ٌ
عتبات وعوالم:
�كون في
ُ
الهو ّية والت ّ
نتدى
مسرح ُ
الم َ
عال بدوي
ن يكننا أن نصبح»
«علينا جميعاً أن نشارك يف املسرح لنكتشف َمن نكون و َم ُ ْ
أوجستو بوال
والهو ّية
الت�كون المهني بني السريورة والصريورة
ُ
التقدم يف عملي ..حياتي» يحدثُ أن نسمع
«أل ّني أريد
ّ
أشخاص عن سبب مشاركتهم يف
هذه العبارة حني يُسأل
ٌ
ٍ
ٍ
ورشة ٍ
مبساق
ني ،أو التحاقهم
عمل ،أو قيامهم بنشاط م ْه ٍّ
أي
تدريبي ،سواء أكانوا معلمني ومعلّمات أم يعملون يف ّ
ّ
ً
ٍ
ساءلت نفسي عن ذلك «التق ّدم»
ما
ا
وكثير
آخر،
مجال
ُ
خاص ًة أحاديث املعلمني
الذي نبتغيه ويشغل أحاديثنا،
ّ
ٍ
أنشطة بهدف التك ّون املهني.
واملعلمات املنخرطني يف
ربا يجدر بنا دوماً طرح هذا
ماذا نريد بالتك ّون املهني؟ ّ
السؤال :ماذا نريد بالتك ّون املهني؟ حتى وإن كان املرء يشعر
ٍ
بشيء من اليقني حول غاياته؛ هل التك ّون امل ْهني هو ذلك
يتعرض
(املسار)
التراكمي للمعارف النظرية والعملية التي ّ
ّ
ٍ
ٍ
وتخصيص
وبتحديد
لها املرء ويخوضها يف مهنته/عمله؟
أكثر :هل التك ُّون امل ْهني للمعلمني (سيرورة) يخوضها املعلم
بتتالي التجارب ومراكمة املعارف واملهارات التعليمية -كما
يصفه املعلمون واملعلمات يف كثير من األحيان؟ وهل هو
كما تناوله عد ٌد من الباحثني وحاولوا ضبط معانيه التي
ٍ
تغييرات
تتلخّ ص يف أنّه «عملية مقصودة وواعية ُتدث
ٍ
مهارات مهن ّية،
يف سلوك املتك ّونني ،كما تؤ ّدي إلى اكتساب
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األكادميي بقدر اهتمامها
مبعنى أنّها ال تهت ّم باجلانب
ّ
ٍ
تغييرات يف أساليب التفكير واإلدراك والشعور
بإحداث
واملمارسة» (بوسعدة.)296 :2011 ،
�كون المهني :سريورة أم صريورة
الت ّ

على رغم أهم ّية التق ّدم يف احلياة ،الذي يفترض أال يبقى
فإن هناك فرقاً كبيراً بني التق ّدم
املرء ثابتاً يف موضعهّ ،
عبر املسار أو (السيرورة) ،والتق ّدم عبر (الصيرورة) ،إذ
أي اخلطوة بعد اخلطوة،
كمي»َ ،
«تشير األولى إلى «تراكم ّ
فيما تشير الثانية إلى «حت ّول نوعي» وليس تراكماً كمياً
فإن الثانية تتضمن األُولى ،ألنها
متتاليا فقط ،وبذلك ّ
تتضمن التق ّدم ،لكن مع التح ّول النوعي يف إطار أوسع»
(كيلة .)2017 ،وهذا التح ّول يرتبط جوهري ًا بـ(التغيير)
يف أساليب التفكير واإلدراك والشعور واملمارسة ،وهو
بذلك ليس عمليةً تتمحور حول املوضوع الذي يعمل
املعلم/ة على تدريسه ،بقدر ما تتناول املعلم/ة اإلنسان
متس
والطالب/ة اإلنسان« ،فالتنمية مهما كان ميدانها
ّ
تغيير اإلنسان ونظرته إلى األمور يف املقام األول»
(حجازي.)10 :2005 ،

لذا ،أ ّياً كان املوضوع الذي يعمل عليه املعلم/ة ،فطرق
ٍ
أفعال تتعلّق باملوضوع بقدر
تعليمه وتعلّمه ال تنبني على
ما تنبني على اإلنسان الذي يكونه ويصير إليه هذا املعلم
أو هذه املعلمة ،ويُساهم بالدرجة األولى يف ديناميات
العالقات بني املعلمني والطلبة ،التي تنبثق أساساً من
التوجهات وأساليب التفكير والشعور.
ُّ
الصريورة والصورة

الصورة/الصور التي يعمل املرء على
الصيْرورة من
ُ
تشكيلها وبنائها لنفسه ،كما يعمل على رؤيتها يف الوقت
ٍ
كبشر لتحقيق
ذاته .هي صورة «الذات» التي نطمح جميعا
اكتمالها ،كي نشعر بوجودنا ،وكي نتخلّص من معاناتنا،
معاناة «األنا» التي تشعر بالنقص وعدم االكتمال ألنّها
تطمح إلى «الذات» ،إلى الكمال –حسب يوجن -كما أنّها
بصور الذوات األُخرى التي ال ميكننا رؤية صورنا
ترتبط ُ
ٍ
مبعزل عنها .هي صورة الذات/هو ّيتها التي
أو تشكيلها
منضي حياتنا يف محاولة متييزها وبنائها ،وال تكتمل
حتى موتنا؛ هو ّية املرء هي مشروعه املفتوح املمتد ،الذي
يحتمل نواجت متعددةٌّ ،
كل منها يفضي لتط ّور ما يليه من
اتية وجتلّ ٍ
رات هو ّي ٍ
أفعال حيات ّي ٍة ومتظ ُه ٍ
ٍ
يات لذواتنا.
إذاً ،فالصيْرورة التي تعني التق ّدم والتح ّول معاً تعني
التقدم
التقدم يف مسيرة صورنا الذاتية وحت ّوالتها،
ّ
ّ
والتقدم يف
يف اكتشاف هذه الصور ورؤيتها ،من جهة،
ّ
تشكيلها وحتويلها تبع ًا ملا يتم اكتشافه إزاءها ،من جهةٍ
ُأخرى ،وكلّما ازداد هذا التق ّدم سيزداد شعورنا بوجودنا،
وبالتالي شعورنا باقترابنا من االكتمال وحتقيق ذواتنا.
�كون المهني والهو ّية
الت ّ

يسمى
تع ّد صورنا/تص ّوراتنا ومفاهيمنا عن ذواتنا ،أو ما ّ
بهو ّيتنا الثقافية ،أمراً بالغ األهمية لهو ّيتنا املهنية؛ من
جهة ألنّها ما جنلبه إلى التفاعالت االجتماعية يف عملنا،
ومن ٍ
فإن هذه الهو ّية هي «ما يتش ّكل عبر تلك
جهة أُخرى ّ
التفاعالت بني الذات واملجتمع ...حيث تتشكل «األنا»
ٍ
حوار ُمستم ٍّر مع العوالم الثقافية
احلقيقية وتتح ّول عبر
يف «اخلارج» والهو ّيات التي تعرضها هذه العوالم...
الداخلي واخلارجي بني
لتجسر الفجوة بني العامل َ ْي
ّ
فإن هو ّيتنا
اخلاص والعام» ( .)Hall,1996:597وبذلكّ ،
ٍ
مبعزل عن اآلخرين ،ح ّتى و»إن كنّا
ليست ثابت ًة وال تتش ّكل
نرى أننا منتلك هو ّي ًة واحد ًة من امليالد حتى املوت ،فهذا

قص ًة وحكاي ًة ذات ّي ًة ُمريح ًة عن أنفسنا...
راجع ألننا بنينا ّ
ٌ
املوحدة واملكتملة واآلمنة واملتماسكة عن أنفسنا
الهو ّية
ّ
محض خيال» (.)Hall,1996:598
هي
ُ
واليوم «ينظر العديد من الباحثني يف التعليم إلى «الذات
املوضوعية» للمعلم ،أو «الهو ّية» ،بأنها العنصر األساسي
حلياته/ا املهنية» ( ،)Crosswell, 2006:44إذ تُع ّد «الهو ّية
الشخص ّية جوهر ّي ًة للطريقة التي يقوم بها املعلمون
ببناء وفهم طبيعة وجوهر عملهم» (Kletchermans
.)& Vandenberghe cited in Crosswell,2006:44
متر دائماً
والهو ّية كما يصفها هول « عملية بناء متواصلة ّ
ُواجه فيه
بتحو ٍل مستمرّ ،
وأن هذا التح ّول يظهر يف عالم ن َ
ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
طيلة الوقت بتع ُّدديات عابرة وهائلة من الهو ّيات املمكنة
أي منها -ولو مؤقّتاً -حيث إن
التي يكننا التعرف على ّ
ُ
اخلارجي الذي نتفاعل معه عالم متغ ّير يؤ ّثر علينا
العالم
ّ
طيلة الوقت» (.)Hall cited in Crosswell, 2006:44
فإن عملية التك ّون املهني للمعلمني تعتمد يف جوهرها
إذاًّ ،
على تلك «التح ّوالت» املؤ ّثرة يف هو ّية ٍّ
كل منهم ،ويف كيف ّية
انبناء هذه الهو ّية وهذه التح ّوالت ،ودور املعلّمني فيها
«موحد ًة وثابت ًة» حول ال ّذات
ووعيهم بها .فلم تع ْد الهو ّية
ّ
كما كان يُنظر إليها فيما مضى ،بل صارت للمرء هو ّي ٌة
مبضي الزمن؛ هو ّي ٌة تتش ّكل من هو ّي ٍ
ات متع ّد ٍدة
متغ ّيرةٌ
ّ
يتعرض لها املرء عبر اشتباكاته وتفاعالته املستمرة مع
ّ
العالم ،وهذه الهو ّيات قد تتعارض مع بعضها البعض،
ٍ
ٍ
ٍ
سياقات
مختلفة يف
اجتاهات
وتسحب بعضها بعضاً يف
ومواقف محددة ،ما يجعل فهم املرء وتعريفه لهو ّيته يف
حت ّو ٍل دائم ،الس ّيما حني نف ّكر بالهو ّية كعمل ّية ُجذمورية
جذر واحدّ ،
ٍ
وإنا متت ّد
تنبت مثل األشجار من
ال
ُ
ٍ
ٍ
مرة جذراً جديداً،
كجذمور فوق األرض واضع ًة يف كل ّ
ُ
أي جذر انطلقت منه ،وبذلك فالهو ّية «شبك ٌة
فال
تعرف ّ
مرة بحيث
من التفاعالت والعالقات التي تصنعها يف كل ّ
أصل مفترضّ ،
ٍ
وإنا إلى أشياء تصنعها ك ّل
ال تعود إلى
ٍ
املوضعة هي
مرة ،فيستحيل
إلنسان ُ
أن ي ْوضعك ،فعمل ّية ْ
الشيء الذي يقتل الهو ّية» (آيت حنا.)2018 ،
وبالتالي ،يستحيل بهذا الشكل موضعة املعلم/ة ،سواء
أكانت موضعته منبثقةً من ذاته وتص ّوراته عن ذاته ،أو من
تص ّورات اآلخرين عنها ،وطاملا استحالت موضعة املعلمني
شكل من أشكال
أي
ٍ
فيستحيل اعتقالهم وتنميطهم يف ّ
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الدراما والمسرح في التعليم

إن ممارسات املعلمني ستنطل ُق
املمارسات التعليمية ،حيث ّ
صور وتص ُّو ٍ
ٍ
ألي ممارسة ،وملن
حتماً مما يبنونه من
رات ّ
يكونونه هم عبرها ،وملا يرغبون بأن يكونوه ،وأيضاً من
تص ّوراتهم ملا يكونُه اآلخرون املشتبكون معهم فيها وما
ميكنهم أن يكونوه.

لنرى ،وكلّما فارقنا رأينا ما لم نكن قادرين على رؤيته
كل ٍ
حينما كنّا أسرى ذواتنا؛ نرى َّ
ذات أُخرى ذاتاً مكافئة،
حيث عالقة التكافؤ اإلنساني وحدها هي الكفيلة بإنشاء
احلوار والفهم ،سواء بشكل عام أو يف التعليم ،كما يؤ ّكد
باولو فريري:

في داخل ٍّ
كل منا إمكان ّي ٌة للتمسرح

ٍ
اتصال ال يوجد
من دون احلوار ال يوجد اتصال ،ومن دون
احلق هو القادر على ح ّل التناقض يف
تعليم ،فالتعليم
ّ
ُ
عالقة الطالب واألستاذ ،وهو الذي يجعلهما مشاركني
يف عملية واحدة ،ومن هنا يتأ ّكد أن الصفة ِ
احلوار ّية
ٍ
املدرس التلمي َذ
كمظهر للحر ّية ال تبدأ حني يقابل
للتعليم
ُ
ٍ
تعليمي ،بل تبدأ حني يسأل املدرس نفسه عن
موقف
يف
ّ
القض ّية التي سيجعلها موضوعاً للحوار مع التلميذ ،ذلك
أن معرفة موضوع احلوار تعني االهتمام السابق مبوضوع
التعليم (فيريري.)44 :1980 ،

