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شكر
شكر وتقدير لكل املعلمات واملعلمني يف مستوى السنة الثانية يف «املدرسة
الصيفية :الدراما يف سياق تعلمي» ،الذين ساهموا يف التجربة الدرامية،
ولكل الذين كتبوا تأمالتهم فيها ،وهم :الراجل عمر أبي ليل ،عايشة أبو
عرقوب ،عائشة سالمة ،فاطمة اعبيدات ،فاطمة فالح ،ليلى برانسي،
مرمي زهران ،ياسمني أبو رميلة ،نعيم حيماد ،مؤنس قطامي ،منة عقيل،
مجدولني مصلح ،كفاية السلوادي ،عال بدوي ،ولكل من قرأها وبعث لي
مبالحظاته؛ د .فؤاد املغربي ،د .إسماعيل الناشف ،سمر دودين ،نعيم
حيماد ،ماهر داوود.
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ِ
«كلُّ النساءِ
إدراك ذلك».
يحتجن إلى
هن
ٌ
َ
جميالت ،لك َّن َ
(م .ز/معلمة)
تقديم
تركز هذه الورقة على قراءة تأمالت مكتوبة ملعلمني شاركوا يف جتربة
درامية تعليمية ،ضمن مساق تعليمي ملستوى السنة الثانية يف املدرسة
ُــدت هــذه التجربــة كأحــد معلمــي
الصيفية :الدراما يف سياق تعلُّمي 1.ق ُ
املدرســة الصيفيــة مــع مجموعتــن بتوجــه واحــد ،ولكــن عبــر استكشــاف
درامــي وجمالــي مختلفــن؛ ولــم يكــن يف خلــدي حينهــا أننــي ســأكتب ورقــة
حــول بُعــد مــن أبعــاد التجربــة ،ك ُّل مــا كا َن يَشــغلُني أ ْن أُقـ ِّد َم ،ضمـ َن الوقـ ِـت
املخصــص لــي ،وهــو ثالثــة أيــام مبعــدل  6ســاعات يوميـاً ،جتربــة تعليميــة
َّ
ِّ
ً
َ
ِّ
ُ
أن )1 :الدرامــا
يف
ل
ـ
ث
واملتم
،
ا
ـ
أساس
ـي
ـ
الدراس
ـب
ـ
املتطل
ق
ـ
ق
ت
ـا
ـ
الدرام
يف
ُ
َّ
َ
يف التعليــم كفــن مــن ناحيــة ،وكإطــار تعليمــي تعلمــي مــن ناحيــة ثانيــة،
ـي ســياقاً تعليمي ـاً ذا صفــة تكامليــة )2 .التجربــة تش ـ ّكل
ميكــن لهــا أ ْن تبنـ َ
مجــاالً حملاورتهــا واإلفــادة منهــا مــن قبــل املعلمــن يف بنــاء معرفتهــم يف
الدرامــا ،ويف عملهــم مــع تالميذهــم )3 .ربــط ،بصــورة أكثــر وضوحـاً ،بــن
الدرامــا كســياق تعليمــي مــن حيــث هــي فــن وبيداغوجيــا تعليميــة ،وبــن
ِ
إدراك الــذات للعالــم الــذي تعيــش فيــه ،مــن حيــث هــي
الفــن كتعبيــر عــن
ذات متغيــرة دائمــة التحــول ،وال تبقــى علــى صــورة واحــدة طــوال الوقــت
ٌ
كا َن يشــغلني دائم ـاً .وهــذا ينعكــس علــى مــا تــود هــذه الــذات قولــه .ولقــد
ـدي هـ ٌ
ـب؛ أ ْن أ ُ َم ِّكــن املشــتركني مــن عبــورِ جتربــة يف توظيــف
كان لـ َّ
ـدف مركـ ٌ
الدرامــا بــك ِّل مكونا ِتهــا األساســية ،وأ ْن أط ـ ِّو َر جتربتــي املباشــرة يف العمــل
مــع املعلمــن مــن ناحيــة ،ويف عملــي مــع التالميــذ مــن ناحيــة أخــرى.
هــذا ك ُّل مــا يف األمــر ،ولكــن مــا جــرى يف األيــام الثالثــة دفعنــي ،ولغايــات
 1مضــى علــى املدرســة الصيفية/الدرامــا يف ســياق تعلمــي  10ســنوات ( ،)2016–2007وهــي تســتضيف معلمــن مــن
فلســطني والعالــم العربــي ،يعبــر املعلــم مــن خاللهــا ثالثــة مســتويات تدرجيــة ،كل منهــا يتطلــب متطلبــات بحثيــة خاصــة.
يشــارك يف التدريــس فيهــا أســاتذة مــن فلســطني ومــن أنحــاء مختلفــة مــن العالــم ،يشــرف عليهــا برنامــج القطــان
للبحــث والتطويــر التربــوي يف مؤسســة عبــد احملســن القطــان.
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التعــرف علــى وجهــة نظــر املعلمــن يف التجربــة بغيــة اإلفــادة منهــا ،إلــى أن
ـب تأمـ ٍ
ـات قصيــر ًة يف التجربــة
ـب ممــن يرغــب مــن املعلمــن يف أ ْن يكتـ َ
أطلـ َ
وحولهــا ،ودون محــددات مســبقة ،بعــد العــودة إلــى الوطــن ،وقــد أرسـ َل لــي
ـرأت التأمــات أدهشــتني فيهــا
 16معلمـاً ومعلمــة كتابــات تأمليــة .حينمــا قـ ُ
ـررت أن هــذه املــادة التأمليــة
جــرأة التعبيــر ،وكيفيــة تنــاول التجربــة .هنــا قـ ُ
تســتح ُق أن أشــارك اآلخريــن بهــا ،بصــورة مــن الصــور ،ومــن خاللهــا ميكــن
لــي أن أصــف التجربــة الدراميــة نفســها ،التــي أفضــت إلــى هــذه التأمــات،
ـرت صيغــة التأمــلِ يف التأمــات توجهـاً يف الكتابــة.
واختـ ُ
وكمــا أشــرت ســابقاً ،فإننــي حيــا َل جتربتــن متزامنتــن ،األولــى مبنيــة علــى
درامــا التهجيــر القســري ،وأنتجــت عم ـ ً
ا فني ـاً كجداريــة اســتخدمنا فيهــا
أســلوب الفنــان الفرنســي ماتيــس ،والثانيــة اســتندت إلــى قصــة عامليــة
(اليارونــا) ،وأنتجــت عمـ ً
ا فنيـاً تركيبيـاً ،وقــد اشــتغلت على التجربــة الثانية
لهــذه الورقــة ،آمـ ً
ا أن أمتكــن مــن االشــتغال علــى التجربــة األولــى الحقـاً،
واســتندت إلــى تأمــات تســعة تخصهــا د َّونهــا املعلمــون الذيــن شــاركوا يف
ـص التجربــة الثانيــة بورقــة أخــرى فيمــا
التجربــة الثانيــة ،وأفكـ ُـر يف أ ْن أخـ ُّ
ً
بعــد ،رمبــا ســينفتح فيهــا فضــاء املقارنــة أيضـا بــن التجربتــن ،ولكــن هــذا
أمــر آخــر ال مجــال لــه هنــا.
ســأقرأ تأمــات املعلمــن املشــاركني مــن موقــع املعلــم الــذي قــاد الورشــة،
وســيبدو انحيــازي واضحـاً ،ولــن أحــاول تعميــم االســتنتاجات أو ا ّدعــاء أي
املتعمــدة يف هــذا الشــأن.
قــدر مــن املوضوعيــة
َّ
المجال
ـص
اسـ
ُ
ـتخدمت ،ومــن البدايــة ،مــع املعلمــن تعبيـ َـر «كتابــة تأمليــة» ،ولــم أَ ُغـ ْ
يف شــرح الــدالالت التــي يحملهــا هــذا التعبيــر ،بــل تركــت األمــر لهــم كــي
تكــون هنــاك مســاحة حــرة يف التعبيــر وشــكله ،وأال يكــون هنــاك أي شــكل
مــن أشــكال الضغــط علــى املعلمــن لكــي يكتبــوا تأمـ ٍ
ـات َطلبْتُهــا .تراوحــت
8

