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اجلماليات والتعليم

مصطلح »الدور«، وبدرجة أقل مصطلح »اإلطار«، مصطلحان شائعان في األدبيات التي تتناول استخدام الدراما ألغراض تعليمية، وهو ما مت وصفه بـ 
»الدراما التكونية«. سأبني في هذه املقالة أهمية النظر أيضًا في كيفية »متوضع« املعلم والطلبة، كل إزاء اآلخر، عند استخدام الدراما.

أنا أحبِّذ استخدام عبارة »توظيف الدراما« أكثر من »عمل الدراما« لدى التأكيد على االستخدامات التعليمية للدراما. ال ينغمس املعلم والطلبة في عالم 
متخيل منفصل عن العالم اليومي، ولكنهم يفسرون جتاربهم التي يتخيلونها للحصول على معنى متصل بحياتهم اليومية، وبالتالي يطورون فهمًا أكبر 

جلانب من جوانب احلياة.

متيل مناقشة الدور واإلطار في األدبيات إلى أن تكون مقتصرة على دور كل مشارك وإطاره في وضع متخيل. تؤكد هذه املقالة على أنه من الواجب علينا 
أن نتذكر أن نولي اهتمامًا للدور واإلطار والتموضع في العالم اليومي والفصل الدراسي على حد سواء، إضافة إلى أي عالم متخيل يتم خلقه.

ما هو موضعي؟*
الدور، واإلطار، والتموضع عند 
استخدام »عملية الدراما«

بريان إدميستون*

 الدور

عندما يتخيل املشاركون في األنشطة الدرامية أنهم أشخاص آخرون، 
االجتماعية  أدوارهم  أيضًا  للناس  ولكن  »أدوارًا«.  يتخذون  فإنهم 
متخيلة  أدوار  أية  مع  بالتوازي  موجودة  وهي  اليومية،  حياتهم  في 
مؤخرًا  أجريتها  واحد  ليوم  عمل  ورشة  في   .)1974 )غوفمان، 
ومهنيني  وفنانني  اخلدمة،  أثناء  ومعلمني  اخلدمة،  قبل  معلمني  مع 
وكقائد  فضاء.  محطة  على  فضاء  رواد  دور  اجلميع  اتخذ  آخرين، 
تنقلت جيئة وذهابًا بني دوري االجتماعي كـ »معلم«  العمل،  ورشة 
كـ  املتخيل  ودوري  الدراسي،  للفصل  اليومي  العالم  في  و«أستاذ« 
»رائد فضاء«. وباملثل، تنقل املشاركون في ورشة العمل جيئة وذهابًا 
حول  تفاوضنا  فيما  املتخيلة  وأدوارهم  االجتماعية  أدوارهم  بني 

األنشطة وخضنا جتاربها وفسرناها.

يتحدث ممارسو الدراما في العادة عن كونهم »في الدور« أو »خارج 
الدور«.  »في  دائمًا  نحن  االجتماع  علم  منطلق  من  ولكننا  الدور«، 
أوضاع  في  مختلفني  أشخاص  مع  نتفاعل  فيما  األدوار  نغير  نحن 
مختلفة ميكن أن تشمل أنشطة في العوالم املتخيلة للمسرح واملسرحية 

والدراما.

األهم مما إذا كنا في الدور أم ال، هو فيما إذا كان املشاركون يفترضون 
دورًا  نتخذ  قد  ال.  أم  اليومي  العالم  في  فقط  حتدث  األنشطة  أن 
متخياًل، ولكننا في الواقع ال نحتاج ألدوار وهمية خللق الدراما، وما 
أن  أننا في مكان آخر، في عالم متخيل. ميكننا  نتخيله هو  أن  يجب 
نبدأ استخدام الدراما عندما نبدأ في خلق عالم متخيل والتفاعل معه 

وتفسيره، إضافة إلى العالم اليومي للفصل الدراسي.
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 العاملان املتخيل واليومي للدراما

يجلس  املسرح،  ففي  واحد.  وقت  في  عاملني  في  الدراما  حتدث 
يخلقه  الذي  املتخيل  العالم  ليشاهدوا  اليومي  العالم  في  اجلمهور 
لهم املمثلون واملخرج واملديرون الفنيون، أما في الدراما التكونية، 
والطالب  فاملعلم  وعليه  للعمل،  خارجي  جمهور  هناك  فليس 
متساوون ليس في كونهم ممثلني ومخرجني وفنيني فحسب، بل في 