«التمثيل فعل ٍ
بحث ال يجد غايته إال
بحث عن الهو ّية ،وهو
ٌ
1
بأن يفقدها» (شاكر عبد احلميد).
شوا–شوا ،املرأة السابقة على اإلنسان ،يذكر أسطورتها
أوجستو بوال :بأنها حني ولَدت للمرة األولى ،بدأت
بالتعرف على طفلها الوليد باعتباره جزءاً من جسدها/
ّ
نفسها .فلقد كان (داخلها) وصار (خارجها) ،ومع ذلك
خاصة حينما
استمرت بالنظر إليه باعتباره جزءاً منها،
ّ
ّ
أخذ بالرضاعة منها .لذا ،حني كبر طفلها ،واستيقظت
من نومها مرة ولم جت ْده ،فزعت وصرخت وبكت .وحني
اكتشفت أنّه يرافق أباه يف الصيد واللهو ،وأرادت أن
يجربه ويتعلّمه،
تأخذه ،رفض الطفل حيث كان سعيداً مبا ّ
وهنا كانت الصدمة :لقد بدأت تسأل نفسها عن نفسها
وعن ذلك اجلزء من نفسها الذي فقدتهَ ،من تكون هي؟
و َمن يكون هو؟ هل ستبقى كما هي؟ وماذا سيحدث غداً؟
خاصة حني ينتفخ بطنها من جديد؟ ويف تلك اللحظة
ّ
ً
واملتفرجة معا ،ويف تلك اللحظة مت
فقط كانت املمثلة
ّ
اكتشاف املسرح كما تروي احلكاية الصينية القدمية
(بوال.)16-12 :2005 ،
إنّها مفارقة «الفقدان»؛ حني نظرت إلى نفسها مفرغ ًة
وناقص ًة من ٍ
جزء منها وممن تتص ّوره ذاتها ،وحني تطلّعت
ٍ
مكتمل وفاقداً ملا كانت تظنّه
إلى فضائها فوجدته غير
جزءاً أساسياً فيه وملا كانت تتص ّوره ثابتاً ال يتغ ّير وال
ٍ
بشكل ُم ٍ
ٍ
لفضاء آخر غير
فارق
يتب ّدل ،وحني بدأت تنظر
فضائها هي ،تنظر ُمتطلع ًة لإلجابات عبر التساؤل عن
صورتها وصورة اآلخر.
وبذلك ،تكشف حكاية شوا-شوا الكثير عن طبيعة
وغيره ،ففي اللحظة التي نفارق فيها
إدراك املرء ذاتَه
َ
ذواتنا ونصبح قادرين على النظر إليها ،نصبح قادرين
ٍ
على النظر إلى اآلخرين باعتبارهم
وحر ًة
ذوات مستقلًّة
ّ
كذواتنا ،وليسوا أشياء نحتويها أو تتبعنا أو تتبع لنا .نفارق
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بالطريقة نفسها صار ممكناً لـ «شوا-شوا» أن تخلق
احلوار مع طفلها حني بدأت نظرتها إليه تتح ّول ،وحني
حراً ومكافئاً لها  ،ولهذا يعتبر البعض
صارت تراه آخراً ّ
مسرح املضطهدين بأنّه املسرح األصل ،ألنه يجعل الناس
جميعهم متكافئني ،ويهبهم فرص ًة حقيق ّي ًة ملمارسة هذا
التكافؤ وهذه الرؤية ،كممثلني -مشاهدين معاً ،ولهذا
أيضاً
فن النظر إلى أنفسنا،
اعتبر بوال ّ
أن املسرح هو ّ
َ
ٍ
إنسان هو ممث ٌل بطبيعته ،يغ ّير
أن كل
فمن املتعارف عليه ّ
مير
األدوار خالل حياته اليوم ّية حسب السياقات التي ّ
بها ،ويتواصل عبرها مع اآلخرين ،ولكنه ال ينتبه كثيراً إلى
هذه األدوار التي يُغ ّيرها ،وقد ال يكون واعياً لها يف ٍ
كثير
من األحيان .أ ّما حني يصبح تغيير األدوار ف ّناً مقصوداً،
فإن مفارقة الذّات وجتاوزها ّ
باتاه اآلخر يصبحان
ّ
مهم ْي ،سواء جلعل هذا الفن مؤ ّثراً ،أومن أجل
عامل َ ْي ّ
كل منهم حاضراً
حقيقي ف ّع ٍال مع اآلخرين ،يكون ٌّ
تواص ٍل
ُ
ٍّ
خالله ،فنح ُن:
«يف احلياة احلقيقية نعيش ،فيما يف املسرح نحن نُعاود
العيش ،ونالحظ أنفسنا بشكل أفضل» (بوال.)2010:89 ،
أي
�كون المهني للمعلمني:
ّ
المسرح والت ّ
عالقة؟!

إن «أغلب ّية الناس قد
يقول ترمييل (ّ )Robert Tremmel
بشكل خافتٍ
ٍ
وعي بأفعال أذهانهم ،ولكن
يكونون على ٍ

فقط ...فهم يستخدمون عقولهم غالباً
ٍ
بشكل ج ّي ٍد للغاية،
ّ
متقط ٍع ألنشطة
وعي
ولكن قد ال يكون لديهم أكثر من ٍ
يجربه
إن تدفق الوعي الذي
الذّهن حلظ ًة بلحظةّ ...
ّ
ٍ
أن الكثير من البشر
عشوائي
بشكل
الكثيرون
راجع إلى ّ
ٌ
ٍّ
بشكل ُم ّ
ٍ
تقطع ،وال ير ّكزون عليه إال عندما
ينغمسون فيه
تبرز حاج ٌة خاصة ،أو يحدث شيء غير عادي يف حياتهم»
(،)Tremmel cited in Leigh & Bailey, 2013:167
املستمر
وبالتالي يتطلب هذا الوعي من اإلنسان االنتباه
ّ
ألنشطته العقلية الوجدانية ،ولكي يط ّور قدرته على
التأمل واالنتباه ملجريات تفكيره ومشاعره وأفعاله فإنّه
يحتاج إلى تطوير ممارساته التأ ّملية.
التأملية جوهر التك ّون املهني ،حيث يُنظر
تُع ّد املمارسة
ّ
ٍ
 ت ّكن املمارسني لها من تطوير مستوى ٍ
«كوسيلة ُ
عال
إليها
من الوعي الذاتي حول طبيعة ممارساتهم وتأثيرها ،هذا
الوعي الذي يخلق فرصاً للنمو والتطوير املهني ،والضروري
لتغيير السلوك .والعقل املتأ ّمل كما يصفه ترمييل «هو
العقل الذي ميكنه أن يكون حاضراً فيما يحدث يف
حلظته ،ويستجيب مباشر ًة له ...إنه ،عالو ًة على ذلك،
العقل الذي لديه القدرة على الوصول إلى املركز ...يف

أي موقف مح ّير ،لرؤية نفسه ،ولتحويل جوهر عملياته،
ّ
وحشدها بالكامل ملتابعة تدفُّق الفعل» (Tremmel cited
 ،)in Leigh & Bailey, 2013:168والتأ ّمل بهذا املعنى
ٍ
عملية خط ّي ٍة حل ّل املشاكل،
ليس بحثاً عن حلول ،وال عن
ّ
وإنا هو فعل استكشاف وفهم لذواتنا وعاملنا الشخصي،
أن اصطالح املمارسة
ومحاول ٌة للتح ّكم فيه .كما نالحظ ّ
التأ ُّملية يتألّف من كلمتني (ممارسة) و(تأمل) ،ومن أجل
ٍ
الشخصي
التبصر يف السلوك
جديد من
اكتساب مستوى
ُّ
ّ
ٍ
مجال من املجاالت أو املواضيع:
أي
يف ّ
التأملي موقفاً مزدوجاً ي ُكونه حني
يَفترض املمارس
ّ
يتأ ّمل ،من جهة ،يكون هو املمثل يف الدراما ،ومن جهة
أُخرى الناقد الذي يجلس بني اجلمهور يشاهد ويحلّل
املمارسة بأكملها .ولتحقيق هذا املنظور ،يجب أن يتوصل
اخلاص؛ يجب عليهم تطوير
األفراد إلى فهم سلوكهم
ّ
ٍ
واع ألفعالهم وآثارها واألفكار أو النظر ّيات التي
إدراك ٍ
يتبنّونها وتعمل على تشكيل استراتيجيات العمل اخلاصة
بهم» (.)Osterman & Kottkamp, 1993:19
ٌ
رابط وطي ٌد بني ازدواج ّية املوقف
انطالقاً مما سبق ،يبرز

من أحد لقاءات ورشة مسرح املنتدى ،غزة .2018
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الدراما والمسرح في التعليم

التأ ّملي وبُنية املسرح ،ف َعبر التأ ّمل نحن ننشئ مسرحاً
داخل ّياً لنا ،نكون عبره املمثلني الذين يقومون بالفعل
واملتفرجني الذين يراقبون ويالحظون
وميارسون األدوار،
ّ
ويُحللون وينتقدون ،متاماً كما نفعل حني نتموضع بني
ٍ
عرف
جمهور
عرض مسرحي ،حتى ّ
أن أوجستو بوال يُ ّ
املسرحانية بأنّها «تلك القدرة ،أو تلك اخلاص ّية اإلنسانية
التي تسمح لإلنسان مبراقبة نفسه أثناء قيامه ٍ
بفعل ما،
ٍ
بنشاط ما» (سعد.)24 :2001 ،
أو
بالتالي هل ميكننا القول بالعالقة الطردية بني فعل
التمسرح وفعل التأ ّمل الذاتي ،أي كلّما مارسنا التمسرح
والتبصر يف
ف ّعلنا تلك القدرات على مراقبة النفس،
ّ
دواخلها ،وفهمها وبناء تص ّوراتنا عنها ،وبالتالي التغيير
الشخصي وممارساتنا احليات ّية
والتح ّول يف سلوكنا
ّ
سواء الشخص ّية أو املهنية؟ هذا السؤال أحد األسئلة
ٍ
جتربة تتمحور حول
وجهت عملي يف
الرئيس ّية التي ّ
مسرح املضطهدين ،وحتديداً مسرح املنتدى ،خضتها
ٍ
مجموعة من املعلمني املنخرطني يف برنامج البحث
مع
والتطوير التربوي بغزة ،بالتعاون مع املمثل املسرحي
الفلسطيني د .يسري مغاري.
التكونية يف الدراما املرجتلة باعتبارها «مفاوضة
لقد ُع ّرفت
ُّ
وإعادة مفاوضة عناصر الشكل الدرامي ،مبا يتعلق
بالسياق وأهداف املشتركني ،وهذا التعريف ميكن تطبيقه
ٍ
مخرجات
بالكفاءة نفسها على تك ّونيةٍ يف ذهنها حتقيق
مسرحية ،ومبا أ ّن «كل حدث مسرحي ينشأ عن تك ّو ٍ
نية
مر ّك ٍبة تتألف من :التأليف والتدريب والتفسير املسرحي»
(أونيل ،)15 :2012 ،سأحاول اكتشاف التك ّونية املهنية التي
أفترض أنّها تنشأ عبر تك ّونية احلدث املسرحي ،وعبر
عمليات املفاوضة املتواصلة خالله ،من خالل ثالثة محاور:
الدرامي املرتبط مباشر ًة
1.1التأليف :مبا يتطلّبه التأليف
ّ
خاصة حيواتهم املهن ّية ،من عمل ّيات
بحياة املعلّمني،
ّ
ٍ
السرد وعبر
استعادة لتجاربهم الشخصية واملهنية عبر ّ
الدرامي» وعبر الكتابة ،فاملعلمون يسردون
«الدور
ّ
حكاياتهم ،ويتخ ّيلون مواقف وأحداثاً يعملون على
ٍ
درامي» ،ومن ث ّم يقومون
«دور
جتسيدها عبر لعب
ّ
بكتابة ما ارجتلوه يف ال ّدور ،و من ث ّم تطوير كتابته عبر
التأ ّمل والتفاوض واملناقشة والتنقيح وإعادة االرجتال،
ٍ
أدوار ُمتع ّد ٍدة بفعل العوالم
حني يدخل املشاركون يف
32
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املتخ ّيلة التي يأخذهم إليها ما يقومون بسرده وتشاركه
ٍ
ٍ
ٍ
ومعضالت
وحكايات
قصص
وأدائه وارجتاله من
وحت ّديات.
2.2األداء/التدريب :وال أقصد استخدام كلمة تدريب
كتابي حرف ّياً إلى ٍ
أداء
نص
مبعنى التدريب على حتويل ٍّ
ٍّ
منطوقّ ،
وإنا األداءات واملفاوضات املتواصلة من قبل
ٍ
واقعي
سياق
املشاركني ،التي تُع ّزز عمليات االرجتال يف
ٍّ
ُمتخ ّيل ،يتم حتويله إلى ٍ
أساسي للكتابة الدرامية
رافد
ٍّ
وبناء النص املسرحي.
3.3التفسير املسرحي :من خالل عمليات القراءة والتأ ّمل
للنصوص واملشاهد املسرحية والدرام ّية ،من جهة تلك
التي يعمل على بنائها املشاركون فعلياً ،ومن ٍ
جهة أُخرى
تلك املتخ ّيلة التي يستجلبها املشاركون داخل أذهانهم
عبر التعالق والربط واملقارنة والتوقع والبناء والهدم
ٍ
اكتشاف وتعلّ ُ ٍم أعمق عن
وإعادة البناء ،التي تدعو إلى
الذات واآلخرين والعالم.
ماذا يعني مسرح المضطهدين؟

حني يتح ّدث أوجستو بوال عن مسرح املضطهدين ،يصفه
بأنّه:
يقدم يف مبنى املسرح ،وليس
أوالً .ليس ذلك املسرح الذي َّ
النص املكتوب ،وال املسرح الذي يُصبح
املسرح ذا
ّ
مقبر ًة لذاته ،بل هو ما لدينا يف داخلنا ،باعتبارنا
ٍ
كائنات لديها امتياز أن مت ّثل ،حيث من ّثل طيلة
الوقت ،ويف احلني نفسه نحن نشاهد أفعالنا...
لدينا مسر ٌح بداخلنا ألننا من ّثل ونالحظ أفعالنا يف
ٍ
واحد معاً.
ٍآن
ثانياً .حني يلتقي حش ٌد من الناس معاً وينظرون باجتاه
ٍ
نقطة محددة ،فإنهم يخلقون حيزاً/فضا ًء مختلفاً
عن احل ّيز الفيزيائي ،وهو أبعد من كونه ح ّيزاً
فيزيائياً ثالثي األبعاد ،حيث يشتمل أيض ًا على
الذاكرة واخليال ،ولهذا نحن نخلق «التمسرح».
ثالثاً .نحن نستخدم اللغة نفسها التي يستخدمها املمثلون
ٍ
الركح ،فنحن نتحدث ٍ
ٍ
شخص
مختلفة مع
بلغة
على ُّ
ٍ
باحلب،
شخص ال نشعر إزاءه
نُحبه عن حديثنا مع
ّ
لهذا فنحن نفعل متام ًا ما يفعله املمثلون على
أن املمثلني لديهم
خشبة املسرح ،واالختالف ّ
الوعي بذلك ،فيما نحن ليس لدينا ذلك الوعي يف
احلياة املعتادة» (.)Boal, 2009

مسرح املنتدى

مسرح املضطهدين

يع ّد أحد األشكال األكثر شعبي ًة ملسرح املضطهدين
(املسرح التشريعي ،مسرح الصورة ،مسرح اجلريدة،
املسرح اخلفي ،مسرح أطياف الرغبة) ،وغالباً ما يُرى فيه
ٍ
حلالة من احلياة الواقعية (بحيث تعكس احلالة
تصوي ٌر
نوعاً من االضطهاد والالعدالة ،وتتم دعوة اجلمهور
للمشاركة بفاعل ّي ٍة من خالل اخلروج على املسرح القتراح
حلول لألمثلة املعروضة من االضطهاد ،عبر مشاركتهم
ٍ
ً
كمتفرجني– ممثلني واستنادا إلى املقترحات واألفكار
والتدخالت من اجلمهور ،ينشأ «املنتدى».

