يف  ما  على 
التداعيات  تختفي  القصصي،  اخليال  زمن  يف  بالطبع، 
احلقيقية. ولكن هذا ال يعني أنه ال توجد أي اضطرابات.

)Tony Harrison( يف مسرحيته  هاريسون  توني  يلتقط 

أوكسيرينخوس«  أثر  »مقتفو  والسهلة  والعميقة  املذهلة 
عناصر عميقة وملتوية للعنصرية املؤسساتية، واالستعمار 
كيف  تفضح  التي  الفكرية  للجرأة  واإلساءة  البريطاني، 

تبقي االنقسامات الطبقية الناس فقراء روحياً وعقلياً.

اليوناني  املاضي  من  مسرحية  داخل  من  مسرحيته  إن 
تتصادى مع ثقافتنا بشدة يف اللحظة اآلنية للزمن. ولكن 
على  يعمال  أن  هي  والدراما  املسرح  وظيفة  إن  بالطبع، 
»العجل  يُذبح  الروح اإلنسانية فينا، وأن  اإلزعاج، وإيقاظ 
الذهبي ذو القوة العاقلة«، لهنيهة على األقل، ليعطي مجاالً 
إلنسانيتنا أن تثار، ومرة ثانية، مع ضمان أن يُلقى بنا يف 
اجلوهر الباطني لذواتنا العاطفية والفكرية. يف مكان كهذا، 
تقف القيم عينها التي تشكل جوهر حياتنا وهي ترجتف 
وتفتح لنا مجاالً لنمعن النظر يف أنفسنا ونعرف من نكون.

باملسرح  اخلاصة  الفنية  األشكال  لدينا  تتوفر  لم  وإذا 
والدراما؟

يدعي إدوارد بوند )Edward Bond( أننا من دون دراما 
لالنهيار  آيلة  حضارتنا  إن  أخرى،  بكلمات  »سنموت«. 
من دون الدراما، ألننا سنجبر على أن منضي حياتنا يف 
إن  عاطفياً.  ومشحونة  عميقة  مبادئ  أي  من  خال  عالم 
احلياة واألحداث تتآكلنا يف ذلك املفهوم الكوني املسمى 
بالـ»أنتروبيا«.6 إنه قانون الطبيعة الكوني الذي يتطلب من 

كل شيء أن يعود إلى وضعيته األصلية.

إذا  وبخاصة  املفهوم،  هذا  يف  الستكشافه  الكثير  هناك 
الرائع  اإلنساني  املجازي لوصف عرقنا  اعتمدناه مبعناه 
ملصطلحه  العظيم  املسرحي  الكاتب  هذا  يلمح  رمبا   ...
لـ»العقل كمكان«، حيث تستلقي  املوقع اخليالي  »املوقع«. 
إنسانيتنا عارية أمامنا، لتسمح لنا بتمعنها بعيداً عن قوتنا 
العاقلة، وننظر ملياً ملا يحدث بني الناس يف سياقات كونية 
وخيالية؟ قد يكون رمبا هذا املقام مثالياً لبريخت إلعطاء 
آراءهما  وبوند  بروك  لدى  أن  من  الرغم  على  »درسه« 

املختلفة حول املايسترو األملاني.

طريق اخلير يعلم أننا بحاجة إليه اآلن. ترحال، وحرب، 
وأعمال قتل انتقامية، وتعصبات دينية متأصلة، وبطالة، 
تواجه  التحديات  هذه  كل  إن  جداً.  طويلة  حياة  ودورة 
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اإلنسانية. ومن دون توفر وسائل ملواجهة واستيعاب وتهدئة 
مثل هذه األحداث، كما هو ممكن يف املسرح/الدراما، إلى 
معنا  املسافرين  البشر  برفقائنا  العميق  اهتمامنا  جانب 
يف هذه احلياة، كيف سيكون بإمكاننا أن نخترع سلوكات 
للتغلب على املشكالت؟ من دون هذه اإلمكانية، سنموت 

حتماً، وليس فقط موتاً مجازياً.

