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اجلماليات والتعليم

)1(

التمثيل كلعب

وجهتا نظر عن اللعب والتعليم ألخصائينْي في التربية: »اللعب كمجاز للممارسة الصفية املتقدمة« و »اللعب كجزء من املمارسة الصفية«

هذا أول »امليول« األربعة التي يتكون منها القسم الثاني من هذا الكتاب. وبتصنيفه حتت عنوان )Play(، يبدو أنه يوّفر الرابط األقوى مع رائدْي اجلزء 
األول، وبخاصة كالدويل كوك الذي أضفى تأليفه لكتاب )The Play Way( مصداقية على "اللعب" كممارسة تعليمية متقدمة.

ثالثة فصول من كتاب*

ف مثيُل يف ُحجرِة الصَّ التَّ

غيفن بولتون

نان  بيرسي  السير  التعليم،  أساتذة  اثنني من  تأثير  الفصل  يناقش هذا 
)1920(، وسوزان إساكس )1930(. وسوف ُيشار إلى أن احلماس 
التمثيل  تشجيع  عدم  يعادل  بالتعليم  اللعب  لربط  السابق  النية  حسن 
كنشاط صفي، وأن جتربة إساكس لتعليم أطفال صغار أدت –بشكل 
الصفي.  التمثيل  لفكرة  ملموس  نظري  دعم  األقل– إلى  على  قوي 
ملكانة  املعلمني  فهم  إلى  الطويل،  املدى  على  قلياًل،  أضافا  وألنهما 
في  لهما  املعطى  االهتمام  أن  ُيعتقد  رمبا  الصف،  غرفة  في  الدراما 
هذه الدراسة في غير محله. ومع أن هذا الكتاب ليس تاريخًا مباشرًا 
استنباط  بكيفية  مهتم  فإنه  الصفية،  الدراما  بتطور  املتصلة  لألحداث 
األفكار حول السلوك التمثيلي من خالل األساليب املبتكرة للمفّسرين 
املختارين. ولكي نفهم املدى الكلي لتأثير رائدنا املختار الحقًا )بيتر 
سليد( على تفكير تعليم الدراما، سيكون من الضروري اإلشارة إلى 
التي سبقته. وبعض تلك األفكار، على سبيل  األفكار واملمارسات 
املثال، ما ُينسب إلى فرانسيز ماكنزي وإرين ماور، كما سنرى، حيث 
كانت  احملترف  غير  التمثيلي  للسلوك  أشكااًل  األفكار  هذه  بّسطت 
مارجوري  إلى  املنسوبة  تلك  أما  وآخرين.  سليد  إلى  بالنسبة  بغيضة 

هورد وكذلك آر. إل ستون، فقد اقترحت أساليب تدريس حاكاها 
سليد إلى حد ما. لكن هؤالء، وآخرين سوف نذكرهم الحقًا، كانوا 
جميعًا »رفاق سفر« في تعليم الدراما، وتقاسموا إلى حد ما مع بيتر 
سليد االهتمام نفسه واللغة نفسها. إنها أفكار خبراء تعليم متقّدم لهذه 
بأهميتها  بالدراما، وإن كانت متتلك رؤية  مباشرة  الفترة غير مرتبطة 
بالنظر إلى مفهوم التمثيل كعنصر مؤثر في التعليم، الذي تعّول عليه 

هذه الدراسة.

إلى  بارزتني  إساكس، كشخصيتني  نان وسوزان  بيرسي  السير  ولعل 
الثانية،  العاملية  احلرب  سبقت  التي  العشرين  السنوات  في  كبير  حد 
متقدمًا  تعليميًا  توّجهًا  بوضوح  يبنّي  منهما  كاًل  اختيارهما ألن  قد مت 
يقوم على أساس اللعب الذي يبدو أنه يذهب بعيدًا في دعم التمثيل 
إلى  يسعى  )نان(  أّن  نرى  سوف  يتراجع.  أن  يلبث  ما  ثم  الصفي، 
تذهب  إساكس  وأن  مبمارسته،  يوصي  أن  دون  اإلّدعاء  قيمة  متجيد 
إلى حد تطوير أساس منطقي لربط اإلّدعاء بالتعلم، لكنها تفشل في 
الفرص  فراغ  من  نوعًا  ابتكرا  إنهما  القول  ميكن  ذلك  وإزاء  تنفيذه. 
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للدراما رمبا شّكلت  التربويني  توجيه دعم  الفجوة في  املفقودة. هذه 
سليد  بيتر  ومنحت  الصفي،  التمثيل  في  للتقدم  جدية  األكثر  العائق 

حتديه األكبر.

اجلزء األخير من الفصل سوف يعود إلى املنشورات الرئيسية األولى 
التي ُيفهُم منها أنها تؤّسس ملمارسة صفية درامية وفق نظرية تطّورية 
 Dramatic( عنوان  حتت   1948 العام  ُنِشرت  دراسة  ففي  للعب. 
Work with Children( بقلم )E.M. Langdon( أحد زمالء 
تلخيص  ثمة  لندن،  جلامعة  التابع  التعليم  معهد  في  إساكس  دكتور 
لنوع النشاط الدرامي الذي ُيتوقع أن تنخرط فيه كل فئة عمرية. على 
سبيل املثال، تبرز احملاوالت األولى جلذب االهتمام لالختالف بني 

"التظاهر/االدعاء" و"التمثيل" وبني "اللعب" و"املسرحية".

 اللعب كمجاز للممارسة الصفية 
املتقدمة

التعليم  بني  ترابط  إيجاد  في  رغبة  ميّثل  كان  »التقدميون«  تقاسمه  ما 
التعليمية  الروح  على  استحوذ  املصطلح  هذا  ومثل  »اللعب«،  و 
الفرنسي  للفيلسوف  )نسبة  الروسوية  الصورة  جذَب  اجلديدة: 
إلى  )نسبة  الداروينية  بالتوقعات  وارتبط  البريء،  للطفل  روسو( 
صغار  لدى  املِرح  السلوك  دراسات  من  املشتقة  للتطور  داروين( 
ودّل  الوجودية،  للفلسفة  إضافية جتريبية  معاني  احليوانات، وحمل 
للتعليم  بابًا  يفتح  أنه  واتضح  »استكشاف«،  و  »نشاط«  ضمنيًا على 
والتربية  اجلمالية  للتربية  مفهومًا  وقّدم  الطفل،  حول  يتمحور  الذي 
أوجَد  كوك  وكالدويل  جونسون  فنلي  لدى  املمارسة  وفي  البدنية، 

صالت مع املسرح.

اعتمدوا  الذين  التعليم  حقل  في  الرّواد  أولئك  )نان(  السير  وميّثل 
التقدمي«.  »للمذهب  »اللعب« إلبراز نسختهم اخلاصة  على مفهوم 
 Play,( 1968 العام  الواعدة  ويختار ريتشارد كورتني، في دراسته 
Drama and Thought(،1 )نان( َكُمْلِهٍم ملعلمي الدراما فيما بعد 

أمثال بيتر سليد، وإي. جي بيرتون، ويرى في حكمة )نان( »كلما 
كانت مساحة التقليد أغنى تطورت الفردية على نحو أفضل«، حافزًا 
اهتمام  إن  أقول  ذلك،  ومع  الصفية.  الدراما  على  الشرعية  إلضفاء 
هذا  مثل  وإن  عمليًا،  اهتمامًا  منه  أكثر  »مجازيًا«  كان  باللعب  )نان( 

االستخدام قاد نشاط الدراما إلى وضع لم يعد فيه التقدم ممكنًا.

ولعل العمل الرئيسي املنشور لهذا األستاذ األكثر متّيزًا في التعليم في 
 Education:( األولى  ومبادئه  معطياته  التعليم:  لندن، هو  جامعة 
Its Data and First Principles(2 الذي أصبح نصًا أساسيًا 

للمعلمني الطلبة خالل السنوات الثالثني الالحقة. وقد كّرس فصلنْي 
صلة  لها  مستمرة  بإحاالت  وأتى  -اللعب«،  و»طريق  »اللعب«  لـ 

باللعب عبر نصه.

عن  »اللعب«  نشاطات  إلى  الكتاب  في  املبكرة  )نان(  إحالة  وتنشأ 
حب  مدى  إلى  يشير  فهو  والطقوس«.  »الروتني  ألهمية  مناقشة 
Ring-a-( مثل  املرعية؛  القوافي  وتكرار  للروتني،  األطفال 

أساسية  تعتبر  واألغنية  للحركة  قافية  إنها   .)ring-of-Roses
والفسيولوجي  اإليقاعي  بحّسه  محكوم  فاملرء  استمراريتها،  في 
والكوني والفني. ويعطي )نان( موافقة ملعلمي فن تفسير اإليقاعات 
املوسيقية باحلركات اجلسمية، وهو ممارسة سوف أفحصها في الفصل 
السادس. بحيث ُتّكرس للرقص املوّحد واحلركة والتذوق املوسيقي. 
ويلّمح )نان( إلى الصلة بني الطقوس واملسرحيات العظيمة ويضيف 
"نحن ميكن، إذن، مبزيد من الثقة أن مننحها )الطقوس( مساحة أكبر 
االجتماعية  للعاطفة  تكثيف  كوسيلة  باستخدامها  الشباب  تعليم  في 

وتنقية لها".

ويبدأ قسم )نان( حول "اللعب" على النحو التالي: إن روح اللعب 
هي روح بعيدة املنال وغير محسوسة، وميكن إيجاد تأثيرها في زوايا 
"الروح":  هذه  تعريف  ويواصل  األقل".  على  توّقعه  ميكن  حياة 
"يتجّلى حضورها هناك في األنشطة التي تكون عالمتها اخلاصة هي 
وفي  اخلارجية".  وحوافزها  حلاجاتها  النسبي  واالستقالل  العفوية 
أن  )نان(  يرى  "اللعب"،  لظاهرة  بيولوجي  تفسير  إليجاد  محاولته 
متتلك   )surplus – energy theory( الفائضة"  "الطاقة  نظرية 
موضوعًا ثانويًا، ولكن ليس مكانًا غير جدير باألهمية. ومع ذلك، 
قناة  كونه  من  أكثر  للطاقة  كخالق  بـ"اللعب"  أكبر  بشكل  مهتم  فإنه 
للطاقة غير املرغوبة. وهو حريص لدرجة ميكنه فيها أن يوازن "نظرية 
»نظرية  مع  غروس"3  عند   )anticipation theory( احلدس 
التلخيص )recapitulation theory( لدى هول".4 ومن وجهة 
إعمااًل  »اللعب«  غروس  يرى  حيث  اآلخر،  أحدهما  يكّمل  نظره، 
للفكر وإشراكًا له، بينما يراه هول »وراثة حركية«. والرؤية األخيرة 
تدفع )نان( للتعليق العابر بأن ».... الرقص، فن تفسير اإليقاعات 
محل  يحّل  رمبا   )acting( والتمثيل  اجلسمية  باحلركات  املوسيقية 
بعض التمارين البدنية الرسمية في بعض املدارس، وهذه طريقة أكثر 
حتفيزًا "للحفاظ على اجلسم والسيطرة عليه ..." الحظ هذه املقدمة 
"للتمثيل" )acting( كواحد من أنشطة عدة محتملة تختص بالتربية 

البدنية.

في  ينّشط  أنه  "للعب"  احلاسمة  السمة  فإن  )نان(،  نظر  وجهة  من 
"األلعاب"  أن  ميّيز  وبينما  الذات".  "تأكيد  على  القدرة  الطفل 
فإن هدفها  القدرة،  تبرز هذه  أن  ما  إلى حد  و"الرياضات" تستطيع 
جذابة  وكأشكال  "االسترخاء"،  فكرة  مع  انسجامًا  أكثر  يكون 

"للهروب"، فإنها تفتقد إلى قوة احلافز واللعب اخليالي.

ويواصل )نان( مناقشة الصلة بني اللعب والعمل التي مييزها مفكرون 
الثامن  القرن  في  األملاني  والشاعر  واملسرحي  الفيلسوف  غرار  على 
عشر فريدريك شيللر.5 فاألرضية املشتركة بني االثنني هي ما يكون 
»ليس  ويواصل:  والفنية.  األخالقية  الناحية  من  جمياًل  العادة  في 
بالسباق  القدمي قد فازت  للفن  نباًل  حادثًا عابرًا أن اإلجنازات األكثر 
بالسباق  وليس  والصحية،  اإلنسانية  األوملبية  باأللعاب  اهتم  الذي 
الطريقة  على  الصراع  ميدان  في  املخيفة  الرياضات  يهوى  الذي 

الرومانية القدمية«.6

»ظاهرة  إنها  بالقول  الفائضة«  »الطاقة  نظرية  ذلك  بعد  )نان(  ويوّسع 
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مقومات  لتمتلك  فقط  وظيفية  كونها  من  احلرفة  يغّير  الذي  اللعب« 
مجرد  من  أكثر  إلى  حتّوال  والدرع،  الصواني،  »السالح  اجلمال: 
ما  أن  إلى  ويخلص  جميلنْي«.  أصبحا  فقد  درع،  مجرد  سالح، 
 – مبوادهم  »اللعب  التالميذ  إلى  بالنسبة  هو  املدارس  في  ُيكتسُب 

واجلمال سوف يظهر بالتأكيد«.

أهمية  يكتسب  الذي  اللعب  أوجه  أحد  لبحث  )نان(  ينتقل  اآلن 
االعتقاد«  »بناء  التمثيلي:  السلوك  حول  كتاب  إلى  بالنسبة  خاصة 
)make – believe(* الذي يشير إليه »كعنصر« في اللعب. )نان( 
رمبا  وهمية  تفسيرات  أي  على  البارد  املاء  من  زخات  فورًا  يصب 
الكثير  فهو يحذر: »...  االعتقاد.  بناء  قراؤه من مغزى  يكتسبها 
مما ُيعزى إلى قدرة الطفل على بناء االعتقاد رمبا ال يعود إلى قوة نقل 
اخليال وإمنا إلى اإلهمال والضعف املطبق في رؤية العالم من حوله 
كما هو في احلقيقة«.7 وهذا التذكير، الذي يضع )نان( بقوة ضمن 
التقليد األجنلو-ساكسوني التجريبي، باالختالف بني »العالم البارد 
برسمه  ُيتبِعه  واخليال«  التفكير  للهدف،  الوهمي  والعالم  للحقيقة 
في  »للكذب«،  الطفل  وميل  واخلبل  االعتقاد  بناء  بني  للقياسات 
حني يسّلم بأن مثل هذه القياسات يجب أن ال يتم الضغط عليها إلى 
حد بعيد«. وبإصدار هذه التحذيرات ضد أي موقف متطرف، يبدأ 
 )Froebelians( بتكوين موقف في مكان ما بني الفروبليني )نان(
)نسبة إلى املربي األملاني مؤسس أول روضة أطفال( التقليديني الذين 
–حسب )نان(– يشجعون بناء االعتقاد املجاني واملونتيسوريني )نسبة 

إلى ماريا مونتيسوري الطبيبة اإليطالية واملربية املعروفة بإصالحاتها 
في وسائل تعليم الصغار( الذين يعتبرون بناء االعتقاد عبثًا وشكاًل 

من أشكال الزيف.

وال يبدو أن )نان( يقّدر وظيفة بناء االعتقاد خارج نطاق الرؤية، ألن 
فبناء  بيئية.  نقائص  بسبب  هي  الطفل  لدى  املؤقتة  التعويض  وسائل 
خالل  لذاته  تأكيده  أن  لضمان  بيولوجية  وسيلة  »مجرد  هو  االعتقاد 
السيطرة  على  قدرته  عدم  بفعل  حُتبط  لن  للحياة  التكوينية  السنوات 
على  تنطبق  التي  الظروف  تلك  ألنشطته"،8  احلقيقية  الظروف  على 
دور  أداء  أن  يرى  وهو  الغائبة.  األشياء  بقدر  املالئمة«  غير  »احلقائق 
بناء االعتقاد يعتبر تطوريًا في ظل اإلحساس السلبي بأن أفكار الطفل 
ُتضطر إلى انسجام متزايد مع العالم اخلارجي«، وهو يكبر. ويبدو بعد 
ذلك أن أداء دور بناء االعتقاد، عندما لم تعد »األكاذيب« بحاجة إلى 
تعزيز النشاط، في طريقه إلى االختفاء من النطاق السلوكي للطفل. 
وعلى الرغم من ذلك، يرى )نان( أن سلطة صنع بناء االعتقاد تبقى 

ورمبا تظل تؤدي وظيفة أساسية في تأمني تطور العفوية«.