هو نوع من املنهجيات املسرحية ،الذي ط ّوره أوغوستو بوال
يف الستينيات من القرن املاضي ،متأ ّثرا بأفكار بيداغوجيا
املضطهدين (أو تعليم املقهورين) لباولو فريري ،حيث كان
كالهما يعيش يف البرازيل يف ذلك الوقت .وقد أ ّثر السياق
االجتماعي-السياسي لتلك الفترة (حقبة ما بعد االستعمار
كبير على تطوير
ونظام احلكم العسكري االستبدادي)
ٍ
بشكل ٍ
والتوجهات واملنهجية .عمل أوغستو بوال على
هذه املفاهيم
ّ
ٍ
صوت للمظلومني ،لتمكينهم من
التجريب يف املسرح إلعطاء
محاربة الظلم يف حياتهم .نشط يف البداية يف البرازيل ،ثم
اضطر ملغادرة البالد ،وواصل العمل على تلك األساليب يف
أوروبا .وخالل حياته ،اتصل بالعديد من ممارسي املسرح
وغيرهم من األشخاص املهتمني بالعمل على «املسرح من أجل
التغيير االجتماعي »،وقام بتدريبهم ،وعمل معهم يف مختلف
بلدان العالم .وخالل هذا الوقت ،مت تطوير األساليب األولية،
ومت أيضاً تطوير ط ُر ٍق جديدة .استمر األشخاص الذين
اتصل بهم بالعمل مع تلك الطرق واألساليب يف مجتمعاتهم
احمللية ،مع تكييفها وتعديلها وف ًقا لسياقاتهم اخلاصة.

يتش ّكل اجلمهورمن الناس الذين ميكن أن يكونوا قد
ٍ
بطريقة ما
تعرضوا للمشكلة نفسها ،أو مرتبطني
باملشكلة كحلفاء ملن وقع عليهم الظلم أو املضطهدين،
أو أ ّنهم محايدون .ويهدف هذا الشكل من املسرح على
املدى الطویل إلی أن یستفيد هؤالء من احللول املقترحة
يف حیاتهم الواقعية.
يتم العرض املسرحي يف املرة األولى كي يفهم اجلمهور
ما يحدث ويعرف نهاية القصة ،ث ّم يُعاد عرض األداء
ٍ
مناقشة مع اجلمهور-
املسرحي مرة ثانية -بعد إجراء
دعى اجلمهور إلجراء تغييرات على األداء
ويف هذه املرة يُ َ
وسيتعي على
القصة ونهايتها.
وتطويره من أجل تغيير
ّ
ّ
ً
اجلمهور أن يقدم أفكارا للح ّد ّمن الظلم الذي يص ّور
على خشبة املسرح أو حله عن طريق موازنة عالقات
القوة بني األشخاص املتو ّرطني يف هذا الوضع.
ميسر يُدعى
كما يتم تيسير العملية وإدارتها من قبل
ّ
(اجلوكر) الذي يعمل على االتصال بني املشاركني على
خشبة املسرح واجلمهور .ونظراً لشعب ّيته ،فإن مسرح
بطرق ومناهج متن ّوعة للتطبيق يف العالم.
املنتدى ميتّع
ٍ
أن
يذكر أ ّنه من األفضل العمل مع غير املمثلني باعتبار ّ
املمثلني ينتهي بهم املطاف إلى التركيز على اجلزء الفني
من العمل ،وليس على اجلزء املتعلّق بالتغيير ااالجتماعي،
ومع ذلك ال يُستثنى أحد من العملية؛ يجب أن يكون
تغيير
أعضاء الفريق من املتط ّوعني املهت ّمني حقاً بإحداث
ٍ
يف املجتمع عبر مشاركتهم يف جتربة مسرح املنتدى.
()Tudorache, 2013:11-15

تشير التقديرات إلى أنه ،من الستينيات إلى اليوم ،وصلت
الطرق التي يتم تضمينها حتت مظلة مسرح املظلومني
إلى أكثر من  100دولة ،على الرغم من أنه من الصعب يف
الواقع رصد هذا اجلانب ألنه ال يوجد نظام مراقبة منسق
ميكنه تعقب جميع املمارسني يف جميع أنحاء العالم ،نظراً
للعوامل املختلفة التي دفعت األساليب التي سيتم حتويلها
وحتديثها وتعديلها وتكييفها وتغييرها ..إلخ.
يف الوقت احلالي ،ال توجد مجموعة من املعايير
احملددة واملعينة التي قد حتاول حتديد هذه املنهجية
أو توحيدها .إن الذخيرة الثرية لهذه املنهجية ،واحلرية
الكاملة من حيث العمل بهذه األساليب ،سمحتا للمبتدئني
واملمارسني ذوي اخلبرة بالعمل يف مختلف البيئات وأنواع
ٍ
ٍ
مختلفة
مستويات
املجتمعات ،وتطويرها ،ما يؤدي إلى
من التأثير .وعلى الرغم من تطوير املنهجية يف البداية
قائم على املجتمع (للتدخل املجتمعي والتمكني) يف
ٍ
كنهج ٍ
هذه األيام ،ستجد أنواعاً من مسرح املضطهدين الذي
يتم استخدامه يف ورش العمل أو الدورات التدريبية
(كأداةٍ للمناقشة حول مواضيع محددة أو لتقدميها) ،أو
ٍ
كطريقة لبناء فريق العمل يف قطاع املؤسسات.

)(Tudorache, 2013:11-15
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ماذا يعني اضطهاد؟
وضع يستغل فيه إنسا ٌن إنساناً آخر أو يُ ّ
ضرب من القهر العنيف ،وإن ّ
مت تغليفه يف
عطل قدراته يف حتقيق ذاته هو
«أي
ّ
ٌ
ٍ
أن مثل هذا السلوك يَ ُحول دون ممارسة الكينونة الذاتية لإلنسان» (فيريري.)22 :1980 ،
ٍ
إطار من الكرم الزائف ،ذلك ّ
الدراما والمسرح في التعليم

«التحول»
مسرح المنتدى :مسرح
ّ
اخلاص مالئم لالكتشافات.
«هذا الفضاء
ّ
ِ
يكتشف أو يتم اكتشافُه يتح ّول».
الشخص الذي
أوجستو بوال

2

«تحول»؟
ماذا يعني
ّ
3
وجه ،أبدل ،دحرج ،وجميعها
من معاني الفعل (ح ّول) :نقَلّ ،
تدلّل على تغ ُّير الوجهة للشيء الذي يتم حتويله أو حتريكه
أو الذي يعمل على حتريك ٍ
موضوع ما ،وبالرجوع
شيء أو
ٍ
إلى األصل اللغوي للفعل (حت ّول) جن ُد (ا َ
حل ْول) وتعني:
الطاقة ،القدرة ،الوُسع ،القوة ،وبالتالي ميكننا االستدالل
ٍ
/قدرة ٍ
ٍ
ٍ
شكل ما
/قوة يف
طاقة
أن التحويل يتعلق بتفعيل
ّ
ٍ
تقرر
أو
اجتاه ما ،مبا ّ
أن «الطاقة هي إرادة الفعل ،التي ّ
إرادة التعبير أو ال ،ثم هي الفعل نفسه تالياً ،وهي الرغبة
الصادقة واالستعداد العميق ألداء ٍ
فعل معني ،بحيث يخلو
ٍ
مقاومة تعيق األداء» (سعد:2001 ،
أي
اجلسم والروح من ّ
 .)83وطاملا كان هدف التك ّون والتطور املهني للمعلمني هو
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حتويل املمارسات املهنية ،فالتحويل لهذه املمارسات يتطلّب
احلر وتقويتها وتط ّورها؛ إرادة
تفعيل هذه اإلرادة للفعل
ّ
ٍ
ٍ
مختلف عما اعتادته النفس؛
وبشكل
الفعل والرؤية معاً،
لالكتشاف عن النفس أو الذات الفردية وعن اآلخرين،
سواء أكانوا طلب ًة أم معلمني أم مجتمعاً ،وللبناء على هذه
التوجهات واألفعال القادمة؛ بناء صورة
االكتشافات؛ بناء
ّ
الذات وهو ّيتها التي تش ّكل رؤانا ملا نفعله وكيف نفعله.
يصف أوجستو بوال هذا التح ّول بأنّه ميكن أن يت ّم
بطريقتني أساس ّيتني عبر مسرح املضطهدين:
1 .1املواطنون أنفسهم (املضطهدون ينشطون كفنّانني)

وهم يخلقون ال َعرض -الصور التي ستق ّدم -ويف
جتربتنا كان املواطنون مجموع ًة من املعلمني
واملعلمات ،الذين عملوا على صورهم عبر محاولة
استحضارها وتشكيلها وتأ ُّملها ،وتفكيكها وإعادة
ٍ
جديد عبر العروض املشهدية.
خلقها وإنتاجها من
خوض التجربة الستكشافها أوالً ،ولفحص
قرروا ْ
لقد ّ
ٍ
ٍ
وأهال يف
ومعلمني
طلبة
فرص تطويرها الحقاً مع
ٍ
مدارسهم.
2 .2بتدخّ ل املواطنني خالل جزء العرض الذي يُعرض
بشكل «منتدى» أو «منبر» عندما يقوم املمثلون
ٍ
متساوية وقوى متساوية،
واملتفرجون مبعايير
ٍ
حلول وبدائ َل للمشكالت التي ُطرحت من
بارجتال
قبل العرض.
ويف ٍّ
كل من هذين الشكلني ،أو يف كليهما ،يُح ّول الشخص
نفسه إلى فنّان ،يح ّولها عبر العمل على تلك اإلمكان ّيات
الفنّية الكامنة داخله؛ إمكان ّيات التمسرح ،وحني تصبح
«إن الشخص يستطيع
اإلمكان ّية حقيق ًة فمعنى ذلكّ :
تفحص ذاته وإعادة ترتيب أبعادها وإيجادها والتعرف
ّ
عليها» (بوال.)89 :2010 ،
التحول
مسرح المنتدى وإمكان ّيات
ّ
للمشاركني كفنّانني
المشاركون يسحبون مادة الشخصية من
ذواتهم

ٍ
ودالالت
معان
حينما نتح ّدث عن (التمثيل) قد تراودنا
ٌ
متعددة ،ويف هذه التجربة ال نقصد بـ(التمثيل) ذلك
ٍ
ٍ
كلمات
مكتوب عبر حتويله إلى
لنص
األداء الظاهري
ٍّ
ٍ
ٍ
ألشخاص
وتعابير جسدي ٌة
حركات
منطوقة تصاحبها
ٌ
ُ
منص ٍة ما ،بقدر ما نريد تلك العملية «اجلدل ّية
فوق
ّ
وتأملها ،ث ّم
الدينامية التي تبدأ مبالحظة احملسوسات ّ
تعمل على جتريدها من مالبساتها الواقعية ،وحتويلها
صور ذهنية ،ال تلبث أن تُعاود جتسيدها
إلى مجموعة
ٍ
حسي ًا ومادي ًا من خالل جسد املمثل» (سعد.)94 :2001 ،
ّ
ومما سبق ميكننا مالحظة عمليتني أساسيتني:
1 .1التحويل :بأحد أشكاله مي ّثل «التسامي» إلى فضاء
التجريد ،حيث عالم الصور واملُثُل.
2 .2التجسيد :باعتباره إمكاني ًة لتحقُّق هذه املثُل ذاتها

ٍ
بصورة مجازية ،وأيضاً مرئ ّية ومسموعة.
يرى بوال أننا «حينما من ّثل شخص ّية ،فإنّنا جميعاً نسحب
ما ّدتها من داخل نفوسنا» ،وبالتالي ميكنني القول إنه
حينما مي ّثل املعلمون فإنهم يعملون على حترير هذه
(املادة) التي تش ّكل تاريخ املعلّم وحكايته وكينونته ،تلك
ٍ
بشكل أوضح ،وينكشف
املضمرة واملكشوفة ،ليشاهدها
واع لوجوده ،فيتأ ّملها
على ما كان خف ّياً عليه فيها أو غير ٍ
ٍ
بشكل ُمغاير ،ويعيد إنتاجها عبر التفكير يف أشكال
الهو ّيات التي حتتملها ذاته ،حيث التمثيل يصبح «عملية
مثول الصور الذهنية بأشكالها املختلفة يف عالم الوعي،
أو حلول بعضها محل بعضها اآلخر» (سعد.)94 :2001 ،
وقد كتبت املعلمة هيا فريج عن هذا الوعي يف تأ ّمالتها
إلحدى ورش العمل يف مسرح املنتدى:
«نبحث يف دواخلنا عن أسرارنا املخفية وأحزاننا
العميقة ومشاعرنا النبيلة؛ عن فرحنا املرتقب وأملنا
املنشود وأحالمنا الطائرة مثل الفراشات ،نكشف
املكبوت يف الالوعي ،ونوقد الثورة بعد محاوالت
التدجني واالستنساخ والتنميط ...لم أتوقع يوماً أن
قصتي مسرحاً ،أن يصبح أملي املكبوت ضرباً من
تصبح ّ
كنت إحدى بطالتها».
قص ٍة ُ
التمثيل وأكون أنا ممثل ًة يف ّ
مادة الشخصيات وعالقتها
الواقعية للمشاركني