كونهم جمهور مسرح أيضًا )أونيل، 1995(. ويستخدم املشاركون 
في الدراما التكونية خيالهم االجتماعي والثقافي خللق عالم متصور 
الدراسي  الفصل  عالم  محل  املتخيل  العالم  يحل  وال  مشترك. 
اليومي.  العالم  مع  جنب  إلى  جنبًا  إنشاؤه  يبدأ  ولكن  اليومي، 
ويتحركون  ذاته،  الوقت  في  العاملني  في  والطالب  املعلم  ويتفاعل 
)هيثكوت،  ضروريًا  ذلك  كان  حيثما  عمدًا  بينهما  وذهابًا  جيئة 

.)1975

الشكل رقم 1: )كما لو– العالم املتخيل. كما هو– العالم اليومي للفصل الدراسي(

وفي حني أن العالم اليومي واقع مفرد أو »أحادي«، فإن لعالم الدراما 
املتخيل  الزمني  الفضاء  في  يحدث  نراه  ألننا  دائمًا  »مزدوجًا«  واقعًا 
للحياة  ننظر  أن  وميكن  معًا.  آن  في  اليومية  للحياة  الزمني  والفضاء 
الدراما  عالم  يبدأ  فيما  هو«،  »كما  القائم  العالم  أنها  على  اليومية 
بالوجود عندما نأخذ باالعتبار إضافة »كما لو أننا...؟« أيضًا. كما 
لو أننا رواد فضاء على سبيل املثال؟ ميكننا وصف احلياة اليومية كأنها 

كما هو، في حني حتدث الدراما في كما هو + كما لو أننا.

ذا مغزى ومهمًا  للدراما  املزدوج  الواقع  التي جتعل  إن أحد األسباب 
جدًا، هو أن املعاني االجتماعية والثقافية التي نخلقها في فضاء زمني 
املثال،  التي نخلقها في اآلخر. فعلى سبيل  املعاني  تؤثر على  واحد 
كما  في  »القواعد«  حتديد  هو  كما  في  للمفاوضات  ناحية  من  ميكن 
محكومة  املتخيل  الفضاء  رواد  عالم  في  احلركة  كانت  فقد  أنه—  لو 

املمكن  من  وأنه  الوزن،  معدومو  الفضاء  رواد  بأن  املسبق  باالتفاق 
 + هو  كما  في  التفاعالت  أخرى  ناحية  من  تؤثر  -فيما  ببطء  دفعهم 
كما لو على مجتمع الفصل الدراسي الذي يستمر بالتطور من خالل 
النشاطات الصفية كافة، سواء املتخيلة أو اليومية- على سبيل املثال، 
عندما تخيل املشاركون في أزواج أنهم كانوا يعملون معًا لفحص أية 

أضرار محتملة في مركبة الفضاء فقد كانوا يتعاونون.

 اإلطار

يصبح العالم منطقيًا بالنسبة لنا من خالل تفسير املواقف عبر وجهات 
نظر أو »أطر« اجتماعية-ثقافية متنوعة )جوفمان، 1974(. »العالم 
اليومي للغرفة الصفية« فضاء زمني اجتماعي وثقافي ديناميكي متعدد 
للمعلم  املمكن  من  التي  املمكنة  األطر  من  العديد  يحوي  األوجه، 
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والطالب استخدامها لتفسير العالم. »العوالم املتخيلة« التي نخلقها 
عندما نستخدم الدراما هي أيضًا فضاءات زمنية من املمكن للطالب 
واملعلمني استخدامها واستكشاف أطر من خاللها عادة ما تكون غير 

متوفرة لهم كل يوم.

 أطر تطور يف جمتمعات ممارسة

أنفسهم  يعتبرون  الذين  الناس  من  غيرهم  مع  بأطر  الناس  يتشارك 
أعضاء في »مجتمعات ممارسة« مختلفة )فينغر، 1998(.

يدخل املشاركون إلى غرفنا الصفية بأدوار اجتماعية يومية وأطر يومية 
قائمة. وعندما يفسر املشاركون األحداث )سواء في عالم متخيل أو 
في العالم اليومي(، فإنهم يقومون بذلك من وجهة نظر العالم القائم 
االجتماعية  املرجعية  أطرهم  أو  هوياتهم  من  يأتي  الذي  هو(،  )كما 

والثقافية. وهذا ما أفعله أنا أيضًا كمعلم.