التأمــات مــن نصــف صفحــة إلــى صفحــات عــدة ،وكل تأمـ ٍـل منهــا تنــاول
التجربــة بصــورة مختلفــة عــن اآلخــر ،وكانــت مجــاالت التبئيــر متنوعــة ،إال
أن األمــر الــذي بــدا مشــتركاً بــن اجلميــع ،ومبســتويات مختلفــة ،تنــاو َل
َّ
القناعــات واملشــاعر واالنفعــاالت واألفــكار الذاتيــة الشــخصية اخلاصــة
املباشــرة يف محــاورة التجربــة وأبعادهــا ،وكيــف ســاهمت التجربــة يف خلخلة
مفاهيــم وإعــادة فحصهــا ،والنظــر إليهــا والتســاؤل بشــأنها .وســأنظر يف
ذلــك مــن خــال مــا أنتجتــه التجربــة يف ســياقيها الفنــي واجلمالــي ،مــن
رؤى ،ووجهــات نظــر ،وســأركز علــى محوريــن:
1 .1التأمــل مــن حيــث هــو فعــل ذاتــي شــخصي ،فعــل «األنــا» وعالقــة ذلــك
بـــ «اآلخــر»؛ مــا العالقــة بــن األنــا واآلخــر يف إنتــاج األنــا؟ ومــا يتمظهــر
عبــر ذلــك مــن كالم كمونولــوج أو كديالــوج؟ وكيــف ميكــن للصــوت
األحــادي أن يصبــح حواري ـاً متعــدد األصــوات؟
2.2الفنــي مــن حيــث هــو عالقــة بــن الفنــي كإنتــاج ،وبــن اجلمالــي كإدراك:
كيــف ميكــن للفنــي أن يتحــول إلــى جمالــي عبــر التجربــة التــي تتحــول
إلــى اخلبــرة؟
إن جوهــر األمــر ،هنــا ،يتمثــل يف كيفيــة رؤيــة املعلمــن ألنفســهم ،كأفــراد
وكمجموعــة ،يف ضــوء مــا متنحــه التجربــة الفنيــة اجلماليــة ،كســياق عملــي،
مــن ممكنــات إنتــاج معرفــة جديــدة ،قــد تفضــي إلــى ممارســة جديــدة...،
وهكــذا .فهــل ميكــن لألســئلة واحلــوارات أن تَ ِل ـ َج تلــك الفجــوات بــن مــا
نعرفــه ومــا نســتطيع قولــه؟! لعــل هــذه مهمــة مــن مهمــات التأمــل.
في وصف التجربة
ٍ
بثــوب وانتهــى بأثوابنــا يف املعــرض» (ع .ع) .لعــ ّل يف هــذه
«بــدأ األســتا ُذ
املتضمنــة يف تأمــات إحــدى املعلمــات املشــاركات يف مســاق
العبــارة
َّ
ـص التجربــة التــي امتــدت
الدرامــا الــذي أدرتُــه الصيــف املاضــي ،مــا يُلخِّ ـ ُ
لثالثــة أيــام .وقــد أردفــت املعلمــة« :وكل ثــوب كان يحمــل قصــة عــن عــادات
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وتقاليــد ومشــاعر وطموحــات وآمــال وأيديولوجيــات نحملهــا يف داخلنــا،
أن َّ
جسـ َد
ـت علينــا مــن ثقافــات وعــادات وتقاليــد ،إال َّ
ورمبــا فُرضـ ْ
كل ثــوب َّ
رمــزاً ملعنــى عميــق يف داخلنــا» ،وانتهــت املعلمــة إلــى أ َّنــه «علــى الرغــم مــن
ك ِّل هــذه األمــور التــي َت ـ ُّد مــن حرياتنــا وتثقــل كاهلنــا ،فــإن هنــاك أشــياء
بداخلنــا تبعــث علــى األمــل وتدفعنــا إلــى التحــرر ،ورمبــا هــي مــا يجعلنــا
نتــوازن ون َُح ِّف ـ ُز األم ـ َل يف داخلنــا».
مــن (ثــوب) واحــد بــا سـ ٍ
ـياق ُم َد َّلــى مــن ســقف احلجــرة إلــى (أثوابنــا) يف
ـت مــن
فضــاء احلجــرة يف ســياق عمــل فنــي؛ هــي تلــك الرحلــة التــي انتقلـ ْ
العــام إلــى اخلــاص ،ومــن املطلــق إلــى النســبي ،ومــن الكلــي إلــى اجلزئــي،
ولعلهــا هــي الرحلــة التــي فتحــت للمشــاركني فيهــا فضــا ًء للتعبيــر عــن
النفــس بصورتــن؛ التعبيــر كحــق مــن حيــث هــو مفهــوم ،والتعبيــر كشــكل
أن الفنــان
مــن حيــث هــو إنتــاج فنــي ،مــع إدراكــي العميــق أنــه «مــن احملتمــل َّ
ال يع ِّبــر عــن نفســه أثنــاء خلــق العمــل الفنــي ،وأن العمــل ،كفــن ،ال يســتلزم
فعــل تعبيــر مســبقاً ،ومــن احملتمــل ،بــكل تأكيــد ،أيض ـاً ،أن الشــيء الــذي
يضفــي علــى العمــل صفتــه الفنيــة ليــس التعبيــر عــن صفــات جماليــة»
(ميتــاس ،)85 :2014 ،ومــا ينطبــق علــى الفنــان يف هــذا الســياق ،ينطبــق
علــى كل مــن يقــوم بإنتــاج فنــي بصــورة مــا؛ ســواء أكان محترفــاً أم ال.
ـت االشــتباكات والتعارضــات؛ فتداخلــت األصــوات
ويف هــذه الرحلــة حدثـ ْ
ـس األنــا باآلخــر ،واشـ َ
ـتبك اإلنتــا ُج الفنــي بالتجربــة اجلماليــة
املختلفــة ،والتبـ َ
مــن حيــث أن هنــاك «إمكانــات جماليــة متأصلــة يف العمــل الفنــي كشــكل
ذي داللــة .وجديــر بالذكــر أن الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا هــذه احلــاالت
مــع بعضهــا ،وتكشــف عــن حيويتهــا أو ضعفهــا ،والــدور الــذي تؤديــه لتطــور
التجربــة اجلماليــة ،وكل هــذا ميكــن أن يتغيــر مــن شــخص إلــى آخــر ،ومــن
إدراك حســي باجلمــال إلــى غيــره ،لكــن بغــض النظــر عــن الكــم واملــدى لهــذا
التغيــر ،فــإن نــوع احلــاالت ومنطهــا العــام يظــل مــن حيــث املبــدأ ،ثابتـاً ،ذلــك
ألن مــا يحفزهــا هــو بنيــة أساســية ومعطــاة موضوعي ـاً – وهــي الشــكل ذو
الداللــة ،الــذي يــؤدي حتققــه يف العمليــة اجلماليــة إلــى حتويــل العمــل الفنــي
إلــى موضــوع جمالــي .والتجربــة اجلماليــة هــي حتقــق للصفــات اجلماليــة
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األصيلــة يف الشــكل ذي الداللــة ،ومــن ثــم ،فــإن بنيــة التجربــة تضاعــف بنيــة
الشــكل ذي الداللــة» (ميتــاس.)44 : 2016 ،
ومــن اللعبــة الدراميــة ،إلــى االستكشــاف الدرامــي ،إلــى اإلنتــاج الفنــي ،كانــت
ـت يف كثيــر مــن محطاتهــا إلــى خبــرة،
هــذه التجربــة التــي أ َّدعــي أنهــا َت َّولـ ْ
وهــذا مــا ســأحاول التأمــل فيــه عبــر هــذه الورقــة؛ كيــف حتــولَّ اإلنتــاج الفنــي
إلــى خبــرة جمالية/حياتيــة ذاتيــة لهــا معنــى؟ وعلينــا اإلشــارة هنــا إلــى أن
«أي عمــل فنــي هــو عمــل قيــم ،ال ألنــه يخــدم هدفــاً خارجيــاً ،بــل قيمتــه
متأصلــة فيــه ،أي ألنــه شــكل ذو داللــة مهمــة .ويكــون الشــكل ذا داللــة بقــدر
كونــه مناســبة خلبــرة ذات معنــى وأهميــة» (ميتــاس .)42 :2016 ،ولكــي
يكــون بإمكاننــا تصــور مجريــات التجربــة ،فقــد يكــون مــن املفيــد تلخيصهــا
علــى النحــو التالــي ،حيــث ،ابتــدا ًء ،بنيــت العمــل علــى أمريــن )1 :قصــة
اليارونــا )2 .ثــوب الفــداء.
«1 .اليارونا»
نبيــل إســباني «هيدلــج» ( )Hidalgoثــري ،يُغــوي فتــاة جميلــة لكنهــا
فقيــرة ويظفــر بحبهــا .وحتمــل منــه يف ابنيهــا ،لكنــه يرفــض الــزواج
منهــا .ويُع ِلــن يف يــوم مــن األيــام أنــه عائــد إلــى إســبانيا للــزواج مــن
امــرأة غنيــة اختارتهــا لــه عائلتــه ،وأنــه ســوف يأخــذ ولديــه معــه.
جزعــت املــرأة الصغيــرة وطــار صوابهــا مثــل كل النســاء املخبــوالت
الصارخــات احملزونــات حزنــاً عظيمــاً علــى مــر الزمــان .خمشــت
وجهــه بأظافرهــا ،خدشــت وجههــا هــي أيضــاً ،اندفعــت يف هياجهــا
متزقــه ،متــزق نفســها .انتزعــت ولديهــا الصغيريــن وجــرت بهمــا إلــى
النهــر ،وهنــاك ألقــت بهمــا إلــى مجــرى املــاء .غــرق الطفــان ،وتهــاوت
«اليارونــا» حزينــة علــى ضفــة النهــر وماتــت.
وعــاد النبيــل إلــى إســبانيا وتــزوج مــن امــرأة غنيــة .وصعــدت روح
«اليارونــا» إلــى الســماء .أخبرهــا حــارس البوابــة أنــه ميكنهــا دخــول
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اجلنــة ألنهــا كابــدت وتأملــت ،لكــن ذلــك لــن يكــون «حتــى» تســترد روحــي
طفليهــا مــن النهــر.
ولهــذا الســبب يُقــال -إلــى اليــوم -إن «اليارونــا» -املــرأة الباكيــة -تكنــس
بشــعرها الطويــل ضفتــي النهــر ،تغــرس أصابعهــا الطويلــة املدببــة يف
قــاع النهــر لكــي تســحب طفليهــا .ولهــذا الســبب أيضـاً ،يجــب أال يقترب
األطفــال األحيــاء مــن النهــر بعــد أن يحــل الظــام؛ ألن «اليارونــا» قــد
تخطــئ وحتســبهم طفليهــا وتأخذهمــا معهــا إلــى األبــد» (بنكــوال،
.)374–373 :2002
تعقيب قصصي على القصة
«دانــي ســاالزار» 2،وهــو طفــل عمــره عشــر ســنوات ،أســنانه األماميــة
متهدمــة ،قدمــاه كبيرتــان بشــكل ســوريالي بالنســبة إلــى جســمه النحيــل
(لكنــه ســيكبر يومـاً مــا) .حكــى لــي طفــل أن «اليارونــا» لــم تقتــل طفليهــا
لألســباب املذكــورة يف احلكايــة القدميــة.
قــال دانــي مؤكــداً« :ال ،ال ،إن اليارونــا كانــت عشــيقة هيدلــج –النبيــل
اإلســباني– الــذي كان لديــه مصانــع علــى النهــر .لكــن شــيئاً مــا قــد
حــدث .لقــد شــربت اليارونــا مــن النهــر أثنــاء حملهــا .وولــد طفالهــا
التوأمــان ضريريــن بأصابــع ملتصقــة ،ذلــك ألن هيدلــج النبيــل قــد
ســمم النهــر مبخلفــات مصانعــه.
وقــال هيدلــج لاليارونــا إنــه لــم يَ ُعــد يريدهــا ويريــد طفليهــا ،وتــزوج
مــن امــرأة غنيــة أحبــت األشــياء التــي ينتجهــا املصنــع .اليارونــا ألقــت
بطفليهــا إلــى النهــر؛ كــي ال يعيشــا هــذه احليــاة القاســية ،ثــم ســقطت
ميتــة مــن فــرط األســى .ذهبــت إلــى الســماء ،لكــن القديــس بطــرس
صغيريهــا.
روحــي
أخبرهــا أنهــا ال تســتطيع دخــول اجلنــة مــا لــم جتــد َ
َ
 2هذه «قصة» وردت على لسان داني حني سمعها ،وأوردتها يف السرد كقصة تتلو القصة.
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واآلن اليارونــا تبحــث وتفتــش عبــر النهــر امللــوث عــن طفليهــا ،لكنهــا
غيــر قــادرة علــى الرؤيــة؛ ألن ميــاه النهــر ملوثــة وقامتــة .اآلن هــي شــبح
متشــط قــاع النهــر بأصابعهــا الطويلــة .تهيــم اآلن علــى ضفــاف النهــر
تنــادي علــى صغيرهــا طــوال الوقــت» (بنكــوال.)374–373 :2002 ،
«2 .ثوب الفداء»
مــر
وخــال تخطيطــي لدرامــا مبنيــة علــى هــذه القصــة «اليارونــا»ّ ،
باملصادفــة معــي نــص مــن قصــة أخــرى ،يتحــدث عمــا يســمى «معطــف
الفــداء» .إن «معطــف الفــداء هــو عبــارة عــن معطــف يصــف بالتصويــر
والكتابــة وبــكل الصــور األخــرى التــي ت َُّثبــت عليــه بالرتــق والتطريــز ،كل
مــا يُ َّدعــى أنــه َمـ َّـر بحيــاة املــرأة؛ كل ا ِإلهانــات ،والطعــون واالفتــراءات ،كل
اإلصابــات وكل اجلــراح وكل النــدوب .إنــه بيانهــا الــذي يشــمل خبرتهــا يف
كونهــا ُج ِعلَــت كبــش فــداء .أحيانـاً يســتغرق عمــل هــذا املعطف يومـاً واحداً
أو يومــن فقــط ،ويف أحيــان أخــرى يأخــذ شــهوراً .ومــن املفيــد ،بقــدر
فائــق ،تفصيــل كل الطعنــات والضربــات واجللــدات يف حيــاة املــرأة....
إنهــا أيض ـاً فكــرة رائعــة أن حتســب املــرأة عمرهــا ،ليــس بالســنوات ،بــل
بالنــدوب الباقيــة مــن املعركــة .أحيان ـاً حينمــا يســألني النــاس« :كــم يبلــغ
عمــرك؟» ،أقــول لهــم« :عمــري ســبعة عشــر ندبـاً مــن آثــار املعركــة» .الناس
عــادة ال يجفلــون وال يُحجمــون ،بــل يبــدأون ،بــدالً مــن ذلــكَ ،و ُهــم ســعداء،
يف حســاب أعمارهــم وفق ـاً لنــدوب املعــارك» (بنكــوال.)471 :2002 ،
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ويف ضوء ذلك ،بُنيت التجربة مع الغرض/الثوب على ثالث مراحل:
1 .1توظيف املعطف/املئزر دون سياقات محددة ومقررة مسبقاً.
2 .2توظيــف ثــوب محــدد لشــخصية محــددة وهــي اليارونــا يف داخــل
الدرامــا ،بحيــث أصبــح ســجل «نــدوب» حياتهــا ،إنــه محطــات مــن
تاريخهــا مجســدة بصــور فنيــة مختلفــة.
استللت منها فكرته لتوظيفها يف الدراما.
 3استعملت «الثوب» بدالً من «معطف» كما يرد يف احلكاية التي
ُ
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3 .3توظيــف ثــوب (اليارونــا) لعمــل معــرض فنــي معاصــر يتنــاول مــا
مــرت بــه املــرأة العربيــة مــن اضطهــاد وقســوة اجتماعيــة ،مــن
خــال حــوار مــا بــن مــا عبرتــه اليارونــا يف الدرامــا ،ومــا تعبــره
النســاء يف العالــم العربــي ،ومــا الرســائل التــي ميكــن أن يتضمنهــا
هــذا املعــرض الــذي ســيقام تكرمي ـاً لرائــدة (هــدى شــعراوي) يف
مجــال حريــة املــرأة.
التجربة كفعل إنساني
صحيــح أن كل جتربــة إنســانية مهمــا كان نوعهــا حتمــل مســتوى مــا
مــن مســتويات «التذويــت» ،وقــد يكــو ُن كافي ـاً لنــا ذلــك كمعلمــن .ومــع
كنــت دائمــاً مســكوناً بســؤال اخلالصــات؛ فكيــف ميكــن
ذلــك ،فقــد
ُ
لتجربــة يف التعلــم والتعليــم أن تتحــول إلــى خبــرة معرفيــة؟ كيــف ميكــن
للممارســة العمليــة أن تتحــول إلــى معرفــة جديــدة؟ وكيــف ميكــن لهــذه
املعرفــة اجلديــدة أ ْن تتحــو َل إلــى ممارسـ ٍـة جديــدة أيض ـاً؟
إ َّن ـ ُه ُســؤال ُ َ
ـت «دقتهــا» ودقــة
صلــة .ك ُّل األســئلة البحثيــة مهمــا بلغـ ْ
امل ِّ
أدواتهــا ،ال ميكــن لهــا الوصــول إلــى نتيجــة واحــدة نهائيــة وحاســمة.
اختــاف الســياقات واخللفيــات والغايــات ســتفضي إلــى اســتنتاجات
مختلفــة ،وأحيانــاً متعارضــةَّ .
لعــل نظريــة البحــث التــي «ال نهائيــة»
فيهــا لألســئلة ،هــي التــي تتيــح «ال نهائيــة» األجوبــة ،ويف هــذا مــا مي ِّكــن
اســتمرارية احلــوار ،ويدفــع إلــى تأمــل يســبر أغــوار التجربــة اإلنســانية،
وقــد يفضــي إلــى خالصــات ال تهــدف فقــط إلــى تصنيــف التجربــة التي
ـت ،بــل إلــى ُمكنـ ِ
ـات هــذا التصنيــف يف إنتــاج تصنيــف جديــد ،ومــا
مضـ ْ
التعليــم يف جوهــره إال عمليــة تصنيــف.
ٍ
جتربــة إنســانية ،هــي جتربــة مركبــة ،متعــددة األوجــه واألبعــاد
ك ُّل
والــدالالت ،ويف كل منحــى مــن مناحيهــا ميكــن أن يكــون هنــاك
اســتخالص مــا ،وإذ ال ميكــن حصــر طرائــق تفكيــر البشــر ،فــإن
املســاحات املشــتركة فيمــا بينهــم تســهم يف تكويــن احلــوار؛ احلوار الذي
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يلعــب الدوريــن؛ دور الفهــم ،وســوء الفهــم أيض ـاً .ومــن املفيــد أن يعــاد
النظــر يف التجربــة بكليتهــا والتأمــل فيهــا بأشــكال جديــدة ومختلفــة
ـت العــادة يف الغالــب أن تكــون اخلالصــات يف التجــارب
ومتنوعــة ،درجـ ْ
الدراميــة هــي املــادة التــي مت إنتاجهــا يف نهايــة الدرامــا كقصيــدة ،أو
قصــة ،أو مشــهد درامــي ،أو لوحــة ....ويف الغالــب ،فــإن ذلــك ينتــج
مــن داخــل الدرامــا ،أمــا خــارج الدرامــا فــكان يف الغالــب ،علــى األقــل
يف جتربتــي الشــخصية ،ينحصــر يف املناقشــة النهائيــة ،أو بنــاء لوحــة
ـت أكثــر اقتناعـاً
دراميــة جماعيــة .ويف مراحــل متأخــرة مــن جتربتــي ،بـ ُّ
بأنــه ينبغــي أن ينظــر إلــى التجربــة مــن خارجهــا ،وبعــد انتهائهــا ،عبــر
خلــق مســافة مــا للنظــر فيهــا عــن «بُعــد» ،ويف هــذا الســياق حاولــت
اعتبــار التجربــة الدراميــة أساســاً إلنتــاج عمــل فنــي مبنــي علــى مــا
أفضــت بــه الدرامــا مــن أفــكار ومشــاعر وانفعــاالت وقيــم ومفاهيــم...
ـت اللجــوء إلــى الفــن التشــكيلي؛ الرســم ،واســتعملت ،يف توجيــه
وجربـ ُ
َّ
املجموعــات ،تقنيــات يف الرســم هــي أقــرب إلــى الرســم الطفولــي لــدى
ماتيــس ،مــن أجــل إنتــاج جداريــات كبيــرة يشــترك يف إنتاجهــا جميــع
املشــاركني يف الدرامــا ،بحيــث تكــون لــكل منهــم مســاحته اخلاصــة
املجــاورة ملســاحة اآلخــر ،واملشــتبكة معهــا عنــد احلــدود ،ولــم أكــن أجرؤ
علــى أن أذهــب أبعــد مــن ذلــك ،وتغــدو هــذه اجلداريــة فع ً
ال فنيـاً وخبرة
جماليــة انبنــت لتكويــن اســتخالصات؛ فالرســومات معـاً تشــكل صــورة
جماعيــة ،هــي مجموعــة الصــور الفرديــة ،ولكنهــا ،يف النهايــة ،تشــكل
جداريــة مشــتركة؛ ومبجــرد أن تضــع ورقــة مشــتركة أمــام اجلميــع،
وتتــرك لــكل مشــارك احليــز الــذي يقابلــه دون حتديــده متام ـاً ،فأنــت
إزاء عمــل ســينخرط فيــه اجلميــع كعمــل مشــترك؛ ينظــرون ،يقترحــون،
يفكــرون ،يرســمون ....يأتــون بأفكارهــم ومشــاعرهم القادمــة مــن
الدرامــا إلــى الــورق ،وهنــاك كان يدخــل مكــون جديــد؛ «املتفــرج»،
إنهــم يرســمون ويف الذهــن بُعــد تواصلــي جديــد؛ وهــو املتفــرج ،وهــذا
بحــد ذاتــه ،يف منطقــة تخيلــه ،يتضمــن فع ـ ً
ا حواري ـاً مــع آخــر ،وهــذا
يســهم يف إنتــاج رؤيــة تأخــذ بعــن االعتبــار نيتــه .إن أخــذ نيــة املتفــرج
بعــن االعتبــار يفضــي إلــى اشــتباك حــواري يســهم يف إعــادة النظــر يف
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التجربــة الدراميــة واســتخالصاتها ،ويف الوقــت نفســه يشــتغل علــى
حتـ ٍّـد جديــد أيض ـاً يتمثــل يف االقتــراح الفني/اجلمالــي الــذي ســتقوم
عليــه اجلداريــة.
هــذه التجربــة كانــت تأسيســاً تاريخيــاً للتجربــة التــي أتناولهــا هنــا؛
لقــد اشــتغلت هنــا علــى :البصــري ،احلركــي ،اللغــوي ،إلنتــاج عمــل
فنــي تركيبــي بنــي علــى التجربــة الدراميــة؛ بــدأت بالغــرض مجــرداً
(املئــزر) وانتهيــت بالغــرض مجســداً (األثــواب) يف معــرض فنــي ،كل
ذلــك حــدث عبــر حــوار مــع القصــة وتأويالتهــا الكالميــة والبصريــة،
واالختراقــات التــي حدثــت لهــا عبــر املشــاهد الدراميــة املختلفــة التــي
أنتجــت حكايــات مــن أزمنــة مختلفــة لاليارونــا التــي حتولــت إلــى صــور
بصريــة مثبتــة علــى ثوبهــا ،الثــوب الــذي ألهــم لبنــاء أثــواب أخــرى
تربــط مفاهيــم وقيمــاً ارتبطــت بالقصــة إلــى قيــم ومفاهيــم ترتبــط
ـرت األثــواب
بحيــاة النســاء يف الزمــن الراهــن ،يف فضــاء العــرض حضـ ْ
والتمثــات احلركيــة والــكالم متضافــرة معـاً يف عمــل فنــي ذي طبيعــة
تفاعليــة ،بحيــث ميكـ ُن للمتفــرج أو الزائــر أ ْن يحــاور املنتــج الفنــي بصيغ
عــدة ،منهــا الفرجــة ،ومنهــا التفاعــل مــع الثــوب جســدياً ،علــى ســبيل
املثــال ،أن يدخــل الزائــر يف الثــوب ليظهــر عنــد فتحــة البطــن لتُلتقـ َ
ـط
لــه صــورة ،وحينمــا يخــرج ســيكون قــد عبــر رحــم املــرأة ،وهنــاك رأى
ـار مــن الداخــل مبالبســه .تقــول إحــدى املعلمــات
جنينـاً ودمـاً ،وعلــق غبـ ٌ
حــن رأت العمــل« :وال أقــدر إال أن أقــول كــم كان رائعـاً عمــل زمالئــي
يف املجموعــات األخــرى ،فــكل مجموعــة كانــت محملــة بأفــكار رمبــا
خطــرت ببالــي ،ولكــن أبهرنــي زمالئــي بكيفيــة تعبيرهــم وجتســيدها
يف أثوابهــم .وأكثــر مــا أثــر يف ثــوب ...أحــب أن أســميه (رحــم املعانــاة)،
الطريقــة التــي وضعــوا ،يف ثوبهــم ،معانــاة املــرأة وكيــف حتملهــا يف
داخلهــا مجســدة بجنــن م ّتصــل بجســد أمــه بعــروق دمويــة ،وكيــف أنهــا
حتمــل معاناتهــا وتريــد أن تنطلــق ،لكــن يف أمــور كثيــرة يف احليــاة تعيــق
حركتهــا وتشــدها مــن اخللــف» (ع .أ).
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مجريات التجربة
ُ
ـزر ُمعلَّـ ٍـق َّ
ـدأت مبئـ ٍ
بعلقــة مالبــس يف وســط احلجــرةُ ،مد َّلــى مــن الســقف؛
بـ ُ
وطلبــت مــن املشــاركني ارتــداءه وحتميلــه معنــى ثاني ـاً غيــر معنــى االرتــداء
الوظيفــي .وانتقلــت بعــد ذلــك إلــى ســرد قصــة (اليارونــا) ،وبعــد تأويــل
انطباعــي أولــي ،اشــتغلنا علــى التعبيــر عــن معانــي القصــة وتأويالتنــا
بصريــاً ،وبخاصــة الرســم ،انتقلنــا بعدهــا إلــى إنتــاج ســياقات دراميــة
متعــددة حملطـ ٍ
ـات مختلفــة تتمحــور حــول مــا أنتجتــه القصــة ومعانيهــا مــن
موضوعــات ،وبنَينــا مشــاهد دراميــة يف ضوئهــا ،ثــم انتقلنــا إلــى محطــات
مــن حيــاة (اليارونــا) املؤملــة والصعبــة ،وبنَينــا َمشــاه َد مــن حياتهــا تلــك،
وح َّولناهــا إلــى تشــكيالت فنيــة بصريــة ثبتناهــا علــى ثـ ٍ
ـوب خــاص بســيرة
حياتهــا ،وهــو ثــوب الفــداء ،الــذي يتضمـ ُن هــذه احملطات على هيئــة «نُ َد ٍب».
وبعــد نهايــة الدرامــا اســتلهمنا مــا أنتجنــاه مــن صــور ومشــاهد وكتابــات
ورســومات يف تكويــن عمــل فنــي تركيبــي متعــدد األشــكال؛ فاشــتغلنا علــى
ــاور ثــوب (اليارونــا) ،وتتنــاول
إقامــة معــرض تفاعلــي بأثــواب جديــدة ُت ُ
نُـ َد َب املــرأة يف عاملنــا العربــي املعاصــر يف ضــوء التجــارب الواقعيــة ،وأضفنا
إليهــا نصوصـاً وحــركات تعبيريــة مــن إنتــاج املشــاركني .ويف كل مرحلــة مــن
مراحــل العمــل هــذه ،تأملنــا وحتاورنــا ود َّونَــا اســتخالصات ،كنــا نــد ّو ُن كل
شــيء ،ونصــوره ،ونعــرض علــى اجلــدران َّ
كل مــا كنــا ننتجــه داخــل الدرامــا
وخارجهــا ،ووظفنــاه بصــور مختلفــة يف العمــل النهائــي.
محطات التجربة
وميكــن لنــا النظــر فيمــا يلــي لتتبــع محطــات العمــل عبــر رحلــة التأمــل
هــذه؛ هــذه الرحلــة التــي ســأعبرها بنصــوص التأمــل التــي د َّونهــا مشــاركون
ومشــاركات يف املســاق:
1.1اللعب الدرامي – إنتاج الرمز (املئزر)
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(اقتراحــات يف ارتــداء املئــزر األســود املعلــق يف وســط احلجــرة ،بإضافــة
معنــى ثـ ٍ
ـان غيــر معنــى االرتــداء).
2.2ذريعة الدراما (( )pretext Dramaالقصة)
(سرد قصة اليارونا على مسمع املشتركني).
3.3التأويل القصصي بصرياً (التفسير بالرسم)
(مجموعات تناقش القصة ،وإعادة عرضها من خالل الرسومات).
4.4االستكشــاف الدرامــي وتفكيــك عالــم البلــدة (املنظــورات؛ خطابــات
الشــخصيات ومواقعهــا)
(بنــاء شــخصيات مختلفــة مــن أهــل البلــدة ،ونســج مشــاهد دراميــة
لهــا عالقــة بأفعــال وردود أفعــال أهالــي البلــدة بخصــوص مــا فعلتــه
اليارونــا ،ومــا آلــت إليــه األمــور ،وحتليــل األدوار؛ مــا الفعــل؟ مــا الدافــع؟
مــا االســتثمار؟ مــا النمــوذج؟ مــا الفلســفة؟).
5.5مشاهد درامية (نُ َد ُب حياة الشخصية)
(بنــاء مشــاهد مــن مراحــل مختلفــة مــن حيــاة الشــخصية اليارونــا تتنــاول
محطــات قاســية ،وشــكلَّ ْت نُدبـاً يف مســيرة حياتهــا).
6.6السيرة الذاتية رمزياً (توظيف معاني املشاهد إلنتاج ثوب الفداء)
(حتويــل النُــ َدب إلــى تعبيــرات رمزيــة؛ أشــكال ،رســومات ،مجســمات،
تصاويــر ، ...ووضعهــا علــى «ثــوب الفــداء» الــذي ســيغدو وكأنــه ســج ُّل
عمرهــا).
7.7العمل الفني (أثواب املشاركات يف حوار مع ثوب الفداء)
(اســتلهام القصــة وثــوب الفــداء اخلــاص بـــ (اليارونــا) ،والعمــل علــى
إنتــاج أربعــة أثــواب أخــرى تش ـ ّك ُل مكون ـاً أساســياً مــن مكونــات معــرض
فنــي تركيبــي متعــدد األشــكال الفنيــة ،يتضمــن كل ثــوب «نُدب ـاً» وقصــة
حيــاة شــخصية أو فكــرة لهــا صلــة بحيــاة النســاء يف العالــم العربــي يف
الزمــن الراهــن ،مــن خــال عمــل فنــي علــى األثــواب وتوظيــف الرســوم
واألشــكال والتصاويــر يف تشــكيل األثــواب).
8.8العمــل الفنــي متعــدد األبعــاد (عمــل فنــي تركيبــي؛ أغــراض ،حــركات،
أصــوات)
(إجنــاز املعــرض الــذي تضمــن ثالثــة مكونــات )1 :األثــواب بندبهــا
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املرتبطــة بتاريــخ املــرأة العربيــة املعاصــرة )2 .تشــكيالت جســدية
تعبيريــة حركيــة يف احليــز وعالقــة تلــك التشــكيالت باألثــواب اخلمســة
املعلقــة )3 .إنتــاج نــص جماعــي «شــعري» يرافــق التشــكيالت اجلســدية
التعبيريــة احلركيــة).
9.9الفضاء كمكان للمشاهدة والتفاعل (العرض واملعرض)
(إتاحة املعرض لزوار من املعلمني من خارج املساق ،والتفاعل معه).
محطــات فرعيــة ،وتخللهــا مــا يرتبــط
هــذه محطــات تســع ،تخللتهــا
ٌ
أساس ـاً بغايــة املســاق باعتبــاره تعليم ـاً يف التعليــم ،وبالتالــي ،فقــد تضمــن
احلــوار أبعــاداً يف بيداغوجيــا التعليــم ،وهــذا مــا لــن أحــاول اخلــوض فيــه،
بــل ســأكتفي مبــا أفرزتــه التجربــ ُة مــن مقــوالت عبــر التجربــة التعليميــة
للمعلمــات واملعلمــن ،مــن خــال الشــذرات التأمليــة التــي كتبوهــا.
يف اجلــدول ( ،)1ميكــن رؤيــة حركيــة التجربــة ومســتوياتها وبــكل مكوناتهــا،
حيــث ســنرى أربعــة مكونــات متضافــرة انبنــت على توظيف الغــرض (املئزر/
فالثــوب) يف ثــاث محطــات متتاليــة؛ الغرض/املئــزر كشــيء عــام ،الغــرض/
الثــوب كســيرة ذاتيــة وســجل نُــدب ،الغرض/كمكــون مــن مكونــات عمــل فني.
وارتبطــت احملطــات الثــاث بقصــة اليارونــا كذريعــة للدرامــا ،ويف ضــوء
منظوريــة روالن بــارث للصــورة يف مقالــة لــه بعنــوان «املعنــى الثالــث» التــي
تتضمــن ثالثــة مســتويات للقــراءة :املســتوى املعلوماتــي ،املســتوى الرمــزي،
املعنــى الثالــث.
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املعنى الثالث