بالممارسات

أن
أن معظم املمثلني قد يوافقون على ّ
«على الرغم من ّ
ٍ
شخصية
املصادر الداخلية هي التي تُستخدم خللق
ٍ
فإن هناك نقط ًة مع ّين ًة يتم الوصول
مسرحية معينةّ ،
عندها إلى (احلدود) املتعلقة بذات املمثل
اخلاصة،
ّ
وعند هذه النقطة يحتاج األمر إلى ما هو أكثر من تلك
الضروري
املصادر الداخلية .فعند هذه النقطة يكون من
ّ
دمج املادة التي تقوم على أساس املالحظة اخلاصة داخل
الدور الذي يقوم به املرء» (ويلسون.)146 :2000 ،
أن املعلمني املشاركني يف مسرح املنتدى يتناولون
ومبا ّ
مواضيع منبثقة من محيطهم احلياتي املهني اليومي ،فكال
األمرين املطلوبني إلنتاج مادة االرجتال لألدوار ممك ٌن
و ُمتاح ،سواء لتلك املادة التي يستم ّدونها من ذواتهم ،أو
أن املادة التي يت ّم
التي يط ّورونها عبر املالحظة ،وأرى ّ
تنصب يف شكلني:
تطويرها عبر املالحظة
ُّ
رؤى تربوية  -العددان 58-57

35

الدراما والمسرح في التعليم

 -املعرفة السابقة للدور وامل ُنبنية عن مجموع املالحظاتالسابقة يف حياة املؤ ّدي/املم ّثل التي تتحول مع الوقت
إلى ٍ
مادة مذ ّو ٍتة يف ذات املعلم/املمثل.
 -املالحظة التي تبدأ عملها بعد التزام املعلّم املؤ ّديللدور ،حني يبدأ املعلّمون مبالحظة الشخص ّيات،
أو باألحرى إرادات الشخص ّيات واألدوار اخلاصة
بها التي تشتملها املسرحية أو النص الذي ينبني،
يالحظون ذلك يف أنفسهم ويف الواقع املَعيش حولهم،
ويعملون على تطوير هذه املالحظات عبر اتخاذ
القصدية يف املالحظة واالنتباه ،ما تترتّب عليه حلق ٌة
دائري ٌة متجددةٌ من إنتاج املعنى ،فاملعلّم املؤدي للدور
يالحظ ألجل الدور الذي عليه القيام بأدائه أو األدوار
األُخرى التي عليه التفاعل معها ،وعبر الدور يستعيد
مالحظاته ويعمل عليها من جديد ،وبالتالي تؤ ّثر فيما
سيمارسه فع ً
ٍ
ال خارج الدور من ٍ
/أفعال حيات ّية ،أو
فعل
املالحظة لتلك األفعال والسياقات احليات ّية ،ويف ذلك
تتحدث املعلمة عال أبو صفية عن محاوالتها إدراك
ّ
الشخصية:
«لذا يف كل مرة نرجتل فيها كانت تقودنا بوصلتنا إلى
شخصيتنا نحن ...وسرعان ما تعود تلك البوصلة إلى
موقعها األصلي والعودة لتلك الشخص ّيات يف املسرحية.
كانت الصعوبة أننا لسنا يف سياق تلك الشخص ّيات
وظروفها وأبعادها ،فكانت األسئلة تتراكم فوق رؤوسنا
يف كل مرةَ ،من تلك الشخصية؟ ماذا تريد؟ كيف
ستتصرف يف هذا السياق؟ هل كانت ستستخدم تلك
اجلملة للتعبير عنها؟ كيف سوف تستثمر ذلك املوقف
بطريقتها؟ ما هي فلسفتها يف احلياة؟ وبعد االنتهاء من
ٍ
جديد من منظور
كل تلك األسئلة نعود لكتابة النص من
تلك الشخصية فقط ال غير».
يوجد «يف الفعل املسرحي إدراك متم ّيز
فسر أنّه َ
وهذا ما يُ ّ
للذات عبر اآلخر ،ومن خالل هذا اإلدراك املتم ّيز ينشأ
الوعي اخلاص بالشخصية» (سعد .)12 :2001 ،ويتط ّور
الوعي اخلاص بالذات والهو ّية ،ففي كل مرة نسأل عن
إرادة اآلخر ،فنحن نُسائل إراداتنا ورغباتنا وحاجاتنا،
سيتصرف اآلخر نف ّكر بتصرفاتنا
وحني نف ّكر كيف
ّ
ومنطلقاتنا وفلسفتنا يف احلياة ،ونتشارك مع اآلخرين
حال ًة من التفكيك وإعادة البناء لتص ّوراتنا عن ذواتنا،
وعما نريده لها ولآلخر.
ّ
36

رؤى تربوية  -العددان 58-57

الشخصية ولست أنا :لعب دور «الشخصية»
ولعب دور «الذات»

لعب املعلم نبيل القوقا خالل إحدى ورش العمل د ْورين
مختلفني :دور املضط َهد املقهور ،ودور املضطهِ د لآلخر.
ويصف نبيل ذلك:

«أخدت دور املعلّم املضطهِ د للطالب يف املسرحية
األخيرة ،وكيف قم ُع الطالب يؤثر سلباً على التواصل
ٍ
بشكل عام ...نوعاً ما،
معهم وعلى حتصيلهم الدراسي
وأنا أُمثل الدور شعرت نفسي قامعاً للطالبَ ،ق ِّديش
الحظت أنّي أُف ّكر
أُسلوب التدريس سلبي على الطالب..
ُ
أصبحت شخصاً
يف نظرتي للحياة ..هل أنا هو سلوكي؟
ُ
ُمراقباً لسلوكي ...وأعمل َّ
كل جهدي أال يحدث اضطهاد،
ضرر يسقط على احمليطني بي ..ال
ال أسمح أن يحدث
ٌ
أسمح لالضطهاد ،وال أن أكون أحد الشق َّْي فيه».
عمل املعلم نبيل على رؤية ذاته وعامله عبر «اآلخر» -املعلّم
القامع للطلبة -بينما يلعب هو دور هذا اآلخر وأيضا
حني أصبح خارجه ،وذلك عبر عملية «حت ُّو ٍل» مارسها
عبر الدور وخارجه ،ففي الدور قد ح ّول إرادته إلى ذلك
الذي ي ّثله عبر الدخول إلى بواطن النفس العميقة
اآلخر
ُ
التي تشمل الرغبات واألهواء« ،تلك الطبقات العميقة من
ٍ
ٍ
العقالنية
سلوكيات
النفس البشرية التي قد تدفعنا إلى
ٍ
ٍ
والإنسانية أحياناً ،منطقة يقارب فيها عالم
والمنطقية
الغريزة والغابة واجلنون» (سعد ،)12 :2001 ،ليتساءل:
وكأن السؤال يُخفي أسئل ًة أُخرى
«هل أنا هو سلوكي؟»،
ّ
ال تنتهي عما يفعله املرء يف حياته ،هل أنا سلوكي؟ هل
أنا ما أقوم به ،سواء أَأَدركته أم لم أ ُكن أُدركه ،الحظته
ٍ
قصد مني ،لهذا
أم لم أكن أالحظه ،أقصده أم من دون
ٍ
حدد ًة حينما
عمل على تأكيد ممارسته
سلوكيات ُم ّ
دور ُم ٍ
اضطر للعب ٍ
ختلف عن األدوار التي يراها منتمي ًة
ّ
أن خشيته من تبعات
وأرى
ته،
ي
و
ه
ل
أو
ذاته،
عن
لصورته
ّ
ُ ّ
هذا الدور ومن ذلك (اآلخر) الذي قام بدوره؛ اخلوف
من أن تكون هذه هي ذاتي التي ألعب دورها (هنا واآلن)،
حفّزته خارج الدور وخارج سياق الـ (هنا) أل ْن يَحرص
على نفي «ذات» الشخصية يف عامله الواقعي (هناك)،
وأن يتحقّق من خلع قناعها وجلدها عنه ،وكأمنا يقول« :
علي أن أحرص على ما أفعله يف احلياة» ،وتشبه
ينبغي ّ
جتربة املعلم نبيل جترب ًة قام بسردها بوال عن املمثلة
ليليان غيش:

«بعد ظهر يوم ٍ
سبت كانوا على وشك أن يبدأوا العرض
الذي يحمل عنوان «نفاية» أمام املجتمع احمللي ،عندما
أن إحدى املمثالت الرئيسيات غير موجودة،
اكتشفوا ّ
بحثوا عنها يف كل مكان ،حتى وجدوها آخر األمر...
أين؟ يف بيتها! ماذا تفعل؟ تأخذ حماماً وت ّ
ُعطر نفسها
بالصابون ،ذُهلوا !...ملاذا؟ قد يبدو ساذجاً؛ لكنها
فهمت باحلدس شيئاً أساسياً يف فن األداء:
نظيفة ،ستكون ممثل ًة أصلي ًة تلعب دوراً قذراً،
قذرة ،ستكون ممثل ًة قذر ًة تلعب دور ِ
نفسها،
وهذا ما أرادت أن حتارب ض ّده» (بوال.)90 :2010 ،
وعن دور املضط َهد الذي لعبه ،يقول املعلّم نبيل القوقا:
قمت بدور
«من أكثر األدوار التي أثرت بي حني
ُ
الشخصية املستض َعفة ...كيف عاش الواحد اضطهاداً
وجرب شعور كيف ملا يكون مظلوم ومش قادر يعمل
ّ
حاجة ،كنت معنَّفُ ،سلبت حقي يف التعبير عن رأيي
علي نو ٌع من أنواع العنف،
وحقي يف اللعب ،ومورس َّ
لب مور ٌد من مواردي ...انتهاك حرمة جسدي
وس َ
ُ
عنف لفظي وعنف نفسي ،وتهديد بالضرب ...تطورت
خبرتي ،وأصبح عندي ملَكة من ناحية صرت أعرف
أني لو عنّفت هدا الطفل بطريقة مضطهدة أصبحت
أعرف شعور الطفل ،وباقي لهذه اللحظة ألني عشت
علي ...على نفسي وأدائي داخل
دوره،
ٍ
كمعلم ينعكس ّ
الفصل ،وطريقة معاملتي بتصير مضبوطة وقائمة
على احلب واحلنان والتشاور ومراعاة شعور الطالب».
فيما سبق يكتشف املعلم مشاعر الشخص الذي يقع عليه
القمع واالضطهاد ،عبْر َعيْش دور الطفل الذي ليس هو
اخلارجي ،عبر جتربة
احلياتي
ذاته ،واملوجود يف واقعه
ّ
ّ
تصرفه ومشاعره وأفكاره،
متثيله واستحضاره ومحاكاة
ُّ
ٍ
سطحي ملا هو
تقليد
مجرد
وهذه احملاكاة التي قد تبدو
ّ
ٍّ
هناك «بعي ٌد يف اخلارج» ،حتمل يف عمقها حت ُّوالً وكشفاً؛
كشف ملشاعر وأفكار الطفل أو «الذات األخرى»
ففيها
ٌ
اخلارجي الذي صار
التي توجد يف واقع املعلّم احلياتي
ّ
قريباً وداخل ّياً و ُمك ّثفاً حني عمل املعلم/املم ّثل على
جتسيدها «هنا واآلن» ،وحت ُّو ٌل لذات املعلّم من «هنا واآلن»
إلى «هناك ومنذ اآلن» يف عالقتها بذات الطفل وذوات
األطفال والطلبة ،حتو ٌل من خبرة املمثل إلى خبرة املعلم

نبه جادامير لذلك الكشف عبر احملاكاة /
احليات ّية ،وقد ّ
ٍ
ٍ
ألطراف ُمتباعدة»
تكثيف
تقليد هو كشف،
«إن كل
ٌ
التقليدّ :
ٍ
احلق ّ
إنا هو عمل ّية حت ُّو ٍل ال تكون
تقليد مبعناه
و»كل
ّ
ٍ
لشيء ما كان موجوداً هناك
تقدمي ،فحسب،
مبثابة إعادة
ٍ
من قبل ،إنّه نو ٌع من الواقع امل ُتح ّول تشير فيه عمل ّية التح ّول
إلى ما حت ّول فيها ومن خاللها» (جادامير.)159 :1997 ،
بشكل أفضل
العيش ومالحظة أنفسنا
إعادة
ْ
ٍ