على سبيل املثال، يعني كوني عضوًا في مجتمع املعلمني أن أتعاطف 
مع زمالئي عبر الزمان واملكان، فأنا أتعاطف مع أولئك الذين يرون 
مقدمني  كونهم  من  أكثر  األسئلة  لطرح  مرشدون  أنهم  على  املعلمني 
التعلم  في  مشاركون  أنهم  على  يرونهم  الذين  وأولئك  لإلجابات، 
املعلومات،  يقدمون  معلمني  كونهم  من  أكثر  األطفال  مع  حوار  في 
وأولئك الذين يرونهم على أنهم يعتبرون غرفة الصف فضاء ألنشطة 

تعاونية، أكثر من كونه فضاء إلجنازات فردية.

صفية  غرفة  كل  فضاء  في  حتدث  التي  االجتماعية  األنشطة  تخلق 
ثقافة  اعتبارها  ميكن  صفية  غرف  ملجتمع  خطابات  الزمن  مرور  مع 
غرفة  في  الطالب  ويخلق  مشتركة.  ومرجعية  أطر  ذات  محلية 
التي  املشتركة  واالفتراضات  التوقعات  بعض  الزمن  مرور  مع  صفية 
في  احلقيقيون  الفضاء  رواد  ويقوم  تفسيرهم لألحداث.  كيفية  تؤطر 
محطة فضائية بالشيء ذاته، ومع ذلك، يؤطر رواد الفضاء في محطة 
فضائية األنشطة واألحداث من وجهة نظر مهنية وشخصية، تعطيهم 
قوة وسلطة مختلفة جدًا عن تلك التي من املمكن أن يتمتع بها معظم 

الطالب أو املعلمني على األرض فيما يراقبون األحداث نفسها.

وإطارًا  مجتمعًا  املتخيلة  العوالم  في  االجتماعية  األنشطة  وتخلق 
متثل  التي  األنشطة  وتبني  اليومية.  األنشطة  تفعل  كما  متامًا  مشتركًا 
قواسم  بوجود  شعورًا  مشتركة  أهداف  لتحقيق  تعاونية  ممارسات 
املشاركون  عرفها  سواء  املشتركة؛  اإلجنازات  من  وتاريخًا  مشتركة 
سبيل  على  لو(.  كما   + هو  )كما  أو  هو  كما  من  فعاليات  أنها  على 
املثال، بدأت أنشطة التظاهر باملشي في الفضاء وارتداء بدالت الفضاء 
وتفحص الهيكل اخلارجي للمركبة الفضائية في فرق بحثًا عن أعطاب 
كاملة  كمجموعة  وحددنا  الفضاء.  رواد  من  مجتمع  بإنشاء  محتملة 
متوقعًا،  كان  مما  أقل  األكسجني  إمدادات  كانت  امللحة:  املشاكل 
جهاز  هوائي  وتعطل  للمركبة،  اخلارجي  السطح  الكساء  وتضرر 
اإلرسال. عمل املشاركون معًا في مجموعات صغيرة لوضع خطط 
وتدوين مالحظات وتقدمي أفكارهم للمجموعة بأكملها، وتفاوضت 
أن  إلى  متكرر،  بشكل  صغيرة  مجموعات  وفي  ككل،  املجموعة 

اخلبيرة إيلني آشبي تتحدث خالل مساق االحتياجات اخلاصة »التوحد«.
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بإمكان  كان  الحق  وقت  وفي  متخيلة،  مشتركة  أحداث  على  اتفقوا 
األكسجني  تقسيم  كيفية  املثال،  سبيل  على  يستكشفوا،  أن  الناس 
املتبقي بشكل عادل، وكيف يدعم بعضهم بعضًا، وكيفية تنفيذ مهمة 
تكن،  لم  أم  وهمية  أكانت  سواء  األنشطة،  هذه  كل  وكانت  إنقاذ. 
والتعاون  والسالمة  الثقة  من  مشترك  إطار  وبدايات  مجتمعًا  تبني 

واالحترام والدميقراطية.