ويبدو أن )نان( يقبل أن أداء دور بناء االعتقاد ضروري وظيفيًا لتعلم 
الطفل االستكشافي، وأن »قوته« هي ما يبقى ما بعد مرحلة الطفولة. 
وأي آمال تدافع عن اللعب في وصف األحداث أو املرحلة الثانوية رمبا 
السير بيرسي )نان( ال بد أن يكون  النشاط من  متتلك دعمًا ألن ذلك 
التالية  القليلة  الصفحات  يقضي  فهو  »سلطة«،  كلمة  بفعل  أحبِط  قد 

من ورشة في الدراما مبشاركة معلمات رياض أطفال من اجلليل واملثلث.
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ليوضح أن بناء االعتقاد سُيترك خلفنا. )رمبا يفكر املرء في أن كالدويل 
كوك الذي يعلم في كامبريج والسيدة هارييت وولر )فنلي-جونسون 
ملمارستهما  الدعم  انعدام  جراء  أحبِطا  قد  أنهما  بد  ال  الزواج(  قبل 
املختارة من هذا العمل املنشور العام 1920. ولعلها »السلطة« وليس 
إلى  بالنسبة  كذلك  )نان(،  إلى  وبالنسبة  ُيستخدم.  ما  بذاته  النشاط 
البروفسور آدامز، زميل )نان( ورئيس جامعة لندن للشؤون التعليمية، 
فإن املثل األبرز يكمن في احلركة الكشفية التي يصفها )نان( بأنها »بناء 
اعتقاد )make – believe( صاٍف«: »حيث الزي الكشفي الرائع، 
له  آثاره، كل ما  اقتفاء  السرية،  الطوطم، إشاراته  أو  حيوان احلراسة 
صلة بعالم احلقائق وأفكار تتعارض بشكل غريب مع احلقيقة املضجرة 
ما يكون  )نان(، غالبًا  الكشاف، حسب  يتعلمه  املدنية«. وما  للحياة 
املدرسة«. ذلك ألنه  في  املعلمني  يكتسبه من  قيمة من أي شيء  أكثر 

ينتزع حماسًا روحيًا وعقليًا من جو بناء االعتقاد«.

وبالعودة اآلن إلى استخدام مصطلح »اللعب«، يرى )نان( أن ممارسة 
»للقوة«  الباقية  عناصرها  بفعل  املدرسة  في  ُتستبعد  االعتقاد  بناء 
و»اجلو«. فبناء االعتقاد يجب أن يكون مفهومًا ضمنًا، ويحرر الطاقة 

الفكرية دون أن يتسبب باإلرباك. ويقترح )نان(:

».... إن دراسات التلميذ يجب أن ُتشّكل لتساعده كي يكون في 
اخليال وفي احلدس، ويكون مشاركًا في مراحل اجلهد اإلنساني التي 
تاريخه وجغرافيته يجب أن  للمدنية عمومًا.  بالنسبة  لها مغزى كبير 
الواسع( واالقتصاد. علومه  )باملعنى  السياسة  إلى  كبير  بشكل  ينظرا 

يجب أن جتعله رفيق عمل مع رجال على غرار باستيور...«.9

الشاملة، كما يتضح في  للهوية  املفهوم  التقط هذا  )نان( قد  أن  يبدو 
التلميذ  النخراط  كأساس  كوك،  وكالدويل  فنلي-جونسون  عمل 
النقيض منهما،  أنه، على  يبعث على احلزن  التعلم. ومما  في عملية 
يرى األمر قويًا مبا يكفي – دون ربط التالميذ فعليًا بنوع من السلوك 
على  يقتصر  أن  يجب  »تشريع«  أي  )نان(  إلى  فبالنسبة  التمثيلي. 

املوقف من العقل.

 )The Play – Way( اللعب«   – »طريق  بعنوان  قادم  فصل  وفي 
في التعليم، وهو عنوان يعترف هو بأنه استعاره من كالدويل كوك، 
مثااًل  ويعطي  االعتقاد.  بناء  "سلطة"  حول  بالتفصيل  (نان)  يتوسع 
املعلن  الشيء  أن  طاملا  العلوم:  لتعليم  املشجع"  "األسلوب  على 
أصلي  محقق  موقع  في  املستطاع  قدر  الطالب  وضع  هو  لألسلوب 
يكافح من أجل املعرفة كما يكافح رجل العلم، فهو إذن بوضوح من 
بأن  الفصل األخير، يزعم  املبدأ أسلوب لعب. وعند وصوله  حيث 
الهدف من تعليم العلوم يجب أن يتمثل في:10 جعل تالميذنا يشعرون 
قدر املستطاع مبا يجب أن يكون داخل جلد رجل العلم، والنظر من 
خالل عينْيه، إضافة إلى استخدام وسائله، وعدم جتربة بعض أعماله 

فحسب، بل أيضًا بعض إحساسه مبغامرته الفكرية املفِرحة.

هذه املالحظة لتعريف الطالب مبغامرة فكرية مفرحة ألحد اخلبراء لها 
فنلي-جونسون وتسبق عمل دوروثي هيثكوت  صدى عند هارييت 

الالحق.

وعليه، فإن أخذ دور ضمني أو مجازي يتيح إلى )نان( احلديث عن 
التعليم األعلى منزلة. فهو يرى إمكانية تطبيق مفهوم  نوع معني من 
الشاب  »ليناسب  يتكيف  تعليم  وهو  املهني،  التعليم  على  »اللعب« 
أو الشابة ألداء دور محدد في املسرحية العظمى للحياة«. فبداًل من 
املنهاج، يكون اخليال اآلن  التطواف بشكل واسع حول موضوعات 
»مرّكزًا على حبكة مختارة«. ولعل استخدام )نان( للتخّيل املسرحي 
هنا، وفي مختلف أنحاء الكتاب، هو بالفعل مثال آخر على احلفاظ 
النشاط.  ذلك  إلى  اللجوء  دون  املستمر  االعتقاد«  »بناء  مجاز  على 
بتفاصيل  مفاهيم  لطي  يأتي  االهتمام  في:  بوضوح  ازدواجيته  وتبرز 
الطالب  يسبق  عندما  فقط  حاضرًا  االعتقاد  بناء  وجعل  ما،  واقع 

ظهوره في املشهد باستدعاء صوته«.

 »اللعب« كجزء من ممارسة صفية

عرض  اآلن  نحاول  سوف  )نان(،  بيرسي  السير  من  العكس  على 
ذلك  من  باألحرى  أو  الطفل،  نفسية  من  املستوحاة  للمبادئ  إيجاز 
الذي  الفرويدية،  بالنظرية  املتأثر  الطفل  بسيكولوجية  اخلاص  الفرع 
اعترف بأن بناء اعتقاد الطفل ميلك طاقة تعلمية، وبدا أنه يدافع عن 
أداء بناء االعتقاد كجزٍء من حياة الطفل املدرسية. فالكتابات الواعدة 

لسوزان إساكس سوف يتم فحصها حتى هذه النهاية.

بناء  أداء  بأنشطة  اهتمامًا  فرويد  قبل  ما  السيكولوجية  أظهرت  وقد 
نشر   1896 العام  ففي  للدراما.  الفني  بالشكل  وارتباطاتها  االعتقاد 
Studies of Child- )جيمس سلي كتابه »دراسات عن الطفولة« 

بينما  ذاتي  تركيز  مع  مشتركًا  حضور  غياَب  يرى  فهو   hood(.11

ومّيز  بالكامل«.  »الفن  عن  الطفل  لعب  األساسيان  العامالن  يفصل 
جوزيف لي )1915(، وهو أخصائي نفسي أميركي، أهمية ما سّماه 
في  تتمثل  الطفل(  )أي  غريزته   ... التعلم:  في  الشخصية«  »متثيل 
والعمل  الدراسة  قلب موضوع  إلى  بقفزة خجولة  ليدخل  الكل  فهم 

من اخلارج«.12

يحمل  الذي  )نان(  بيرسي  السير  عمل  نشر  من  سنوات  بضع  وبعد 
)فيرهيرست  إساكس13  السيدة  بدأت   ،1920 بالتطور  واعدة  بذورًا 
 The Malting( مشروعها طويل األمد مبراقبة طفل في )قبل الزواج
معهد  يخضع  مرة  وألول  كامبريدج.14  في   )House School
»متقدم« للمراقبة »العلمية«،15 وتضمنت مالحظاتها املنشورة أعداد 
التطورية لنشاط  النتائج  النظرية عن  األطفال في األداء واستنتاجاتها 

األداء، مبا في ذلك نشاط األداء »املتخَيّل«.

القرن  عشرينيات  في  إساكس  أصبحت  وديوي،  فروبل  من  وبتأثير 
مالتينغ(  مدرسة  زار  )الذي  النظرية  بياجيه  بأعمال  مهتمة  املاضي 
في  املنطقي  بالتطور  اخلاص  بياجيه  موقف  عارضت  وقد  وفرويد. 
الطفل عن طريق اإلشارة إلى أن قدرات الطفل الذهنية مختلفة، وتبلغ 
لألصوليني  وبّينت  العفوي.  اللعب  خالل  من  نسبيًا  أعلى  مستوى 
الفرويديني أن اللعب كان وسيلة للعيش وفهم احلياة، وليس ببساطة 
»جتسيدًا للتخّيل املتغّير لدوافع الالوعي اجلنسية«. فالتحليل النفسي 
مع ذلك أّثر على الطريقة التي شاهدت من خاللها سلوك األطفال بعد 
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ذلك بسنوات )1933( في التطور االجتماعي لدى األطفال الصغار.

إن تسجيل إساكس ودراستها ألداء الطفل املسرحي منح موافقة رسمية 
موثوقة على إدخال »زوايا اللعب إلى غرفة صف الطفل. وعليه، فقد 
اسُتبِدل الكثير من األغاني اجلامدة التي تتطلب حفظًا ومراعاة للقوافي 
بأنشطة حرة تخص الطفل أكثر مما تخص املعلم. ولسوء احلظ، فإن 
مدرستها.  خارج  ُتعّمم  لم  جتريبية  مبدرسة  رئيسية  كمدّرسة  جتربتها 
كما لم تستِفد مجموعة الفئة العمرية األكبر التي تلّقت تعليمها على 
إساكس مفهومًا  إساكس. وبعد ذلك، وّفرت  يد هارييت من عمل 
لربط النشاط الدرامي بالتعلم أمكن تطبيقه على األطفال األكبر سنًا.

 تصنيف إساكس لسلوك بناء االعتقاد

ظرفيًا،  يكون  األول  لوظائفه.  وفقًا  »التخّيلي«  اللعب  تقّسم  هي 
عندما يتحّول بناء االعتقاد لرمبا في أية حلظة إلى حتقيق جاد ويعرض 
مناسبات عدة لتعزيز املهارة. الثاني يكون إراديًا، مصدر »تشكيل 
أظهر  كالين:  مالني  لعمل  احترامها  إساكس  وُتبدي  الرمز«. 
لألداء  كالين  طريقة  حسب  الصغار،  لألطفال  النفسي  التحليل 
واملاء  واألضواء  والنيران  واحملركات  املوتورات  أن  املسرحي، 
والطني واحليوانات لها معنى رمزي عميق لديهم ومتجّذر في اخليال 

الطفولي«.

حقيقية  بأشياء  بأنفسهم  االهتمام  على  »قدرتهم  أن  إساكس  وتفّسر 
يستطيع  اللعب  هذا  مثل  وفي  نسبي«.  شأن  هي  حقيقية  وأحداث 
اإلحساس  »إزالة  وبالتالي  الداخلية،  نزاعاتهم  يحلوا  أن  األطفال 
بالذنب والقلق«. وتواصل: »مثل هذا التقليص للتوتر الداخلي من 
على  يسيطر  أن  الطفل  على  السهل  من  يجعل  درامي  عرض  خالل 

سلوكه احلقيقي والقبول بحدود العالم احلقيقي«.

مجال  في  فتوجد  إساكس  عند  املسرحي  لألداء  الثالثة  الوظيفة  أما 
القدرة  »إن  افتراضية. وتكتب بشكل فصيح:  إنها وظيفة  اإلدراك: 
على استحضار املاضي في اللعب التخّيلي تبدو لي مرتبطة جدًا بنمو 
النتائج  بناءة، وتطوير  املستقبل ضمن فرضية  القدرة على استحضار 
أن ترضي بشكل جيد أي  بطريقة ميكن  )إذا(«. وتستمر  الناشئة عن 
فإن  هذا،  االعتقاد  بناء  »وفي  البريشتي:  املسرح  في  اغتراب  نظرية 
القائم  الوضع  املعاني من  انعتاق  باخلطوات األولى نحو  يقوم  الطفل 
حاليًا، الذي يضع فرضيات ممكنة ووعيًا بـ )ما إذا(«. وترى إساكس 
االنفصال عن خصوصية  بناء«، عملية  االعتقاد فعل »خيال  بناء  في 
الواقع احملدد للعودة إلى مصطلحات فنلي-جونسون لفهم »مالءمة 

األشياء«.

كما  املسرح  مقومات  هي  هذه  النظريني،  من  العديد  إلى  وبالنسبة 
دون  أدوار  لتفعيل  هناك  مكان  ال   ...« ولشاير:  بروس  يصوغها 
وجهة  لتوكيد  تكفي  رمبا  االقتباسات  هذه  وتعميم...«.16  متثيل 
نظري بأن اللغة التي تصوغ بها إساكس )1930( أهدافًا سيكولوجية 
ترتبط بلعب تخّيلي تستبق تصّور جتربة املسرح التي تبناها العديد من 
الثاني من القرن املاضي.17 واعتقد أن إساكس  النظريني في النصف 

أن  ميكن  الذي  املسرحي  الطفل  ألداء  مالئمة  لغة  عن  كشفت  قد 
يحتضن في الوقت نفسه معنى املسرح. كان ثمة فرصة لصوغ قاعدة 

عامة لكال النشاطني.

وتبحث سوزان إساكس عن مفردات نظرية من شأنها أن تصف بدقة 
األهداف املختلفة »لألداء املسرحي اخليالي« لدى األطفال الصغار، 
الذي يحّث بشكل إجمالي على »االستفسار«، و«يطور مهارات«، 
»التفكير  أجل  من  قاعدة  ويخلق  الداخلي«،  »التوتر  من  ويقلص 
اإلعالم  وسائل  في  كثيرًا  تظهر  لم  إساكس  أن  ومع  االفتراضي«.18 
املطبوعة لدعم الدراما في املدارس،19 ووضع إطار مختصر ميكن من 
خالله بحث »اللعب التخّيلي«، إال أنها تزود ضمنيًا املعلمني املهتمني 

بالنشاط الدرامي في غرفة الصف بأساس منطقي لتبنيه كأسلوب.

وفي احلقيقة كانت إساكس »السلطة« التي استندت إليها جلنة الدراما 
واملسرح الفرعية للمجلس الوطني حتت سن الرابعة عشرة العام 1947 
لكتابة مقدمة لنشرتها بتوصية من جانب أحد أعضائها، السيدة إي. 

إم. النغدون.20 وتبدو مقدمة إساكس كرمية في دعمها:

لقد قرأُت كتّيب السيدة النغدون باهتمام وسرور كبيرين. إنه لتقدير 
رائع ملا ميكن ويجب أن نفعله في عمل درامي مع أطفال بني اخلامسة 
املقترح  واملتنوع  الغني  التكنيك  ولعل  العمر.  من  عشرة  والرابعة 
الطبيعية  األطفال  مواهب  لتطوير  املالئم  أساسه  أعِطَي  قد  للمعلم 
والدرامية بأعمار متعاقبة. السيدة النغدون تأخذ على عاتقها املسألة 
مباذا؟  املتعلقة  الدقيقة  بالتفاصيل  وانتهاء  العامة  باملبادئ  بِدءًا  برمتها 

وكيف؟ وملاذا؟ ... .