ٍ
بشكل أفضل ،وهذه املالحظة
يف املسرح نالحظ أنفسنا
باعتقادي تنتج عن أمرين:
أو ًال .إعادة العيش ،كما أ ّكدها بوال بأنّنا يف احلياة احلقيقية
نعيش ،فيما يف املسرح نُعاود العيش ،ونالحظ أنفسنا
ُ
ٍ
نحن ن ّرب األحداث للمرة
بشكل أفضل ،ففي الواقع
تكررت ،وتفا ُعلُنا معها يكون
األولى َد ْوماً ،حتى وإن
ّ
ٍ
ٍ
كبيرة لالنعكاس
فرصة
مبنطلق العيْش املباشر دومنا
املرآوي الذي يتجلّى يف الرؤية عبر إمكان ّيات التوقُّف
وإعادة الفعل ومالحظة التفاعالت والتجريب وإعادة
التجريب ،وكل ذلك يستجلبه املسرح ،حيث «املرآة»
التي تعكس لنا أنفسنا ،ولكن ال ميكننا رؤية أنفسنا من
دون أن نقف ُ
ونعن النظر فيما تُوفّره من انعكاسات.
ثانياً .القناع ،فنح ُن عبر احلياة احلقيقية نعيش أدوارنا
التي يعلم اآلخرون أنّها أدوارنا نحن ،وشخصياتنا
نحن ،فيما يف املسرح نكون محميني بالدور/القناع
الذي نلبسه« ،والقناع وسيل ٌة لإلخفاء والكشف يف
الوقت نفسه ،وسيل ٌة للتجلّي ،وسيل ٌة للخفاء ،وسيل ٌة
للمواجهة ووسيل ٌة للهروب ،وسيل ٌة لإلسقاط وأن
ننسب كل أفعالنا وأقوالنا وأُمنياتنا إلى ذلك اآلخر
الذي يقف وراء القناع ...ووسيل ٌة ألن نقول كل ما
ال نستطيع أن نقوله بشكل مباشر» (سعد:2001 ،
 .)14ولكي نالحظ أنفسنا لن نتمكن من فعل ذلك
من دون اشتباكها مع آخر ،سواء أكان االشتباك
بني ذات املمثل الواقعية وذات «اآلخر» القناع أو
الدور الذي يؤ ّديه ،أم كان االشتباك بني ذات املمثل/
القناع وأقنعة/ذوات اآلخرين املمثلني ،أو بني ذات
املمثل احلقيقية وذوات اآلخرين املتخ ّيلني من واقع
حياة املمثل الذين تستدعيهم مالحظة املمثل لنفسه
وألقواله وألفعاله عبر الدور ،التي ترتبط بسياقات
تواج َد فيها هؤالء الذين يتم استحضارهم.
َ
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إذاً ،فنحن نالحظ أنفسنا ونالحظ اآلخرين ،أيضاً ،عبر
املرايا املتع ّددة الظهور .نُالحظ كيف نتفاعل مع اآلخرين،
وكيف يتفاعل اآلخرون أيضاً مع األدوار التي نؤ ّديها ،وكيف
يتفاعلون مع األدوار التي يؤ ّديها آخرون غيرهم وغيرنا
ٍ
تتعرض ملا
لشخصيات
تتصرف كما سبق لنا التصرف ،أو ّ
ّ
نتعرض لألذى
سبق لنا
التعرض له .وسواء أكنا داخل الدور ّ
ّ
يتعرض أحدهم له ،سيمكننا مالحظة ميكانيزمات
أم
ّ
االضطهاد حني يتم جتنيدها ض ّدنا أو ض ّد غيرنا ،ومن
ٍ
جهة أُخرى سنكون قادرين على مالحظة الصمت والفرجة
ٍ
سلوكيات ُمحددة ،وكيف نصبح ممسرحني حني نكون
إزاء
يف موقع الفرجة آلخرين ،وحني يصبح ٌّ
كل منا مرآ ًة آلخر/
ين ،وميكن رؤية ذلك يف حديث املعلمة (أ.ة)« :كثيراً ما
نتكلم عن الظاملني والطغاة واملستبدين ،وال نتكلم عن هؤالء
املتفرجني والساكتني .لقد كرهت نفسي اليوم وأنا أقوم
وشعرت أنه لو كان أحد
بشخصية املضطهِ دة املديرة،
ُ
ٍ
كمرآة
املشاهدين ُمديراً لبدأ مبساءلة ذاته ورؤية الشخصية

من أحد لقاءات ورشة مسرح املنتدى ،غزة .2018
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تعكس بعض تصرفاته ،ما قد يدفعه إلى التغيير ...لقد
مررت قبل ذلك بهذه التجربة منذ بضع سنني ،وتعرضت
ُ
ٍ
لنوع من القهر ...لقد نظرت إلى
مع مجموعة من زميالتي ٍ
وسألت نفسي ،بل وعنَّفتُها :ما الذي
املشهد من اخلارج،
ُ
ربط ألسنتنا وجعلنا نرضى بالهوان آنذاك؟ ملاذا تبنَّيْنا
سياسة ّ
حط راسك بني الروس وقول يا قطاع الروس!».
أما املعلّمة عال أبو صفية فتتحدث عن اشتباكها مع دور
الشخصية املضط َهدة الذي قامت بأدائه وترفض أن
أحب دور املضط َهدة ...شخصيتي
تكونه يف الواقع« :لم
ّ
أُريد أن أر ّد ،من ج ّواي ،أُريد أن أر ّد ...أنا قادرة أر ّد،
فكان جداً مؤثراً ّ
كبلني من ج ّوا ،وبنفس
يف الدور ،كان يُ ّ
الوقت شعرت أديش الناس اللي بتنظلم بحياتها ،بشغلها،
مر من ج ّوا ،وبتكون
بوظيفتها ،أديش بيكون إحساسها ّ
أشياء مكبالها ومش قادرة تقول ال ألنه مش قادر ،أمامه
ناس وقرارات ُمجحفة متنعه».

بداية الفكرة

حضرت عرضها نهاية
«تايهة» ..عنوان املسرحية التي
ُ
فإن ما
العام  2017يف غزة .وعلى رغم جاذب ّية العنوانّ ،
لفت انتباهي أكثر هو نوع املسرح املشار إليه يف بطاقة
الدعوة -مسرح املضطهدين -ولقد كانت صدفة جمعتني
ٍ
جتربة
مبا أثار فضولي منذ زمن ،الس ّيما منذ آخر
4
خضتُها يف املدرسة الصيفية للدراما يف التعليم ،حني
أوقف أُستاذ الدراما وسيم الكردي مجموع ًة من املشاركني
يف املساق ،وكنت واحد ًة منهم ،وطلب منا أن نتدخّ ل يف
الصورة الثابتة 5التي صنعها املعلمون بأجسادهم ،تار ًة
بالعودة بالزمن إلى اخللف ،وتار ًة إلى األمام ،وأُخرى
باستبدال أحد املؤ ّدين ٍ
بالتصرف
لدور يف املشهد والقيام
ّ
الذي يعتقده املناسب ،أدهشني يف حينها هذا الثراء
من التنويعات الذي تُتيحه أعراف الدراما وتقنياتها،
وبقيت عالق ًة يف نفسي فكرةُ «التدخّ ل» فيما قد يُعتقد
أنه ثابت أو جامد أو غير قابل لالختراق ،الس ّيما أنّني
اعتدت النظر إلى الصورة باعتبارها
كنت فيما مضى قد
ُ
ُ
ٍ
ً
ً
كينونة ساكنة ،على رغم ما قد ُتدثه من تأثيرات يف
أن هناك نظاماً داخلياً مرتصفاً
الناظر إليها ،باعتبار ّ
أي ٍ
أحد بعد أن يت ّم «التقاطها»
بني مكوناتها ال يستطيع ّ
أو «تكوينها» أن يُغ ّير فيه شيئاً ،حتى املشاركون فيها ال
ٍ
شيء يف
أي
يستطيعون تغيير وضعياتهم أو تعبيراتهم أو ّ
ٍ
صورة أُخرى جديدة.
الصورة إال بالتقاط
عشت تلك املشاعر املتحفّزة مج ّدداً ،كما
ويف «تايهة»
ُ
تتأجج بني اجلمهور املشاهد للعرض ،وعلى رغم
شعرتها ّ
وظفت شك ً
أن مسرحية «تايهة» ّ
ال محدوداً ملسرح املنبر،
ّ
ّ
وركزت على االستفادة من فكرة إعادة العرض للجمهور،
ومن ثم تشجيعه على تدخُّ ٍ
ٍ
محدودة يف ٍ
ٍ
صغير
جزء
الت
من املسرحية ،فإنّها جعلتني أُف ّكر وأتساءل« :طاملا كان
ٍ
ٍ
محدود
بشكل
توظيف بعض أفكار مسرح املضطهدين
ٍ
جتربة
قادراً على إحداث هذا التأثير ،فكيف ميكن تطوير
ٍ
ٍ
وطالب ومجتمع؟ وكيف ميكن تطويرها
نوعية مع معلمني
بحيث تصبح يف ذاتها جترب َة تك ُّو ٍن مهني ،ويف ُمخرجها
جتربة مسرح منتدى مع جمهور؟ وكيف ميكن توظيفها
ٍ
ٍ
وطالبات يف مدارس؟
طالب
الحقاً مع
تعبير عن الهويات ،بدأت
أن احلكايات
انطالقاً من ّ
ٌ
ٍ
حكايات خاضها
الفكرة تتبلور يف العمل على استدعاء
ً
ويكنها أن تُش ّك َل ُمنطلقا لتطوير
املعلمون يف حياتهمُ ،

مسرح منتدى يُحقّق غايتني :ف ْهم أفضل ملا قد يعنيه
ٍ
جتربة
مسرح املنتدى وما يتيحه من إمكانات ،وتطوير
أشمل وأعمق يف التك ُّون املهني .وكانت البداية بالتعاون مع
الفنان يسري املغاري -الذي شارك يف مسرحية «تايهة»
ٍ
عشرة من املعلمني
كأحد املمثلني املضطهِ دين -ومع
واملعلمات .بدأنا بالتساؤل واحلوار وانطلقنا للتجريب،
حيث اتفقنا على أن يُ ّ
وظف الفنان خبرته يف التمثيل يف
ٍ
مجموعة من األنشطة التي ابتكرها أوجستو بوال
تنفيذ
ونشرت يف كتابه «ألعاب للم ّثلني وغير املم ّثلني» ،وعملنا
على مناقشتها يف لقاءاتنا اخلاصة بالتخطيط واختيار
األنسب لغايات ورش العمل وتطويرها ،بحيث يقوم الفنان
بتنفيذها مع املعلمني بداية كل ورشة ،وأقوم بالعمل على
اخلاصة بالورش؛
البناء والتطوير ألنشطة التك ّون املهني
ّ
والربط بتجارب آخرين يف
عبر التجريب والتأ ّمل البحثي ّ
العالم ،وأيضاً عبر تطوير أنشطتنا يف مسرح املنتدى مع
املشاركني ،وقد بدأت التجربة يف شباط من العام 2018
لقاء أ ُ
بواقع ٍ
مستمرة،
سبوعي مبع ّدل ساعتني ،ومازالت
ّ
ٍّ
حيث يعمل املشاركون يف شهر تشرين األول على حتضير
عرضهم املسرحي للجمهور.
منهجية العمل في التجربة

 -مشاركة املعلمني واملعلمات أهداف املساق ،واالتفاق علىمبدئه التجريبي ،وأننا سنعمل معاً على بناء التجربة
أي أنها
واستكشاف ما تتيحه من فرص ،وتطويرها؛ ّ
ليست جترب ًة ُ
 تا َرس عليهم ،بل جترب ٌة نتشاركها معاً.
ٍ
أنشطة من
أساسي يف ك ّل ورشة :ممارسة
نهج
 -اتباع ٍٍّ
ألعاب أوجستو بوال يف نصف الساعة األُولى من
ٍ
ورشة
الورشة ،يتم اختيارها مبا يتوافق مع غايات ك ّل
وموضعها يف مراحل التجربة ،وارتباطها مع النشاط
الرئيسي للورشة.
ٍ
ٍ
شخصية من الذاكرة ،عبر
وقصص
مواقف
 -استحضارَ
ٍ
ٍ
درامية فيها
حلظات
سردها وتفكيكها وإعادة إنتاج
بتوظيف تقنيات الدراما كالصورة الثابتة واملنحوتة
والتعمق يف قضايا العدالة/
وتفعيل/إحياء الصور،
ُّ
تتضمنها.
التي يكن أن
الالعدالة
ُ
ّ
 -تفكيك املواقف ،حتديد القضايا احلياتية والتربوية،ٍ
قصص
/موضوع ومشاركة
احلفر عميقاً يف كل قض ّي ٍة
ٍ
ٍ
حياتية أُخرى تستدعيها مناقشة املوضوع (مع مالحظة
أن القصص لم تكن
أي لقاء ،وكأنها سيرورةٌ
ّ
لتنتهي يف ّ
َ
من التوليد وإعادة التوليد).
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ٍ
لنصوص مسرحية.
 -قراءةٌ مشترك ٌة ومناقش ٌةٍ
قصة من قصص املشاركني وإعادة إنتاجها
 -اختيارٍ
قصة مت دمجها خالل املناقشات
بشكل
مسرحي (أو ّ
ّ
ٍ
قصص أُخرى).
امل ُتعددة مع
التعمق يف
 -تطوير البناء الدرامي وبُنية الشخص ّيات:ُّ
فهم إرادات الشخصيات عبر التحليل ،طبقات املعنى
لكل ٍ
فعل من أفعالها ،السياقات احليات ّية املرتبطة،
التطرف واحل ّدية واملفاهيم املسبقة والتعميمات.
تناول
ّ
ٍ
منهجية من ثالثة محاور:
النص املسرحي عبر
 -تطويرّ
البُنية الدرامية (الشخصيات ،اإلرادة واإلرادة املضادة،
الصراع والتوتر ،)..ومواضع التدخّ الت التي تُوفّرها
البنية الدرامية للمسرحية للجمهور (املتفرجني-
املمثلني) ،والقضايا التربوية واملجتمعية التي تتضمنها
املسرحية.
 -تطوير البناء الدرامي للمسرحية عبر السرد واالرجتالوالكتابة وإعادة البناء عبر االرجتال والتأمل فيما يتم
ارجتاله.
 -تطوير تقنيات األداء املسرحي/التمثيلي للمشاركني (معالفنان يسري املغاري).
 -تطوير تقنيات التعامل مع تدخُّ الت اجلمهور واالرجتالاملوجه.
ّ
بدأنا بالتساؤل ،وتش ّكلت اإلجابة عبر ثالث جتارب
متالحقة:
ٍ
مشارك ٍ
ٍ
منطي
وبشكل
/ة،
يف املرة األُولى طلبنا من ك ّل
ٍّ
ٍ
ومباشر ،أن يستذكر حدثاً أو موقفاً ُمؤ ّثراً يف حياته ،ويرى
أنه ميكن مشاركته مع املجموعة ،لم أتوقّع حينها احلصول
ٍ
قصص يسردها املشاركون بأبعادها املتع ّددة
على
ٍ
ٍ
وانطباعاتهم حولها ،وإمنا كعتبات حلكايات أو مواقف،
ٍ
ٍ
واحدة د ّونت بضعة
معلمة
وعلى رغم ذلك لم يشارك سوى
ٍ
ُ
موقف من حياتها.
أسط ٍر بالقلم الرصاص حول
قمنا بالطلب الحقاً من املشاركني أن يُحضر ٌّ
كل منهم
صور ًة فوتوغرافي ًة يرى أنّه من املالئم ومن األهمية مبكان
بالنسبة له/ا مشاركتها مع املجموعة وتستدعي قص ًة
من حياته .يف ورشة العمل الثانية طلبنا من املشاركني
جربوا قراءة
تعليق صورهم على لوحات احلائط ،وأن يُ ّ
صور بعضهم البعض ،وترك مالحظاتهم وتعليقاتهم
ٍ
خص ٍص لذلك .بعد حلقة تأ ُّم ٍل
حول الصور يف
مكان ُم َّ
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فيما مت فعله ،طلبنا منهم مشاركة حكاية الصورة التي
ٍ
ٍ
مجموعة منهم
صورة تختارها ك ُّل
اختاروها ،ثم جتسيد
صورة ٍ
ٍ
ثابتة لها ،ومن ث ّم إحياؤها عبر تأدية ما بعد
بعمل
ٍ
ٍ
جديدة يُشكلونها
صور
الصورة /وتغيير احلكاية عبر
أيضاً بأجسادهم.
لدى تأ ّملي الصور التي اختارها املشاركون وعالقتها مبا
ٍ
الحظت التالي:
حكايات أو تعليقات،
د ّونوه من
ُ
ٍ
مهم ًة يف حياتهم ومفصلية،
 -أنّها كانتلذكريات يُع ّدونها ّ
ٍ
إجناز ما غالباً يف حياتهم
تعبر عن
وجميعها (مفرحة) ّ
وبعضها يف حياتهم املهنية كمعلّمني .جميع
كطلبة،
ُ
ٍ
مبحطات (ظاهرة) أو من
مواقف تتعلّ ُق
الصور تناولت
َ
تخرجهم
اليسير بالنسبة لهم كشفها وإظهارها ،مثل
ُّ
اجلامعي أو حفلة أع ّدها أحدهم ملعلمه ،حيث د ّونت
إحدى املشاركات على بطاقة التعليقات« :إحدى الصور
ٍ
ذكريات
كانت عن حفل التخرج ،وقد أثارت يف قلبي
جميل ًة تُ َع ُّد يف حياتي من املفاصل النادرة التي قلبت
حياتي وتركت صدى مد ًة طويل ًة يف نفسي».
ً
مرتبطا
ص َور املشاركني اآلخرين كان
 -تعليق املعلم/ة على ٍُ
بشكل ما باحلكاية التي رواها الحقاً عن صورته
أن اختيار
الشخصية التي قام مبشاركتها ،وأعتقد ّ
ٍ
بطريقة يُق ّدم بها املشارك نفسه
الصورة الشخصية مت
وهو ّيته وما يرغب يف أن يُرى عبره من قبل اآلخرين،
ّ
وكأنا يقول« :هذا أنا».
قوة الصور :إكمال الصور الملتقطة لألجساد
ّ
بصور تصنعها األجساد.