تقوم الثقافة احمللية للغرفة الصفية إلى جانب اخلطابات املستمدة من 
املتعلقة  كتلك  عليها،  وتعتمد  للمشاركني  النظيرة  احمللية  الثقافات 
على  املشتركة  االهتمامات  من  وغيرها  الشعبية  واملوسيقى  بالرياضة 
املتعلقة  كتلك  األوسع،  الثقافية  هوياتهم  عن  فضاًل  املثال،  سبيل 
الطالب  يعتمد  القومي.  واألصل  واجلنس  والطبقة  والعرق  باملهن 
على أطر كما هو االجتماعية والثقافية اخلاصة بهم فيما يسهمون في 
النشاطات الصفية مبا فيها تلك التي تخلق العوالم املتخيلة للدراما من 
كما لو على سبيل املثال، جلأ املشاركون في عمل دراما الفضاء الذي 
الرياضيات  كمدرسي  متنوعة  مجتمعات  من  معارفهم  إلى  به  نقوم 
تدمير  شهدوا  الذين  واألميركيني  الهواة  اإلرسال  أجهزة  ومشغلي 

املكوك الفضائي كولومبيا.

 التأطري لتقاسم القوة والسلطة

الدراما،  التي حتدو بي كمدرس الستخدام  أحد األسباب األساسية 
هو أننا عندما نخلق عاملًا متخياًل ميكننا أن نتصور أننا نؤطر األحداث 

بشكل مختلف تكون فيه عالقات القوة والسلطة لدينا قد تغيرت.

القوة  تقاسم  هو  كمدرس  لي  بالنسبة  املدى  بعيدة  األهداف  أحد 
مزيد  للطالب  يكون  أن  أريد  اإلمكان.  قدر  الطالب  مع  والسلطة 
من الفرص الستخدام الكلمات واألفعال للتصرف بشكل مناسب، 
الدراسية. كما  الفصول  ولكن بطرق غالبًا ما ال تكون محظورة في 
أكثر  واملشتركة  الشخصية  بسلطتهم  الطالب  شعور  يصبح  أن  آمل 
بسلطة  وعيًا  أكثر  نفسه  الوقت  في  يكونون  فيما  اتساعًا  وأكثر  أمنًا 
اآلخرين. أريد تطوير ثقافة أكثر مساواة مما يتوقعه معظم الطالب عند 

دخولهم الغرفة.

ميكننا استخدام الدراما ملساعدتنا في بناء مجتمع فصول دراسية يقدر 
اجلميع فيها تطوير سلطاتهم عن طريق تغيير ديناميات القوة وإحساسنا 
بسلطتنا النسبية. تؤثر أنشطة عالم كما هو + كما لو أننا على عالقات 
القوة في الواقع. وهكذا تخيلنا، على سبيل املثال، أننا كنا رواد فضاء 
كانت لديهم القدرة على املشي في الفضاء وعلى استخدام األدوات 
السلطة  لديهم  كانت  كما  فضائية،  مركبة  إلصالح  تعاوني  بشكل 
لطلب املساعدة من مركز الفضاء على األرض. لقد حترك املشاركون 
فعاًل عندما قاموا بذلك، وتعاونوا ومارسوا سلطة أكبر مما لو جلسوا 

وحتدثوا معي فيما قدت النقاش أنا بنفسي.

ُتطور األنشطة املتخيلة، بالتزامن مع النشاطات اليومية اجلارية، ُأطّر 
داخل عوالم متخيلة مكن الطالب من استخدامها لفهم معنى أحداث 
في حياتهم اليومية في املدرسة وخارجها. فبتخيل أنفسهم رواد فضاء 

على سبيل املثال، ميكن للطالب أن يجربوا ويطوروا إطارًا من الكفاءة 
إطار  )أي  يجلبوه  أن  ميكنهم  ما  فريق  ضمن  والعمل  واالحتراف 
الكفاءة( إلى ممارسات أخرى داخل الفصل الدراسي وخارجه. لقد 
بدأنا للتو فقط خلق تلك األنواع من األطر التي من املمكن تطويرها 
بالعمل املطول باستخدام نهج عباءة اخلبير على سبيل املثال )هيثكوت 

وبولتون، 1995(.

 قوة إطار املعلم وسلطته

وجهة  من  لنفسي  األنشطة  بتأطير  العمل  لورشة  قائدًا  بصفتي  قمت 
في  املعلم  نظر  وجهة  مع  بالتزامن  املتخيل  العالم  في  فضاء  رائد  نظر 
العالم اليومي. وفي حني أن بعض املشاركني قد »يتيهون« في دورهم 
وإطارهم املتخيل، ما كان باإلمكان لي أن أركز على كما هو فقط إذا 
أردت اتخاذ قرارات تعليمية تربوية. وكنت دائمًا على علم بكوني في 
كما هو إضافة لـ كما لو، وكانت تدخالتي وأسئلتي لدى تفاعلي مع 
تظاهرت  املعلم« اخلاص بي؛ سواء  »بإطار  دائمًا  تسترشد  املشاركني 

بكوني رائد فضاء أم ال.