لدينا هنا عاملة نفسية متنح دعمها للدراما كشيء »ميكن ويجب عمله«. 
)احلقيقة أن املقدمة أعاله للكتاب هي الشاهد األول ]ورمبا األخير؟[ 
دعمًا  لتمنح  تظهر  التعليمي  النفس  علم  عالم  في  مرموقة  لشخصية 
كنشاط  باملوافقة  حتظى  أن  يجب  فالدراما  درامي(.  تعليمي  لنص 
مدرسي مالئم وبعدد معقول من األسطر في مسرحة الطفل. وما هو 
أنه  بالنسبة إلى تأكيد ممارسة الدراما الصفية بشكل واضح يبدو  مهم 
السير بيرسي  الدائرة  يتبناه زميل إساكس ورئيس  يلغي املوقف الذي 
ُينظر  اآلن  التقدمي.  للتعليم  كمجاز  اللعب  استخدم  الذي  )نان(، 
بوضوح إلى »املواهب الدرامية الطبيعية« على اعتبار أنها توفر »قاعدة 

مالئمة« للعمل الدرامي.

»املواهب  وقوة  بوجود  تعترف  بينما  إساكس،  أن  رأينا  ذلك،  ومع 
الطبيعية«، تفشل في اإلفادة من تلك »املواهب« في توجيه  الدرامية 
املنهاج، وفي توجيه التالميذ األكبر سنًا أو حتى في توجيه املسرح. 
الشخصية  الذي جعل هذه  السبب  التأمل حول  يستدعي  يبقى شيء 
كوسيلة  الدراما  دعم  من  يكفي،  مبا  ليس  لكن  جدًا،  قريبة  الريادية 
للتطور الفكري والعاطفي. رمبا يعود ذلك إلى موقفها اخلاص كعاملة 
ما  العقلي،  القياس  أنظمة  عليه  تهيمن  حقل  في  أنثى  تعليمية  نفس 
منعها من استكشاف مزيد من تأثير نظرياتها بشأن أداء الطفل املسرحي 
النفسي  بالتحليل  اخلاص  اهتمامها  يكون  ورمبا  املنهاج.  ابتكار  على 
قد أخذها إلى جوانب عالجية أخرى لألداء املسرحي، أو رمبا يكون 
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االرتباك املتنامي حول هوية الدراما كنشاط مدرسي قد جعلها تعدل 
عن املشاركة في التجريب الفعال. ولعل بعض اخليوط التي ساهمت 
بهذه الفوضى سيتم التحقيق بشأنها في فصول الحقة في هذا القسم 

من الكتاب.

 العمل الدرامي مع األطفال
نشرة إي. إم. النغدون )1948(

هذه هي النشرة األولى في إجنلترا برعاية جلنة مدفوعة بالرغبة لنشر 
منوذج تطوري له عالقة بالنشاط الدرامي لألطفال في املدرسة. وكما 
أشار رئيس املجلس الوطني ملن هم حتت سن الرابعة عشرة: »كانت 
ثمة ضرورة قصوى لصياغة حاجات األطفال للدراما، ولو بإيجاز، 
أن  ويبدو  متعّددة«.  تطور  مبراحل  اخلاصة  بطبيعتهم  عالقة  له  فيما 
النغدون:  للسيدة  اللجنة  دعوة  وراء  االفتراضات  من  عددًا  هناك 
ذلك النشاط الدرامي أصبح ُينظر إليه كجزء من منهاج مدارس غير 
لذلك  ضروريًا  كان  املوثوق  الدليل  من  النوع  هذا  ومثل  مختارة، 
السبب  ولهذا  عمرية.  مجموعة  لكل  املناسبة  الدراما  من  النوع 
سبع  إلى  خمس  »من  عمرية  فئات  ثالث  إلى  النغدون  كتاب  ُقّسم 
سنوات«، »من سبع إلى إحدى عشرة سنة«، »و «من إحدى عشرة 
إلى اثنتي عشرة سنة«. ومن ثم قرار اللجنة لدعوة عاملة نفس تعليمية 

لتكتب املقدمة.

اللعب  إلى  ننظر  أواًل  »دعونا  النغدون،  للسيدة  األولى  اجلملة  من 
نفسه«، ميكن أن يستنتج املرء أن تقديرها املتطور للدراما املدرسية كان 
تصنيف  تدعم  أنها  يبدو  احلقيقة،  وفي  للطفل.  اللعب  في  متجّذرًا 
إساكس عن طريق التأكيد على أن اللعب لألطفال الصغار هو حول 
»جعل املعرفة غير التامة خاصة بهم فعاًل« وحل العواطف املتشابكة. 
»العالج  وفئات  إساكس  »استفسار«  تتبّنى  أنها  يبدو  ذلك،  وفي 
النفسي«.21 وهي ترى هذه الوظائف وهي تنعكس بنوعني من األداء 
التخّيلي«،  و«اللعب  الواقعي«  بـ«اللعب  تصنفه  الذي  الدرامي، 
والسابق عادة ما يتطلب قدرًا من الواقعية التمثيلية تصّور بيئات وأناسًا 
مألوفني، أما األخير فيعرض فرصة »للهرب من العالم احلقيقي«. وال 
يبدو أن السيدة النغدون تقصد أي اختالف فيما يختص بهذه األنواع 
مرن  نفسه  اللعب   ...« أن  على  توافق  فهي  للمضمون،  املعارضة 
أن جميع احملاوالت لوضعه في تصنيفات منفصلة  ومتنوع، بحيث 

ال بد أنها زائفة إلى حد ما«.

أيضًا  تعزز  بالفعل«  بهم  خاصة  املعرفة  »جعل  تقول  التي  والعبارة 
للتعبير  اقُتِرحت في وقت مبكر كميزة  التي  املعرفة  مالحظة »ملكية« 
كتابها،  في  املبكر  التركيز  وهذا  فنلي-جونسون.  لدى  املسرحي 
على أي حال، حتّول ليصبح نوعًا من التضليل. ومالحظة النغدون 
ليست تفسيرًا لكيفية استخدام أطفال املدرسة للدراما لربطها بجوانب 
العالج  التعامل مع أوجه  املعلمني من أجل  لتوجيه  املنهاج، وليست 
النفسي لألداء الدرامي. فالهدف من »االستفسار« املرفق من جانب 
بها  معترف  كسمة  يظل  بينما  االعتقاد،  بناء   - لعب  خللق  إساكس 
التغلب  أحيانًا في خلفية نص النغدون، قد مت جتاوزه )أو باألحرى 

عليه( من جانب أمور أخرى، وبخاصة شكل املسرح.

املسرحي  لألداء  محددة  كسمات  تراه  ما  بوصف  وبالشروع 
تبدو  سنوات،   7-5 العمرية  للفئة  و«التقليدي«  »الواقعي« 
الطبيعي«،  »اللعب  تفحص  أنها  زعمها  إلى  بالنظر  النغدون، 
مستعدة جدًا لإلشارة إلى نواقص واضحة. فمالحظاتها فيما يتعلق 
البدايات والنهايات  بهشاشة احلبكة املسرحية املفهومة، وغموض 
وعدم مصداقية االلتزام ناشئة بوضوح عن موقف مسرحي يشترك 
فيه بالطبع كل من فنلي-جونسون وكالدويل كوك اللذين يعمالن 

مع تالميذ أكبر سنًا.

هو  تفكيرهم  محور  قراء  تخاطب  النغدون  السيدة  أن  أيضًا  ويبدو 
املسرح، وال بد من ضمان تسامحهم إزاء اللعب احلر. وهي تنصح 
بأن هذا النشاط يحتاج إلى »مراقبة« أكثر من حاجته إلى »التوجيه«. 
بديل  إلى  يحتاجون  إمنا  سنوات  سبع  بسن  األطفال  حتى  أنه  وتؤكد 
ملواصلة العمل بشكل متزامن مع »اللعب«. وفي الصفحة الرابعة من 
بسن  لألطفال  مسرحيات  التالية:  الترويسة  النغدون  ُتدخل  نصها، 
منّثل«.  »نحن  تصبح  اعتقاد«  بناء  »نحن  سنوات.  سبع  إلى  خمس 
وتواصل: »في مرحلة ما يبدأ األطفال بالتمتع بعمل درامي من النوع 
مسرحي  تعبير  إلى  احملددة«  »األنواع  تقّسم  وهي  حتديدًا«.  األكثر 
مدارس  في  رأينا،  كما  شائع،  نوع  )وهو  املرعية  للقوافي  ارجتالي 
أطفالنا منذ بداية هذا القرن( ومسرحيات من إنتاج األطفال أنفسهم. 
وتضيف: »في هذا الوقت ال حاجة ملسرح، واألفضل أن يكون هناك 
)يفعلوا  أن  أحيانًا  يريدون  األطفال  لكن  املشاهدين،  من  قليل  عدد 
أشياء ليشاهدها باقي تالميذ املدرسة( سواء في اجتماعات املدرسة، 

أو في حفلة عيد امليالد«.

5-7 سنوات سوف يجّربون  وبناء على ذلك، فإن األطفال في سن 
ثالثة أنواع من الدراما الصفية: »فعل اإليقاعات« التقليدي، »لعب 
االختالف  إنه  األطفال«.  صنع  من  و«لعب  االعتقاد«،  بناء  – ركن 
هذه  اهتمام  محور  يعتبر  الذي  األخيرين،  االثننْي  بني  املفهوم  في 
لكن  ارجتالية،  وأحاديث  أفعال  من  يتكونان  وكالهما  الدراسة. 
اعتقاد«،  »بناء  النشاط  من  نوع  يوجد  حيثما  أنه  على  تصّر  النغدون 
أنه ميكنها  مع  االختالف،  تفسير  »ميّثل«. وهي ال حتاول  اآلخر  فإن 
أن تفترض أن قراءها سيعرفون ما قصدته. فالفرق ال يبدو، بشكل 
بصدد  أنها  واحلقيقة  املراَقبة.  السلوكيات  في  يكمن  أنه  أساسي، 
تخفيف اآلالم لدى هذه املجموعة بهذه السن، وتغيرات في التعبير 
أنها ترى  لو  املثال، كما  للخطاب، على سبيل  املتكَلّف  التباطؤ  مثل 
الفائدة مع أطفال صغار يحتفظون قدر اإلمكان مبيزات أفعال تنتمي 
إلى لعبة »بناء االعتقاد«. فالفارق األساسي، إذن، يبدو أنه يكمن في 
نقلة ذات عالقة باملفهوم ُتفهم، ضمنًا على األقل، من جانب الطالب 
واملعلم منذ التكّون وحتى املنتج، ومن »أداء« نشاط بشكل افتراضي 

غير قابل للتكرار إلى »أداء«22 شيء مكّرر ومحّسن.

وال تستخدم النغدون، نفسها، مصطلحْي »تكّون« و»املنتج«، لكنها 
تطّبق مثل هذا االختالف في استخداماتها القواعدية، ففي التحّدث 
»دعنا  تقول:  فعاًل  يتطلب  مسرحي  طفل  بأداء  عالقة  له  نشاط  عن 
نّدعي«، وهي تأخذ صيغة االسم عندما تشير إلى بديل »دعنا نّدعي« 

كـ »لعب«.
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يتطلبه  ما  بقدر  السلوك  في  تغيرًا  بالضرورة  يتطلب  أن هذا ال  ويبدو 
)استخدام  أو  »املنتج«  تقاسم  تتضمن  التي  املسؤولية،  في  تغير  من 
يكونوا زمالء صف،  أن  آخرين ميكن  إلى  اللعب«  »إعطاء  جملتها( 
لسياق  »ميثل«  مصطلح  النغدون  السيدة  وتستخدم  املدرسة.  إلى  أو 
بناءاالعتقاد الذي يتم فيه عمل شيء ما رمبا ُيعاد، ُيشكل من جديد، 

ُيرّتب، وُيقّدم للمشاهدين بقوة.

وتوصي النغدون بطرق لطمأنة التالميذ بدءًا من التكّون وحتى النتاج 
منوذجية  ملجموعة  قويًا  أداء  يبدو  وما  استعدادهم.  مدى  إلى  استنادًا 
من الصغار، )على نحو افتراضي، كما هو احلال بالنسبة إلى سوزان 
سبيل  على  بالفعل(  ذلك  تقول  ال  أنها  مع  الصف  خارج  إساكس، 
املثال، رمبا يتبلور »أحيانًا ... ليتخذ شكل لعب تخطيطي ويتطلب 
في النهاية حضورًا، كما هو احلال مثاًل، في مسرحية هندي أحمر، 
تتضمن  مسرحية  سنًا،  أصغر  أطفال  حالة  في  أو  خاصة  مسرحية 

حكاية أسطورية«. ولعل املستوى البسيط للواجهة »العامة« ملثل هذا 
النوع من القيام بأداء غير رسمي ميكن تلخيصه بدقة: »هم ال مينحون 
لسلوك  هجني  شكل   – هناك«  املشاهدين  مع  )ينهونه(  ما  بقدر  لعبًا 
الفعل،  أنه  متثيلي يدمج »بناء االعتقاد« و »متثيل« النغدون، كما لو 

في حني يوحي ظاهريًا بأنه مينح اهتمامًا لالسم.

في  إساكس  سوزان  لدى  التعبير  طريقة  كثب  عن  النغدون  وتتبع 
وصف مجموعة من صغار السن وهم يؤدون دورًا، لكن في الوقت 
يتيح  األداء  أن مثل هذا  تعزيز مالحظة  إلى  فيه إساكس  الذي تسعى 
للتالميذ اكتساب معرفة أوسع، يكون جل اهتمام النغدون في كيف 
ميكن أن يصبح مادة ملسرحية. وكما اقترحت، فإن كلتا احملاِضرتنْي 
فنلي-جونسون.  فعلت  كما  املادة  »استفسار«  قوة  ممارسة  في  تفشل 
وتزعم النغدون أن هذا هو العمر الذي يكتشف فيه األطفال بأنفسهم 
مرة  يصبح  أن  ميكن  الدرامي  »وأداؤهم  التكنيك:  لبعض  احلاجة 

من ورشة إحياء الدمى مع معلمني من قلقيلية.
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واحدة وفي الوقت نفسه جتربة إبداعية وتعبيرًا عن حاجاتهم العاطفية 
ومتنّفسًا يرضي طاقاتهم النقدية«. وهذه »الطاقات النقدية« بالطبع ال 
قدرة  هي  بل  إساكس،  عند  »االستفسار«  أو  الفكري  بالتطور  ترتبط 
األطفال  يكتبها  التي  للمسرحيات  وحتى  الدرامي،  للشكل  نقدية 
على وجه اخلصوص. وفي كتابات األطفال األصغر سنًا، تقترح أن 
يتم إبطال الشكل الهجني إلنهاء األداء املسرحي مع املشاهدين هناك 
عن طريق احلس باملسؤولية جتاه »حقوق املشاهدين« – ويصبح البعد 
االجتماعية  القيمة  إن  القول  وتواصل  بوضوح.  مبنيًا  للنتاج  »العام« 
االجتماعية  »القيمة  لآلخرين:  اللعب  في  يتجزأ  ال  جزءًا  تصبح 
للتجربة تكمن في االلتزام برابطة االحتاد والعطاء واملشاركة والشعور 

باملشاركة اجلماعية لتحقيق هدف مشترك«.