املستوى املعلومات

مســتوى االتصــال األولــي بــن املرســل واملســتقبل املتعلــق
مبــا يســتقيه املتلقــي مــن املعطيــات اإلخباريــة
(علم إشارة أول)

املستوى الرمزي

مستوى إنتاج الدالالت الرمزية
(علم إشارة ثان)

املعنى الثالث

«إنه إدراك شعري»
(مستوى ثالث)

القصة كذريعة

القصة األصلية

نبيــل إســباني ثــري يغــوي فتــاة جميلــة فقيــرة ،تنجــب منــه طفلــن ،يرفــض
الــزواج منهــا ،يقــرر العــودة إلــى بلــده ،فهنــاك اختــارت لــه عائلتــه امــرأة غنيــة
ليتزوجهــا ،ويقــرر أخــذ الولديــن معــه ،جزعــت املــرأة وطــار صوابهــا ،خمشــت
وجهــه بأظافرهــا ،وخدشــت وجههــا ،هاجــت مزقتــه ومزقــت نفســها ،انتزعــت
الصغيريــن ،ركضــت نحــو النهــر ،ألقــت بهمــا ،غرقــا ،وتهــاوت حزينــة وماتــت.
عــاد النبيــل رلــى إســبانيا ،وتــزوج .أمــا روح «اليارونــا» التــي صعــدت إلــى الســماء
أخبرهــا حــارس البوابــة بأنــه ميكنهــا دخــول اجلنــة ألنهــا كابــدت وتأملــت ،ولكــن
عليهــا قبــل ذلــك أن تســتعيد روحــي الطفلــن مــن النهــر.
يقــال أن اليارونــا لليــوم تكنــس النهــر بشــعرها ،وتغــرز قاعــه بأظافرهــا املدببــة
بعــد أن يحــل الظــام .لهــذا الســبب مينــع األهــل أطفالهــم مــن االقتــراب ليـ ً
ا مــن
النهــر كــي ال تظنهمــا اليارونــا صغيريهــا وتأخذهمــا معهــا لألبــد

قصة على قصة

داني ساالزار ( ١٠سنوات)
«ال ،ال ،إن اليارونــا كانــت عشــيقة النبيــل اإلســباني الــذي كان لديــه مصانــع علــى
النهــر .لكــن شــيئاً مــا قــد حــدث ،لقــد شــربت اليارونــا مــن النهــر أثنــاء حملهــا،
وولــد طفالهــا ضريريــن بأصابــع ملتصقــة .وقــال لهــا النبيــل بأنــه لــم يعــد يريدهــا
وال يريــد طفليهــا .اليارونــا ألقــت بهمــا يف النهــر كــي ال يعيشــا حيــاة قاســية ،ثــم
ســقطت ميتــة مــن فــرط األســى .القديــس بطــرس أخبرهــا بأنهــا ال تســتطيع
دخــول اجلنــة دون روحــي طفليهــا .اليارونــا تبحــث وتفتــش عــن روحيهمــا اآلن.
لكنهــا غيــر قــادرة علــى الرؤيــة ألن النهــر ملــوث .إنهــا متشــط النهــر بأصابعهــا
الطويلــة وتنــادي علــى صغيريهــا.

أبعاد جديدة يف احلبكة

داني ساالزار ( ١٠سنوات)
«ال ،ال ،إن اليارونــا كانــت عشــيقة النبيــل اإلســباني الــذي كان لديــه مصانــع علــى
النهــر .لكــن شــيئاً مــا قــد حــدث ،لقــد شــربت اليارونــا مــن النهــر أثنــاء حملهــا،
وولــد طفالهــا ضريريــن بأصابــع ملتصقــة .وقــال لهــا النبيــل بأنــه لــم يعــد يريدهــا
وال يريــد طفليهــا .اليارونــا ألقــت بهمــا يف النهــر كــي ال يعيشــا حيــاة قاســية ،ثــم
ســقطت ميتــة مــن فــرط األســى .القديــس بطــرس أخبرهــا بأنهــا ال تســتطيع
دخــول اجلنــة دون روحــي طفليهــا .اليارونــا تبحــث وتفتــش عــن روحيهمــا اآلن.
لكنهــا غيــر قــادرة علــى الرؤيــة ألن النهــر ملــوث .إنهــا متشــط النهــر بأصابعهــا
الطويلــة وتنــادي علــى صغيريهــا.