اآلثار  ملالحظة  نحتاج  الصراع،  املسرحيُة  األنشطُة  تستكشُف  عندما 
من  الفور  على  املشاركني  نقلُت  لقد  احملتملة.  والثقافية  االجتماعية 
في  حوار  إلى  املتخيل  العالم  من  أو  هو،  كما  إلى  لو  كما  هو+  كما 
العالم اليومي لغرفة الصف، عندما الحظت احتمال نشوب إشكالية 
الناشئ، فقد بدأ أحد املشاركني، ظنًا منه أنه كان يقدم  في مجتمعنا 
اللوم على  إلقاء  الفضاء من خالل  تاريخ حملطة  املساعدة، في صنع 
من  التحقق  في  بواجبها  قيامها  لعدم  األخرى  اجلماعات  إحدى 
إمدادات األكسجني. فكرنا في جعل هذا اجتاهًا ممكنًا للعمل، ولكني 
أكثر  لم تكن قد تشكلت إال منذ  املجموعة  نظرًا ألن  أنه  خشيت من 
إحساسنا  السلبية  املشاعر  تقوض  أن  املمكن  فمن  بقليل،  ساعة  من 
الفريق  أعضاء  كان  إذا  عما  سألت  العاطفي.  واألمان  بالثقة  الناشئ 
يعرفون بعضهم البعض جيدًا مبا فيه الكفاية لالنتقال إلى استكشاف 
مشاعر اللوم، وكانوا على اتفاق واضح بأنهم لم يكونوا كذلك، مبن 
كيفية  بداًل من ذلك على  االقتراح. ركزنا  قدم  الذي  الشخص  فيهم 
إذا  للهرب  للتخطيط  منا  كل  لدى  املتوفرة  القوة  نقاط  من  االستفادة 
توجب علينا التخلي عن السفينة الفضائية. أنا ال أقترح بالطبع أنه من 
أثناء توظيف  الثقافي في  أو  الصراع االجتماعي  نتجنب  أن  املفترض 
دراية  على  نكون  أن  علينا  أن  هو  أؤكده  أن  أريد  ما  ولكن  الدراما، 
على  الصفية  للغرفة  اليومي  العالم  في  لألنشطة  احملتملة  بالعواقب 

العالم املتخيل وبالعكس.

 التموضع

لبعضهم  معني  وضع  بتحديد  بينهم  فيما  تفاعل  كل  في  الناس  يقوم 
بتبني أدوار في  1999(. وال نقوم فقط  البعض )هار والنغينهوف، 
األحداث،  لتفسير  ثقافية  إطارات  واستخدام  االجتماعية  املواقف 
ولكننا أيضًا نستخدم قوتنا لتحديد وضع ألنفسنا مقابل اآلخرين على 
أننا نتمتع بسلطة أعلى أو أدنى أو مساوية لهم قبل التصرف وتفسير 
األحداث. نفعل هذا األمر في كل من العالم اليومي للغرفة الصفية 
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)إدميستون،  الدراما  نستخدم  عندما  نخلقها  متخيلة  عوالم  وأية 
األقوال  باستخدام  التصرف  على  القدرة  جميعًا  منتلك   .)2000
واألفعال ألن نفعل أشياء كثيرة كالرقص أو الصراخ. منتلك جميعًا 
السلطة بسبب ما نحن عليه، وما نعرفه، وما ميكننا القيام به. يحدد 
التموضع القوة والسلطة التي تهيمن أو التي يتم إسكاتها أو التي يتم 

إشراكها في مجموعة ما.

ميتلك قبطان سفينة فضاء حقيقية ورواد الفضاء اآلخرون القوة للسير 
في الفضاء والتحدث مع مركز السيطرة على البعثة، وكذلك السلطة 
من حيث تقييم ما ميكن أن يشكل أنشطة خطرة في الفضاء. يتم قبول 
بسلطة  يتمتعون  أنهم  على  القبطان،  فيهم  مبن  الفضاء،  رواد  بعض 
استخدام  على  وقدرتهم  معرفتهم  بسبب  وذلك  غيرهم،  من  أكثر 
إلى  فإضافة  ذلك،  ومع  املثال،  سبيل  على  متخصصة  تقنية  معدات 
أية سلطة بسبب جتاربه السابقة أو بسبب رتبته كقبطان، يتمتع القبطان 
بسلطة أكبر من اآلخرين إلصدار األوامر لآلخرين واإلصرار على أن 

يتم سماع أفكار اجلميع.