ٍ
بشكل مختلف ،ف ّكرنا بلمس املناطق
التجربة الثالثة متّت
ِ
األكثر غوراً وإمعاناً يف االختباء ،لذا َّ
خططنا لنشاط تخ ُّي ٍل
حلم أو
يقوم املشاركون عبره بإغماض أعينهم واستعادة ٍ
ٍ
لكن ذلك لم يحدث ،بسبب
رغبة كانوا يأملون حتققهماّ ،
ٍ
ٍ
شخص ما أو ٍ
أمر ما ،ومن ث ّم مت توجيه سؤال
إعاقة من
لهم« :ماذا ميكن أن تُخبر الشخص الذي أعاق حلمك؟»،
وكانت اإلجابة صعب ًة على املشاركني.
طلبت منهم أن يقوموا بعمل صورة/
بعد حلقة تأ ُّمل،
ُ
منحوتة بأجسادهم للحظة التي يرونها حلظة الذروة
يف إعاقة تلك الرغبة أو احللم اللذين تخيلوهما أو
جربنا تأ ّمل الصور واملنحوتات ،وكنّا نحاول
تذكروهما ،ثم ّ

أن املشاعر التي متت
الفهم والشعور معاً،
ولكن ما حدث ّ
ّ
ٍ
ُطرح ،ويف ذلك يؤ ّكد
أي
مشاركتها كانت أقوى من ّ
أفكار ت َ
بوال أنه ليس علينا أن نحاول فهم معنى كل صورة ،وأن
نقبض على معناها الدقيق ،بل أن نشعر بتلك الصورة،
لندع ذكرياتنا وخياالتنا تتجول« :معنى الصورة هو الصورة
عبر عن ذلك املعلم رياض عودة
ذاتها .الصورة لغة» .وقد ّ
عشت الصورة أكتر من الكالم ...كتبت
يف تأ ُّمالته« :أنا
ُ
ما قبل الصورة وما بعدها ...عشت الصورة لهيك كتبت
ما قبلها وما بعدها!».
أما املعلمة هيا فريج ،فقالت« :صرنا نختار الصورة
األقرب للمشهد احلقيقي ...لو نع ّدل يف كذا ،لو نعمل
كذا ،انتبهنا على حالنا يف تعبيرات معينة كأنه.»...
جربنا االستماع إلى األصوات التي تدور برؤوس
وحني ّ
املنحوتات التي قام بها املشاركون ،قالت إحدى املعلمات
املشاركات« :اللي تذ ّكرته ما بينحكى» .وأُخرى قالت:
«اختنقت ،شعرت بألم بداخلي إني كان نفسي أصرخ
ومش قادرة أطلع الصوت».
وسرد معلّ ٌم آخر موقفاً حني طرده أُستاذه يف اجلامعة من
مكتبه دافعاً إياه من الباب بقسوة ،ألنه ِ
قدم إليه يُراجعه
درجة ُم ٍ
ٍ
تدنية رصدها له يف االمتحان ،ومشارِ كة
يف
ُ
«كنت أرغب يف
سردت ذكرى أخرى قاسي ًة يف طفولتها:
ُ
تفاجأت بوالدي يجذبني
قدمي مباء البحر ال أكثر،
تبليل
ُ
ّ
كنت سأُبلّل سيارة
ويصفعني على ما فعلته ،ملاذا؟ ألنني ُ
جارنا التي استعارها منه!».
بدأت أُفكر بعالقة اجلسد
لدى تأ ّمل املشاركات السابقة،
ُ
ٍ
ٍ
وأي عالقة بني
أي
عالقة بني أجسادنا وذاكرتنا؟ ّ
بالذاكرة؛ ّ
أجسادنا والصور التي نستجلبها عبر الذاكرة واخليال؟
وكيف ميكن أن تعمل أجسادنا يف استجالبنا ذكريات
غائرة؟ وكيف ميكنها أن تعمل على تكثيف وتركيز نشاطنا
التعبيري/اإلنتاجي؟ هل ثمة ذاكرة جسدية ميكنها أن
تساهم يف أن يبدع اإلنسان ذاته؟
الصورة واالرتجال وذاكرة الجسد

أساسي ،سواء أكان
مالزم
الصورة يف حياة اإلنسان
ٌ
ّ
حضورها عبر الذكرى أو املتخ ّيل أو أشكال التفكير املتعددة،
وسواء أكان حضورها قصد ّياً يعي املرء مقصد ّيته ،أم غير

ٍ
ٍ
كبشر نُفكر
إرادة منه .نحن
وعي أو دون
ٍّ
قصدي دون ٍ
ّ
عبر الصور؛ نحاول متثل األشياء واألحداث واألفكار عبر
تص ّورها ،ونحن أيضاً حني نستعيد املاضي يتم متثُّله عبر
صور ،وهذه الصورة كما يصفها بول ريكور «ميكن أن تكون
شبه بصرية أو سمعية» (ريكور .)33 :2009 ،لذا ،ومن
النص املسرحي والبنية الدرام ّية له،
أجل تطوير إنشاء
ّ
ٍ
طريقة الستجالب هذه الصور والذكريات
جربنا أكثر من
ّ
من حيوات املشاركني:
الطريقة ا ُألولى:
ٍ
ٍ
دائرية
حلقة
كتابة الطاولة :يجتمع املشاركون يف
حول طاولة الكتابة ،ويتناقشون فيما ميكن أن تقوله
الشخصيات الدرامية التي مت اختيارها خالل السياقات
التي مت حتديدها أو حتديد بعض معاملها.
غالبا ما كان ينتج عن ذلك:
 -طرح تفا ُع ٍالت ُمحتملة بني الشخصيات من قبل
املشاركني ،وتط ّورات ممكنة للبنية الدرام ّية للنص
ٍ
ٍ
محدود وبحيث يستغرق العمل
بشكل
املسرحي ،ولكن
عليها وقتاً كبيراً من قبل املشاركني.
 -سرد حكايات ومواقف يستدعيها املشاركون من ذاكرتهملتدعيم اقتراحاتهم أو اقتراحات اآلخرين بشأن احلوار
ٍ
ناحية أُخرى ،وهذا النوع
املسرحي ،أو ملعارضتها من
كم احلكايات التي كان
من السرد كان ّ
فياض ًا من حيث ّ
يتم استدعاؤها واملرتبطة مبوضوع النقاش أو متداعية
ّ
عنه.
 -طرح قضايا تربوية وثقافية واجتماعية متع ّددة ذاتٍ
عالقة باملشاركني وباملطروح من األفكار.
 -تسليط الضوء أكثر على الشخصيات الدرامية وإراداتها،باعتبار «املسرح صراع إرادات حرة» 6،وتناول دوافعها
واهتماماتها ورؤاها احلياتية ،بغية الوصول إلى اتفاق
على أفضل احلوارات والبُنى الدرامية مالءم ًة لينبني
من خاللها النص املسرحي.
الطريقة الثانية:
االرجتال داخل الدور :حيث يُغادر املشاركون طاولة
ٍ
ارجتال داخل األدوار التي
الكتابة ،ويقومون بعمليات
يؤ ّدونها ،بحيث نعمل على تسجيل االرجتاالت وتصويرها،
ٍ
بشكل أفضل
ومن ث ّم مناقشتها واالختيار منها ،ما يساهم
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يف البنية الدرامية واملوضوع ّية للمسرحية.

الدراما والمسرح في التعليم

لم يكن متوقّعاً ما كان ينتج عن االرجتاالت عبر الدور
ٍ
تطوير للبنية الدرامية وللسياق املسرحي ،والكيف ّية
من
ٍ
وثري و ُم ٍ
ٍ
دهش حتى ملن
سلس
بشكل
التي يتم بها ذلك
ٍّ
يقومون أنفسهم باالرجتال .وال أستطيع اجلزم بشأن
ِ
ِ
جنرب
تراتبية تنفيذ الطريقتني فيما نتج ،فلم
عالقة
ّ
الطريقة الثانية قبل األولى  ،إال يف االرجتاالت العشوائية
النص الذي عملنا على تطويره،
لسياقات خارجة عن
ّ
أن املشاركني يف بدايات العمل كانوا أكثر
كما الحظت ّ
أسميه «كتابة
ميْال يف تطوير النص املسرحي إلى ما
ْ
الطاولة»  ،حتى حينما يت ّم التنويه لهم بأهم ّية االرجتال
النص عبر
جربون العمل على أجزاء من
ّ
عندما كانوا يُ ّ
ٍ
ٍ
مجموعات صغيرة مبفردهم  ،كانوا يعترفون الحقاً بأنهم
لم يُحاولوا غالباً االرجتال عبر الدور ،بل اقتصر األمر
بهم على التدوين بناء على مناقشات الطاولة املستديرة،
ٍ
بتوصيف آخر :االكتفاء باجلسد جالساً على املقعد
أي
يواجه جسد أو أجساد اآلخرين املتموضعة يف الطريقة
ذاتها تقريباً ،واملناقشة الشفوية فيما بينهم.
سأعمل على تفسير ما سبق يف ضوء طرح سبينوزا:
بأجسام
«إذا تأثّ ر اجلسد البشري ذات مرةٍ بجسمني أو
ٍ
تخيلت النفس فيما بعد ،أحد أو بعض
كثيرةٍ معاً ،وإذا ّ
هذه األجسام ،فإنها ستتذكر األخرى فوراً» (سبينوزا،
.)107 :2009
يتح ّدث سبينوزا عن تعالق األشياء واألفكار ببعضها
البعض يف الذاكرة ،حيث يرى الذاكرة بأ ّنها ال تعدو
معين ًا من «أفكار تأثّ رات اجلسم
أن تكون إال
ُ
تسلس ًال ّ
البشري» ،أي تسلس ً
ال من أفكار ،وهذه األفكار تنطوي
على طبيعة أشياء -ليس تفسير طبيعة األشياء -ال تكون
موجود ًة إال خارج اجلسد البشري ،وهذا التسلسل يَح ُدث
يف النفس على نسق تأثُّرات اجلسد البشري وتسلسلها،
أن ما يجعل النفس تتخ ّيل جسماً من
ويُبرهن على ذلك ّ
جسم
أن اجلسم البشري يتأ ّثر مبا يتركه فيه
األجسام هو ّ
ٌ
خارجي بالطريقة نفسها التي تأثر به فيها يف املرة األولى.
ٌّ
ويذكر سبينوزا مث ً
ال:
«إن اجلندي الذي يرى آثار فرس على الرمال ،سينتقل
ّ
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مباشر ًة من فكرة الفرس إلى الفارس ،ومن هناك إلى
فكرة احلرب  ...إلخ .أما الفالح ،فقد ينتقل على العكس
من فكرة الفرس إلى فكرة احملراث ،ثم إلى فكرة احلقل...
إلخ ،وهكذا ينتقل كل امرئ من فكرة إلى فكرة حسبما
تع ّود عليه من ربط» (سبينوزا.)109 :2009 ،
أن هذا أيضاً حدث مع املشاركني ،من ٍ
جهة ما،
وأعتقد ّ
يتحررون من تقييد أجسادهم املتموضعة
حينما كانوا
ّ
حول الطاولة ،ويقومون باالشتباك مع بعضهم عبر
ٍ
حقيقي يشتمل
سياق
األدوار املتخ ّيلة «كما لو «كانوا يف
ٍّ
الشخص ّيات التي يؤ ّدون أدوراها .كنت أالحظ سرعة
ٍ
ارجتاالت لت ّوها ،تعمل على تطوير التفاعل
وسالسة تولُّد
بني املؤ ّدين ،وتطوير االرجتال كما لو «أن املوقف الذي
يتضمن الشخصيات الدرام ّية احملددة يحدث «هنا»
ّ
نضطر إليقاف االرجتاالت املتسارعة
و»اآلن» ،وكنّا أحيانا
ّ
النص
الكثيفة التي حتدث ،لدواعي محدود ّية طول
ّ
املسرحي ،ودواعي وقت ورشة العمل ،التي كنّا أحياناً
نشعر بأننا لو تركنا كامل احلرية للمؤدين املتفاعلني معا،
ربا ملا انتهى االرجتال.
ّ
أن االرجتال ذاته هو ممارسة انفعالية من قبل
أرى ّ
املؤ ّدين ،وعمل ّية معقّدة من أفعال حتفيز الذاكرة لتتداعى
وتسيل عبر الكلمات والتعابير اجلسدية واحلركية،
باعتبارها «تسلس ً
ال من أفكارِ تأثُّرات اجلسم البشري»،
حيث تُستدعى هذه التأ ّثرات متسلسل ًة بتسلسل أفكار
املؤ ّدين وتفاعالتهم ،التفاعالت املرئية واملسموعة ،التي
ٍ
ُت ِدث آثاراً يف املؤ ّدين وتستدعي آثاراً
ٍ
وتداوالت
ألفكار
مرتبطة ،من ذاكرة ٍّ
كل منهمٌّ .
فكل من املؤ ّدين ،معلّم أو
ٍ
ٍ
وذكريات من واقع ممارسته/ا
خبرات
معلّمة ،يراكم
التعليم ،وتفاعله/ا مع مختلف أطراف العملية التعليمية
من ٍ
ٍ
ومجتمع محلّ ّي ،وهذه
وأهال و ُمديرين ومشرفني
طلبة
ٍ
الذكريات واخلبرات ال تنبني فحسب من تفا ُع ٍل ُم ٍ
باشر
من الشخص نفسه ،بل من مالحظة املرء لتفاعالت
اآلخرين أيضاً ،وتذويت انطباعات عنها يف الذاكرة ،حيث
وحتس وتتعلم ،بل
«إن املرء ال يتذ ّكر ذاته فقط وهي ترى
ّ
ّ
أحس أو
يتذكر أوضاع عيْ ٍش يف العالم رأى أثناءها أو
ّ
اخلاص وجسد
تعلّم .هذه األوضاع حتوي ضمناً اجلس َد
ّ
اآلخرين واملساحة املعيشة ،وأخيراً أفق العالم والعوالم
معي» (ريكور .)75 :2009 ،وهذا
الذي وقع حتته شيء ّ
ما تتح ّدث عنه املعلمة املشاركة دينا أبو دية:

ُ
التي ن ّثلها أو
بالربط بني املواقف
«مع مرور الوقت
ُ
بدأت ّ
نرجتلها على خشبة املسرح وال تأتي من فراغ ،إمنا هي
ٍ
حقيقية
مختزِ ن ٌة يف العقل الباطن ،وهي حصيل ٌة لتجارب
مر ْرنا بها يف مدارسنا مع زمالء العمل أو طلبتنا أو حتى
َ
أولياء أُمورهم ،وكيفية تعاملنا مع تلك املواقف ،مما
نسميه يف لغة الدراما أو املسرح (النموذج) الذي تعلمنا
ّ
منه هذا الفعل ،فقد ُكنّا عند االرجتال نستخدم عباراتٍ
ُ
ٍ
مررنا به».
وطر َق
تعبير مستنبط ًة من الواقع الذي َ
يف أحد املشاهد ،كان املشاركون يُحاولون تطوير ٍ
بنية
ٍ
ملوقف بني مديرة املدرسة وأ ُ ّم أحد الطلبة التي
درام ّي ٍة
َق ِد َمت للشكوى على معلمة ،وقد أمضوا وقتاً طوي ً
ال يف
محاولة ابتكار احلوار واالشتباك بني أُم الطالب املشتكية
على املعلمة ،واملديرة احلريصة على دعم عائلة هذا
الطالب ملدرستها ،وعلى رغم تع ّ ُدد القصص واحلكايات
واملواقف التي سردها املعلمون املشاركون يف حلقة
فإن البُنية
الكتابة ،وترتبط باملوضوع الذي يناقشونهّ ،
الدرامية للموقف املتض ِّمن لالشتباك بني الشخصيتني
ومبجرد نهوض املعلمتني ومغادرة طاولة
كانت ضعيفة،
ّ
سخي عمي ٌق
حوار
الكتابة ،وبدئهما أداء الدورين ،انهمر
ٌ
ٌّ
ٍ
ٍ
ٍ
وحركية وإميائية،
كالمية
تعبيرية
بينهما ومف َع ٌم بتفاصيل

وصفتها املعلمة دينا بقولها« :ال أعلم من أين جاءتني كل
هذه العبارات واحلركات».
الذكرى واالستذكار واخليال
لفهم ما حدث مع املعلمة دينا ،سأفحص ذلك يف ضوء
شرح بول ريكور للتأثيرين احلادثني يف فرضية سبينوزا
أعاله»:
«لقد وضعت هذه الطريقة السريعة املختصرة بني الذاكرة
واخليال يف خانة تداعي األفكار :فإن كان هذان التأثيران
قد اتصال باملجاورة ،فهذا يعني ّأن استعداء أحدهما –أي
أي تذكّره» (ريكور.)33 :2009 ،
تخيله -هو
استدعاء لآلخرّ ،
ٌ
ّ
وبالنظر يف املثال السابق عن االرجتال بني املعلّمتني،
ٍ
النص
مناقشة بني أفراد املجموعة لتطوير
الذي جاء بعد
ّ
املسرحي ،ميكن مالحظة أن ّ ً
جربت
كل من املعلمتني قد ّ
ثالث حاالت:
1 .1حالة املعلمة/ذاتها يف فعل استذكار التي كانت تقص ُد
عبر احلوار مع زمالئها من املعلمني تص ُّو َ
ر/تثُّل (ما
الدرامي
ميكن حدوثه بني الشخص ّيتني) يف السياق
ّ

من أحد لقاءات ورشة مسرح املنتدى ،غزة .2018
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الذي يعملون على بنائه (املديرة وأم الطالب التي
تشتكي املعلمة) ،حيث حتاول املعلمة ٌّ
وكل من زمالئها
يف املجموعة توظيف ذاكرتهم قصد ّي ًا الستدعاء ذلك
ٍ
ٍ
سابقة من
ذكريات
الذي (ميكن حدوثه) ،عبر استدعاء
ٍ
مشابهة لهذا املوقف ،وال تعني احتمال ّية وجود
حياتهم
هذه الذكريات لديهم أنّها حاضرة ،أو أنّها ُمد َركة،
بل هي مادةٌ افتراض ّي ٌة نحتاج للتحقّق من وجودها
وإحضارها من املاضي ومن الغياب ،وما يحدث من
ٍ
استدعاء لهذه الذاكرة عبر محاولة متثُّلها أو
أفعال
ٍ
واعية
«استذكار» يعمل بقصد ّي ٍة
تص ُّورها هو فعل
ٍ
نبش املاضي يف حياة ٍّ
على ِ
كل منهم ،واستدعاء ما هو
ٍ
غائب بجعله يرتسم صوراً مرئي ًة حاضرة.
ماض أو
ٌ
ٍ
أمر
بشكل
املاضي الذي يصفه بيرجسون «هو
ٍّ
جوهري ٌ
ال يكننا إدراكه مبا هو ٍ
ماض إال إذا
افتراضي ...لذا ُ
ّ
ص َو ٍر
إلى
عبرها
ل
و
يتح
التي
احلركة
نا
َّي
ن
وتب
ات َبعنا
ُ
ّ
ْ
حاضرة ،وهو يخرج من الظلمات إلى ضوء النهار»
(ريكور.)98 :2009 ،
ٍ
ٍ
مشابهة تصف املعلمة عال أبو صفية ما
وبطريقة
حدث معها« :كان ينبغي علينا أن نُبنَى عاطف ّياً يف هذا
اللقاء ،أن يُكشَ َف الستار عن مكنونات الداخل وأحداثه
املتراكمة هناك يف اجلانب املظلم يف الذاكرة ،فكان
لزاماً أن نختبر عدة مواقف عاطفية أشبه بكهرباء
ٍ
عاطفية تسري بداخلنا وترشح يف النفس ،متاماً
كما الليمف يف األوردة ،األمر الذي يفتح الباب على
مصراعيه لتأ ُّمل كل تلك املواقف ومالحقة أثرها
وأبعادها على حياتنا املهنية».
إذاً ،نحن نحتاج إلى حتويل هذه املادة اخلام من
التجارب احلياتية التي منتلكها ،وقد ال ندرك وجودها
لدينا ،أو قد تكون قد غ ّيبت أو انزلقت تدريجياً يف
ٍ
ٍ
قابلة للرؤية كي نتم ّكن من
مادة
طي النسيان ،إلى
ّ
إدراكها ،أوالً للشخص الذي يعمل على التذ ُّكر ،ومن
ث ّم لآلخرين الذين تت ّم مشاركتهم هذه الذكرى ،لتقف
كص َو ٍر مبواجهة صور/ذكريات اآلخرين التي
الذكريات ُ
يعملون على استدعائها ،وحني تقف باملواجهة ستحدث
أن ما نستذكره هو
املساءلة ،ولكن كيف نتحقّق من ّ
ال بكلّيته وكما حدث فع ً
جربناه فع ً
ال بتفاصيله؟
ما ّ
وكيف نتحقّق مما يدركه اآلخرون من سردنا لذكرى
ما؟! كيف نتحقّق من مشاعرنا وأفكارنا األصيلة لهذه
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الذكرى؟ وكيف نتحقّق أن اآلخر سيشعر ويُف ّكر ويُدرك
جربته «أنا» يف ذكرى أتص ّورها وأُحاول مشاركته
ما ّ
إياها؟!
جربَت أن تف ّكر
2.2حالة املعلمة التي
ُ
تقصد اخليال ،حني ّ
عن الشخصية املتخيلة وتتحدث بلسانها ،من دون أن
تُغ ّير وضعية جسدها اجلالس حول طاولة النقاش
بغرض امل ُناقشة مع آخرين ،لم يكن ذلك ُمجدياً كثيراً
الدرامي بني الشخصيتني الدراميتني
لتطوير الفعل
ّ
ٍ
سياق ُمح ّدد) .جنح
احمل ّددتني (املديرة وأ ُ ّم الطالب يف
ٍ
ٍ
محدود للغاية ،وافتقر الناجت إلى التفاصيل
بشكل
ذلك
الكالم ّية والتعبيرية اجلسدية الدقيقة واألفعال وردود
الفعل املترابطة .وميكن تفسير ذلك يف ضوء عالقة
الذاكرة باجلسد ،حيث حتتاج املعلّمة ألن تُدخل
جس َدها بوضع ّي ِة املتخ ّيل ،وأن تشتبك مع آخر يف هذه
الوضع ّية؛ كي تتم ّكن من استكشاف الفعل ور ّد الفعل
داخل السياق املتخ ّيل الذي كانت ُتاول بناءه سابقاً
عبر االستذكار.
ٍ
قصدية للمعلّمة يف ضوء ما وصفه ريكور
فهم
كما ميكن ُ
ٍ
ِ
وقصد ّيتني:
استهدافي
جوهري بني
اختالف
بوجود
ٍّ
ْ
إحداهما هي «قصد ّية الذاكرة» ،تلك القصد ّية التي
«تتجه نحو احلقيقة السابقة ،الواقع السابق »..التي
ُفسر ما حاولت املعلّمة يف احلالة األُولى
أراها ت ّ
القيام به مع زمالئها املشاركني عبر «االستذكار»،
ٍ
استدعاء لوقائع ماضية سبق حدوثها ،والثانية
من
«تتوجه نحو الوهمي،
هي « قصد ّية اخليال» التي
ّ
القصصي ،غير احلقيقي ،وغير الواقعي ،واملمكن،
واليوتوبي» حني استهدفت املعلمة إمكانية أن تتصرف
«كما لو» كانت مديرة املدرسة أو أ ُ ّم الطالب .يف احلالة
ٍ
ومواقف
أحداث
األُولى مت ّكنت املعلمة من استدعاء
َ
ِ
افتقادها إلى البُنية،
ذات عالقة ،لكن واجهتها مشكل ُة
ٍ
كصور ت َُرى من خارجها ،وليس
وكأمنا يتم استدعاؤها
عبر ُعمق بنيتها الداخل ّية ،إضاف ًة إلى احتمال ّية
االختالف الكبير بني ما تراه ٌّ
ص َور،
كل من املعلّمتني من ُ
ويف احلالة الثانية كانت ُتاول الدخو َل إلى الصورة
ٍ
اعتبار مل ُك ّونات الصورة بكل ّيتها ،فالصورة ليست
دومنا
فقط شخصني (املديرة وأ ُ ّم الطالب) ،وليست شخصني
جالسني بغرض مناقشة دراما كما كانت وضع ّيتها ،بل
ٍ
حياتي ُمتش ِّك ٌل من ٍ
ٍ
وموجودات
وزمن
مكان
هناك سيا ٌق
ٌّ

ٍ
واشتباك بني جس َدي الشخص ّيتني يف ضوء
(أغراض)
ما يحتمله ذلك السياق بجميع مك ّوناته ،ويف ضوء ما
ٍ
جسد منهما ،وما يتوالى عليه من مشاعر
يرتبط بك ِّل
وأفكار.
املتخيل واملرجتل :هنا أرى وجود
3.3حالة املعلمة عبر
ّ
مرت بهما كل معلمة/ممثلة:
مرحلتني متداخلتني ّ
مبجرد نهوضها عن طاولة النقاش والكتابة،
.أ
ّ
ودخولها احل ّيز املتفق عليه لألداء ،أو الفضاء
اجلمالي احمل ّدد للمتخ ّيل/املسرح ،بدأ االشتغال
دي لديها على استدعاء دورها املتخ ّيل،
القص ّ
ْ
للتفاعل مع اآلخرين داخل أدوارهم املتخ ّيلة أيضاً،
وبالتالي فاالستدعاء القصدي للدور من قبل
ٌ
يتوجه نحو «اخليال».
املعلمة هو
استهداف ّ
مبجرد
.بيف الوقت نفسه ،فإن فعل «التخ ّيل» هذا
ّ
أن بدأ وأخذ بالتفاعل مع فعل تخ ُّي ٍل آخر للمعلمة
انفعاالت وتأ ّثرات ،نتج عنها
األُخرى ،حدثت
ٌ
أفكار إلى الذهن (تأتي كتأثّ ر وانفعال) مبا
قدوم
ٍ
يجري مع اآلخر من تفاعالت ،أي تأتي مباشر ًة
ٍ
قصدي
مطلب
كفعل تذكُّ ٍر من دون
من الذاكرة
ِ
ٍّ
الستدعائها .هي األفكار التي انسابت من ٍّ
كل
بزخم وفيْض ،فيما لم تتمكنا من استدعائها
منهما
ٍ
ٍ
ٍ
عبر «االستذكار» قبل ذلك بلحظات بسيطة من
ُمغادرتهما طاولة الكتابة.
ومن املهم مالحظة أنّه على رغم وجود «قصد ّية اخليال»
يف احلالتني األخيرتني؛ قصدية املعلمة لالرجتال يف دور
املديرة أو دور أ ُ ّم الطالب ،وسواء أكانت بوضعية اجللوس
للكتابة يف حلقة املعلمني ،أم حينما غادرتها للفضاء
كبير يف تط ُّور الفعل الدرامي يف
فإن الفرق
املتخ ّيلّ ،
ٌ
احلالتني .وهذا من شأنه أن يقودنا إلى تأ ُّمل التأثيرات
امل ُتع ّددة التي اتصلت عبر املجاورة يف احل ّيز امل ُتخ َّيل/
الفضاء اجلمالي للمسرح ،وعالقتها باجلسد ،سواء
اجلسد الشخصي أو جسد املكان مبك ّوناته حيث توظيف
ٍ
سيارة ألُ ّم الطالب ،والطاولة التي
بعض األغراض كمفاتيح
ُ
كي ت ّثل مكتب اإلدارة ال طاولة النقاش ملعلمني،
حت َّولت
ودينام ّيات حركة األجساد للمؤ ّدين داخل احل ّيز ...إالخ
ٍ
تأثيرات على جس َدي املعلمتني
أن كل ذلك قد ترك
أرى ّ
املمثلتني ،بالطريقة نفسها التي حدثت هذه التأثيرات