مسارات االستكشاف التعلمي

املعطف

ارتداء املعطف؛ معان متعددة

ثوب الفداء

إنتــاج رمــوز فنيــة؛ بالرســم ،التكيــل ،التطريــز ...تعبــر
عــن «النــدب» التــي مــرت بهــا يف حياتهــا ،وتثبيتهــا علــى
ثــوب خــاص ،هــو ثــوب الفــداء ،فيشــكل الثــوب بندبــه
ســجل ملــا مــرت بــه اليارونــا مــن آالم يف حياتهــا

الغرض يف احليز كعمل فني

الغرض

اللعب

معطف أسود يف منتصف القاعة:
املهمــة :ارتــداؤه بحيــث يحمــل معنــى إضافيـاً غيــر معنــى
االرتداء

االستكشاف الدرامي

املشــاهد الدراميــة تنتــج ســياقات مــن محطــات حيــاة
اليارونــا واملنعطفــات القاســية والصعبــة التــي مــرت فيهــا
عبــر مســار حياتهــا

املعنى الشخصي

إنتــاج املعانــي الشــخصية يف ضــوء معانــي القصــة،
واســتدعاء معــان جديــدة

توظيــف ثــوب النــدي لاليارونــا كملهــم النتــاج أثــواب
أخــرى
تشــكيل يف مجموعــة مكونــات لعمــل فنــي تعــرض فيــه
هــذه األثــواب وتتضمــن مشــاهد حريــة وتعبيــرات
شــعرية؛ األثــواب ،والنصــوص واحلــركات الدراميــة
كلهــا مع ـاً تشــكل صــورة بصريــة ســمعية يتواصــل معهــا
املتفــرج ،فهــي ذات صيغــة تفاعليــة يشــترك املتفــرج يف
إنتــاج املعنــى عبــر تفاعلــه معــه داخــل هــذا احليــز.

جدول رقم  :1حركية التجربة ومستوياتها
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املجــا ُز م ـ ْن وضــوح املعنــى ،وكان النــص ملعلمــة« :وعلــى ثــوب الفـ ِ
ـداء قُمنــا،
نحــن ،وللمــرة الثالثــة بقتــل اليارونــا ...أجــل ،لقــد جعلتنــا ...نقتلهــا مــرة
ثالثــة ورابعــة مــن خــال ثــوب يَنــز ُل مشــنوقاً مــن عالقـ ِـة مالبــس نازلــة مــن
أنفســنا حــن قمنــا بإحيــاء
وأوجعنــا
الســماء (الســقف) ،يف الثالثــة قتلناهــا
ْ
َ
ماضيهــا مــن خــال رمــوز أوج َعتهــا ،ويف املــرة الرابعــة مــن خــال أثــواب
الفــداء يف معــرض الفنانــن( »...م .ن).
ـت «ال َقتَلَــة»
أنــا القاتـ ُل إذن ،بــكل مــا يحملــه املجــا ُز مــن معنــى! أنــا الــذي م ّكنـ ُ
مــن «اجلثــة» ،لــم أتر ْكهــا ترحــل ومتــوت بســام ،وحينمــا فعلــت ذلــك لــم
أقتلهــا مــرة إثــر أخــرى ،بــل نــكأت التاريــخ؛ تاريــخ املــرأة (يف القصــة) وتاريــخ
املعلمــة (يف الدرامــا) ،املعلمــة التــي تســتخدم هنــا ضميــر اجلماعــة وتضــع
مــن نفســها ممث ـ ً
ا للجماعــة ،إنهــا تــرى أيض ـاً أن هــذا قــد حــدث جلميــع
أفــراد املجموعــة .إن «احلقيقــة ال تولــد وال ميكــن العثــور عليهــا يف رأس
فــرد ،إنهــا تول ـ ُد بــن بشــر يبحثــون مع ـاً ،بصــورة جماعيــة ،عــن احلقيقــة
خــال عمليــة تفاعلهــم احلــواري» (.)Bakhtin, 11 :1984
إن فت ـ َح اجلثـ ِـة علــى حياتهــا الســابقة ،وإعــادة تشــكيل ســيرتها عبــر «ثــوب
َّ
النُـ َدب» أوجـ َع الذيــن يعيــدون «إحيــاء املاضــي»؛ املاضــي الــذي مـ َّـر وانتهــى،
ِلــ َم نفتحــه ،ثانيــة ،ليحــدث لنــا مــا حــدث لنــا؟! املســؤولية هنــا باملعنــى
علــي أن أختــا َر موضوعــاً ال ينــكأ
املباشــر مســؤوليتي الشــخصية؛ أكا َن
َّ
جرحــاً وال يفتــح بابــاً للوجــع؟! انتابنــي شــعوران؛ شــعور باخلــوف وآخــر
باللــذة ،شــعوران متداخــان يتملمــان معـاً ،يربـ ُ
ـك أح ُدهمــا اآلخـ َـر؛ اخلــوف
ممــا أكــون قــد جنيتــه علــى املعلمــات مــن خــال قصــة قاســية تتكشــف مــن
خاللهــا قســوة حياتهــن الواقعيــة« ،لتكشــف عــن نوايــا وخبايــا و «كراكيــب»
(ندحشــها) ونحشــوها حشــواً يف زوايــا دواخلنــا املعتمــة ...كلنــا كنــا نصــرخ،
وبصــوت مخنــوق ،هــل ميكــن أن نكــون يومـاً اليارونــا ...ال ...ال ...ال أرجوكم
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ال نريــد أن نكــون يومــاً اليارونــا( »! ...م .ز) .واللــذة التــي أســتمت ُع بهــا
حيــث إننــي اســتطعت أن أخرطه ـ َن يف عمــل يضــع ذواتهــن أمــا َم أنفســهن،
وهــن حامــات مباضعهــن جلراحــة ذاتيــة« .إنـ َ
ـك تقــود الدرامــا إلــى أماكــن
ـت أمنهــا املزعــوم بنجــاح ...لقــد أيقظــت مخــاوف
محظــورة ...لقــد اخترقـ َ
خُ ضنــا مــن أجــل إخفائهــا حروبـاً طويلــة مــع أنفســنا ومــع مــن هــم حولنــا...
ـتطعت أن توقــظ فينــا ،وبخاصــة النســاء والفتيــات منــا ،مــا (يجعلنا)
لقــد اسـ
َ
نــدرك أننــا لــم نخلــق ضعيفــات يســهل اقتيادنــا ...إننــا غيــر عاجــزات عــن
أن نقفــز ونقتنــص ونلــد ونهــب احليــاة ...ولكــن مــا علينــا إال أن نفهــم مــا
هــو حولنــا ومــا يتعلــق بنــا ،ومــا الــذي ينبغــي أن يعيــش داخلنــا ،ومــا الــذي
يتحتــم أن ميــوت( »...م .ز).
أي «قسـ ٍ
ـوة» هــذه التــي أرتكبُهــا يف احلالتــن؟! أيــن يكمــن احلقيقــي هنــا؟
ُّ
وأيــن يكمــن الزائــف؟ هــل هــذا مهــم أص ـ ً
ا ،حيــث ال ميكــن لنــا أن نقــرر
وبشــكل نهائــي وحاســم :أيــن يقــع هــذا؟ وأيــن يقــع ذاك؟ ليــس بوصفــي
معلمـاً ملعلمــن ،بــل كمواطــن علــى رأي هارولــد بنتــر؛ يقــول بنتــر يف مداخلــة
لــه« 4:ويف الدرامــا تكــون احلقيقــة مراوغــة علــى الــدوام .املــرء ال يعثــر عليهــا
أن البحــث هــو الــذي يحـ ّـرك
أبــداً ،لكــن البحــث عنهــا إلزامـ ّـي .ومــن الواضــح ّ
احملاولــة .البحــث مهمــة املــرء .ويحــدث مــراراً أن يتعثــر واحدنــا باحلقيقــة
يف العتمــة ،وغالبـاً دون أ ْن يــدرك أنــه فعــل .لكـ ّـن احلقيقــة الفعليــة هــي أنــه
ال يوجــد البتــة شــيء اســمه احلقيقــة ميكــن العثــور عليــه يف الفـ ّـن املســرحي.
هــذه احلقائــق تتحــدى بعضهــا البعــض ،وتنــأى عــن بعضهــا البعــض ،وتعكــس
بعضهــا البعــض ،وتهمــل بعضهــا البعــض ،وتنــاوش بعضهــا البعــض ،وتتعامــى
ـض يف يــدك علــى حقيقــة
عــن بعضهــا البعــض .وأنــت تشــعر أحيانـاً أنــك تقبـ ُ
اللحظــة ،ثـ ّم تراهــا تنزلــق مــن بــن أصابعــك وتضيــع» (بنتــر.)128 :2006 ،
ـص مكتـ ٍ
ـص مكتـ ٍ
ـوب بنـ ٍ
ـوب آخــر؛ وهــو قــراءة مــا ملــا جــرى مــن
هــذا تأمـ ُل نـ ٍّ
ـات باملعانــي واملشــاعر واالنفعــاالت....
ـرت فيــه الكلمـ ُ
موقعــي َك ُمعلِّـ ٍـم؛ تضافـ ْ
 4مبناسبة فوزه بجائزة نوبل.
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ـت لنفســي :أيــن أضـ ُع كل
كل ذلــك اســتيقظ مــرة واحــدة ،دفعــة واحــدة .قلـ ُ
ذلــك؟ وكيــف أفكــر فيــه؟ إن النســاء يف بالدنــا يَعبــر َن ظلمـاً ال نهائيـاً ،وهنــا،
5
يف الدرامــا ،نحــن نُقَلِّــبُ األل ـمَ ،وننــكأ اجلــرح ،ونفت ـحُ صُنــدوق بانــدورا!
نواجــه الشــرور ،وال نتركــه ينغلــق ،بــل سـنُخرِ ُج األمــل منــه أيضـاً .إذا لــم يكن
كل ذلــك مــا ينبغــي أن تفعلــه الدرامــا ،فــإن مهمتهــا يف استكشــاف العالــم،
ـتهبط إلــى ُمجـ ِ
وإعــادة فحــص عالقاتــه ،ونســج رؤى جديــدة ،سـ ُ
ـرد «لهـ ٍـو»
إن الدرامــا كاإلبــرة ت َِخـ ُز وتُل ْ ِئـ ُـم.
ـدمي القيمــةَّ .
عـ ِ
من المن َتج إلى العملية (صورة أولى)
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(صورة  :1كاملة ،صورة  :2تفصيل)

اللوحــة التــي ترونهــا هنــا ( ،)2 ،1هــي مبثابــة جداريــة انبنــت مكوناتهــا مــن
ـتغلت معهــم علــى درامــا لهــا عالقــة
قبــل مجموعــة مــن املعلمــن الذيــن اشـ ُ
بالهجــرة القســرية؛ اشــتغلنا ،يف محطــة مــن محطــات الدرامــا ،علــى بنــاء
أغــراض متعلقــة باألشــخاص واألدوار املوجــودة فيهــا ،اجلــزء اآلخــر كان
عب ْرناهــا خــال القصــة ،ومــن ثــ َّم إنتاجهــا
حتويــل هــذه األغــراض التــي َ
وتشــكيلها خــال الدرامــا بصــور مختلفــة لتغــدو عناصــر ومكونـ ٍ
ـات إلنتــاج
 5بعــد ســرقة بروميثيــوس النــار ،أمــر زيــوس ابنــه هيفيســتوس بخلــق املــرأة بانــدورا كجــزء مــن العقوبــة علــى البشــرية .أعطيــت
بانــدورا الكثيــر مــن الهدايــا مــن أفروديــت وهيرميــز والكارايتــات وهــوري .حــذر بروميثيــوس شــقيقه إبيميثــوز مــن أخــذ
أي هديــة مــن زيــوس خوف ـاً مــن أعمــال انتقاميــة ،غيــر أن إبيميثــوز لــم يصـ ِـغ ،وتــزوج بانــدورا التــي كانــت متتلــك صندوق ـاً
أعطاهــا زيــوس إيــاه ،وأمرهــا أال تفتحــه ،غيــر أن بانــدورا فتحــت الصنــدوق ،وخرجــت كل شــرور البشــر منــه ،أســرعت
بانــدورا إلغــاق الصنــدوق ،ولــم يب ـ َق فيــه إال قيمــة واحــدة لــم تخــرج هــي األمــل.)https://ar.wikipedia.org/wiki( :
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ـتلهمت أســلوب رســام
عمــل فنــي هــو جداريــة بالرســم ...هــذه اجلداريــة اسـ
ْ
فرنســي اســمه ماتيــس كمــا أشــرت آنفــا .اشــتغلنا قليــ ً
ا علــى منهجيــات
الرســم «الطفوليــة» عنــد ماتيــس ،واشــتغلنا معــاً علــى حتويــل الــدالالت
واملعانــي والقيــم التــي ارتبطــت بالدرامــا علــى شــكل جداريــة «ماتيســية»،
وعبــر توظيــف األغــراض التــي كانــت حتمــل ثقــ ً
ا رمزيــاً أو باتــت حتمــل
ثقــ ً
كملهــم يف إطــار
ا رمزيــاً خــال الدرامــا ،ومــن ثــم أعدنــا موضعتهــا
ٍ
اجلداريــة لتصبــح حاملــة ملوضوعــات ذات داللــة جديــدة ملتفــرج جديــد مــن
املمكــن أنــه لــم يعبــر جتربــة الدرامــا .ويف الوقــت نفســه ،فإنهــا وضعــت
التصــورات املختلفــة ملــا حتقــق مــن خبــرات متنوعــة يف ســياق حــوار جديــد
بــن املشــتركني .هــذا النــوع مــن اإلنتــاج الفنــي هــو الــذي حفّزني علــى البحث
يف أشــكال أخــرى مــن التعبيــر ،ومــن بينهــا مــا يســمى بالفنــون التركيبيــة.
من المن َتج إلى العملية (صورة ثانية)

3

يف الصــورة ( )3تــرون معرضـاً فنيـاً ،هــو نتــاج العمــل مــع املجموعــة الثانيــة
مــن املعلمــن يف اليــوم الثالــث واألخيــر مــن العمــل .بــدأ العمــل بدرامــا
بنيــت علــى قصــة اليارونــا ،وقــد اســتخدمت األفــكار والكتابــات والصــور
24