 متوضع املعلم

أبني  فيما  لطالبي  أوضاع  لتحديد  كمدرس  وسلطتي  قوتي  أستخدم 
ألقول  دائمًا  لي  متاحة  كمعلم  سلطتي  أن  كما  األنشطة،  وأشكل 
نتفاعل  كنا  إذا  فيما  أو  خارجه،  أو  الدور  داخل  كنت  إذا  فيما  لهم 
على  املتخيل.  الدراما  عالم  في  أو  الصفية  للغرفة  اليومي  العالم  في 
سبيل املثال، ميكنني أن أصر عندما أحتدث كما لو أنني على منت سفينة 
رسميًا  آخذ  أن  دون  البعض  لبعضهم  الناس  يصغي  أن  على  فضائية 
خالل  من  كمعلم  لسلطتي  باستخدامي  أومئ  كما  الضابط.  دور 
الشخص  موضع  نفسي  أضع  فأنا  الطالب،  ألوضاع  حتديدي  كيفية 
أعلق  أو  معلومات،  فيها  لهم  أقدم  مرة  كل  في  األعلى  السلطة  ذي 
نشاطًا معينًا لبرهة، أو أتفاوض مع الطالب حول تغيير ما يركز عليه 
أي من األنشطة أو محتواه، كنقل التركيز من السير في الفضاء إلجراء 
سبيل  على  محتملة  أضرار  عن  بحثًا  الفضاء  سفينة  جلسم  فحص 
املثال. ومع ذلك، ميكنني أيضًا أن أضع نفسي موضع سلطة أدنى، 
كما فعلت عندما قلت أنني لم أعرف كيفية اختبار تسرب األوكسجني 
اقتراحاتها  تقدم  بأن  الطالبات  إلحدى  سمح  ما  املثال،  سبيل  على 
التخاذ إجراءات تصحيحية. وفي معظم األحيان أضع نفسي موضع 
السلطة على قدم املساواة. ففي كل مرة أتساءل عما ينبغي أن نفعله 
»نحن«، أو عما يعني شيء معني بالنسبة لنا »نحن«، أضع املجموعة 
سوية،  املشاكل  نواجه  من  موضع  في  نفسي(  ذلك  في  )مبا  بأكملها 
وفي موضع يتم فيه تقدير قوة اجلميع وسلطتهم. وفي كل مرة أؤيد 
الضوء على فكرة،  أو أسلط  السرب،  تغريد  فيها صوتًا خارجًا عن 
أضع املجموعة موضع االستماع واحلوار للتوصل إلى اتفاق حول أية 

إجراءات جديدة يتعني اتخاذها.

مجموعة  على  وسلطتي  لقوتي  استخدامي  لكيفية  مدرك  دائمًا  أنا 
واستخدامي لقوتي وسلطتي مع املجموعة، وبني التموضع املعارض 
واملوازي. قد أفرض الصمت والسكون أو استخدام طاقة املجموعة 
من خالل لعبة نشطة صاخبة، قد أعطي اجتاهات أو أطلب أفكارًا، 

وقد أطرح أسئلة أو أقدم إجابات. ال تعتبر طريقة معينة في التموضع 
مرور  مع  التموضع  أشكال  تقييم  يتعني  ولكن  األخرى،  من  أفضل 
الوقت. والسؤال الذي أسأله لنفسي مرارًا وتكرارًا هو ما مدى فاعلية 