وترى النغدون في التدريب على أداء الدور جزءًا منتظمًا من احلياة 
مشكلة  في  للنظر  يقودها  االلتزام  هذا  ومثل  للصغار.  املدرسية 
مزعجة للمسرح الغربي أصبحت، كما سنرى، ذات اهتمام مركزي 
عن  للمدافعني  خاص  اهتمام  وذات  للهواة،  املسرحية  للحركة 
الدراما. والسؤال الدائم املطروح على كل مستويات املسرح )ُوضع 
ببساطة(: هل يشعر املمثلون أمام املشاهدين بحس »حقيقي« أم أنهم 
على  مجبرة  أنها  النغدون  تشعر  حملاكاته؟23  براعتهم  يستخدمون 
ُيتوقع من تالميذ املدرسة الصغار »للتمثيل بحس  بحث املدى الذي 
وتقترح  )متعصبة(.  دوغماتية  تبدو  أن  عن  متتنع  أنها  مع  حقيقي«، 
باألدوار  »يشعرون«  األطفال  أن  صحيحًا  »يبدو  جتريبي:  بشكل 
تواصل  لكنها  حقيقية«،  بعاطفة  ميثلون  وأحيانًا  منهم،  املطلوبة 
جتربتهم  ألن  »لكن،  باملسرح:  معرفتها  من  تدنو  وهي  أكبر  بتأكيد 
حقيقية«.  شخصية  يخلقون  ال  فإنهم  محدودة،  والعاطفة  باحلياة 
لكن  متثيلهم،  لدى  للناس  شديدة  مراقبة  يظهرون  »رمبا  وتضيف: 
تصوير الشخصية الصحيح ال بد وأن ينتظر التطور الشامل لسنوات 
في  كقمة  إليه  ُينظر  للمشاهدين  األداء  كان  إذا  وعليه،  الحقة«. 
أن  يجب  كان  الصحيح«  »التشخيص  فإن  عندئذ  التطوري،  اإلجناز 
ُيعتبر القمة النهائية. وسوف يصبح »تصوير الشخصية« سمة محددة 

للتمثيل املتطور في معظم األدبيات التعليمية حول الدراما املدرسية، 
وتلك طريقة في متييز متثيل األطفال عن متثيل البالغني كانت تستخدم 

عامل »التشخيص« هذا.

يجب أخذ التالميذ في مدرسة للصغار عبر السلسلة الكاملة لتجارب 
الصف  غرفة  في  ألنفسهم«  املكرر  غير  »اللعب  من  املشاهدين، 
احلميمة، وحتى »إنهائه مع املشاهدين«، ومن النتاجات غير الرسمية 
عازمة،  ليست  وهي  البالغني.  تسلية  أجل  من  املكّررة  الرسمية  إلى 
من  أصغر  ُنسخ  إلى  الصغار  التالميذ  حتويل  على  حال،  أي  على 
املمثلني غير احملترفني. وحتى مع مجموعة من أطفال بسن 14-11 
حتتاج إلى مجهودات كبيرة لالحتفاظ ببعض السمات االرجتالية لألداء 
الدرامي، وبخاصة عندما تكون هناك حاجة لها صلة بانعدام النضج 
وصعوبات التعلم،24 أو رغبة بـ »دعنا نذهب« ... إلخ. هي متحمسة 
إرضاء للتجربة املتضادة ملذهبنْي جديدْين نسبيًا. ففي التعليم، تؤكد 
احلكمة املكتسبة أن »تربية العواطف« كانت مهمة بقدر »تربية العقل«، 
)هي حتيل قراءها إلى املظهر الرسمي لهيربرت ريد(25 في املسرح )هي 
تشير إلى املايسترو الروسي قسطنطني ستانسالفسكي(،26 فاالرجتالية 
أصبحت الدرب احلديث لتصوير الشخصية في العمق. لقد كان اجلو 
ناضجًا لكل من حرية التعبير وتعّلم حرفة. وبالنسبة إلى طفل ثانوي، 

تريد هي من املعلمني أن يأخذوا باعتبارهم جبهة واسعة:

أال  الدرامي؟  واألداء  العفوي  لالرجتال  مكان  أحيانًا  يوجد  أال 
يساعد البالغ أحيانًا األطفال ليطّوروا نسختهم األولى غير املراَقبة 
دور  إنتاج  أو  بالقراءة  األطفال  يتمتع  أال  أفضل؟  بشكل  للعب 
أم  البالغ  الشخص  أم  أكانوا هم  مسرحي من حقل األدب؛ سواء 
كالهما معًا منفذين لإلنتاج؟ وخالل سلسلة من التجارب املسرحية 
املختارة جيدًا، أال ينمو تذوق األطفال للدراما كفن؟ إنه صحيح 
الدرامي،  العمل  من  عدة  ألنواع  مساحة  هناك  إن  القول  بالتأكيد 
املجموعة  في  العمل  من  عدة  ألنواع  حاجة  ثمة  يكون  ما  وغالبًا 

العمرية نفسها.

 استنتاجات

بناء االعتقاد مجرد تعويض مؤقت حلس غير دقيق بالواقعية  بينما رأى السير بيرسي نان )1920(، بشكل محبِط من وجهة نظرنا، أن لعَب 
في الطفل الصغير، فإن رؤيته التعليمية كمشروع شبيه باحلركة الكشفية ميكن أن تستجيب ملجموعة قواعد متَفق عليها، وعليه فإن تبني روح 
بناء االعتقاد يستبق مفهوم دوروثي هيثكوت الالحق حول »عباءة اخلبير«. وعلى النقيض، رأت سوزان إساكس )1930( نشاط اللعب نفسه 
كعنصر مساعد للتطور اإلدراكي، لكنها فشلت في رؤية تأثيرات نظريتها على املمارسة الصفية. وعلى الرغم من ذلك، فقد منحت تقديرًا 

لفكرة أن الدراما في الصف كان ُينظر إليها بأنها مشتقة من لعب الطفل.

5-14 سنة،  بعمر  الدراما ألطفال  تطوير  أمكن  العملية كيف  باملمارسة  إساكس مظهرة  نظرية  احتضان   )1948( السيدة النغدون  وحاولت 
 ،)acting( "و"التمثيل )playing( »وكيف أبطل االهتمام بشكل خشبة املسرح أداًء ارجتاليًا وحرًا بال شكل. ولعل الفوارق بني »اللعب
وبني "اللعب" )playing( و"املسرحية" )a play( "قد أدِخلت، ولكن بشكل غير دقيق نوعًا ما. ولعل قمة اإلجناز الناضج في الفن الدرامي 
كانت قد ُعّرفت بـ"جتسيد الشخصية"، وهو شيء رأت أن األطفال غير راغبني في حتقيقه. واحلقيقة أن بإمكان املرء أن يختصر املوقف األساسي 
من الدراما الصفية بتأثير من النغدون؛ كونها تتسامح إزاء ما يعتريها من نقائص. فرمبا تتطور دراما األطفال من حيث كونها لعب طفل، لكن 

املسرح سيبقى منوذجها.
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)2(

التمثيل كدراما الهواة

سوف يسعى هذا الفصل لعرض تعميم فكرة تدريب املمثل الهاوي، وكيف أنها توفر للمتحمسني في املسرح الهاوي إمكانية الدخول إلى املدارس. 
وسوف يتم فحص نص فرانسيز مكنزي )1930( كمادة منّكهة ملثل هذا النوع من التدريب. كما سُيستخدم كتاب إي. جي. بيرتون )1949( كإشارة 
إلمكانية نقل طريقة تدريب غير احترافي إلى الدراما، أو إلى غرفة صف معلم اللغة اإلجنليزية. ثمة أربع مهارات لها صلة بالتمثيل ستكون قيد التحليل. 

وحيثما يكون مناسبًا سوف نعتمد على ُكتاب تتطلع منشوراتهم إلى التخصص بهذه املهارات.

املهنية فحسب، بل أيضًا نوعًا جديدًا من املعلمني املخلصني: سلطة 
الهواة كانوا  املمثلني  الهواة إلى معرفته. فالعديد من  حول ما يحتاج 
يعشقون  كانوا  ممن  والثانوية31  اإلعدادية  للصفوف  معلمني  بالطبع 
ُيشركوا  أن  ببساطة  أرادوا  املعلمني  هؤالء  ومثل  التمثيل،  هواية 
تالميذهم في عشقهم للعمل املسرحي عندما حاولوا استخدام طريقة 

اآلنسة مكنزي »احلس املشترك« في التمثيل32 في الدراما املدرسية.

احملترفني،  من  يتعلم  أن  يجب  الهاوي  املمثل  أن  على  مكنزي  تصر 
ومع أنها تدرك الهوة الواسعة بني اجلانبني، فقد عّبرت بشكل بليغ، 
لم  ما  احملترف  ميثل  ال  عام،  »بشكل  بقولها:  ما  حد  إلى  وبقسوة 
قادرًا«.  يكن  لم  لو  حتى  ذلك  يفعل  الهاوي  أن  حني  في  يستطع، 

وعلى الرغم من ذلك فهي تعتقد:

سيكون شيئًا رائعًا لو استطاع الهواة أحيانًا أن يراقبوا احملترفني وهم 
املفّصل  للعمل  هائل  حجم  أي  يدركون  سوف  جتربتهم.  يكررون 

واملعتَنى به يترك أثرًا رمبا يبدو في األداء ارجتاليًا وطارئًا متامًا.

فبالنسبة إلى اآلنسة مكنزي يعتبر التكنيك في التمثيل مسألة خلق أثر 
محسوب. ومثل هذا األثر قد ُيشّوه إذا تعامل املمثل مع سطر من نص 
مكتوب بتفكير مفرط، أو اعتمد أكثر مما ينبغي على التعبير عن نفسه 

بشكل »طبيعي«. وتكتب مكنزي:

كل التمثيل مصطنع، ومع ذلك فهو فن رفيع، وهو بحسب كوكلني 
من  نفسه  يخّلص  أن  يجب  والهاوي  بالضبط.  العلم  إلى  أقرب 
الفكرة القائلة إنه، بشكل أو بآخر، إمنا ينجز مهام ممثل ببساطة لكونه 
»طبيعيًا« ... فأداؤه ... يجب أن ال يكون طبيعيًا، وال حتى تقليدًا 
ُيترَجم من خالل  للطبيعة، بل يعكس متثياًل جلوانب محددة للطبيعة 
شخصيته اخلاصة بشكل فني ذي مغزى. ويجب أن ال ينغمس املمثل 

بشعور عاطفي إزاء الدور الذي يلعبه. وتوّضح مكنزي:

ُيشّكل  عندما  طاقتها  بكامل  واخليالية  العاطفية  قدراته  املمثل  ُيحِضر 
تكنيك،  سياق  في  بالبروفات  يترجمه  ثم  الدور،  عن  األول  تصّوره 
لكن في األداء يقدمه مجددًا مع عرض لتلك العاطفة التي جربها عندما 
بـ«عاطفة  تصفه وردسويرث  ما  يستخدم  مرة. هو  الدور ألول  درس 

ُتستذكر في هدوء«، وتكّثف بتأكيد ذكائه وحُتّفز بوجود حضور.

 تقدمي

املسرح الهاوي بحسب ما تقوله ماري كيللي )1939 و1946(27 ميكن 
اقتفاء أثره بالعودة إلى العصور الوسطى، لكن بعد القيود التي فرضها 
القرن  إطاللة  حتى  املسرح  هذا  ينتعش  لم  املسرح،  على  بيوريتان 
من  مبكر  وقت  في  ظهرتا  مميزتان  حركتان  هناك  وكانت  العشرين. 
القرن العشرين: تطوير املسارح في املدن )وأصبح العديد منها ُيعرف 
املناطق  في  بطئًا  أكثر  وتطوير  الصغيرة«(  »املسارح  بـ  الكثيرين  لدى 
تأسيس  ومت  الشمال،  في  حصل  املدن  في  التطور  ومعظم  الريفية. 

عدد من الشركات الهاوية بحلول عشرينيات القرن املاضي.28

وقد شهد القرن املاضي في وقت مبكر طاقات محلية جديدة إلحياء 
دراما القرية التي منت بسرعة في أماكن بعيدة عن بعضها مثل غراسمير 
في  هوثلي  وست  وكذلك  سمرست،  في  ويلز  وستمورالند،  في 
ساسيكس، لكن ذلك كان قد حصل فقط بعد احلرب العاملية األولى، 
ومن خالل رعاية معهد النساء،29 ورابطة دراما القرية )التي أسستها 
)التي  البريطانية  الدراما  ورابطة   ،)1918 العام  نفسها  كيللي  ماري 
النزعة  التي عزلت أصحاب   )1919 العام  أسسها جيوفري وتويرث 
هذه  استطاعت  وقد  الدينية(.  النزعة  إحياء  إلى  )الداعني  السلفية 
أربعني عامًا تلت من  بينها طوال  فيما  ُتبقي على صلة  أن  املؤسسات 

»برامج التدريب«.

اهتمامًا  أبدت  التي  التدريب  في مشروعات  البارزة  الشخصية  ولعل 
ضمن  تعمل  كانت  التي  مكنزي،  فرانسيز  هي  الدراسة  بهذه  خاصًا 
ملدارس  مة  منِظّ كمديرة  البريطانية  الدراما  رابطة  في  متفرغ  طاقم 
دلياًل  الهاوي  املمثل   1935 العام  الصادر  كتابها  وأصبح  الدراما، 
الشباب  من  الهواة  املمثلني  إن  القائلة  الفكرة  وأدت  الهواة.  ملعلمي 
القرن  ثالثينيات  في  املنشورات  من  عدد  بروز  إلى  تدريبهم  ميكن 
املاضي. وقد اعُتبر االلتزام واختبار الذكاء واإلملام باحِلرف املسرحية 
مؤشرًا على ظهور املذهب اجلديد للممارسة غير االحترافية. سوف 
أمتعن اآلن في بعض تفاصيل كتابها كمثال للموقف من التدريب الذي 

عّممته في فترة ما قبل احلرب.

 املمثل الهاوي30 لفرانسيز مكنزي 
)1935(

املسرحية  للخبرة  مرجعًا  الهاوي  إلى  بالنسبة  مكنزي  اآلنسة  مُتثل  لم 
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لكنها  مباشرة،  مكنزي  اهتمام  ضمن  ليست  املدارس  في  الدراما 
تعترف بأن غياب التكنيك بشكل استثنائي رمبا ميتلك جاذبيته اخلاصة:

أطفال  أو  ممثلون  ميثلها  مسرحيات  في  وآخر،  حني  بني  املرء  يرى 
للفن  ينتمي  وال  عفويًا  يكون  عاطفيًا  أداًء  مجّربني،  غير  قرويون 
فينا، بعمق، بفعل مصداقيته. ومثل هذا  على اإلطالق، لكنه يؤثر 
األداء )كاجلواهر(، لكن الشيء الذي يبعث على احلزن أن هذا األداء 
احملبب نادرًا ما يتكرر. فهو له قيمته اخلاصة، لكنه ليس ذلك املقصود 

بالتمثيل.

فارقًا  تؤكدان  بالتمثيل«  املقصود  ذلك  »ليس  لكن  محبب«،  »أداء 
يحققه  أن  ميكن  ما  بني  واحملترفني  الهواة  األساتذة  بعض  من  مشتقًا 

شخص بالغ من خالل املمارسة واألداء من جانب األطفال.

ومن هذا املنطلق، فإن ما يفعله األطفال على املسرح ما دام غير ملّطخ 
بالتكنيك، ال يكتسب أهليته بالنسبة إلى مصطلح »متثيل«: إن سلوك 
حقيقي«،  و«غير  فني«  »غير  كتمثيل  إليه  ُينظر  املسرح  على  األطفال 
على النقيض من »الفني« الذي يسعى إلى حتقيق أثر محسوب ومكرر. 
ومثل هذا املوقف، على النقيض من توصيات السيدة النغدون التي 
املعلمني  يشّجع  األخير،  الفصل  في  رأينا  كما  سنة،   13 بعد  كتبت 
لتعّلم  مستعدون  املراهقة  مرحلة  قبل  األطفال  حتى  أنه  إدراك  على 

التكنيك واحترام »حقوق املشاهدين« بوعي.

واملنشورات على غرار ما نشرته فرانسيز مكنزي في ثالثينيات القرن 
واالختالف  التمثيل  يتضمنه  عما  للتساؤل  املجال  تفتح  لم  املاضي 
أداءات احملترفني والهواة واألطفال فحسب، بل قّدمت  املمكن بني 
أيضًا فكرة -ال شك أنها مشتقة من مدارس مسرحية مهنية– ملشروع 
»التمرين«  يدعم  أداء  على  قائمة  تراكمية  أنشطة  يحتضن  تدريب 
فكرة  على  أكدُت  لقد  مسرحية.  متثيل  على  التدريب  عن  ومستقلة 
التمارين هذه كجزء من مشروع تدريب، على الرغم من أن مكنزي لم 
تضع مشروعها بوجود املدارس في ذهنها، ألن هذه الفكرة ال تعطي 
التقنيات  حتسني  كيفية  حول  منوذج  عن  يبحثون  ملعلمني  فعااًل  نصحًا 
في التمثيل، غير أنها حّلت مشكلة ما ميكن أن نفعله في درس الدراما 
كانت  ُتعرض.  أن  وشك  على  املدرسية  املسرحية  تكون  ال  عندما 
التأثيرات على صعيد املفهوم أيضًا، ألنه حتى اآلن  متتلك مزيدًا من 
ما تزال فكرة »املمارسة« مرتبطة بتعلم نص مكتوب أو »ممارسة دور 
أحدهم«، وقد أدخل املسرح الهاوي اآلن، إثر التدريب املهني على 
عازف  مبمارسة  شبيه  نحو  على  نفسه  التمثيل  ممارسة  فكرة  املسرح، 

البيانو للسلم املوسيقي.