أثر التعليم القوي للمسرح/الدراما

احلياة  ودراما  الصورة  دراما  أحدثته  الذي  األثر  إن 
احلقيقية، مؤخراً، على نطاق عاملي واسع، والذي ارتبط 
بالطفل السوري ذي اخلمسة أعوام الذي ظهر وهو ملقى 
على شواطئ جزيرة يونانية، أشعل إنسانيتنا. فلم نستطع 
أن نرى يف مخيلتنا سوى »املوقع« وهو ماثل أمامنا. مشهد 
األب املنهار، واألم املثكلة باحلزن، وفظاعة مشهد الشرطي 
كلنا  وقد متلكتنا  الطفل.  برفق جثة  يحمل  وهو  اليوناني 
الذين شهدنا من بعيد كل ما يحصل  دموع األسى، نحن 
هناك، وضمن مسافة إطار لكل أولئك الذي يشاهدون عن 
قرب تلك املأساة احلية. ولكن هذه املرة، لألثر تداعيات 
وال  املسرح/الدراما،  خياالت  هناك  يكن  لم  حقيقية. 
إمكانية تعليق إرادي لعدم التصديق يف حالة الرغبة فيه.

الفظاعة،  تلك  كل  عاطفياً  ندرك  أن  تعلمنا  كيف  ولكن، 
ونسمح لها بأن تلمس أعمق درجات إنسانيتنا؟ سأجادل 
عليها،  لالشتغال  اخليال  أفعال  وجود  دون  أنه  بحماسة 
كانت ستخبرنا بشكل محايد،  العاقلة وحدها  فإن قوانا 
آخرون  كل حال سيقوم  وعلى  ليست مشكلتي،  »هذه  أن 
بحلها«. رفيق سفر كهذا سيكون بالنسبة لي كإنسان يف 

جهل عاطفي مرعب.

إنه يف مجال الفنون الدرامية نغذي ونحفز اخليال ونطور 
القدرة على التكهن بالتبعات عبر التجرؤ بجلب التحدي 
يف  املصورة  األحداث  إن  التحدي.  على  واجلرأة  إلينا، 
اآلنية  اللحظة  يف  تُبنى  للدراما/املسرح  الفنية  األشكال 
للزمن، حيث نتخيل أنفسنا يف سياقات اخليال القصصي 
األماكن  يف  اآلخرين  مع  سواء  االعتقاد،  ببناء  لنحظى 

العامة، أو يف خصوصية خياالتنا الدرامية.

عبر  احلياة  نشاهد  لكي  أساسية  الدراما/املسرح  إن 

عيون اآلخرين من خالل التخيل، وأخذنا أدواراً ألنفسنا 
مموضعني إيانا يف مكانهم، كما يقول بروك:

»... إخفاء الروح يف ملة من الوقائع واملفاهيم املبهمة«.
إنه أمر مستحيل.

الهوامش:

* متت ترجمة ونشر هذه املقالة خصيصاً ملجلة رؤى تربوية بإذن من 
لوك أبوت.

مرجع املقالة األصلي:
SOS! RESCUING HUMANITY THROUGH THE 
ART FORMS OF THEATRE AND DRAMA
Luke Abbott Ramallah January 2016

• عمل لوك أبوت منذ العام 2005 على تطبيق مناذج لعباءة اخلبير مع 
معلمني يف الصفوف املدرسية حول العالم، وقد اضطلع مؤخراً بوظيفة 
)فلسطني(،  القطان  احملسن  عبد  مؤسسة  لدى  والعمل  مستشار، 
إضافة إلى كونه مديراً ومعلماً يف املدرسة الصيفية : الدراما يف سياق 

تعلمي- جرش، األردن لطالب معلمني ضمن السنة الثالثة.
يشغل لوك منصب الرئيس الثاني للرابطة الوطنية لتدريس الدراما- 

بريطانيا )NATD(، عقب وفاة دوروثي هيثكوت العام 2011.
1 Conference of the Birds: John Heilpern P. 69 Faber& 

Faber1977.
2 willing suspension of disbelieve.
3 make believe.
يف  الرئيسة  األفكار  من  واحدة  هي  التغير(  )ضابط  األنتروبيا   4
الفيزياء الكالسيكية أدخلها يف العلم ر. كالوسيوس. ومن وجهة نظر 
الطاقة  قابلية  عن  تعبر  األنتروبيا  فإن  الكبيرة،  األشياء  يف  البحث 
للتحول: فكلما كبرت األنتروبيا يف نسق ما، قلت قابلية طاقته للتحول 

)املوسوعة الفلسفية ليودين وروزنتال(.

جانب من مشاركة املعلمني يف مساقات املدرسة الصيفية 
»الدراما يف سياق تعلمي« جرش األردن- 2017.