متوضعنا بشكل معني في تعزيز احلوار وتطوير املجتمع؟

 إعادة متوضع الطالب

عندما بدأ املشارك في ورشة العمل بإلقاء اللوم على اآلخرين، بدا وكأنه 
يضع نفسه موضع صاحب السلطة األعلى التي تؤهله لتقييم األنشطة 
لدرجة مُتكنه من التعرف على سبب مشكلة استنفاد األكسجني. ولم 
يغير ذلك املشارك دوره، ولكنه غير موضع كما لو. لم يلعب أيٌّ من 
املشاركني دور القبطان على مركبة الفضاء لدينا، وكانت األنشطة كافة 
تعاونية حتى تلك اللحظة. كنت قد الحظت أن املشارك كان قد وضع 
نطاق  على  والسلطة  القوة  في  اآلخرين  مع  املساواة  قدم  على  نفسه 
واسع، إلى أن ارتقى بسلطته نسبيًا مقارنة مع اآلخرين باملداخلة التي 
قدمها. رمبا كان قد شعر بأن كلماته لم تكن لتؤخذ على محمل اجلد 
ألنه كان يتحدث في الدور. ومع ذلك، وفيما راقبت املجموعة التي 
الفكني  في  وتصلبًا  اجلسد،  لغة  في  تشنجًا  الحظت  باللوم،  خصها 
إليه  ينظر  أن  بخطر  ينذر  تعليقه  بدا  دفاعيني.  وملزًا  وغمزًا  والعينني، 
تولد  مثمر.  حلوار  فتحًا  كونه  من  بداًل  ليقاوم  فردي  حديث  أنه  على 
لدي حدس بأن أفراد املجموعة قد ال يريدون أن يشعروا باللوم حتى 
أنفسهم في موضع االستثناء  أنهم كانوا يضعون  بدا  اللعب، كما  في 
من اللوم، ووضع املتحدث في موضع من ال يفترض أن يسمع. في 
أنني أردت أن أكون منفتحًا لتوجيهات جديدة ممكنة  املقابل، وحيث 
يفرض  أن  واحد  لشخص  أسمح  أن  أستطع  فلم  الدرامي،  للعمل 

اجتاهًا معينًا إال إذا كان اجلميع على توافق.

العالم  في  لآلخر  الطرفني  من  كل  حدده  الذي  التموضع  وبسبب 
فردي  حديث  إلى  االنتقال  وشك  على  كنا  أننا  من  وقلقي  املتخيل، 
يتخذ شكل املواجهة، فقد أعدت متوضع الطالب من خالل التحول 
للتو  فيما حدث  التفكير  منهم  اليومي. طلبت  العالم  في  احلوار  إلى 
توافقًا  هناك  أن  نتابع  أن  قبل  أتأكد  أن  عليَّ  كان  املتخيل.  العالم  في 
على لهجة جديدة في كما هو وتركيزًا على عالم كما هو + كما لو. 
وألجل احلوار، وضعت كافة أعضاء املجموعة على قدم املساواة في 

السلطة في كما هو.

 التموضع من أجل احلوار

احلوار ليس كله توافق، بل على العكس، ميكن للحوار مع مرور 
املعلم  بني  التموضع  وإعادة  التموضع  من  رقصة  ينشئ  أن  الوقت 
املواقف  من  واسع  نطاق  عبر  تتراوح  بينهما،  وفيما  والطالب 
ألن  عرضة  أكثر  املتخيلة  العوالم  في  احلوار  واملتوازية.  املعارضة 
يتراوح عبر نطاق واسع من املواقف املتعارضة بشكل أكثر كثافة مع 
اًء ومثمرًا. ولكن إذا لم نرد تقويض احلوار املجتمعي الشامل  بقائه بنَّ
بأنهم داعمون  كما هو، فعلى املشاركني في احلوار أن يشعروا  في 
في  بشدة  متعارضان  ورد  أخذ  هناك  كان  إذا  وخاصة  وتعاونيون، 

كما هو + كما لو.
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املشاركني في  نهايتها، خضت مع  العمل على  عندما شارفت ورشة 
الكتاب  استخدمت  واجلنس.  بالعرق  تتعلق  للجدل  مثيرة  قضايا 
حياة  يتناول  الذي  نيكيغراميز،  للمؤلفة  بيسي«  عن  »احلديث  املصور 
إليزابيث كوملان في أوائل القرن العشرين، وكوملان أول امرأة أميركية 
من أصول أفريقية حتاول الطيران. مثل املشاركون أحداثًا عدة وردت 
ينتظرون  وخارجه  امللعب  داخل  الناس  كان  كيف  منها  النص،  في 

أداءها حلركات بهلوانية، إال أنهم في الواقع شهدوا حتطم طائرتها.