ويتكّرس معظم كتاب مكنزي لتزويد الطالب الهاوي أواًل: بتمارين 
الصوت،  استخدام  املثال–  سبيل  -على  في  متثيل  مهارات  لتطوير 
اإلشارة، التصور الفعال للفكرة، احلس بالزمن، التحكم بالصوت، 
إدارة املسرح واإلنتاج في أمور تختص  تقنيات  ثانيًا: جلعله يكتسب 

بتنظيم البروفات وإدارة املشهد العام.

من ورشة عمل حول إحياء الدمى.
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 تأثري حركة الدراما الهاوية على الصف 
املدرسي

أنهم  يبدو  بالتدريس،  اهتمام  ولديهم  للمسرح،  املتحمسون  أولئك 
واقعون خالل هذه املرحلة في أربع فئات:

نوعية . 1 ذات  مدرسية  مسرحيات  ببساطة  أرادوا  الذين  أولئك 
أفضل.33 لن تظهر الدراما على اجلدول املدرسي.

أولئك الذين يريدون أن يروا الدراما في املدارس الثانوية كمادة . 2
اللغة اإلجنليزية  في اجلدول املدرسي، وُتدّرس من جانب معلم 
بحيث  املدّرب[،34  املمثل  أو  النطق  في  املتخصص  رمبا،  ]أو، 
النصوص  لترجمة  مسرح  منطقة  إلى  الصف  مقدمة  تتحول 
املتمثلة  التقليدية  الطريقة  من  النقيض  على  فعال  بشكل  املكتوبة 

بقراءة النصوص بصوت عال من مقاعد غرفة الصف.

التعبير . 3 تربط  للدراما  تطورية  نظرية  تطوير  يريدون  الذين  أولئك 
الطبيعي لألداء املسرحي بحرفة املسرح. عندئذ تكون الدراما في 
رئيسي  بشكل  يتكّرس  مدرسي  كموضوع  بها  يليق  الذي  املكان 

البتكار مشاهد مسرحية.

دورة . 4 الدراما،  على  تدريب  دورة  فكرة  يؤيدون  الذين  أولئك 
نص  أساس  على  مستقل  مسرحي  عمل  متارين،  من  تتكون 
هدفًا  املسرحية  أداء  يكون  ال  بحيث  مكتوب،  غير  أو  مكتوب 
لتعليم  ُيكّرس  كموضوع  جدول  ضمن  الدراما  وُتدرج  فوريًا. 

مهارات األداء.

يتعلق  فيما  وبخاصة  مضلل،  ورمبا  دقيق،  غير  أعاله  التصنيف  إن 
املهن من مختلف  ُيجمع عليها أصحاب  قد  التي  التعليمية  باألهداف 
بامليول الواسعة،  يثير االهتمام  الفئات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه 
التي إذا ما ُوِضعت إلى جانب الطرق املتباينة التي ورد وصفها في كل 
فصل من هذا القسم، سوف ُتسهم في نطاق الطيف العريض لألنشطة 
نظر  وجهة  من  حتى  أو  خاللها،  من  سليد  بيتر  بدأ  التي  الدرامية، 

مخالفة لها، باستنباط نظريته اخلاصة احملددة واملمارسة املرتبطة بها.

ورمبا تكون الفئة )4(، فكرة استخدام متارين مدرسية كقاعدة لتدريب 
مهتمني  ملعلمني  تروق  التي  هي  املسرحية،  املهارات  على  الشباب 
ُيعتبر  كان  ما  عادة  الذي  الكالم،  فانحياز  الهاوي.  واملسرح  بالنطق 
بالتفصيل  لالختبار  يخضع  سوف  اإلجنليزية،  اللغة  تعليم  من  جزءًا 
على  نرّكز  سوف  الفصل،  هذا  لباقي  وبالنسبة  القادم.  الفصل  في 
نة عمومًا في منشورات  التدريب في مهارات التمثيل األخرى املتضَمّ
»التمثيلية  الشخصية«،  »تصوير  »العاطفة«،  هي  وهذه  معاصرة. 
ُكّتاب  أربعة  كتابات  ُتسَتخدم  وسوف  و«االرجتال«.  الصامتة«، 
بارزين كتوضيح لهذا النوع من التفكير بهذه املوضوعات التي كانت 
جي.  وإي.  مكنزي،  فرانسيز  هم  وهؤالء  الفترة.  هذه  في  منتشرة 

بيرتون )مت ذكره(، وإرين ماور، وروبرت جي نيوتون.

مهارات متثيل

تدريب العاطفة
لكن  بالعاطفة،  عالقة  لها  صفية  متارين  أوجدا  وبيرتون  مكنزي  كال 
بينما كان بيرتون37 مهتمًا بإعطاء تالميذه تدريبًا في التعبير العاطفي، 
التمثيل  في  تدريبًا  البالغني  صفوفها  طالب  إعطاء  مكنزي  أرادت 
ما  ملعرفة  التفصيل  ببعض  الفحص  يستحق  وكالهما  العاطفي. 
اكتشفاه حول كيفية فهم التمثيل في تلك الفترة. وما يكتسب أهمية 
شيئًا  متثيلها  أو  العاطفة  عن  التعبير  من  يجعالن  أنهما  فرضية  خاصة 
نبدأ بتدريب من  العمل املسرحي. دعونا  ميكن ممارسته خارج سياق 

مكنزي التي توصي مبا يلي:

اثنان يشرعان بالسير عبر الغرفة نحو بعضهما، وبعد بضع خطوات 
من  وجيزة  فترة  وبعد  اآلخر.  أحدهما  رؤية  عن  فجأة  يتوقفان 
 )2( بهجتهما.   )1( عن:  ويعربان  اجتماعهما  يواصالن  الدهشة، 

غضبهما. )3( خوفهما. )4( ارتباكهما.

لكن  العاطفة،  عن  التعبير36  إلى  املشاركون  ُيدعى  التدريب  هذا  في 
إي. جي. بيرتون كتب العام 1949 لتوضيح ذلك بقوله »هذا التمثيل 
يعتبر إلى حد كبير »وسيلة هروب«، وليس كما يعتقد كثيرون، »تبني« 
مواقف و«تقمص« سيماء أو »ارتداء« مالبس مختلفة. فالتمثيل اجليد 
لكن،  األطفال.  داخل  من  تأتي  التي  املشاعر  على  يعتمد  سوف 
بالنسبة إلى النغدون، فإن بيرتون يعتبر أن »التمثيل« أكثر من )مجرد( 
»التظاهر«، ويجب أن ُيزّود به املشاهدون. أن تشعر فهذا ال يكفي. 
ويواصل ُنصَح تالميذه: »إذا مّثلنا، علينا أن جنعل املشاهدين يعرفون 
فاملمثل  لنا«.  حتصل  التي  األشياء  بشأن  نشعر  وماذا  جنّربه  الذي  ما 
ويواصل  وإيصالها.  املشاعر  جتاه  مسؤولية  لديه  عندئذ،  الشاب، 
بيرتون إعداد تدريب صفي في »إخراج املشاعر«، حيث يقّسم الصف 
التدريب األول  إلى »قسمني، أحدهما ميثل واآلخر يشاهد«. وجاء 

على العاطفة على النحو التالي:

تروه  لم  قدمي  بصديق  لالجتماع  ذاهبون  أنتم  الوضع.  هو  هكذا 
إلى  الطريق  طول  على  سائرون  أنتم  وبينما  عدة.  سنوات  منذ 
بالبهجة. وبينما  بداية شعور  أنكم ترونه. هذه هي  تعتقدون  احملطة 
تواصلون السير، تصبحون متأكدين أكثر أنه صديقكم. أخيرًا تلتقون 
به – وتصل البهجة أوجها. حاولوا أن تعيشوا تلك التجربة. فّكروا 
تسيرون  وأنتم  لكم  املتعددة  املراحل  أصف  سوف  حقيقي.  بصديق 

ببطء أسفل املسرح.37

املعلم، في هذه احلالة، الكاتب، يستمر في رواية »احلبكة« والتعليمات 
»العاطفية«، بينما يتقدم نصف الطالب عبر منطقة املسرح. وبوضوح 
هو يعتقد أن ميزة اجلو القصصي للمعلم سوف توفر حافزًا فعااًل من 
أجل »إطالق« عواطف »طالبه«، وأن هذه »املشاعر احلقيقية« سوف 
يتم »إطالقها« بلطف وبشكل يحافظ على توقيت املعلم.38 ويبدو أن 
بيرتون يرى في هذه البنية املفروضة تقّدمًا على ما يسميه »مبالغة في 
الذهاب عبر املظاهر اخلارجية والتأثير في  بأنه »...  التمثيل« يعّرفه 
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مواقف محددة وهكذا، دون الشعور بالوضع على اإلطالق«.

مباشر  بشكل  صفوفها  مكنزي  تدّرب  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
وصريح عبر تكنيك إظهار العاطفة بطريقة انضباطية وفعالة. واحلقيقة 
أن اجلزء الرئيسي من كتاب اآلنسة مكنزي ينهمك في متارين »نتاج«، 
تعطي من خاللها نص »تدريب« مكتوبًا من أربعة إلى خمسة أسطر، 
جذب  مكنزي  تواصل  مفّصلة،  مالحظات  خالل  من  ذلك،  وبعد 
املتدربني من خالل أسطرهم بحيث تتعامل حتديدًا مع أمور ذات تركيز 
واستخدام  املسرح،  على  ومتوقع  عيني،  وتوجيه  وتوقيت،  مالئم 

اإلمياءات، وفوق ذلك كله كيفية نقل عاطفة إلى املشاهدين.

يختص  فيما  تقّدمًا  أكثر  متارين  إلى  كتابه  في  بيرتون  ينتقل  وبينما 
على  أعظم.  يصبح  املشاهدين  اهتمام  جذب  نظام  فإن  بالعاطفة، 
منها  تخلق  السبورة  على  بالعواطف  قائمة  يكتب  أن  »املعلم« 
من  واحدة  اختيار  أساس  على  يقوم  مشهدًا  التالميذ  من  مجموعات 

القائمة. ويعطي بيرتون نصيحة:

بتوفير  يقومون  بأكمله  فريق  أعضاء  جانب  من  اخلوف  إظهار  »ميكن 
حماية من إطالق النار. وإذا كان هناك الكثير من »إطالق« الشعور، 
فكل واحد يجب أن يكون لديه شخصية فردية مع رد فعل مختلف 
قلياًل عن كل ما لدى نظرائه. على سبيل املثال، اجلبان سوف ُيظهر 

خوفًا يدعو للقنوط في كل كلمة وحركة.

أما الرجل الشجاع فسوف يكشف عن خوفه فقط عند احلذر املتزايد، 
واملراقبة، وتشنج اجلسم«. ثم يضيف بشكل ملموس: »اآلن حّضروا 
مشاهدكم الصغيرة. سوف نقّيمها ونرى أي فريق يقوم بعمله بشكل 

أفضل«.

ما  موثوقًا،39  نصًا  ُيعّد  أصبح  الذي  كتابه  في  بيرتون،  ُيدخل  وعليه 
دراما  مفهوم   )1( الدراما:  تعليم  برميل  في  تفاحتنْي  يبدو  أن  ميكن 
صفية »كمشاهد صغيرة« مع كل ما تتضمنه من »أحداث«، »ليست 
مهمة«، »ال تؤخذ بجدية«. )2( فكرة املنافسة. واحلقيقة أن املرء رمبا 
يعجب كيف ميكن أخذ مثل هذه الدراما بجدية، بينما ميكن أن تكون 
هو  التجربة  من  النوع  هذا  أن  بيرتون  تأكيد  بشأن  شكوك  املرء  لدى 
بقائمة  أنفسهم  الطالب  العاطفة. هل مت حتفيز  بالفعل عن »إطالق« 
ِفرق  بني  املسابقة  اقتراب  مع  وحثهم  الصف  سبورة  على  عواطف 

املمثلني الذين يعتقدون أنهم خاضوا جتربة اخلوف بالفعل؟

في  جليًا  يكون  ال  الذي  بيرتون  موقف  في  ازدواجية  هناك  أن  يبدو 
طريقة مكنزي الواضحة بتركيزها على التكنيك. ومثل هذا التناقض 
 – الصغيرة«  بـ«املشاهد  يستهني  مريح  موقف  من  جزءًا  يكون  رمبا 
»مريح« ألن مثل هذا املوقف يسمح للمعلم والطالب على السواء بأن 
بهم.  الدراما اخلاص  اجلادة في عمل  أنفسهم  كثيرًا من  يستثمروا  ال 
كانت  وإذا  مهمني.  غير  كأشخاص  مطرودون  ألنهم  و«مستهني« 
هذه هي احلالة، فال ميكن إلقاء اللوم على بيرتون بسبب هذا اخلداع 
التعليمي – كان يكتب للقراء الذين وجدوا من دون شك أن التناقض 
تقليص  لدى  الصادقة«  »املشاعر  بالغة  احلقيقة  في  واحتضنوا  مقبول 

النشاط إلى مسابقة صفية ليست جدية مطلقًا.40 ويستذكر املرء ثانية 
حتذير تومكنسون أنه »بإدراك اجلوهر فقد يخسر املرء حتى الظل«.

التدريب يف التمثيل – من خالل تصوير الشخصية
في نص بيرتون العام 1949، غالبًا ما كان يبرز فجأة في قسم »دعنا 
الشخصية"  "تصوير  أو   )Character( »شخصية«  مصطلح  منثل« 
بيرتون  راح  األولى،  التجربة  وبعد   .)Characterization(
يخاطب املشاركني من املرحلة الثانوية األدنى بالسؤال التالي: "عندما 
كأنفسكم؟  أم  متثلونها  التي  كالشخصية  مّثلتم  هل  الذروة،  جاءت 
فّكروا قبل أن جتيبوا. ماذا كان عليكم أن تفعلوا؟" وفي "مالحظات 
للمعلم" فإنه يؤكد: .... الدرس األول في التمثيل ميكن تعلمه: 

ضرورة الباقي في الشخصية".

النغدون  ذكرت  حال،  أي  على  السابق  الفصل  في  رأينا  وكما 
ُيظهرون  "رمبا   :11-7 من  املجموعة  تعليقات  كتابة  في   )1948(
مالحظة شديدة للناس في متثيلهم، لكن تصوير الشخصية الصحيح 
ال بد أن ينتظر حتى اكتمال التطور في سنوات الحقة". أما بالنسبة 
أولى  بعد واحد ميثل خطوة  ذات  فإن "أداء شخصية"  بيرتون،  إلى 

أساسية مع تالميذ بسن 12 سنة.