واملشــاهد التــي أنتجــت يف الدرامــا كمــادة ملهمــة إلنتــاج عمــل فنــي تركيبــي
(ســيتم عرضــه (افتراضي ـاً) تكرمي ـاً لهــدى شــعراوي ،إحــدى أوائــل النســاء
العربيــات اللواتــي رفعــن لــواء حريــة املــرأة يف العالــم العربــي مــع بدايــة
القــرن العشــرين ،وســيعرض العمــل يف مدخــل مؤمتــر عاملــي يحتفــل بهــذه
املناســبة .يتكــون العمــل مــن أثــواب أربعــة ،قامــت كل مجموعــة مــن املعلمــن
بإنتــاج واحــد منهــا يف ضــوء األفــكار التــي توالــدت خــال الدرامــا .عرضــت
األثــواب مع ـاً مــع الثــوب «األصلــي» الــذي أنتجــه اجلميــع خــال الدرامــا،
ورافــق عــرض األثــواب إلقــاء نصــوص ترافقهــا احلــركات يف هــذا احليــز.
وســأركز احلديــث عــن هــذا اجلــزء مــن التجربــة يف ضــوء اســتنادي إلــى
تأمــات املعلمــن.
الت ُ
�أمل في سياق القراءة والفعل
مــن بدايــات العمــر يتأمــل اإلنســان ،ويــدرك مــا يجــري حولــه ،واإلدراك
مبعنــى مــا يحــدث قبــل التفكيــر ،وهــذا مــا يحــدث مــع الطفــل كمــا يــرى ذلــك
مرلوبونتــي ...« ،يــدرك الطفــل قبــل أن يفكــر ...،ويبــدأ بوضــع أحالمــه يف
األشــياء وأفــكاره يف اآلخريــن ،مكونـاً وإياهــم مــا يشــبه حيــاة مشــتركة ،حيــث
ال تتمايــز بعــد منظــورات كل واحــد منهــم( »...مرلوبونتــي.)64 :2008 ،
إ ْن اســتمرار التأمــل مــع التقــدم يف العمــل مضفـ ٍـراً باخلبــرة ســيغني التجربــة
اإلنســانية ،وإذا جئنــا إلــى تأمــات املعلمــن ،فإننــا ســنالحظ غايــات يُشــار
إليهــا مــن قبــل املتأمــل يف جتربتــه ،فمث ـ ً
ا هنــاك غايتــان تدفعــان معلمــة
لكتابــة تأمالتهــا؛ اإلســهام يف قــراءة تأمليــة للتجربــة مــن ناحيــة ،والرغبة يف
أن ال تكتــب فقــط ،بــل أن تســتمر يف الكتابــة .بــدأت املعلمــة نصهــا التأملــي
علــى النحــو التالــي« :ال أدري إن كان مــا ســأكتبه تأم ـ ً
ا أم شــيئاً آخــر...
ـت بقولهــا« :أرغــب يف الكتابــة
ليــس مهمـاً ...املهــم أن أشــارك بشــيء» .وأنهـ ْ
ـت ثــم توقفــت ،لــم تتمكــن
أكثــر ...ولكننــي حقـاً لــن أســتطيع( »...م .ز) .كتبـ ْ
ـت؟ ألــم يعــد هنــاك مــا ميكــن أن يضــاف؟ هــل
مــن االســتمرار ،هــل اكتفـ ْ
أثقلتهــا كتابتهــا؟ وبغــض النظــر عــن ذلــك ،فلــم يكــن يهمهــا التصنيــف؛ هــل
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هــي تأمــات أم أي شــيء آخــر ،ليــس مهم ـاً ،املهــم الكتابــة .هنــا لــم تعــد
التعريفــات مهمــة كثيــراً علــى الرغــم مــن أنهــا حاضــرة بقــوة ،ليــس عبــر
التعريــف بــل عبــر نفــي إمكانيــة أن يكــون هنــاك تعريــف؛ ليــس مهم ـاً أكان
ذلــك تأمـ ً
ا أم لــم يكــن ،هــذا تفصيــل ال ضــرورة لــه أمــام القــول ،ولكنــه يف
احلقيقــة قــول آخــر ،قــول ينطــوي علــى جتــاوز؛ أننــي ســأقول بغــض النظــر
عــن مرجعيــات كلمــة «تأمــل» ودالالتهــا« :املهــم أن أشــارك بشــيء» ،ومــا بــن
الرغبــة واالســتطاعة مســافة؛ ال تُقــاس بطــول النــص املكتــوب بينهمــا ،بــل
بالنبــض الــذي يه ـ ُّز الكلمــات ،وبطــول النَفــس الــذي تتحشــرج الكلمــات يف
ثنايــاه .هنــا ال تغــدو الكتابــة تعليقـاً ،الكتابــة هنــا موجعة ومحرجــة ،وتعيدني
إلــى الســؤال اجلوهــري :مــا جــدوى مــا أقــوم بــه؟ مــا جــدوى الدرامــا أصـ ً
ا؟
املعلمــة هنــا تعيدنــي إلــى طــرح األســئلة األولــى ،وتعيدنــي إلــى تفسـ ٍ
ـير مــا
فســر؟ إن لــم أســتطع التفســير،
ملــا أفعلــه! أنــت أردتنــا أن نكــون هنــا؟! إذن ِّ
ـت يف بنــاء صــورة منطقيــة وحجــة مقنعــة ملــا أقــوم بــه ،فهــل يســقط
إن أخفقـ ُ
األســتاذ؟ هــل يتهــاوى أمــام مطرقــة الســؤال؟ مــا الــذي ينبغــي أن يحــدث
هنــا؟ هــذه مســاحة للقــراءة ،مســاحة للتأمــل ،ومبعنــى مــا ،فــإن هــذا التأمل،
وغيــره مــن التأمــات ،تتيــح لــي فرصــة البحــث يف مكنوناتهــا ،ومــا تنتجــه
مــن دالالت ،يقــول باختــن «إننــي أحقــق وعيــي الذاتــي ،وأصبــح ذاتــي عبــر
كشــف نفســي لآلخــر ،عبــر اآلخــر ومبعونتــه هــو .إن األفعــال األكثــر أهميــة،
أي تلــك األفعــال التــي تشــكل الوعــي الذاتــي ،تتحــدد بالعالقــة مــع وعــي
آخــر (بالعالقــة مــع الـــ («أنــت»)» (.)Bakhtin, 311 :1984
ـيء رؤيتــي ملــا جــرى وتضــيء التجربــة
وبالتالــي ،ميكــن للتأمــات أن تضـ َ
مــن خــال حتويــل الفنــي إلــى جمالــي مــن خــال اخلبــرة املباشــرة؛
هــذه اخلبــرة التــي تفاعلــت بأشــكال مختلفــة ابتــداء مــن التعبيــر عبــر
عمليــة االستكشــاف الدرامــي ،ومــا أنتجتــه مــن أشــكال تعبيريــة مختلفــة،
مــروراً باإلنتــاج التعبيــري كعمــل فنــي خــارج الســياقات الدراميــة وانتهــاء
بالكتابــات التأمليــة ،ومــا أنتجــه كل ذلــك مع ـاً مــن خبــرة فرديــة وخبــرة
مشــتركة .وبالتالــي ،فــإن البحــث هنــا ال يتطلــع إلــى اســتنتاجات نهائيــة
وخالصــات حاســمة ،بــل يتطلــع إلــى التأمــل يف التأمــات كفعــل حــواري،
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فعــل يتغ ّيــا بــث حيــاة يف النصــوص مــن خــال وجــود قــارئ لهــا؛ فالنصوص
لكــي حتيــا ،حتتــاج إلــى أن حتتـ َّ
ـك مبــا هــو (خارجهــا)« :الكلمــات حتيــا
حيــث هــي ،يف احلــدود مــا بــن ســياقها اخلــاص ويف ســياق آخــر غريــب
عنهــا» (.)Bakhtin, 284 :1981
إن جوهــر الدرامــا يقــوم علــى هــذا االحتــكاك ،ولنقــل االشــتباك بني وجهات
نظــر مختلفــة ،إنــه بنــاء وجهــة النظــر التــي ميكــن مــن خاللهــا استكشــاف
احليــاة مــن وجهــة نظــر اآلخــر ،ويف ضــوء ذلــك قــد ينشــأ حــوار مــا بــن األنــا
واآلخــر يف الدرامــا ،ســيرافقه ،مبســتوى مــا ،حــوار بــن األنــا خــارج الدرامــا
واآلخــر يف الدرامــا ،هــذان املســتويان مــن احلــوار الناشــئ يشــتغالن علــى
إعــادة إنتــاج األنــا وإنتــاج اآلخــر أيضـاً.
1 .1املنظورية :السياق ،وجهة النظر ،احلوار
ـتجلب
ك ُّل ٍّ
نص مرتبط بســياقه؛ فالنص يســتحضر ســياقه ،والســياق يسـ ُ
نصوصــه ،وهنــاك يشــتغل التأويــل ضمــن مكونــات متضافــرة؛ يتمظهــر
فيهــا االجتماعــي والذاتــي ،األمكنــة واألزمنــة ،املصالــح والغايــات،
القيــم واألخالقيــات ،النوايــا والتطلعــات ،املنتقــى وامل ُقصــى ...الــخ.
ويف تأمــات املعلمــن ظهــرت ،بصـ ٍ
ـور مختلفــة ،جتليــات لهــذا التداخــل؛
فعلــى ســبيل املثــال ،ظهــر الطبقــي يف تعارضاتــه االجتماعيــة« ،لقــد
كانــت اليارونــا عنــوان طبقــة اجتماعيــة أرادت أ ْن تغتســل مــن واقعهــا
عبــر التماهــي مــع الطبقــة العليــا؛ لكــن قيــم طبقــة النبــاء وراديكاليتهــا
البيروقراطيــة ،لــن تســمح لهــا بالتماهــي والعيــش بســام وســذاجة!»
(ر) .هــذا اســتنتاج ال تقولــه احلكايــة ،ال يف مســتواها اللغــوي ،وال يف
مســتوياتها الرمزيــة املباشــرة ،إمنــا يظهــر ذلــك مــن حتليــل عالقــات
الفعــل يف القصــة ،هنــا يبــدو التأمــل متجــاوزاً االنطبــاع ،وذاهب ـاً إلــى
إدراك األفعــال واألقــوال يف ضــوء ســياقاتها االجتماعيــة التــي أفضــت
إلــى ذلــك ،كأمنــا مــا ال ينطقــه اآلخــر ،ميكــن قولــه مــن قبــل األنــا ،األنــا
تســتدعي اآلخــر ،ومتــأ بصوتهــا حضــوره ،حيــث «ال عضــو يف املجتمــع
يســتطيع أن يجــد كلمــات يف اللغــة محايــدة ومحصنــة ضــد نطــق اآلخــر
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وطموحاتــه وتقييماتــه ،غيــر مســكونة مــن قبــل صــوت اآلخــر .علــى
النقيــض مــن ذلــك ،يتلقــى املــرء الكلمــة بصــوت اآلخــر ،وتبقــى الكلمــة
ممتلئــة بذلــك الصــوت .إنــه يتدخــل بســياقه اخلــاص يف ســياق آخــر
مختــرق ،مــن قبــلِ ،ب ِن ِّيـ ِ
ـات اآلخــر)Bakhtin, 270 :1984( »...
النــص القصصــي كذريعــة للدرامــا وكســياق لفعلهــا،
وحينمــا اشــتَغ َل
ُّ
ســنرى هــذه األصــوات يف احلــوار الــذي يظهــر بــن األنــا واألنــا يف
موقــع مــا ،وبــن األنــا واآلخــر يف القصــة يف موقــع ٍ
ثــان ،وبــن األنــا
واآلخــر يف احليــاة ....إنهــا منظــورات تتخلــق ،وتنتــج مــا يبــدو وكأنــه
إعــادة للنظــر يف مــرآة الــذات ،ويف الوقــت نفســه استكشــاف حلقيقــة
األمــر «لقــد اســتطاعت قصــة اليارونــا أن تُخْ ــرِ ج كل مــا فينــا مــن أمــل
أو يــأس ...مــن فــرح أو حــزن ...وجتعلــه يطفــو علــى الســطح ،يذ ّكرنــا
مبــا نحــاول نســيانه أو تناســيه ،لتجعلنــا يف مواجهــة واضحــة دون زيــف
أو خــداع أمــام أنفســنا التــي هــي ،يف جــزء مــن أجزائهــا ،لــم تكــن
أيــد كثيــرة ســاهمت يف ذلــك ،ومنهــا ٍ
مــن بنائنــا ،هنالــك ٍ
أيــد قــذرة
مــا زلنــا ال نســتطيع محــو أثرهــا مــن علــى جــدران حالنــا( « ...م .ز).
إن اخلطــاب هنــا ينحــو باعتبــاره (خطــاب الـــ «نحــن») ،ولعــل يف هــذا
وكأن مــا يحــدث
التأمــل مــا يدمــج بــن األنــا الفرديــة واألنــا اجلمعيــة،
َّ
ـص الكاتبــة ،بــل يتجــاوزه إلــى كل مــن اشــترك يف الدرامــا ،بــل
ال يخـ ُّ
هــي تذهــب أبعــد مــن ذلــك لتنتقــل إلــى تعميــم أوســع يشــمل كل نســاء
األرض« ،اليارونــا اجلميلــة التــي ظ َّنــت أنهــا أكثــر حســناً مــن غيرهــا،
لــم تكــن لتتميــز عــن غيرهــا مــن نســاء األرض ،فــكل النســاء جميــات،
ولكــن يحتجــن إلــى إدراك ذلــك ...هــذا اجلمــال الــذي يُــودي بحيــاة
النســاء ،فيجعــل منهــن هدفـاً للرجــال ،فــا يســتطعن رؤيــة جمالهــن إال
مــن خــال أعينهــم وبعــض كالمهــم املعســول( »...م .ز).
ويبــدو هــذا االندمــاج بــن مــا نــراه ومــا ميكــن أن يــرى يف تعارضيــة
تطرحهــا أســئلة تفتــح األمــر علــى كل مكونــات هــذا الســياق مــن بشــر
ـت إحــدى املعلمــات عــن الشــخصية التــي اختارتهــا
ومــن قيــم ،فحــن كتبـ ْ
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فتحت املســألة علــى موضوع اخلطيئة،
(الــدور الــذي لعبتــه يف الدرامــا)
ْ
وأعــادت التفكيــر فيهــا ،مــن خــال هــ ّز أركان املســلمات املجتمعيــة:
ـي الرجــل الــذي ال وجــه لــه ،ذلــك
«كانــت الشــخصية التــي اخترتهــا ،وهـ َ
املهمــش يف القريــة الــذي يبتعــد عنــه الســكان ويخيفــون بــه
الشــخص
ّ
أبناءهــم ،ألن وجهــه َف َقـ َد معاملــه ملــرض أصابــه دون أ ْن يرتكــب خطيئــة.
َ
«مجانــن ...أنتــم مــن يرتكــب اخلطيئــة ...مجانــن» .كانــت هــذه العبارة
ـت مــا كان يــدور يف ذهنــي مــن تســاؤل حــول
التــي َكتبـ ُ
ـت ،وقــد عكسـ ْ
اخلطيئــة يف قصــة اليارونــا؛ مــن الــذي ميــارس اخلطيئــة هنــا اليارونــا
وحدهــا أم اإلســباني النبيــل الــذي ينــزع للتخلــي عــن اليارونــا وانتــزاع
أبنائهــا منهــا ،أم املتآمــرون علــى األحــدب ،أم املجتمــع بصمتــه ونهجــه
يف التعامــل مــع قضايــاه؟!» (ع .س) .وحــن تعبــر كلمــة «النبيــل» يف
ســياق القصــة ،فإنهــا تُفتــح للمســاءلة علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تبــدو
وصفــاً «عاديــاً» ملوقــع اجتماعــي طبقــي يف داخــل القصــة ،وينطــرح
أي ن ٍ
ُبــل يف هــذا الــذي يحــدث« :وأظــن ،وأغلــب الظــن،
الســؤالّ :
أنهــا كانــت قــد أصيبــت باجلنــون احلقيقــي قبــل أن تلقــي بطفليهــا
يف النهــر ...وهــذه (هــي) اجلزئيــة التــي تغافلنــا عنهــا ولــم ندركهــا،
إنــه اجلنــون نفســه الــذي كان ســيصيبها لــو رحـ َل طفالهــا مــع الرجــل
النبيــل ...تب ـاً! فلســت أدري أيــن هــو النبــل يف املوضــوع؟!» (م .ز).
إن التأمــل يف هــذا االقتبــاس ،ويف اقتباســات أخــرى غيــره ،ســيبدو
مونولوجـاً جماعيـاً يف ظاهــره ،وكأنــه مكتمــل ومطلــق ونهائــي ،كأنــه فعــل
إدانــة مطلقــة ،ولكــن ميكــن أن يُــرى باعتبــاره ديالوجـاً متامـاً ،فهــو منفتــح
علــى التعــارض يف حالــة تفكيكــه؛ لتوضيــح ذلــك بصــورة أكبــر ،لنســتعيد
نص ـاً آخــر «لقــد اســتطاعت قصــة اليارونــا أن تُخْ ــرِ ج كل مــا فينــا مــن
أمــل أو يــأس ...مــن فــرح أو حــزن ...وجتعلــه يطفــو علــى الســطح،
يذ ّكرنــا مبــا نحــاول نســيانه أو تناســيه لتجعلنــا يف مواجهــة واضحــة دون
زيــف أو خــداع أمــام أنفســنا التــي هــي ،يف جــزء مــن أجزائهــا ،لــم تكــن
مــن بنائنــا ،هنالــك أيـ ٍـد كثيــرة ســاهمت يف ذلــك ،ومنهــا أيـ ٍـد قــذرة مــا
زلنــا ال نســتطيع محــو أثرهــا مــن علــى جــدران حالنــا( »...م .ز).
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مبعنــى مــا ،فــإن هــذا التأمــل يتيــح فرصــة البحــث يف مكنوناتــه ،ومــا
ينتجــه مــن دالالت ،مــن موقــع «إننــي أحقــق وعيــي الذاتــي ،وأصبــح
ذاتــي عبــر كشــف نفســي لآلخــر ،عبــر اآلخــر ومبعونتــه هــو .إن األفعــال
األكثــر أهميــة ،أي تلــك األفعــال التــي تشــكل الوعــي الذاتــي ،تتحــدد
بالعالقــة مــع وعــي آخــر (بالعالقــة مــع الـ («أنــت»)» (( )311 :31باختني،
املبــدأ احلــواري ،ص  .)179يف التأمــل مــا يتيــح التســاؤل والبحــث عــن
جــواب ،األجوبــة ليســت جاهــزة ،املعرفــة تتشــكل عبــر القــدرة والعجــز،
ـت أحـ ِّد ُق بذلــك الثــوب الــذي
عبــر التحــول بــن موقــف وآخــر« :ومــا زلـ ُ
نقلنــا معــه ملهمــة أخــرى ال يكــون فيهــا قطعــة قمــاش ،بــل شــيء آخــر
عجــزت عــن
مختلــف متامــاً ،وقــد كنــت أراه كذلــك .أشــياء عديــدة
ُ
ترجمتهــا ملشــهد يُطل ـ ُق الفكــرة فيعبــر عنهــا كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون،
ـت بظلــه مقيــدة وأنــا أراه ســجناً يحتجــز جســداً مفعمـاً باحلريــة،
فبقيـ ُ
أو جــداراً يحجــب عنــه نــور الشــمس ،فتذب ـ ُل فيــه الــروح وتضمــر أو
تصبــح مــرآة تعكســنا ،فتغــدو الصــورة علــى الرغــم مــن صمتهــا ناطقــة
ُ
وتــ ِّدثُ بالكثيــر» (ع .س) .إن التســاؤل والبحــث عــن اجلــواب هــو
الطاغــي هنــا ،وقــد يبــدو وكأنــه مجــرد صــوت داخلــي ،لكنــه يف حقيقتــه
منظــور تشــتبك فيــه الفكــرة بنقيضهــا ،يقــول باختــن« :الــذات ال ميكــن
أن تصيــر فكــرة عامــة (إنــه يتكلــم ويجيــب نفســه) إن املعنــى شــخصي:
هنــاك دائمـاً داخــل هــذا املعنــى ســؤال ،نشــدان جــواب ،أو توقــع جــواب؛
هنــاك دومـاً ذاتــان فيــه (وهــذا هــو احلــد األدنــى مــن حــدود احلواريــة)»
(تــودوروف.)53 :1996 ،
قــد يبــدو التأمــل فع ـ ً
ا ذاتي ـاً ،وكأنــه مونولــوج يجــري بــن الــذات وذاتهــا،
كأن «األنــا» صافيــة هنــا وغيــر ملتبســة بآخــر ،عنــد باختــن احلديــث الذاتي
يغــدو حواريــاً «ليــس التشــخيص ،بــأي معنــى مــن املعانــي ،ذاتيــاً .فليــس
احلــد هنــاك هــو األنــا ،بــل األنــا يف عالقــة تفاعــل داخلــي مــع األشــخاص
اآلخريــن؛ أي األنــا واآلخــر ،األنــا وأنــت» (تــودوروف.)49 :1996 ،
لننظــر يف النــص التالــي« :بدايــة اجلــدال يف نفســي (كان) :مــن أنــا
30