سابقاً يف حياة ٍّ
كل منهما ومبا ارتبط بها من أجسام ،هذه
األجسام قد تكون أغراضاً أو أشخاصاً وأفكاراً.
إذاً ،فالتأثيرات التي عملت على تطوير البناء الدرامي
عبر االرجتال هي أوالً
تأثيرات حدثت عبر قصد ّية
ٌ
توظيف اخليال ،الذي عبر توظيف اجلسد فيه ،ترك آثاره
االنفعالية على املشاركني املتفاعلني فيه ثانياً ،وبالتالي
متّ حتفيز الذكريات للتداعي واالنسياب عبر فعل تذكُّ ٍر
يشمل اللغة والديناميات اجلسدية بني املشاركني .لكن
اختيار موضوع السياق كان بفعل االستذكار.
مواجهات الذّ ات

أن التجربة لم ِ
تنته بعد ،أرى
خامت ًة ملا سبق ،وبالرغم من ّ
ِ
أنّه من امله ّم التفكير يف تلك املواجهات احلوار ّية املتع ّددة
والحظت
األشكال ،التي ميكن أن يُوفّرها مسرح املنتدى،
ُ
واستشعرت بعضها اآلخر خالل التجربة ،وأرى
بعضها،
ُ
أنّها حتدث عبر العمليات التي يتطلّبها هذا الشكل
من التمسرح والتك ّون املهني عبره ،كاالستذكار والتذ ّكر
واخليال واالرجتال واالنتباه واملالحظة والتأ ُّمل والنقاش
والكتابة .من ٍ
جهة ميكننا التف ّكير يف «املواجهة الداخل ّية»
التي ميكن أن يعيشها ك ّل مشارك؛ تلك املواجهة بني الذات
احلاضر
يف الواقع املاضي/الغائب مقابل الذات يف الواقع
ّ
إن
/اللحظي الذي صارت فيه الذكرى حاضرة ،حيث» ّ
الذكرى تطرح ما أعيد إنتاجه ،وتعطيه حني تطرحه
موقفا يف مواجهة اآلن احلالية ودائرة احلقل الزماني
األصلي التي تنتمي إليها الذكرى عينها»( .ريكور:2009 ،
 .)75وهو ما ميكن أن يش ّكل انبثاقا لرؤى جديدة من
قبل املرء لذاته تعمل على مساءلتها واستكشافها ،كما
رت تلك األيام تتكشّ ف
تد ّون املعلمة دينا أبو دية« :كلما تذ ّك ُ
ٍ
تساؤالت أكثر عمقاً ،هل أصبح الطالب الضعيف
لدي
أكادميياً ُمحاطاً بالكثير من األشواك التي حتصره وال
تسمح له بالتقدم ،فقط ألننا حكمنا عليه بالضعف من
أرقام ال معنى لها؟ هل الطالب الضعيف،
خالل بضعة
ٍ
ٍ
مرغوب فيه لدى
وفق حكم البعض ،أصبح «زبوناً» غير
الكثير من املعلمني ،بل وأحياناً اإلدارات املدرسية؟ ألم
نسأل أنفسنا ملاذا نحن –كمعلمني -هنا؟ وماذا تعني
املدرسة بالنسبة لنا؟».
ٍ
محاوالت ج ّد ٍية لفهم الذات
كما تعمل هذه املواجهة على
وحتليلها ونقدها وبنائها من جديد ،وعبر هذه القابل ّية
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تغمض جفوني قبل أن أبدأ بسردها وحتليلها واحد ًة تلو
األخرى ..قد تبدو لي وكأنها سلسل ٌة م ّتصل ٌة من األحداث
حبات اخلرز الصغيرة يف
واملواقف واألفكار التي مت ّثل ّ
تلك السلسلة ..ما حدث معي كأن تلك السلسلة قد فتحت
وتناثرت تلك اخلرزات دفعة واحدة ..مشاعر مزدحمة
ترادوني ،قلق ،خوف ،شعور بالتح ّدي ،رغبة بتكرار
مواقف  ...متفاجئة من نفسي!

الدراما والمسرح في التعليم

للتفكير النقدي والتأملي ينبثق احلوار احلقيقي مع
ٍ
مواجهات ِحواريٍ ة عبر
الذات ،كما ينبثق مع اآلخرين ،يف
أدوارهم التمثيل ّية املتخ ّيلة أو خارجها .ويف ك ّل مواجهة
ٍ
ٍ
وتساؤالت تتعلق
تساؤالت على اآلخرين،
يطرح املشارك
بهم وبه :سواء اآلخرين املتخ ّيلني ،أو اآلخرين الذين يتم
االشتباك معهم «عبر الدور املتخ ّيل» ،أو اآلخرين بذواتهم
ّ
وكأنا يحاور
احلقيقية ،ويف الوقت نفسه ،على نفسه،
ذاته عبر محاورة اآلخر ،ليدرك ذاته عبر اآلخر ،ولتدفعه
التساؤالت نحو عامله مبجاالت حياته املتع ّددة فيه ،ليعيد
التفكير فيها ومبن يكونه يف هذا العالم ،وكيف يريد
ٍ
سلسلة ال تكا ُد تُعرف
أن يكون فيه .إنّها تبدأ كانفراط
نهايتها ،أو كما تصف املعلّمة عال أبو صفية ما حدث معها
خالل التجربة :لم أستطع النوم يف تلك الليلة ،كأن ك ّل تلك
األفكار التي أستحضرها خالل اللقاءات تهاجمني ،فال

ٍ
أبعاد حيات ّي ٍة متكاملة،
وميت ُّد انفراط هذه السلسلة يف
ٍ
بشكل عادت
تشمل الشخصي واملهني ،وكلّما انفرطت
ٍ
بأشكال أُخرى ،من انفراط ال ُههو ّيات والصور
واتصلت
الذات ّية وإعادة بنائها وإنتاجها و َوصلها من جديد ،وأ ّيا
يخوضها املشاركون حول ذواتهم
كانت املواجهة التي
ُ
وهو ّياتها ،الب ّد أن تتناول سؤال املعلم /الطالب/املدرسة.

قلت :ال
ُ

(من تأمالت املعلمة هيا فريج)
يف ك ّل ٍ
ٍ
بكثير من
وعينا ،ويطرق جدران قلوبنا وعقولنا ،ويُصلح ما أفسد الدهر .يُنعش فكرنا
مرة كان اللقاء يزيد ْ
التساؤالت ،ويفتح عقولنا على عوالم جديدة وآفاق واسعة ومدن جميلة يف أحالمنا.
لنسيج من األفكار وبنى متسلسلة من
فسيح
واسع من اخليال الذي نبنيه من الواقع والتجربة هو ميدا ٌن
عالم
املسرح
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
احلوار والنقاش .نسدل فيه الستار على ذاتنا السابقة لنسكن يف ٍ
ٍ
نتقمصها..
جديدة نُحييها على خشبة املسرح؛
ذات
ّ
نتخيلها نحن فنبكي لبكائها ونضحك لضحكها ونبتسم ابتسامة الربيع .ونخجل عند كلمة احلب األولى.
كبلتنا وأوهاماً عبثت يف أرواحنا ،ونخرج من قمامتهم ساخرين من تفاهتهم
ونُخفض عيوننا للنظرة الصادقة ،نكسر قيوداً ّ
متردنا على كبْت حر ّياتنا .نتنفس هواء نقيا ونسير أحراراً كما أردنا أن نكون أو باألحرى كما خُ لقنا.
ومعلنني ّ
نبحث يف دواخلنا عن أسرارنا املخفية وأحزاننا العميقة ومشاعرنا النبيلة ،عن فرحنا املرتقب وأملنا املنشود وأحالمنا
الطائرة مثل الفراشات ،نكشف املكبوت يف الالوعي ،ونوقد الثورة بعد محاوالت التدجني واالستنساخ والتنميط.
لم أتوقع يوماً أن تصبح قصتي مسرحاً؛ أن يصبح أملي املكبوت ضرباً من التمثيل ،وأكون أنا ممثلة يف ٍ
كنت إحدى بطالتها.
قصة ُ
مرتني ،األُولى
هل كانت احلياة تسخر منّي؟ أم تريد أن تُعلّمني؟ هل هو التاريخ الذي قال عنه ماركس إنّه يُعيد نفسه ّ
أي ٍ
حال لن تستطيع مهما حاولت أن تنسلخ عن شعورك
مأساوية تراجيدية (ياما بكيت فيها) ،والثانية مهزلة ساخرة .على ّ
األول لذلك انهرت أمام اجلميع يف حلظاتي األولى ،وكنت أشعر بضيق الصدر كلما أعيد النظر يف قض ّيتي وقدم اجلميع
ٍ
رت نفسي حيث
وحبك من خياالته لكنني ال أشعر
بشيء من املرارة اآلن ،فقد ط ّه ُ
أسباباً وشرح دوافع وأ ْدلى بدلْوه ونسج َ
كشفت أملي ،وداويْ ُت الداء بالدواء ،لي شرف الصدق ونيشان احلقيقة ،تعلّمت من جتربة مسرح املنتدى كيف أكون قوي ًة
ُ
ُ
ً
ّ
أجلت متلّكي حلقوقي وسلبتني قدرتي على
التي
دموعي
من
صت
ل
تخ
عنه،
أتنازل
وال
حقي
عن
دافع
أ
وكيف
،
ة
وصادق
ُ
ّ
احلق الضائع.
التعبير عن
ّ
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مت أن أقول ال وأال أُذعن أو أنقاد ،ليس رغب ًة مني يف اخلالف واجلدل ،فأنا أكره اجلدال واخلالف ألجل اخلالف،
تعلّ ُ
أن اخلالف يُ ِخ ّل باحلوار ،وأن ال َعناء مقيت ،لكنه ميكن أن يصبح جمي ً
ال ،فال يسلبك أح ٌد حقك ،وأن تستمر يف
مت َّ
وتعلّ ُ
والتمرد ،وكنت جزءاً منّي وأقول نعم.
كنت أجتاهل نداءات الرفض
مسيرة الكفاح والنضال وبناء األحالم .قبل هذه التجربةُ ،
ّ
كنت مليئ ًة باحللم والرغبة وهم مليئون بالواقع
كنت أُدمر شيئاً من صرح حلمي ،وأُوافق على ما يبنونه لي من تص ّوراتُ .
ُ
ُ
وأن قبولنا
ألجله،
تتنازل
أن
يستحق
شيء
أال
بالتجربة
تعلمت
لكني
رضيهم،
أ
كي
نفسي
أسحق
وبقيت
العادية،
واحلياة
ّ
ُ
ُ
بأقل مما نستحق ومبا ال نريده هو بداية االنهيارات ،والتنازالت تعني حيا ًة عادي ًة منطي ًة يحكمها قانون احلياة املتمثلة يف
شريعة الغاب (الصراع من أجل البقاء والبقاء لألقوى).
املجد ملن قال ال ،كنت أتذكر هذه الـ (ال) ،وال أجترأ أن أقولها حتى قُلتها...
واسترددت كرامتي،
الصف يف وجهي ،قلت له :ال،
ُ
قُلتها يف وجه من حاول أن ينتهك كرامتي ،ورف َع صوته عالياً ،وأغلق باب ّ
قُلتها وأصررت على قولها ملن حاول أن يُجبرني على ما ال أريد لي ،ملن حاول أن يخط مسيراً ملستقبلي ال أريده ،ملن أراد
علي ،فكانت الءاتي الثالث التي هتف بها عبد الناصر قبلي :ال صلح ،ال تفاوض ،ال اعتراف ،لكنها
أن يفرض إمالءاته ّ
الءاتي األُخرى التي أحتفظ بها لنفسي.
شكر وتقدير

دور يف إجناح هذه التجربة يف املسرح؛
أُق ّدم شكري وامتناني العميق َْي جلميع هؤالء الذين كان ملشاركتهم/ن أو مساهمتهم/ن ٌ
عام
املعلّمون واملعلّمات الذين تشاركنا خوض التجربة معهم ،وأبدوا قدراً كبيراً من االلتزام واحلماس والنشاط على مدار ٍ
من التجريب والتأ ّمل واملناقشات والكتابات ،واملم ّثل املسرحي يسري مغاري على دوره ،املهم يف جتريب ألعاب أوجستو بوال
مع املشاركني وتطوير أدائهم يف العروض املسرح ّية ،وللزميلة هناء الشافعي على تنسيق متطلبات ورش العمل ،والزميلة رندة
الترك التي عملت على تدوين املالحظات والتأمالت يف التجربة.
برنامج البحث والتطوير التربوي  -غزة

من أحد لقاءات ورشة مسرح املنتدى ،غزة .2018
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