بدا  ما  يتبعون  ببساطة  كانوا  كثيرين،  آخرين  مثل  املؤلفون،  هؤالء 
أن  املمثل  من  ُيطلب  دراما،  أي  تبدأ  ولكي  املسرح.  في  قانونًا  لهم 
"بناء  "ولعل  شخصية".  "يتخذ  دورًا"،  "يلعب  دورًا"،  "يتبنى 
شخصية"، من وجهة نظر ستانسالفسكي،41 أصبح في رواج عبارة 
الهواة  يأمل  أن  ميكن  البعيد  املدى  في  متطورة  حرفة  ممارسة  واقتراح 
مبحاكاتها. ومع ذلك، كان الدخول الوحيد املتاح ملمثل غير محترف 
إلى مدرسة الدراما من خالل تصوير الشخصية سواء مبشاهدة بروفة 
لتحسني  مترين  أو  الفصل،  بهذا  الصلة  وثيق  نحو  على  ملسرحية، 
كدراما.  النشاط  بوضوح  ُيظهر  دور«  و«لعب  التمثيل،  على  القدرة 
وحتى ما نشره جون هودجسون42 العام 1966، لم يكن ثمة محاولة 
وتطلع  تعليمي.  سياق  مع  متكّيفًا  محترف  ممثل  تدريب  جلعل  جادة 
»بناء  أجل  من  والتطور  الكفاية  من  قدر  إحضار  إلى  هودجسون 

شخصية« كشعار مركزي إلبداع الطالب.43

التدريب يف التمثيل – من خالل احملاكاة
حتى  »خسارة  حول  احلادة   )1921( تومكنسون  ملالحظة  يكون  رمبا 
أن  نرى  وسوف  للمحاكاة.  الشائعة  للممارسة  أكبر  تطبيق  الظل« 
التطلع إلى قمم التعبير الروحي النقي على املسرح يصبح شيئًا مألوفًا 
إنها  القول  ذلك ميكن  الرغم من  للصف. وعلى  تفسيره  ُيعاد  عندما 
انتشارًا من أي شكل آخر  )أي احملاكاة( كممارسة صفية كانت أكثر 
للدراما بني 1930 و1960. وقد اخترُت أن أقوم بتحليل كتاب إرين 
ماور )1932(،44 التي كانت شخصية بارزة في تعليم احملاكاة في هذا 

البلد قبل احلرب العاملية الثانية.

كما  »احملاكاة«  أو  الصامت  املشهد  الصامت،  التمثيل  تطور  وقد 
القرن  ثالثينيات  منذ  الصفية  للدراما  بارزة  كسمة  عمومًا  ُيسمى  كان 
املاضي. والعديد من مناصريه رمبا يؤكدون على القاعدة البدنية لهذا 
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في  إدراجه  املنطقي  من  يبدو  قد  السبب  ولهذا  التعبير،  من  الشكل 
تنفيذ  يتم  عندما  وبالتأكيد  اإليقاع.  أو  القافية  حول  الالحق  الفصل 
أنشطة محاكاة صفية، وبخاصة بصحبة املوسيقى، رمبا جتّسد بشكل 
إيه..إل.  أو  جيد عمل احلركة عند جاك دالكروز ورودولف البان 
احملاكاة  معظم  أن  يبدو  لكن  الحقًا،  إليهم  سنتطرق  الذين  ستون، 
املدرسية لم ُتشَتق من قاعدة »الرقص« التي طّور منها هؤالء املناصرون 
وسائلهم. واحلقيقة، أن جاك دالكروز،45 كما سنرى، اعتبر احملاكاة 

أقل شأنًا وشكاًل مخَتزاًل من التعبير.

حال،  أي  على  الصفية(  للمحاكاة  )كنقيض  فني،  كشكل  احملاكاة 
للتعبير.  قدمية  أشكال  في  كالرقص  نفسها  باجلذور  حقيقة  تشترك 
وُتعتبر إرين ماور، فنانة احملاكاة األولى واملربية التي أعلنت عن حتّول 
فهي  والدينية.  البدائية  أصولها  من  احملاكاة  حركة  تاريخ  في  واعد 

تقول:46

صدره  على  ويضرب  يصرخ  ينحت،  أو  املرء  يرسم  أن  قبل  لذلك، 
بأسف ينم عن عجز، يغني ويقفز فرحًا، يعانق حبًا أو يقتل كرهًا. 
إذن فاإلمياءة واحلركة املعبرة ُولِدتا من رحم الغرائز الطبيعية لإلنسانية.

وتعير ماور أهمية موّثقة جيدًا الستخدام اإلمياءة املعبرة في الطقوس 

وروما.  واليونان  ومصر  والهند  واليابان  الصني  في  واالحتفاالت 
وتبنّي كيف أن احملاكاة أو »بانتومامي«،47 كما سّماها د. جونسون، 
الوسطى  العصور  في  الدينية  كالدراما  درامي  نوع  في  إبرازها  مت  قد 
وكوميديا )Dell' Arte( )وهي نوع من املسرح االرجتالي الذي بدأ 

في القرن السادس عشر في إيطاليا(.

وُيكّرس اجلزء األوسط من كتابها لـ"تكنيك احملاكاة"، الذي يتضمن 
تعبير  ذلك  في  مبا  اجلسم،  أجزاء  من  جزء  بكل  خاصة  معبرة  متارين 
"قوة  ماور  تعتبرها  التي  احملاكاة"  بـ"تعليم  ذلك  أتبِع  وقد  الوجه، 
و"التأهب"،  العقلية"،  "السيطرة  مثل  األهداف  وهذه  تعليمية". 
قد  و"الشخصية"،  و"الفردية"،  و"اخليال"،  و"التعاطف"، 
واحلساسية  العضلية  والسيطرة  البدنية  اللياقة  جانب  إلى  أدِرجت 

العصبية في كل جزء من اجلسم.

اجلماعي  الدافع  حول  ماور  إرين  كتاب  من  األول  اجلزء  ويدور 
للجنس البشري للتعبير عن معانيه األولية. أما اجلزآن الثاني والثالث 
جذور  من  مسَتمد  أنه  يبدو  الذي  املهارات  على  التدريب  فيتناوالن 
ممثل  من  اجلديد  للنوع  جدًا  قّيم  شك  بال  وهو  الثاني،  اجلزء  بدائية. 
املسرح الهزلي، فنان احملاكاة،48 غني بتمارين التدريب. ومن اجلزء 
األول إلى اجلزء الثاني ثمة نقلة على صعيد املفهوم من الشكل اجلمعي 

من ورشة عمل حول التصوير الفوتوغرافي.
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الثالث  اجلزء  املصقول.  الفرداني  الشكل  إلى  الديناميكي  الروحي 
يتضمن محاولة اآلنسة ماور نقل مهارات األداء هذه إلى غرفة الصف 
في املدرسة، وهذه نقلة في املفهوم من الفنية املتقنة للفرد إلى احملاكاة 
الفعل«.  النشاط وتعتبره »تفكيرًا في  تبرر هذا  املهنية للصف، وهي 
لكنها نفسها حتذر: »في تعليم األطفال، علينا أن نتذكر أننا ال ندّرب 
الوقت  في  ونستهدف  معبرة،  شخصيات  نطّور  بل  مهنية،  محاكاة 
نفسه وحدة السيطرة العقلية والبدنية. وبتنفيذ هذا الهدف، »ال بد أن 

يكون لدى املعلم متوالية واضحة للتقدم جّل الوقت«.

التمارين عبارة عن ُنسخ مبّسطة لصيغ متكررة »للجسم« خاصة باجلزء 
الثاني. »االسترخاء« ُيستخدم، واخليال ُيحّفز. وبخصوص العاطفة 
تختلف ماور مع بيرتون بقولها: »ما ندر – فيما لو حصل– أن يكون 
من احلكمة تعليم التعبير العاطفي لألطفال«. فاألطفال )هي ال حتدد 
طريق  عن  محاكاة«  »مسرحية  يخلقون  كيف  ُيعّلمون  عمرية(  فئة 
إعطائهم ممارسة في احلركة على املسرح، وحتديدًا املداخل واملخارج، 
واإلمياءة، والعمل املشترك، ودراسة الشخصية. وهي تعطي بعض 
املتعددة  املرعية  اإليقاعات  إلى  األفعال  وتضم  احملددة.49  األمثلة 
»املشاهد«،  من  وعدد  وامللكات«  »امللوك  مثل  السير  في  واملمارسة 
يوصف أحدها بأنه مينح األطفال »حسًا تاريخيًا وتصويرًا للشخصية«.

والكشكش  بتنورتها  ترفل  وهي  ملكي  بوقار  وتسير  امللكة  »تدخل 
إليزابيث(  للملكة  صورة  شاهد  قد  يكون  واحد  )كل  اإلليزابيثي 
وعندما جتد مساحة صغيرة لطريق موحل أمامها. تقول: »ال نستطيع 

العبور من هنا. عندئذ يتقّدم السير ولتر رالي بشهامة ... .

هذا التمرين النثري يبدو بعيدًا عن الطموحات التي عّبرت عنها إرين 
ماور في تقدميها للكتاب:

احملاكاة لكل عصر، ولكل الناس. فميراثها عظيم كميراث الرقص 
أو الدراما، رفيقْيها املقربنْي. ماذا سُيقال لأليام القادمة عما فعله هذا 
حياة  تعطيها  أنفسنا  ندع  أن  األفضل  آلي؟  بصوت  ظل  بها؟  العصر 
جديدة بأجسام متحررة وعقول نّيرة. إنه ملن واجبنا وتشريف لنا أن 

نعيش بشجاعة بكامل طاقتنا العقلية والبدنية والروحية.

تعبيرًا  املسرحية اخلاصة كفنانة، وجدت  يبدو أن شجاعة مخلوقاتها 
احلظ،  ولسوء  الصف.  غرفة  إلى  رؤيتها  نقل  حاولت  عندما  ضئياًل 
فإن االحترام العالي الذي أِخذت به حّول كتابها إلى قيمة كالسيكية 
للدراما  كممارسة  مشّرعًا  احملاكاة  في  التدريب  وأصبح  تعليمية 
في  اعتبار  له  زعيم  جانب  من  الدعم  لقيت  رؤية  وهذه  الصفية،50 
هذا املجال، ألن ريتشارد كورتني، الذي غادر الستئناف وظيفته في 

كندا، نشر دلياًل حول تعليم الدراما تضمن ما يلي:51

مجموعة   1( مهن  على  ُتبنى  أن  ميكن  االرجتالية  احملاكاة  أعمال 
الفاكهة  من  نوع  أي  يحزرون  واآلخرون  للفاكهة،  مزرعة  في  أفراد 
الوضع،  قطفوا( أو مهن52 )ست شخصيات مختلفة توضع معًا في 
األطفال،  يكبر  وملا   ... هم؟(  وأين  هم؟  من  يحزرون  واآلخرون 
كمجموعة  اآلن  الصف  يقضي  رمبا  تفصياًل:  أكثر  احملاكاة  تصبح 

متكاملة عشرين دقيقة وهو يناقش ويحاكي بالضبط كيفية صنع فنجان 
من الشاي، أو األفعال املشتركة في غسل وجهك.

لسُت أقترح أن احملاكاة شكل غير مالئم بالضرورة للسلوك الدرامي 
احملاكاة  أعمال  ساعدت  كيف  اخلامس  الفصل  في  نرى  سوف   –
الشعرية  الروح  يفهموا  لكي  بالتدريج  هورد  ماجوري  تالميذ  للشعر 
مسرحية  وعمل  خاصة  أطفال  ملسرحية  عدة  شواهد  وهناك  للنص، 
معاجلة  عن  عوضًا  أفعااًل  بقصد  األطفال  »يحاكي«  عندما  درامية 
الذي  هو  الدراما  في  كتدريب  احملاكاة  استخدام  إن  حقيقية.  أشياء 
ميكن استهدافه، ألنه مييل جزئيًا لكي ُيَترَجم إلى »متارين استحواذية« 
أجسام  في  جديدة  »حياة  وراء  طويلة  مسافة  يبعد  أنه  يبدو  لراجل 
أنه  يبدو  جزئيًا  الدراما  في  التدريب  وألن  نّيرة«،  وعقول  محّررة 
مستمد من صنع دراما لم تصل بعد مغامرات صنع الدراما لصفوف 

هارييت فنلي-جونسون وهنري كالدويل كوك.53

التدريب يف التمثيل – من خالل االرجتالية
بينما برزت في ثالثينيات القرن املاضي مصطلحات مثل »احملاكاة«، 
درامية،  أو  مسرحية  مفردات  من  كجزء  و«الرقص«  و«احلركة«، 
كانت االرجتالية في بدايتها. وبالنسبة إلى املسرح املهني في إجنلترا، 
ُيستشف من املفهوم عدم االنضباط. ومع أن الكلمة اسُتخِدمت بني 
حني وآخر من جانب تربويني،54 إال أن أحدًا لم يأخذ املصطلح على 

محمل اجلد بشكل يكفي لصنع ما هو أكثر من إشارة عابرة.

مشترك،  استخدام  من  بأكثر  يتمتع  كان  »االرجتالية«  مصطلح  إن 
البديهة، لكن االسم  أو  اللحظة  ويشير إلى شيء ما عوضًا عن عفو 
وقد  لهدفه.  طبقًا  يختلف  معناه  ألن  مشكالت  خلق  »االرجتالية« 
للحصول  رسالتها  في  املفهوم  تعقيد  مدى  أونيل  سيسيلي  أوضحت 

على الدكتوراه ومنشورات الحقة.55

الثالثينيات  في  حازمًا  موقفًا  أخذ  الذي  الوحيد  البريطاني  والكاتب 
)من القرن املاضي( حول هذا اجلنس األدبي هو روبرت جي. نيوتن. 
فكتاباه يكفالن حتلياًل وثيقًا في استخدام املؤلف ملعرفته باملسرح املهني 
الكتشاف شكل للنشاط الدرامي يعرف من التجربة أنه يناشد البالغني 
الهواة، ويأمل من مالحظته للدراما املدرسية بأنها سوف حتتل مكانًا 

في الصف.56

مع  الثالثينيات  فترة  خالل  وحتديدًا  نيوتن،  خبرة  احلقيقة  في  إنها 
التي  العمل«،  عن  العاطلة  »الطبقة  الهواة،  من  خاصة  مجموعة 
الهواة  مجموعة  تغذي  دراما  لعمل  طريقة  إيجاد  على  نيوتن  حفزت 
تكمن  »االرجتالية«  ملصطلح  اخلاص  استخدامه  فخلف  املسرح.  في 
نص  كلمات  إلى  لالستجابة  استعدادًا  تبدي  ال  رمبا  مجموعة  سمعة 
مطبوع على الورق، التي قد ال تتسامح كثيرًا إزاء التسميعات املرعية، 
مجموعة حتتاج إلى أن تتعلم تقنيات املسرح ضمن شكل أقل إرهاقًا 
من مسرحية معّدة، مجموعة رمبا تتسبب »األسطر املتعّلمة املنطوقة«، 
نيوتن  يجعل  ما  ونادرًا  احليوي.  التمثيل  بقتل  بها،  اخلاصة  وحتى 
إلى حاجات  النواقص واضحة، فهو يشير بني حني وآخر فقط  هذه 
على  اإليجابية،  اجلوانب  إلى  للنظر  باألحرى  وينزع  »املبتدئني«، 
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سبيل املثال:57

ال  املسرحيني  أعماق  في  موارد  عن  تكشف  االرجتالية  عفوية  إن 
ابتكار  القدرة على  تلّون  فهي  أخرى  أي وسيلة  أن تخرجها  تستطيع 
جمهور  االرجتالية  تقنع  به  الذي  املدى،  إن  أخرى،  مرة  متثيلهم. 
خيالهم  تركيز  إنه  للمسرحيني.  اخليالي  التركيز  يعّززه  املشاهدين، 
وكلما  بسهولة.  املسرح  على  يجري  ما  ملتابعة  املشاهدين  يشد  الذي 
من  مزيدًا  عملهم  على  أضفوا  حرية،  من  مزيدًا  املسرحيون  امتلك 

االبتكار واخليال.

حال،  أي  على  نيوتن،  يريدها  ما  ليست  املقيدة  غير  العفوية  ولعل 
فالشكل  والشكل.  للعفوية  بارع  دمج  إلى  كتابه  بقية  في  يدعو  فهو 
نيوتن مفهوم مركزي لصنع املسرح عمومًا، مبا في ذلك  بالنسبة إلى 

اإلرجتالية. وفي كتابه العام 1949 يناقش ذلك على النحو التالي:58

اآلن كل حلظة مسرحية يجب أن تكون مرتبطة بشكل عاطفي باللحظة 
يتحد  التي  الطريقة  إلى  االنتباه  من  بد  وال  تليها.  والتي  تسبقها  التي 
فيها أحدهما مع اآلخر بشكل حصيف. فالعرض الواضح واحليوي 
أكثر  هو  ما  لكن  املسرح،  جتربة  في  حيوي  عامل  مبفردها  مسرحية 
أهمية هو الشكل الذي ميّثل عمومًا عالقة متناغمة وحقيقية ومفروضة 
تكون  أن  يجب  املسرحية  واللحظات   ... اللحظات  هذه  مثل  بني 
متعارضة وترتبط معًا في احلقيقة، ويجب أن يكون في عالقاتها بعض 
السمو واحلساسية التي توجد في املوسيقى وهي تتغير من موضوع إلى 

موضوع.