ألصــدر حكمــاً باإلدانــة أو البــراءة؟! فهــل هــي أنثــى لــم تســاعدها
احليــاة أم هــي مــن اختــارت أن تكــون أنانيــة؟! لــم يذهلنــي ســخطها
علــى زوجهــا مبــا فعلتــه ،لكــن أذهلنــي أنهــا لــم تقتلــه وقتلــت أطفالهــا،
ـرض
هــي فضلــت قتــل الطفلــن علــى أن يأخذهمــا منهــا ،فعلتهــا لــم يـ َ
تــرض عنهــا ،فأصابتهــا اللعنــة حتــى
أحــد عنهــا حتــى الســماء لــم
َ
وهــي ميتــة .تســاءلت :ملــاذا قتلــت الطفلــن؟ بعــد قتلهــا طفلهــا األول،
كيــف متكنــت مــن قتــل الثانــي؟! ملــاذا النهــر؟ ملــاذا لــم تقتلهــم بطريقــة
أخــرى؟!» (ف .ف).
عمــا يجــري ،هــي ال
النــص يبــدأ ،وكأن املتأملــة تســحب نفســها بعيــداً ّ
تعطــي نفســها حــق احلكــم علــى اآلخريــن؛ والقفــز إلــى اســتنتاجات،
ولكــن ذلــك يتالشــى قلي ـ ً
ا حــن تراهــا كأنثــى لــم تقــف احليــاة إلــى
جانبهــا أو أنهــا أنانيــة ،بــدأ صوتهــا كصــوت واحــد يحضــر تدريجي ـاً؛
فهنــاك مــا لــم يذهلهــا ،وهنــاك مــا أذهلهــا ،إنهــا تعيــد ســرد احلكايــة،
كاللعنــة وعــدم رضــا الســماء ...بــدأت تتحــرر قليــ ً
ا مــن صوتهــا
األحــادي؛ حــن بــدأت بطــرح األســئلة ،ولكنهــا أســئلة تتعلــق باإلجرائــي
أكثــر منــه باملعنــوي ،وأصبــح صوتهــا يتضمــن التحــول ،الشــك ،التجــاوز،
املفارقــة ،وهــي جميعهــا مالمــح يف تكويــن الديالــوج حينمــا أخــذت
تتســاءل« :هــل أنــا اليارونــا؟ هــل ك ّل امــرأة هــي اليارونــا؟ مــن هــي
اليارونــا؟ وهــل ســتجد يوم ـاً طفل ّيهــا! ومبــا أن األســئلة هــي احملــرك
احلقيقــي للدرامــا ،ســألت نفســي أثنــاء إنتــاج ثــوب اليارونــا ،مــاذا
ســتضع هــذه املــرأة مــن عذابــات علــى ثوبهــا الــذي ســتنتجه؟! وهــل
تخيــط املــرأة أملهــا علــى شــكل ثــوب ،وترتديــه فــوق جســدها وتزيــد مــن
أنــن الــروح؟» (ف .ع).
هنــا فتحــت الدرامــا ممكنــات احلواري/الديالوجــي يف الــكالم ،ألن
هــذه األســئلة ال ميكــن أن جتــد أجوبــة لهــا دون استكشــاف املنظــورات
ووجهــات النظــر ،وهــذا االستكشــاف ســيتيح إمكانيــة اختــراق الثقافــة
بثقافــة جديــدة ،االنشــغال بالزمــن مبكوناتــه الثالثــة؛ املاضــي،
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واحلاضــر ،واملســتقبل ،موضعــة اآلخــر يف ســياقات متعــددة ،النظــر
يف االســتثنائي ،يف تعــدد األصــوات ،يف التحــول ،الشــك ،التجــاوز،
االختــراق ،املفارقــة ،االختــاف( ...الكــردي.)52 :2003 ،
2 .2اخلبرة :اإلنتاج الفني واخلبرة اجلمالية/املعرفية
ســأعرض نصــن تأمليــن ملعلمــن اثنــن قبــل الولــوج ملناقشــة اإلنتــاج
الفنــي وعالقتــه باخلبــرة اجلماليــة .النصــان يصفــان العمــل الفنــي
الــذي مت إنتاجــه ابتــداء بتســاؤالت ،ويف ضــوء التســاؤالت التــي ُطرحــت
انبنــى العمــل ،ويف ضــوء ذلــك انبنــى الوصــف ،الوصفــان التاليــان
مقتطعــان مــن التأمــات الكاملــة:
تأملٌ يف تفصيل من العمل الفني – مثال 1
«بدأنــا العمــل ...بتمثيــل حيــاة هــذه املــرأة مــن خــال هــذا الثــوب ،كيــف
نســتطيع مــن خاللــه عــرض قضيتهــا ومتثيلهــا والتعبيــر عنهــا؟ ولقــد
كنــت أفكــر أن مــن املمكــن أن تكــون حيــاة هــذه املــرأة ممثلــة باخليــوط،
وكانــت الفكــرة توحــي لــي بالكثيــر ،حيــث وجــدت أننــي مــن املمكــن أن
أقــوم بتمثيــل قضيتهــا كاملــة مــن خــال خيــوط متناســلة مــن الثــوب
لتعبــر عــن الكثيــر؛ لتعبــر عــن ألــم هــذه املــرأة ،وألــم الثــوب يف تناســل
اخليــوط منــه .أليســت حياتنــا خيط ـاً مــن الزمــن نبــدأه لننتهــي عنــد
نهايتــه؟ ...كنــت أرى اليارونــا والثــوب وحــد ًة تعبــر عــن نفســها ،حيــث
قمنــا بوضــع خيــوط يف مناطــق مختلفــة مــن الثــوب ،وإنزالهــا إلــى
األرض ،لتعبــر عــن حيــاة اليارونــا ،بعــد ذلــك عملنــا مشــهداً لوضــع
هــذا الغــرض ومتثيلــه جســدياً ،حيــث قمنــا مبســك اخليــط وســحبه
إلــى أن وصــل إلــى األرض ،وكانــت الفكــرة هــي متثيــل حياتهــا؛ مــن
الوقــوف إلــى النــزول إلــى األرض ،وكيــف كانــت تعابيــر الوجــه؛ احلــزن
واأللــم والتعــب الــذي يــدل علــى ذكريــات وطعنــات يف حياتهــا.
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وبعــد أن بدأنــا بعمــل الثــوب علــى منــط الفــن التركيبــي ...،وجــدت قمــة
اإلبــداع يف العمــل الدرامــي الــذي يســمح لنــا بدمــج الفنــون مــع بعضهــا،
ـدأت العمــل مــع الفريــق
لنخــرج باكتشــافات جديــدة وجميلــة ،حيــث بـ ُ

يف عمــل هــذا الثــوب؛ قمنــا باالتفــاق علــى عــرض صــورة قبيحــة حليــاة
هــذه املــرأة ،حيــث قمنــا بتمثيــل اجلنــن يف داخلهــا ،وقمنــا أيضـاً بدمــج
التفاعــل ،حيــث تســمح لألشــخاص بعيــش جتربــة اليارونــا مــن خــال
الدخــول يف ثوبهــا ،والدخــول يف داخــل جســدها ،فقمنــا بوضــع اجلنــن
يف الداخــل للدخــول يف عاملهــا ومعايشــته ،وأعتقــد أننــا اكتشــفنا الكثيــر
مــن خــال هــذه التجربــة ...والتأمــل فيهــا ،وأرى أننــي وجــدت أن أعظم
درامــا مــن املمكــن أن تقــوم بهــا هــي الدرامــا التــي تقــوم بتخطيطهــا مــن
خــال تنفيذهــا ،والعمــل علــى التخطيــط أثنــاء التنفيــذ ،وهــي التــي
تنقلنــا إلــى أماكــن جديــدة تفتــح لنــا آفاقنــا ،وجتعلنــا نفكــر بشــكل
إبداعــي أكبــر( »...ع .ج) (انظــر الصــوة .)4
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تأملٌ يف تفصيل من العمل الفني  -مثال 2
«إننــا نفكــر بعمــل فنــي مجســم ...كيــف لــي أن أنقــل صــورة هــذه املأســاة
التــي حدثــت؟! قــد تكــون بلحظــة قصــة ألي امــرأة ال أمتنــى أن أكــون
مكانهــا .ولكــن تعبيــري عمــا يــدور يف خاطرهــا بهــذا العمــل أبهرنــي .يف
مجســم ثــوب مجموعتــي ،وضعنــا الريــش علــى األكتــاف ليرمز إلــى احلرية
واألمــل .وعلقنــا قلبهــا ،وهــو مجــروح ،بسالســل علــى رقبتهــا ألن حبهــا هــو
مــا عذَّ بهــا .وضعنــا ِشــباك عنكبــوت علــى صدرهــا مكان القلب ،ألن أشــياء
جميلــة يف قلبهــا ُدفنــت ونُســيت ،ولــم يحركهــا أحــد ،ولــم تســتطع هــي
إخراجهــا .آخــر الثــوب رمــز للنهــر؛ وضعنــا مرســاتني لترمــزا لثقــل احلمــل
عليهــا؛ وهمــا طفالهــا اللــذان غرقــا يف النهــر .والوجــه اآلخــر مــن الثــوب
ـعرت
كان تَـ َد ُّر َج ألــوان البهجــة والفــرح وســرب مــن الفراشــات يغطيــه .شـ ُ
باحلماســة وأنــا أحــاول عمــل الثــوب .حاولــت أن أدافــع عــن اليارونــا ،ويف
الوقــت نفســه ،أن أظهِ ــر ندمهــا ،فهــي ليســت راضيــة ...،هنــاك جــزء غيــر
ـروي يف القصــة ال نعرفــه (انظــر الصــورة .)5
مـ ٍّ
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الخربة عرب الت�أمل
إذا ك َّنــا حســب بوالنــي ( ...« )Polanyiنعــرف أكثــر ممــا نســتطيع أ ْن نخبــر»
ُعبــر متامـاً عمــا يجــول
(آبيــل ،)43 :2011 ،فهــذا يعنــي أننــا ال نســتطيع أ ْن ن ّ
أي حديــث ســيغدو «ناقصـاً»،
يف أنفســنا ،وحــن نتحــدث عــن أي أمــر ،فــإن َّ
فهنــاك مــا لــن يتــم إخبــاره بحكــم القــدرة علــى التعبيــر ،أو ألي ســبب
آخــر ،كأن ال يكــو َن بإمكاننــا البــوح .وبالتالــي ،فــإن مــا تقولــه التأمــات يف
كل األحــوال هــو أقــل ممــا لدينــا مــن قــول ،وأي نقــاش ســيكون (مق ّيــداً)
بذلــك؛ إنــه كالم غيــر تــام ،غيــر مكتمــل ...وهــذه ميــزة تخلــق الفجــوات
التــي ميألهــا تأمــل آخــر يغــدو حــواراً بــن تأملــن فأكثــر .وكمــا إن اإلخبــار
عــن املعرفــة ناقــص ،فــإن اخلبــرة التــي هــي مجــال حديثنــا تبــدو ناقصــة
أيض ـاً« ،إن اخلبــرة احملصلــة كثيــراً مــا جتــيء بدائيــة ناقصــة ،وآيــة ذلــك
أن األشــياء توضــع موضــع االختبــار ،ولكــن دون أن تركــب بالطريقــة التــي
تخلــق منهــا خبــرة فرديــة متمايــزة .وهنــا يظهــر فعــل الغفلــة والتشــتت؛ إذ
يبــدو التنافــر واضح ـاً بــن مــا نالحظــه ومــا نفكــر فيــه ،أو بــن مــا نرغــب
فيــه ومــا نحصــل عليــه» (ديــوي.)63 :2011 ،
ســأركز احلديــث هنــا عــن اخلبــرة التــي تتحقــق مــن خــال رؤيتهــا يف التأمــل
املكتــوب ،وليــس ضمــن أي ســياق آخــر أو وســيط غيــر الكتابــة .إنهــا اخلبــرة
التــي تقــوم علــى جتربــة محــددة :اإلنتــاج الفنــي واخلبــرة اجلماليــة« .إن
اخلبــرة هــي مصطلــح فلســفي واســع املــدى إلــى حــد بعيــد :إنــه يتضمــن كل
شــيء نفعلــه وكل شــيء يحــدث لنــا؛ إنــه يشــمل املشــاعر والعواطــف واآلالم
واخلبــرات اجلماليــة والتحــوالت الغامضــة» (آبيــل.)41 ،40 :2011 ،
وحــن اشــتغلت املجموعــات علــى أثــواب النُــدب املســتلهمة مــن الدرامــا
إلنتــاج العمــل الفنــي التركيبــي ،كتبــت إحــدى املعلمــات وصفـاً تأمليـاً للعمليــة
التــي حدثــت ،ولعــل يف هــذا التأمــل مــا يتيــح لنــا أن نــرى التعريــف ُمجســداً
يف تعبيــرات املعلمــة ...« :وكل ثــوب كان يحمــل قصــة عــن عــادات وتقاليــد
ومشــاعر وطموحــات وآمــال ،واأليديولوجيــات التــي نحملهــا بداخلنــا ،ورمبــا
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فرضــت علينــا مــن ثقافــات وعــادات وتقاليــد ،إال أن كل ثــوب جســد رمــزاً
ملعنــى عميــق يف داخلنــا .عندمــا نســجنا شــبكة عنكبــوت علــى صــدر ثوبنــا،
كان رمــزاً جلميــع اآلمــال والطموحــات واألشــياء التــي تراكمــت يف داخلنــا،
أو راكمهــا املجتمــع دون النظــر إليهــا حتــى نســج العنكبــوت عليهــا خيوطــه،
لكــن كان هنــاك أمــل ينمــو مــن حتــت نســيج العنكبــوت أحــدثَ فســح َة
أمـ ٍـل ور َمزنــا لهــا بفراشــة تظهــر مــن شــرنقتها ،أو تعبــر عــن بدايــة حيــاة
جديــدة ،لكــن كمــا أرادت أن تنطلــق ،كان هنــاك مــا يثقلهــا ويشــدها إلــى
أســفل ،ورمزنــا لهــا مبرســاة ســفينة تثبتهــا بــاألرض .علــى الرغــم مــن كل
هــذه األمــور التــي حتــد مــن حرياتنــا وتثقــل مــن كاهلنــا ،فــإن هنــاك أشــياء
بداخلنــا تبعــث علــى األمــل ،وتدفعنــا إلــى التحــرر ، ...ورمبــا هــي مــا يجعلنــا
نتــوازن ونحفــز األمــل بداخلنــا ،ور َمزنــا لهــا بســرب فراشــات تنطلــق مــن
خلــف الثــوب ،رمبــا تســتطيع مــع بعضهــا أن حتلــق بــه ،واألمــل ر َمزنــا لــه
بألــوان قــوس قــزح بــن األكتــاف ،لتجــدد الــروح فينــا بألــوان زاهيــة .أنــا
أحتــدث اآلن كطالبــة خاضــت جتربــة الدرامــا ،ومــا أتاحتــه لــي الدرامــا مــن
تعبيــر ومشــاركة أفــكاري مــع زمالئــي ،وضعنــاه علــى ثوبنــا» (ع .ع) ميكــن
النظــر يف اجلــدول التالــي لنــرى حركــة الفعــل عبــر الســرد التأملــي التــي
تتنــاول الواقــع الصعــب ومــا يتضمنــه مــن آمــال إلــى فاعليــة األمــل ،ومــن
ثــم مــا مينــع األمــل مــن التحقــق إلــى حلظــة االنعتــاق (انظــر اجلــدول .)2
جدول  :2حركة الفعل عبر السرد التأملي
سرب فراشات ينطلق من خلف الثوب