النص(،  من  مستوحًى  دورًا  )أو  النص  من  دورًا  مشارك  كل  اختار 
الناس  أطر  الوشيك.  كوملان  بيسي  وصول  على  البداية  في  وعلق 
احلدث بطرق مختلفة تراوحت بني تعليق صحافي أميركي من أصل 
أن  أدركت  بيضاء  بيت  ربة  تعليق  إلى  بعزميتها  فخورًا  كان  أفريقي 
زوجها ما كان ليسمح لها بتعلم الطيران. حتدث اجلميع كما لو أنهم 
كانوا يتبادلون أفكارهم وهم يستمعون لصوت طائرتها. قمت بإعداد 
هذا النشاط، بحيث استمع املشاركون لبعضهم البعض دون تعليق، 
يعيدون  كانوا  فقد  اآلخر،  تلو  الواحد  املجموعة  أفراد  استمع  وفيما 

متوضعهم في كل مرة حتدث فيها أحد األشخاص.

أفريقي  أصل  من  األميركيات  املعلمات  إحدى  تصرفات  كانت 
استفزازية وتقشعر لها األبدان، فقد جعلتنا نركز على موضوع رئيسي 
النضال  كوملان  بيسي  على  توجب  التي  العنصرية  وهو  الكتاب،  من 
ضدها طوال حياتها. أطرت تلك املعلمة نفسها كما لو كانت رجاًل 
مغرور،  بصوت  ومتحدثًا  وركيه  على  يديه  واضعًا  عنصريًا،  أبيض 
كما هو + كما لو املجموعة على  أفعالها في  واثق ومتعال. أجبرت 
»كنت  الطائرة:  حتطم  صوت  سمعت  فيما  املرأة  وقالت  التموضع. 
امرأة زجنية أن تطير.  أعرف ذلك، كنت أعرف ذلك، ليس مبقدور 
اآلثار  وكانت  نعلي«.  تنظف  بيتي  في  تكون  أن  عليها  ينبغي  كان 
وضع  عبر  بتفوقه  املؤمن  موضع  نفسه  الرجل  وضع  فقد  واضحة، 
أنها  يستسغ  ولم  خادمة،  تكون  أن  إال  تستحق  ال  من  موضع  بيسي 

وجدت القوة والسلطة لتكون امرأة تقود طائرة.

املعلمة  سألت  ولذا  احلوار،  فرصة  على  املجموعة  حتصل  أن  أردت 
فيما إذا كان بوسعها تكرار كلماتها وحركتها فيما أصغى لها اآلخرون 
مرة أخرى. قلت لها: »إذا كان بإمكانك التحدث مع هذا الرجل، 
فماذا كنت ستريدين أن تسمعيه؟«. اقترحت أن يكون مبقدور أعضاء 
الذي  الرد من موضع كان مختلفًا عن املوضع  املجموعة أن يختاروا 
اتفقوا  الذين  أولئك  بني  الردود  وتراوحت  شخصيًا.  سيتبنونه  كانوا 

مع موقف الرجل وأولئك الذين عارضوه بشدة.

»نعم، لم يكن لها أي شان في اخلوض بأمور »أعلى منها««.
»ماذا فعلت بحياتك؟«

»ال يجعلك كونك أبيض فقط أفضل«.

مبواقف  يفكروا  أن  املشاركني  من  طلبت  احلوار،  وتعميق  ولتوسيع 
بديلة. هل كان من املمكن أن يكون هناك فرق لو كان املتكلم أبيض أو 
أسود؟ ما هي العواقب احملتملة بالنسبة للمتحدث لو لوحظت أقواله 
وأفعاله من قبل شخص لديه القدرة على التصرف إزاء كراهيتهم؟ بدأنا 

باحلديث عن العنصرية والتنكيل ومتيز البيض. وأنهينا حديثنا متسائلني 
عمن »فتح األبواب« في حياة بيسي، وعما إذا كنا قد فتحنا الباب عمدًا 

في حياتنا لشخص لديه قوة وسلطة أقل مما متتع به كل واحد منا.

 اخلامتة

الدراما  في  أطر  واعتماد  بأدوار  القيام  من  أكثر  املشاركون  يفعل 
اليومي  العالم  من  كل  في  والطالب  املعلم  يتفاعل  وفيما  التكّونية. 
والعالم املتخيل، فإن كاًل منهما يضع اآلخر في موضع معني. إذا كنا 
قادرين على أن ندرك كيف ميكن للناس استخدام األقوال واألفعال 
احلوار  تشجيع  على  أقدر  فنحن  معينة،  مواضع  في  اآلخرين  لوضع 
الصادق املبني على االحترام، وخلق مجتمع غرفة صفية يعتبر مكانًا 
آمنًا عاطفيًا ميكن استخدام الدراما فيه لدراسة مواضيع مهمة وجدية.

ترجمة: عدنان اجلوالني
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