»سياق«  على  نيوتن  إصرار  على   )1991( أونيل  سيسيلي  وتعّلق 
اللحظات املسرحية باعتباره ممارسة إبداعية وعماًل حدسيًا إلى حد ما 
ونوعًا من البنية التي ُبنِيت فيما أصبح ُيعرف في التسعينيات بـ«الدراما 
شكاًل  يعطي  كأساس  »سيناريو«  يرى  أنه  واحلقيقة  التكّونية«. 
لالستكشاف العفوي من جانب املمثلني الذين –هو يزعم– ميكنهم أن 
يتعلموا فقط عن »شكل« )وهو هنا، عناصر التشويق، والتعارض، 
والوضوح،  االبتكار،  أهمية  و«يتذوقوا  والذروة(  واملزاج، 
واالقتصاد، وسعة أفق التفكير، واللحظة املسرحية« من داخل األمن 

املقدم من مثل هذا األساس.

مهمته  معلم  أو  ناد،  زعيم  نيوتن حضور مخرج،  في عمل  ويتضح 
االبتدائية اختيار املادة، ومن ثم حتويل ما تنطوي عليه من مغزى إلى 
شكل مسرحي مع املمثلني املسرحيني. واملصطلح »حتويل« الذي كان 
املاضي(  القرن  )من  السبعينيات59  في  الدراما  تعليم  دوائر  في  شائعًا 
نوع  لنشر  العظمى  بريطانيا  في  األولى  احملاولة  هذه  خصائص  يبني 
السؤال وتفاعل إجابة زعيم ومجموعة. ويعرض الكاتب مجموعته 
»عرض  نيوتن  عليه  ُيطلق  ما  نحو  على  )وُتؤدى  جبل«  »إنقاذ  قصة 
مع  حوار  إيجاد  مسؤولية  عبء  حتّمل  صفه  ُيضطر  وال  البكم«،60 
هذه املادة املكثفة( ثم يجري نقاش حول بناء املشاهد وتفاصيل العمل 
السيكلورامية  الستارة  مثل  مصطلحات  ُتغطى  بحيث  املسرحي، 
)وهي ستارة منحنية ُتتخذ كخلفية ملسرح معد يوحي للنظارة بامتداد 
مكاني ال حد له( املشاهد والستائر واملأوى املرجتل والستائر الفاصلة.

أن يحتل مكانًا في غرفة صف  التحويل ميكن  النوع من  ومثل هذا 
كالدويل: ُتعرض املشكلة، واملهمة هي نقل حادث )مع كالدويل 
شكلية  عناصر  إلى  خرافة(  أو  أسطورة  املادة  كانت  ما  غالبًا 
باملسرح  يرتبط  كوك  كالدويل  إلى  بالنسبة  واألخير  ومشهدية. 
صورة  إطار  عن  عبارة  فكان  نيوتن  إلى  بالنسبة  أما  اإلليزابيثي، 

ملقدمة املسرح الرئيسية.

إن املقارنة مع كالدويل كوك رمبا تفشل فيما يتعلق باملضمون الشامل. 
املهمة ضمن معالم محددة  فتالميذ كالدويل كوك اختيَرت لهم هذه 
لدرس اللغة اإلجنليزية، في حني أن البالغني عند نيوتن -اختيَرت لهم 
من  تعريفه  مّت  جيدًا«  »افعل  سياق  من  سياسيًا  مستنَبطة  موضوعات 
جانب احلكومة بـ«إعادة خلق«- يحتاجون من دون شك لدافعية أداء 
عام، ليس على غرار املهمة نفسها. وعليه، فإن االرجتالية بالنسبة إلى 
نيوتن هي جتريب يقوم على أساس السيناريو ضمن سياق تدريب قبل 
العرض يهدف إلى منح النظارة، كما يصوغها نيوتن، »قيمة مالهم«. 
سيناريوهات  لنماذج  ُيكّرس   )1937( نيوتن  كتاب  من  الثاني  اجلزء 
موسيقية«  »حفلة  يسميه  ملا  مناسب  بدونه،  أو  حوار  مع  لالرجتالية، 
مثل  الستخدام  واسعة  رؤية  لديه  لكن  منوعة«،  »تشكيلة  برامج  أو 
املمثلني،  تدريب  أجل  من  لتطبيقها  واع  وهو  السيناريوهات.  هذه 
العاطفي  »التعليم  في  إلدخالها  تطلعات  ولديه  وهواة،  محترفني 

والتخيلي« الذي بدأ التربويون يفهمونه، كما يرى.

خالل  املسرحي  للتعبير  كوسيلة  لالرجتالية  نيوتن  حماس  تعّزز  وقد 
عمله، لكن تغيرًا قد طرأ على إصداراته الالحقة فيما يختص بتأكيده 
على ممارسة االرجتالية، واألكثر أهمية، فيما يتعلق بالعمل االرجتالي 
عفوية  »إن   :1937 العام  كتابه  في  بثقة  يدعو  وبينما  املدارس.  في 
أن  تستطيع  ال  املسرحيني  أعماق  في  موارد  عن  تكشف  االرجتالية 
1948: »في  العام  تخرجها أي وسيلة أخرى...«، يكتب بحلول 
احلقيقة تنزع العفوية إلى إثارة ما هو منطي أكثر من العاطفة الصادقة«.

وعّبر كتاب نيوتن العام 1937 عن تفاؤل إزاء استخدام االرجتالية في 
التعليم التي انطفأ بريقها بالتدريج. وفي العام 1948 يعّبر عن عداء 
األولى،  الدراما  ملجلة  مبكر  عدد  وفي  املدرسة.  ارجتالية  جتاه  بارز 

املسرح في التعليم )1948(، كتب يقول:61

أظهرت مؤخرًا »اإلفادة من استخدام الدراما« ميزات جديدة اجتهت 
برزت  امليزات  وهذه  التعليمية،  لقيمته  الشامل  املفهوم  إرباك  نحو 

بشكل رئيسي في حقل الدراما ألطفال مدرسة أساسية.

إن جذر الصعوبة يبدو مرتبطًا، إلى حد كبير، باالرجتالية. فقد كنُت 
طوال سنوات عدة مدافعًا عنها، ورمبا ساهمُت إلى حد ما في تطويرها. 
واليوم، في دوائر معينة، تبدو االرجتالية، أو التعبير احلر، قد اكتسبت 
مثل هذه األهمية التي اعتبرها الكثيرون »كل شيء« للتجربة املسرحية، 
أكدُت  املرجَتل  اخلاص  متثيلي  وفي  املسرحية.  الشباب  جتربة  وحتديدًا 
املمثلني  لتعليم  االرجتالية  مياثل  ما  »ليس هناك  تقول  التي  النقطة  على 
املسرحية، ومن وجهة نظر  النظر  باملادة من وجهة  التفكير  املسرحيني 
احلياة اليومية«. اخلط املائل ال يظهر في النص املطبوع، لكنني أخشى 
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أن تلك الطريقة في التعبير ميكن أن تتسبب بترويع الكثير من املؤيدين 
االتصال  جراء  أطفالهم  فساد  خشية  بالقلق  يشعرون  بحيث  احلاليني 

املفرط بذلك الشيء املخيف – املسرح.

بوننغتون«،  بـ«مؤمتر  ُيعرف  انعقاد ما أصبح  بعد  ُكتَب هذا حااًل  وقد 
وهو عالمة فارقة في املذهب املثالي لتعليم الدراما. وبينما، كما رأينا 
إليجاد  احملاوالت  بعض  أجِنَزت  قد  النغدون،  لكتاب  وصفنا  في 
مؤمتر  خدم  فقد  »الطبيعي«،  للمسرح  املتعارضة  املطالب  بني  جسر 
في  مرة  وألول  املهتمني.  الفرقاء  بني  متنام  تصّدع  لتقوية  بوننغتون 

أساس  على  الصفي  للتمثيل  تقاليد  حتدي  يتم  الدراما،  تعليم  تاريخ 
دراما  لهيئة  ناطق رسمي  علني من جانب  بشكل  هاٍو ومهني  مسرح 
الرسمي،  الناطق  اللعب. وذلك  املسرح، وإمنا على  مبنية على  غير 
بيتر سليد الذي رأى  وهو وافد جديد نسبيًا في مسرح الدراما، كان 
حني  في  احلر.  الشخصي  للتعبير  إمكانات  »االرجتالية«  في  بوضوح 
على  ومتناسقًا  منضبطًا  أداء  نيوتن  جي.  روبرت  »ارجتالية«  كانت 
خشبة املسرح. ورمبا يكون من النموذجي في تاريخ تعليم الدراما أن 
يتمكن رائدان في هذا املجال من استخدام املصطلح نفسه لكن بنوايا 

متناقضة.

)3(

الدراما يف صف تعليم اللغة اإلجنليزية

 التمثيل كتدريب على النطق

التمثيل لفهم النص
اللغة  بتعليم  يرتبطان  بارزين  كتابنْي  يناقش  سوف  الفصل  هذا 
العام  صادر  والتعليم  التربية  لوزارة  تقرير  وهو  األول،  اإلجنليزية. 
1921، يعطي دلياًل مفّصاًل للمعلمني حول كيفية تعليم الدراما من 
العاملية  احلرب  بعد  ُنشر  وقد  والثاني،  النطق.  على  تدريب  خالل 
تعليم  ضمن  الدراما  إلدخال  نظريًا  إطارًا  يعرض  مباشرة،  الثانية 
ومؤلفته  املنصرم.  القرن  نهاية  في  منافس  دون  بقى  الذي  األدب 
الدراسة،  التي استحقت أن تكون رائدة لهذه  كانت ماجوري هورد 
حيث اختارت أن تتابع اهتمامها الذي أظهرته العام 1949، وأتاحت 
بالكتابة  اهتمامها  من  أكثر  الدراما  بتعليم  مرتبطة  تصبح  أن  لنفسها 

اإلبداعية التي حظيت فيها بسمعة اعتبارية.

 الدراما يف صف تعليم اللغة اإلجنليزية

التمثيل كتدريب على النطق 
فكرة  أن  ثبَت  هاوية«،  كدراما  »التمثيل  األخير،  الفصل  في 
التدريب في التمثيل كجزء من مقرر تعليمي قد أدِخَل في ثالثينيات 
املمكن للمدرسة أن يكون لديها  املاضي، لذلك أصبح من  القرن 
»دراما« على اجلدول املدرسي دون النشاط الذي اعُتبر »كبروفة«. 
التعليمي،  السياق  في  جديدًا  التمثيل«  »متارين  مفهوم  كان  وبينما 
كان »النطق« ميتلك تاريخًا أطول بكثير. صحيح أن التدريب على 
النطق لم يكن ُيعتبر كتدريب في التمثيل، وإمنا »كتطور شخصي«، 
من  سّهلت،  الرسمية  ممارسته  فإن  ذلك،  من  الرغم  على  لكن 
الدراما  ُثّبتت  أن  بعد  متثيل ذات صلة  مهارات  إدخال  دون شك، 

كموضوع.

من فعاليات املدرسة الصيفية: الدراما في سياق تعلمي – جرش 2012.
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 HMSO تعليم اإلجنليزية يف إجنلرتا )1921( إصدار
)مكتب معلومات القطاع العام(62

ألنه، على نحو مثير للدهشة، لم يكن ثمة دليل على أن الدراما تعتبر 
ممارسة مشتركة )والعكس هو األصح(، فقد أعِطَيت مساحة أكبر إلى 
ما يطِلق عليه التقرير »الدراما في التعليم« مقارنة مع أي جانب آخر 
لتعليم اللغة اإلجنليزية. ورمبا هي الروح املتفائلة لفترة ما بعد احلرب 

العاملية األولى مباشرة التي حّضت كتابها ليكتبوا بطريقة خطابية:63

لم يكن ذلك في وقت شائن من تاريخنا بأن يبتهج الرجال اإلجنليز معًا 
في الرقص واألغنية والدراما ... إنه أمل مشروع بأن ُيعيد االستخدام 
العقالني للدراما في املدارس إلى إجنلترا فرحًا ال يبعث على احلياء في 

متعة اخليال وفي التعبير املستهدف للشعور الصحي والطبيعي.

هذه  إلى  واألخرى  الفينة  بني  فقط  الُكتاب  يعود  حال،  أي  على 
املالحظة اجلِذلة. فالنبرة هي تلك املفعمة بالنصح العملي في معظم 
ال  مخاطر  حول  وآخر  حني  بني  بتحذيرات  تنضح  وهي  األحيان، 
جانب  من  املشمولة  األنشطة  بحجم  كامل  وبوعي  جتّنبها.  من  بد 
املوضوع  الرئيسي حول  القسم  التقرير  ُيدخُل  التعليم«،  »الدراما في 
من  الدراما  في  ُينظر  رمبا  املدرسة،  عمل  »ألغراض  تصنيف:  مع 
 )3( ُيقرأ.  كشيء   )2( ُيكَتب.  كشيء   )1( جوانب:  ثالثة  خالل 
كشيء مُيّثل«.64 وحتى الُكتاب ميّيزون بأن »التمثيل« يتطلب مزيدًا من 

التقسيم الفرعي:65

»)أ(    أداء املشاهد أو ِقطع مسرحية في الصف.
)ب(   األداء العام ملسرحيات من جانب التالميذ.

)ج(    زيارات تالميذ ألعمال مسرحية مهنية مناسبة«.

إنه )أ( بالطبع ذلك الذي يستحوذ على اهتمام مركزي لهذا الكتاب. 
مصطلح  ولعل  املقصود.  النشاط  نوع  تضّلل  )أ(  في  الواردة  فالعبارة 
طيب  عن  ُفِهَم  وقد  وصريحة،  مباشرة  بطريقة  اسُتخِدم  قد  »أداء« 
خاطر في هذه الفترة عندما كان املمثلون الشباب يرّوحون عن جمهور 
ثمة مؤشرات، كما في عمل هارييت  ليس  التقرير  منفعل. وفي هذا 
يدّونون  كنقاد  بفعالية  املشاهدون  يشارك  رمبا  بحيث  فنلي-جونسون 
كالدويل  حالة  في  كما  وليس  منّقحني،  أو  ومخرجني  مالحظات 
كوك، حيث ميكن أن يركز األداء على اإلخراج املسرحي اإلليزابيثي، 
وبالتأكيد ليس ذلك الذي يرى فيه املشاركون أنفسهم كمجموعة ممثلني. 
ومثل هذه التنقيحات التي تصف –كما نوِقش في فصول سابقة- معنى 
األداء بالنسبة إلى التالميذ الشباب لكل من فنلي-جونسون وكالدويل 
فهم  التقرير.  هذا  من  التهّرب  إمكانية  للكتاب  تتيح  أنها  يبدو  كوك 
مكتوبة.  نصوص  عرض  إلى  احلاجة  عند  حال،  أي  على  يشيرون، 
وقد أشيَر بالفعل إلى أن كاًل من فنلي-جونسون وكالدويل كوك )بكرٍه 

منهما( سمحا بهذا الشيء للتحّرر من هذا الوضع.