«رغم كل هذه األمور التي حتد
من حرياتنا وتثقل من كاهلنا
إال أن هنالك أشياء بداخلنا
تبعث على األمل وتدفعنا
للتحرر من هذه ورمبا هي ما
يجعلنا نتوازن ونحفز األمل
بداخلنا»
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مرساة سفينة تثَّ بتها األرض

فراشة يف أول ظهورها من شرنقتها

شبكة العنكبوت

«لكن كما أرادت أن تنطلق
من هناك ما يثقلها ويشدها
ألسفل»

«لكن كان هناك أمل ينمو من
حتت نسيج العنكبت أحدث
فسحة أمل  ...أو تعبر عن
بداية حياة جديدة»

«عندما نسجنا شبكة عنكبوت
على صدر ثوبنا كان رمزاً
جلميع اآلمال والطموحات
واألشياء التي تراكمت يف
داخلنا أو راكمها املجتمع
دون النظر إليها حتى نسج
العنكبوت عليها خيوطه»

إن يف التأمــل مــا يســمح لنــا بــأن نــرى شــرحاً خلبــرة تتحقــق وتتــراءى
مــن خاللهــا بعــض املكونــات املعرفيــة التــي يتجلــى فيهــا التمــاس مــع قيــم
مجتمعيــة تســمح ومتنــع ،تضــع قيــوداً تفضــي إلــى متلمــل بغيــة الوصــول
إلــى حريــة مبتغــاة ،فهنــا « ...ليــس وظيفــة املعرفــة أ ْن تطابــق اخلبــرة؛ بــل
أن تصفهــا ،ال تعيــد مــا حــدث؛ بــل تشــرحه» (آبيــل )41 :2011 ،ويف هــذا
الوصــف مــا مي ّكــن الواصــف مــن أن يتغلغــل يف رؤيــة التجربــة كــي ميكــن
لهــا أن تتحــول إلــى خبــرة معرفيــة ،ألن اخلبــرة بحــد ذاتهــا ليســت معرفــة،
«فرمبــا تكــون اخلبــرة حافــزاً علــى اكتســاب املعرفــة ،أو رمبــا تصبــح الهــدف
مــن املعرفــة؛ لكــن اخلبــرة ليســت املعرفــة نفســها .فــا يجــوز أن نخلــط أبــداً
مــا بــن الوصــف ومــا هــو موصــوف ،وال بــن الشــرح ومــا هــو مشــروح ،وال
بــن املعرفــة واخلبــرة» (آبيــل.)41 :2011 ،
الخربة عرب الفعل
إن رحلــة العمــل مــن االستكشــاف الدرامــي إلــى اإلنتــاج الفنــي بــدت «عمـ ً
ا
َّ
ً
ً
َّ
مربــكا ومركبَ ـا ،مــزج الكثيــر مــن األفــكار واآلراء؛ األســاطير واخلرافــات؛
املعتقــدات والتصــورات؛ اخليــاالت والفنــون؛ اآلداب واإلبداعــات؛
التمثيــات ...واألشــياء التــي طــورت يف وســيلة التعبيــر وأحدثــت قفــزة
نوعيــة يف هــذا املجــال( »...ر .أ) .ويف هــذا الوصــف مــا يالمــس ذائقــة
التلقــي؛ املتلقــي هنــا يشــارك يف العمليــة مــن داخلهــا ،فهــو يراهــا «عم ـ ً
ا
ُمربــكاً ومر َّكبـاً» مــن جهــة ،ويراهــا مــن اجلهــة األخــرى وســيلة إلنتــاج تعبيري
ـت حتــوالً نوعي ـاً .هنــا بــدأ اجلمالــي يتجلــى ،ويتجــاوز التلقــي حركــة
أحدثـ ْ
اإلنتــاج الفنــي إلــى الرؤيــة اجلماليــة ،وحيــث كان يُظـ ُن بأنــه ميكــن للخبــرة
أن تتحقــق معرفي ـاً ...« ،كلمــة «جمالــي» إمنــا تشــير إلــى اخلبــرة بوصفهــا
عمليــة إدراك وتقديــر ،وتــذوق ،أو اســتمتاع ،فهــي تعبــر عــن وجهــة نظــر
املســتهلك ،ال عــن وجهــة نظــر املنتــج .ومعنــى هــذا أن الظاهــرة اجلماليــة
إمنــا تشــير إلــى فعــل التــذوق أو التلــذذ» (ديــوي .)83 :2011 ،وهــذا الفصــل
ا« :وملــا كان «الفنــي» إمنــا يشــير أوالً
مــا كان قــد توقــف ديــوي حيالــه قائ ـ ً
إلــى فعــل اإلنتــاج ،و»اجلمالــي» إلــى فعــل اإلدراك والتــذوق ،فإنــه ملــن ســوء
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احلــظ أال يكــون هنــاك لفــظ واحــد ميكــن أن يــدل علــى العمليتــن مع ـاً»
(ديــوي.)82 :2011 ،
فاخلبــرة تتحقــق عبــر مشــارك يســتهلك وينتــج يف الوقــت نفســه ،وبالتالــي
فهــو مــن موقــع املتلقــي يــرى اجلماليــات ،ومــن موقــع املنتــج يــدرك العمليــات،
ويبنــي معرفــة جديــدة« .لقــد جتــاوز «الثــوب» يف رؤانــا األطــر الفكريــة
املتاحــة ،وخــرج مــن الســياق الوظيفــي وحتــول إلــى ملتميديــا (إعالميــة)
مضافــاً إليهــا خصائــص ومزايــا ...يعهــد بتعريفهــا إلــى الفلســفة!» (ر).
فاخلبــرة اجلماليــة هــي خبــرة إنســانية يوميــة حياتيــة ،يرتبــط فيهــا الفــرد
ببيئتــه وحياتــه يف إطــار اجلماعة البشــرية ،يســمح بالتعبير بوســائل مختلفة،
إنهــا خبــرة يوميــة حياتيــة ،ويبــدو االنفعــال أساســياً هنــا ،وهــو قابــل ليتحــول
إلــى طاقــة فنيــة نراهــا عبــر عمليــات انتقاليــة :مــن اإلربــاك والتعقيــد إلــى
إنتــاج وســيلة التعبيــر ،وكمــا أشــير يف التأمــل الســابق ،فيمكننــا أن نــرى
هــذا االنتقــال مــن االنفعــال والتفكيــر املبعثــر إلــى االنســجام ،إن االنفعــال
جوهــري يف عمــل الفنــان ،فهــو «إطــار اخللــق الفنــي ،ألن ،علــى عكــس العا ِلــم
والفيلســوف الــذي يفكــر صوريـاً أو منطقيـاً ،الفنــان يفكــر انفعاليـاً ...الفنــان
يفكــر بلغــة الوســيط – احلركــة ،الرخــام ،الكلمــات .ولكــن كيــف يفكــر بلغــة
الوســيط؟ أوالً ،يســتوعب الفنــان خــواص الوســيط ،الــذي يعمــل بــه ،وبعــد
ذلــك يركــز انتباهــه علــى إمكاناتــه وعالقاتــه ،وبصــورة خاصــة علــى الشــكل
املمكــن اســتخالصه .ال يحــدث هــذا االســتيعاب ...بفعــل واحــد بــل يتطــور
تدريجيـاً كنتيجــة للعالقــة التفاعليــة بينــه وبــن الوعــي اخلــاق الــذي يتعامــل
معــه .هنــا هــدف الفنــان هــو اكتشــاف الطــرق التــي مت ّكــن الوســيط مــن تلبيــة
متطلبــات االنبثــاق األولــي لكــي يتأكــد عمــا مبقــدوره أن يتــاءم مــع الصــورة
االنفعاليــة التــي تعبــر عــن املعنــى الــذي يريــد الفنــان صياغتــه علــى وجــه
أفضــل» (ميتــاس ،)87 : 2014 :ولعــل يف التأمــل التالــي مــا يشــير إلــى هــذا
التحــول« :حاولنــا (وص ـ َل) فكــرةَ متشــيط اليارونــا للنهــر بشــعرها ،فتبــرز
كل الثيمــات والقيــم والقصــص بالبلــدة علــى اعتبــار أن النهـ َـر مخب ـأٌ لــكل
تلــك القصــص التــي تســتطيع اليارونــا العثــور عليهــا ،بينمــا تفشــل بالعثــور
علــى روحــي طفليهــا ،ذاك النهــر الــذي حتـ َّـد ْت فيــه اليارونــا خوفهــا بجــرأة
38

كبيــرة لتهــب لنفســها حيــاة خالــدة مــع أبنائهــا يف الســماء ،يتحــول إلــى ســالب
للحيــاة منهــا ومــن أبنائهــا .ثيمــات أخــرى أظهرناهــا يف ثنائيــات متقابلــة مثــل
أن التلــوث
الثقــة واخلــذالن ،الظلــم والعــدل ،االســتبداد واحلرمــان ...،لنبــر َز َّ
بجميــع أبعــاده موجــود يف املــكان نفســه ،وليــس فقــط التلــوث املــادي الــذي
حتــدث عنــه الطفــل يف القصــة التــي نقلهــا» (ع .س).
الفكــرة هنــا «تُختبــر» ،احملاولــة تقــوم علــى رؤيــة املعنــى الــذي يقــع خلــف
«متشــيط النهــر بالشــعر» ،وكيــف أن مفاهيــم ثنائيــة تقابليــة بــدأت يف
الظهــور وبــدأت بالتحــول إلــى أفــكار جديــدة ،كالعالقــة بــن نوعــن مــن
التلــوث املــادي واملعنــوي ،و«حينمــا تأخــذ العناصــر املختبــرة مجراهــا نحــو
التحقــق واإلجنــاز –علــى العكــس ممــا هــو احلــال يف النــوع الســابق مــن
اخلبــرة– فهنالــك ميكننــا القــول إننــا قــد حصلنــا بالفعــل علــى خبــرة.
وعندئــذ –وعندئــذ فقــط– تندمــج تلــك املــواد (أو العناصــر) يف داخلنــا
وتتمايــز يف املجــرى العــام للتجربــة عــن كل مــا عداهــا مــن خبــرات .وهكــذا
ينجــز املشــروع (أو العمــل) علــى النحــو املرضــي ،وتلقــى املشــكلة حلهــا
الصحيــح» (ديــوي .)63 :2011 ،يف هــذه العمليــة تتجلــى العالقــة بــن الــذات
وموضوعهــا ،وتتحــرك لتغــدو يف كل مكوناتهــا املتضافــرة ســياقاً فعليــاً
للتجربــة اإلنســانية ،ويبــدو الشــخصي جليــاً يف االجتماعــي ،كمــا ميكــن
لالجتماعــي أن يتبــدى جليـاً يف الشــخصي« :ومبــا أن األســئلة هــي احملــرك
احلقيقــي للدرامــا ،ســألت نفســي أثنــاء إنتــاج ثــوب اليارونــا :مــاذا ســتضع
هــذه املــرأة مــن عذابــات علــى ثوبهــا الــذي ســتنتجه؟! وهــل تخيــط املــرأة
أملهــا علــى شــكل ثــوب ،وترتديــه فــوق جســدها وتزيــد مــن أنــن الــروح؟
وألننــا ال نســتطيع أن نتجــه إلــى أي درامــا ،إذاًِ ،لـ َم نعمــل علــى التفاصيــل،
وإذا لــم منتلــك حتليـ ً
ا حــول مــا يجــري ومــا الــذي نريــد أن نعرفــه( ،فقــد)
جعلــت مــن ذاتــي اليارونــا ،ورحــت أبحــث عــن التفاصيــل .وكيــف لــي
أن أعيــد هيكليــة الســلطة وعالقــات القــوى ضمــن قصــة اليارونــا التــي
ثيمــات كاحلــب ،واخليانــة ،واالنتقــام ،وجلْــد الــذات ،والتضحيــة،
تتنــاول ّ
النحــات الــذي يشــ ّكل النصــف الــذي ال يــراه،
والفــداء ،و ....رمبــا كمــا ّ
ويجســد النصــف اآلخــر ذهنيـاً يف تشــكيل اآلخــر يف صورتــه» (ف.ع) .هــذه
ّ
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التســاؤالت التــي حتــاول أن تفتــح بوابــات الغمــوض ،تفتــح مســامات الــذات،
يف عمليــة حيويــة ،تتســم بالتقــدم والتراجــع ،بالتــردد واإلقــدام ،وتســمح
للشــخصي أن يختبــر وأن يجــرب دون أن يكــون مثق ـ ً
ا مبيــراث مينعــه مــن
االنتقــال مــن موقــع إلــى آخــر يف احليــاة ،ومــن مســتوى إلــى آخــر فيهــا...« ،
إن النمــو الشــخصي ليــس هدفـاً ثابتـاً ،وإمنــا هــدف ديناميكــي ،ألن كل منــو
يهــدف إلــى منــو أكثــر (التغييــر نحــو األفضــل) فاخلبــرة تعلمنــا أن كل شــيء
يتغيــر ،وأنــه ال يوجــد ثبــات أو ســكون ،ال يف ميــدان املــادة ،وال يف ميــدان
العقــل» (.)Bochenski, 118: 1974
الخربة بني الشخصي واالجتماعي
كأن التجربــة تتيــح للشــخصي أن يــرى ذاتــه يف االجتماعــي عبــر مقاربتــن
َّ
متداخلتــن :رؤيــة املنظــورات املختلفة ومحــاورة وجهات النظر التي حتملها،
وهــذا ال ميكــن لــه أن يتحقــق إال إذا انفتــح فضــاء التعبيــر للــذات ،وبهذيــن
التفاعلــن يتســنى للمشــارك محــاورة الواقــع وتكويــن رأي بخصوصــه،
وبنــاء موقــف اجتاهــه ،وهنــا تتحــول التجربــة إلــى خبــرة معرفيــة؛ فاخلبــرة
حــن تصبــح «خبــرة» حقــة ،بــكل مــا تنطــوي عليــه هــذه الكلمــة مــن داللــة،
فإنهــا تســتحيل إلــى حيويــة مــن أعلــى درجــة .وهنــا ال يكــون معناهــا انعــزال
املــرء يف نطــاق مشــاعره وأحاسيســه اخلاصــة ،بــل يكــون معناهــا اتصالــه
بالعالــم اتصــاالً فعــاالً واعي ـاً ،وهــي يف ذروتهــا إمنــا تعنــي تداخــل الــذات
تداخ ـ ً
ا تام ـاً مــع عالــم املوضوعــات واألحــداث» (ديــوي.)36-35 :2011 ،
لعــل يف االقتبــاس التالــي مــا يكشــف هــذه العالقــة املزدوجــة بــن الشــخصي
واالجتماعــي؛ يف رؤيــة املنظــورات ويف محاورتهــا أيض ـاً:
ٍ
مواجهــة مــع كل النســاء اللواتــي
«(اليارونــا) املعذّبــة وضعتنــي يف
(مــررن) يف حياتــي .فالرجــل النبيــل تخلّــى عــن اليارونــا ،وأراد أخــذ
طفليهــا رغمـاً عنهــا .كانــت عاجــزة متامـاً أمــام طبقيــة املجتمــع الــذي
عمــل كسـ ّي ٍ
حبهــا وأراد ســلبها مــن فلذتيهــا ،فمــا كان منهــا إال
اف وقتــل ّ
أن تكــون كالقطـ ِـة التــي حتمــي صغارهــا مــن اخلطــرِ  ،أن تقتــل صغارهــا
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وتقتــل ذاتهــا ...وهــل تصيــر أرواحنــا أثواب ـاً وتتح ـ ّول أجســادنا إلــى ال
شــيء .فنكــون جثثــاً ،رمبــا يف داخــل ٍّ
كل منــا اليارونــا يــو ّد قبرهــا أو
احلفــاظ علــى سـ ّـريتها» (ف .ع).
َّ
لعل يف هذا التأمل ،وبخاصة فيما يتعلق باألشياء (األثواب) والذات
اإلنسانية (النسوة) وعالقتهما ببعضهما البعض ،ما يضع األمور يف
اشتباك حي ودائم ،ويبدو «إحاللياً» .إن هذه العالئقية التي أقيمت مع
األثواب «كنُدب» ،جتعل منها خالصة للتجربة برمتها «وعلى الرغم من أنه
سوف تكون هناك ندوب وآثار عديدة للجروح ،فإنه يحسن أن نتذكر أنه
بقوة الشد ،وبالقدرة على حتمل الضغط ،فإن الندبة يف موضع اجلرح يكون
نسيجها أقوى من باقي اجللد» (بنكوال .)470 :2002 ،إن هذه اخلالصة
ببعديها الواقعي واملجازي ،وضعت الشيء (الثوب) يف مجرى التاريخ ،إنه
بيدي
صنعت ثوب اليارونا
ني
أكثر من سجل ،وأكثر من مدونة ،إنه حياة «وح َ
ُ
ّ
هاتني ،شعرت مبرارة داخلية .شاهدت املرأة الفلسطينية حني تأتي بقطعة
ٍ
ضبها لسنني خلت،
قماش سوداء ،تكون قد ابتاعتها من نقود حرصت على ّ
ً
جسد حكايتها» (ف .ع) .لعل
ألجل أن ّ
تطرز ثوبا لها .والثوب الفلسطيني يُ ّ
ً
ً
يف هذا ما يجعل مرلوبونتي يقيم وزنا نوعيا لألشياء التي يتفاعل معها
البشر بصور متعددة «إن إدراكنا ينتهي إلى األشياء ،والشيء عندما يتكون
يبدو وكأنه السبب جلميع التجارب التي أقمناها مع هذا الشيء أو التي
نقيمها معه» (مرلوبونتي .)67 :1998 ،هنا يصبح لثوب املرأة معنى خاص
تاريخياً يف ضوء املعنى اخلاص والتاريخي أيضاً لثوب الدراما ،وهنا تغدو
اخلبرة حقيقية وذات معنى ...« ،اخلبرة -بهذا املعنى احليوي -إمنا تتحد
بالرجوع إلى تلك املواقف أو األحداث املهمة التي نشير إليها تلقائياً بقولنا
إنها «خبرات حقيقية» ،أعني تلك األمور التي نقول عنها حني نسترجعها:
«أجل ،لقد كانت هذه جتربة بحق» (ديوي ،)64 :2011 ،لنتأمل يف التأمل
التالي« :صار الثوب رمزاً ملعنى عميق يف داخلنا».
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الخربة كأفق
كنــت أبحــث عــن تأمــل ينشــط الوعــي ،ويحفــز القلــق؛ القلــق الــذي يفضــي
إلــى انبثــاق األســئلة ،األســئلة التــي تتيــح لنــا تقليــب ذواتنــا والعالــم من حولنا
مــن حيــث إننــا فيــه ،وهــو فينــا ،األســئلة التــي تبــدو فيهــا اإلجابــات كأنهــا
حتبــل بأســئلة أخــرى؛ ســؤالك يفضــي إلــى أســئلتي ،لقــد «بــدأ األســتاذ
بثـ ٍ
ـوب وانتهــى بأثوابنــا» (ع .ع) ،هــذا االنتقــال خــال الرحلــة مــن العــام إلــى
اخلــاص ،ينبنــي عبــر تكويــن الصــور املبعثــرة واالنفعــاالت املشــتتة ،ولكنهــا
عبــر الفعــل املشــترك ،مــن خــال االستكشــاف ،ومــن خــال اإلنتــاج ،ميكــن
أن تتحــول إلــى خبــرة معرفيــة ،أســتطيع تلخيصهــا يف عبــارة واحــدة كنتيجــة
لهــذه الرحلــة ،دون أي شــعور باالبتســار ،إنهــا «ك ُّل النسـ ِ
ـات ،ولكنَّهـ َن
ـاء جميـ ٌ
ِ
إدراك ذلــك» (م .ز) .لعــل يف هــذا النــص املــدون يف واحــد مــن
يحتجـ َن إلــى
تأمــات إحــدى املعلمــات ،يلخــص الفكــرة التــي ناقشــتها خــال هــذه الورقــة
بصــورة دالــة وعميقــة؛ إن اإلدراك هنــا هــو عمليــة يحتاجهــا املــرء ليــرى
ذاتــه يف ضــوء حياتــه؛ جتربتــه وخبرتــه ،ولعــل ذلــك ال ينطبــق علــى النســاء
فحســب ،بــل علــى اجلميــع ،ولعــل مرلوبونتــي يســعفني فيمــا يبــدو وكأنــه
عــادي ومألــوف« :إن العالــم هــو مــا نــراه ،ومــع ذلــك يتوجــب علينــا تعلــم
رؤيتــه» (مرلوبونتــي .)54 :2008
يف أحــد مســارات الدرامــا كنــا نعمــل علــى استكشــاف منظــورات أهــل
البلــدة .أحــد املشــاهد انبنــى يف الكنيســة يــوم األحــد ،وتضمنــت موعظــة
الكاهــن إدانــة صريحــة لاليارونــا ،ألنَّهــا ارتكبــت خطيئتــن :اإلجنــاب دون
زواج ،وقتــل الطفلــن .ويف مقاربــة «دينيــة» أخــرى اشــتغلنا علــى مــا يــوازي
ذلــك يف خطبــة رجــل ديــن مســلم يف خطبــة اجلمعــة فــأدان أيض ـاً .اتفــق
رجــا الديــن كالهمــا علــى اإلدانــة ،تــا ذلــك حــوار عميــق يخــص خطــاب
الرجلــن .املهــم يف هــذا الســياق ،أن إحــدى املجموعــات التــي تعرضــت
يف معروضتهــا للديــن يف ســياقه االجتماعــي ،بــدأت بوضــع صليــب أحمــر
كبيــر علــى ظهــر الثــوب ،وهــو يقطــر دم ـاً ،كان ذلــك اســتعارة مباشــرة مــن
شــخصية وردت يف الدرامــا ،وقــد بــدا ذلــك كأنــه مونولــوج ،فهــذا منظــور
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للديــن ميكــن اســتعارة خطابــه بســهولة ،لكــن املجموعــة خــال ســير العمــل
واإلنتــاج الفنــي خاضــت حــواراً آخــر ،يتعلــق برؤيتنــا للديــن ،وارتــأت أن
هنــاك دين ـاً يوظــف خلدمــة الســلطة ،ومتثــل الصليــب بشــرائط ذات لــون
أكــف ،وبــأن هنــاك فهمــاً
أحمــر ،يقطــر منهــا دم علــى ٍ
ٍّ
أرض عليهــا آثــار
ور ِمــز لــه بصليــب صغيــر وطفــل ،ومت
للديــن يقــوم علــى احملبــة والتســامحُ ،
وضعهمــا عنــد القلــب (انظــر الصورتــن  6و ،)7إنهــا محاولــة لتوســيع رؤيــة
العالــم القائمــة أصـ ً
ا.
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خالصة
يف التجربــة االستكشــافية ،بكليتهــا ،عبــر املشــتركون ،مــن خــال ممارســات
فنيــة ،يف ســياقات إلنتــاج خبــرة معرفيــة جماليــة ،متثلــت هــذه الســياقات يف
عمــا تضمنــه
التعبيــر فنيـاً عبــر الدرامــا والرســم والتشــكيل الفنــي األدائــي ّ
محتــوى االستكشــاف مــن مســائل وقضايــا ،ولــم يكــن هــذا االنخــراط مجــرد
انخــراط لغــوي لفظــي وغيــر لفظــي وجســدي كمكونــات منعزلــة عــن بعضهــا
البعــض يف ســياق تفاعــل ذهنــي تخيلــي انفعالــي حســي تكونــت عبــره صــور
فنيــة تتضمــن مدلــوالت معرفيــة وأشــكال جماليــة متعــددة .ويف ضــوء هــذه
التجربــة ،انعكــس ذلــك علــى كتابــات تأمليــة َّ
مت التركيــز عليهــا ملناقشــتها
املمارســات الفنيــة والتجليــات املعرفيــة واخلبــرات اجلماليــة التــي أمكــن
للمشــتركني التقاطهــا عبــر الكتابــة .وقمــت ،بــدوري ،بقراءتهــا وحتليــل
مقتبســات منهــا لوصــف العمليــة مــن ناحيــة ،وحملــاورة مــا أفضــت بــه هــذه
التأمــات مــن تلمــس يخــص الفكــر ،واملعرفــة ،والفــن ،واجلمــال ومــا أنتجــه
كل ذلــك مــن قيــم ومفاهيــم ورؤى وتصــورات جــاءت مفصلــة حينـاً ،وعابــرة
أحيانـاً أخــرى ،لكنهــا يف محصلتهــا تقـ ّدم وجهـاً مــن وجــوه التجربــة ال ميكــن
رؤيتهــا دونهــا ،مــع التأكيــد أن التجربــة لهــا وجــوه أخــرى لــم ِ
تــأت هــذه
القــراءة التأمليــة عليهــا.
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هذا الكتيب

«بــدأ األســتاذُ بثــوبٍ وانتهــى بأثوابنــا يف املعــرض» (ع .ع) .لع ـلّ يف هــذه
العبــارة املتض َّمنــة يف تأمــات إحــدى املعلمــات املشــاركات يف مســاق
الدرامــا الــذي أدرتُــه الصيــف املاضــي ،مــا يُ ِّ
ـص التجربــة التــي امتــدت
لخـ ُ
لثالثــة أيــام .وقــد أردفــت املعلمــة« :وكل ثــوب كان يحمــل قصــة عــن
عــادات وتقاليــد ومشــاعر وطموحــات وآمــال وأيديولوجيــات نحملهــا يف
أن َّ
كل
داخلنــا ،ورمبــا ُف
رضــت علينــا مــن ثقافــات وعــادات وتقاليــد ،إال َّ
ْ
جسـ َد رمــزاً ملعنــى عميــق يف داخلنــا» ،وانتهــت املعلمــة إلــى أ َّنــه «علــى
ثــوب َّ
ِّ
الرغــم مــن كل هــذه األمــور التــي َت ـ ُّد مــن حرياتنــا وتثقــل كاهلنــا ،فــإن
هنــاك أشــياء بداخلنــا تبعــث علــى األمــل وتدفعنــا إلــى التحــرر ،ورمبــا هــي
مــا يجعلنــا نتــوازن ونُ َح ِّف ـ ُز األم ـ َل يف داخلنــا».

وسيم الكردي

شــاعر وكاتــب ومهنــي يف مجــال الدرامــا يف التعليم ،حاصل على ماجســتير
يف الدرامــا يف التعليــم مــن جامعــة بيرمنجهــام يف بريطانيــا .يعمــل حاليـاً
مديــر برنامــج البحــث والتطويــر التربوي/مؤسســة عبــد احملســن القطــان.
كمــا أنــه يــرأس حتريــر مجلــة رؤى تربويــة ،وهــو أحــد احملكمــن يف مجلــة
( )NATADالتــي تصــدر عــن الرابطــة الوطنيــة لتدريــس الدرامــا -بريطانيــا.
لديــه أربعــة دواويــن شــعرية .ولــه مؤلفــات عــدة يف التربيــة والدرامــا
والتعليــم ،منهــا« :املشــكالية :نحــو حــوار حــواري»« ،الــكالم وحتريــر املعنــى»،
«رجــال يف الشــمس :حضــور النــص وغيابــه» .وترجــم مجموعــة مــن
القصــص الشــعبية العامليــة إلــى العربيــة .كمــا ســاهم يف كتابــة العديــد مــن
األغانــي لفرقــة الفنــون الشــعبية الفلســطينية منــذ تأسيســها العــام ،1979
وملعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى .شــارك يف مؤمتــرات عــدة حــول
املســرح والتعليــم ،منهــا مؤمتــر ( )IDIERIيف ســنغافورة العــام  ،2015و(NYU
 )Forumيف نيويــورك العــام .2016