اهتمام  على  تستحوذ  التي  أعاله  الواردة  )أ(  في  "ِقطع"  كلمة  إنها 
السلوك  بأسلوب  قبواًل  ضمنًا  يتضمن  استخدامها  ألن  خاص، 
الدرامي الذي كان ُيدعى بشكل شائع "تسميعًا" أو "مونولوجًا"، 

قلب  ظهر  عن  يحفظها  قصيدة  بعرض  جمهورًا  الفرد  فيه  ميّتع  حيث 
ُيدعى  كان  املشاركون،  يتجمع  وحيثما  مسرحية.  من  مقتَطف  أو 
نستنتج  أن  ميكن  للتقرير،  أوسع  وباختبار  كورالي".  "خطاب 
مفهومًا  احلقيقة  في  كان  الصفي  للتمثيل  الُكتاب  مفهوم  أساس  أن 
"تدريب  ولعل  للخطاب.  كتطوير  التعليمي  هدفه  رأوا  فقد  ضيقًا، 
في  منفصلني  بجزأين  فقط  يحظيا  لم  الشفهي"  و"التعبير  اخلطاب" 
التقرير فحسب، بل إن الفصل الكامل املكّرس من أجل "الدراما في 
التعليم" يشير باستمرار إلى احلاجة لتحسني النطق وإنتاج الصوت، 
عاٍل،  بصوت  ونثرية  شعرية  نصوص  قراءة  في  ومهارات  واللفظ، 
األدب.  لتذوق  كوسيلة  بل  اإللقاء،  صحة  أجل  من  حصريًا  ليس 

ويختم قسم الدراما بـ:66

لن يكون هناك فرصة أفضل من املسرحية املقروءة أو املؤداة في الصف 
لتصحيحها )األخطاء الكالمية(. وفي أعقاب بعض التعليمات فيما 
الكثير  ينبغي عمل  الصوت،  وإنتاج  بعناصر علم األصوات  يختص 
لرفع املستوى الكلي لقراءة وقول كل من الشعر والنثر. إن طريقة أداء 
األدب بالصوت ليست مجرد مسألة تصحيح آلية، وإمنا هي النتيجة 
في  تعليم  ال  وبدونها  الكاتب،  روح  إلى  التعاطف  لدخول  النهائية 

الرسائل ميكن أن يكون كاماًل.

فوجرتي،67  إلسي  املؤثرة  الشخصية  ذكر  من  بد  ال  الصدد  هذا  وفي 
للخطابة  املركزية  للمدرسة  املؤسسة  اللجنة  على  شاهدة  وهي 
 ،1906 العام  النطق68  لعالج  دائرة  أول  تضمنت  التي  والدراما، 
والتي عقدت بدورها املؤمتر األول العام 1912 حول »تدريب النطق 
في مدارس وكليات لندن«، وشّكلت الرابطة املؤثرة ملعلمي النطق، 
يفعل،  كما  ويعترف،  واضح،  اللجنة  تقرير  على  الدراما  فتأثير 
بأهمية »الرموز الصوتية« في »الطريقة العلمية لتدريب النطق«، وهي 
طريقة بال شك أكثر انفتاحًا على مدارس لندن )»مجال عمل« إلسي 

فوجرتي( من األجزاء األخرى للبالد. ويؤكد التقرير:

إنه من املؤكد عمل املدرسة اإلعدادية أن تعّلم جميع تالميذها الذين 
بكلمات  تشّوه  قد  نطقهم  أن  وإما  محددة  لهجة  يتحدثون  أنهم  إما 
وعبارات سوقية، لكي يتحدثوا إجنليزية منوذجية ويتحدثوها بوضوح 
وبشكل معبر. فشهودنا متفقون على أن هذا ميكن أن يحدث، شريطة 

أن ُيعطى تعليم محدد وبشكل منتظم من البداية.

النطق كجزء من  تدريب  أهمية  بوثيقة رسمية عن  التوكيد  ومثل هذا 
واملعهد  فوجرتي  إلسي  سمعة  فقط  يعّزز  لم  اإلجنليزية،  اللغة  تعليم 
الذي كانت مسؤولة عنه69 وأكادمييات أخرى مماثلة للنطق والدراما،70 
بل أعطى أيضًا دعمًا لرابطة الدراما البريطانية املشّكلة حديثًا. وأعطى 
التي  احمللية  النطق  تدريب  لصناعة  رسمية  غير  مباركة  أيضًا  التقرير 
اجلزر  أنحاء  في  الالحقة  األربعني  السنوات  خالل  سريعًا  انتشرت 

البريطانية كافة.

إجنلترا  في  بلدة  لكل  تقريبًا  »املشروع احمللي«، أصبح  لهذا  وكنتيجة 
»مدرس لفن اخلطابة«. ومن احملزن أن ال يعطي ذلك اهتمامًا لقيمة 
الدراما كأداء منفرد – كلمات »مونولوج«، »تسميع«، أو كما ورد في 
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 – التقرير، أداء »قطعة« أصبحت جزءًا من مفردات الطبقة املتوسطة 
غير أن رابطة الدراما البريطانية، في تقدميها لالحتفاالت التنافسية، 
البريطانية هذه، وحتديدًا عن  النظر  منحت دعمًا غير مقصود لوجهة 

املؤدي في الدراما.71

الكثير  إلى  بالنسبة  سيزار،  جثمان  على  أنتوني  مارك  خطبة  ولعل 
السر ملمتحن على طاولة،  في  إما خطابًا  متّثل  من األطفال أصبحت 
العلن.  أنتوني« في  وإما في منافسة ملواجهة »نسخ أخرى عن مارك 
جزئية،  بوظيفة  غالبًا  »اخلصوصيني«،  املعلمني  بعض  إحضار  ولعل 
إلى مدارس الدولة قد عّزز التوقعات بأن موقفًا متقدمًا إلدخال النطق 
والدراما وأي ممارسة للدراما إلى غرفة الصف سوف يتم تأطيره ضمن 
مقّرر تعليمي للتدريب على النطق لم يكن فيه األداء »املنفرد« ملقتطف 

عن مسرحية شيئًا غير عادي.

 الدراما يف صف تعليم اللغة اإلجنليزية

التمثيل لفهم النص
الدراما  عن  للكتابة  طريقة  منشور  بشكل  برزت   ،1949 العام  في 
على  »التدريب  طريقة  من  انُتزعت  األدب  تعليم  سياق  في  الصفية 
اإلجنليزية  اللغة  معلمو  تبناها  التي  املهارة  أساس  القائمة على  النطق« 
طوال السنوات الثالثني املاضية. وأمكن القول إنه في هذا املجال كان 
كتاب ماجوري هورد منسجمًا مع طريقة كالدويل كوك، لكن صفحاته 

تكشف عن إصرار إليجاد قاعدة نظرية لفهم األدب من خالل الدراما 
.)Play way( التي جتاوزت فلسفة كوك عبر كتابه طريقة اللعب

تعليم الروح الشعرية/ ماجوري هورد )1949(72
تقترب ماجوري هورد من الصور البالغية في »مخلب حتت الباب« 
للشاعر تي. إس. إليوت: هي ال تريد »مشعل املالحظة الصغير«، 
حيث يتقّصى إليوت املغزى األدبي للمفردات في القصيدة، بل إدراك 
ما تنطوي عليه قصيدة »مخلب حتت الباب«.73 هي واعية ملدى التأثير 
القوي لقصة تقرأها معلمة على مستمعيها. وترى هورد أن ما يجري 
لكسب  نفس  »فقدان  عملية  هو  »درامي«،  كسياق  املستمع  عقل  في 
هو  للخيال  احلقيقي  الفعل  أن  تعني  أنها  يبدو  املفارقة  وبهذه  أخرى« 
العالم،  في  النفس  عن  مؤقتًا  االبتعاد  طريق  عن  وأنه  ذاتي،  تعزيز 
عمليًا:  أكثر  نحو  على  وتضيف  بها.  أقوى  حسًا  يكسب  املرء  فإن 
ذهنيًا  ونشيط  قوي  لطفل  الدرامي  التصوير  يأخذ  ما  غالبًا   ،...«
مساحة في صف ميكن أن يكون فيه فقط املشاهد غير املدّرب مرتبكًا 
تومكنسون  إس.  دبليو.  غرار  وعلى  الفّعال«.  غير  االستماع  إزاء 
عن  يكشف  املتكرر  الصفي  »التمثيل  بأن  هورد  تسّلم   ،)1921(
غياب كلي ألي فهم خيالي في العمل«. وال يكمن احلل بالنسبة لها 
القوة فيه للتعبير عما ال  التمثيل، وإمنا في استخدام مكمن  إبعاد  في 
ُيقال بالكلمات للتأّمل في »الظل« واحلذر من »املخلب حتت الباب«. 
عندما  يجري  ما  توّضح  بريطانية  معلمة  أول  هورد  ماجوري  وتعتبر 

يحّول طفل الشعر إلى فعل.

من فعالية »رنتيس خضراء« ضمن مسار التكون املهني.
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وفي عرضها لنظرية تعليم اإلجنليزية للتعبير، تستفيد هورد من التأثير 
يونغ،  وكارل  فرويد،  سيغموند  مثل  لكتاب  التعليم  على  احلديث 
إساكس.  وسوزان  بوبر،  ومارتن  ريد،  وهيربرت  بياجيه،  وجني 
كمعظم  األطفال،  هؤالء  أعّلم  بدأت  »عندما  هورد:  وتوّضح 
تعليمية  فلسفة  أو  إلثباتها  سيكولوجية  بنظرية  أبدأ  لم  املعلمني، 
عملي  نتائج  أن  فقط  بالتدريج  أدركُت  لقد  االختبار.  قيد  لوضعها 
كانت منسجمة مع الكثير من تلك التي توّصل إليها كل من د. سوزان 
إساكس، وبياجيه واملدرسة الغشتالتية )Gestalt School(، لذكر 

بعض أبرز مصادر االتفاق.

إن القضايا التي أثارتها هورد ميكن بحثها حتت أربعة عناوين رئيسية: 
واجلمالي/الفني  السيكولوجي  البعدان  الباب"،  حتت  "املخلب 
الطبيعي"  والدراما، ومفهوم "املذهب  "الفهم"  لإلبداع، مضامني 

في التمثيل.

»اخمللب حتت الباب«
لدى وصف  البسيطة  الدرامي -وعادة احملاكاة  الفعل  أن  ترى هورد 
على  الضوء  يلقي  أن  التكرار  خالل  من  ميكن  روائية-  قصيدة  املعلم 
معانيه احملّيرة جدًا؛ سواء بالنسبة إلى املمثلني أو باقي الصف املشاهد. 
وتقول نظريتها )كما رأينا احملاكاة وهي تفعل ذلك( أنه بعزل املعاني 
السطحية في النص، عندئذ ميكن إدراك »املعاني األكثر عمقًا«. ومثل 
كورتني،  تضع  وبينما  كنشاط.  احملاكاة  قيمة  من  يعزز  املوقف  هذا 
كيفية  لنقل،  استحواذي،  »منوذج«  ضد  احملاكاة  املثال،  سبيل  على 
صنع فنجان شاي، تضع هورد مناذج احملاكاة غير الناضجة جنبًا إلى 

جنب مع الرنني احملير للنص.74

البعدان السيكولوجي واجلمايل/الفني لإلبداع
استحقاقات  إلى  يؤديان  ال  رمبا  هورد،  تقترح  كما  البعدان،  هذان 
بأن  املهتم  املبكر  فاملراهق  الشخصية.  استقرار  إلى  استنادًا  متضاربة 
»يقوم هو نفسه بالدور« أكثر من اهتمامه بالدور يكون أقل استعدادًا 
ألداء عام من الطفل األصغر سنًا الذي يؤدي »دورًا« بدون وعي ذاتي 
أبعد من فهمه وذوقه وبراعته. فهو يقوم بدوره »معتقدًا«  رمبا يكون 
أنه يصّور شخصية ما. واملراهقة املتأخرة هي الوقت الذي يندمج فيه 

البعدان في توليفة واحدة.

مضامني »الفهم« والدراما
الفهم،  تعزيز  إلى  الصف  في  الدراما  استخدام  من  هورد  تهدف 
مراحل  تصف  فهي  لالهتمام.  مثيرة  تطورية  نظرية  لديها  ولذلك 
التطور بقولها »تعرف أو ال تعرف«، »تعرف أنك تعرف أو ال تعرف، 
تقوله هورد تساعد  ملا  أو ال تعرف«. والدراما وفقًا  ما تعرف  تعرف 
شيئًا  يعرف  بأنه  ما،  شيئًا  تعّلم  قد  أنه  ليدرك  بدهي  بشكل  الطفل 
جديدًا. وبينما يرضي ذلك طفل املدرسة الصغير، فإن هذا الفهم غير 
الواعي للمعاني ليس كافيًا لطفل أكبر غير مستعد لتفسير ما يعرف، 

ويحتاج إلى قدر من احلماية قد ال يوفره التمثيل.

أساسيًا  قانونًا  يشّكل  أن  ميكن  ما  على  بعيد  حد  إلى  هورد  وتعتمد 
تستخدم  فهي  ولذلك   – بالدراما  النفسي  العالج  أو  الدراما  لتعليم 

على التوالي )وأحيانًا بشكل عفوي( أكثر من وسيلة واحدة للتعبير. 
ففي أبسط األحوال، يقرأ التالميذ نصًا أو يسمعون نصًا مقروءًا، ثم 
وفي  احملاكاة،  خالل  من  درامي  فعل  إلى  الكلمات  تلك  يترجمون 
التي  الشخصية  يكتبون عن  ثم  القصة،  ُتقرأ  تطورًا،  األكثر  املستوى 
خالل  من  صعب  نص  اختراق  أو  وملاذا،  دورها  للعب  سيختارونها 
املقارنة في التمثيل. إنه فعل إعادة التفسير من خالل وسيلة مختلفة، 
من خالل التمثيل وعبر الرسم، أو التحدث عن مشاعر، أو حتويلها 
 ... شخصية  عن  تلخيص  أو  رسمي،  تقرير  وضع  أو  قصة،  إلى 
شخص  من  مشتقًا  كان  وإن  حتى  اجلديد،  الفهم  يوّلد  وهذا  إلخ. 

»ميثل« على الرصيف.

لتعليم  أساسية  ميزة  أصبحت  طريقة  هورد  ماجوري  بدأت  وبذلك 
الدراما في العقود الثالثة األخيرة.

مفهوم »املذهب الطبيعي« يف التمثيل
 Theatre-in-the( الدائري«  »املسرح  حديثًا  جتّرب  التي  هورد، 
Round(، تتبنى الفكرة املجدية من "كون" املرء في حالة استدارة 
فيما يختص بنوع التمثيل املطلوب لتكتشف الحقًا أن ذلك ميّثل طريقة 
غير  وضع  في  وهم  لألطفال  التمثيلي  السلوك  لوصف  متامًا  مجدية 
رسمي لألداء الصفي الذي يعبر عن األلفة والدفء. وبقولها ذلك، 
فهي تؤكد بإصرار أن قراءها يدركون كال السياقنْي: هم يشاركون في 
أسلوب التمثيل كمجموعة من التماثيل بغض النظر عن الدور الذي 
يؤّدونه عندما يتعلق األمر بالبراعة الفنية، في حني أن املسرح الدائري 
يتطلب قدرًا من التكنيك واملهنية ال يقدر عليه األطفال. وعلى الرغم 
نسخة  إال  ليس  الدائري  املسرح  أن  افتراض  تريد  فإنها ال  ذلك،  من 

شعبية للتمثيل الصفي "الطبيعي" لألطفال.

ولعل ما هو مشترك بني صف هورد وصف كوك، رمبا بدرجة أقل في 
صف هورد، فكرة أن يكون التالميذ كحرفيني. وقد ينطبق مصطلح 
"حرفة" بشكل مشروع على عمل التلميذ وأدائه باعتباره "مسرحيًا" 
)كما متّثل ذلك في كال صفْي هورد وكوك( أو كونه "مديرًا/مخرجًا 
مسرحيًا" كما جتّسد ذلك في صفوف كالدويل كوك، لكن ذلك ال 
بأنها  هورد  تصنفها  كممثل،  التلميذ  مهارة  على  بالضرورة  ينطبق 
التلميذ/ ترى  أن  هورد  تريد  وال  احملّسن".  "التكنيك  إلى  تفتقد 
تفعل  املصطلح -كما  ُترجع ذلك  فنية"، ألنها  املمثل يحقق "براعة 
إنتاج حقائق عاطفية  التسميع وإعادة  إلى "حيلة"  فرانسيز مكنزي- 
للنص املكتوب جلعلهم "يقولون«. من جهة أخرى، بينما ال يبدو أن 
كالدويل كوك يدرب تالميذه على »تقنيات التمثيل«، فإنه يشجعهم 
املالئمة. ويبدو  باألفعال  البليغة احملّددة  على ربط كلمات شكسبير 
للتدريب  خاضع  غير  »متثياًل  يعني  هورد  عند  »الطبيعي«  أن  عندئذ 
عن  يعّبر  أن  عفويته  خالل  من  وميكن  محّسنة«.  تقنيات  إلى  ويفتقد 
تعقيدات في العاطفة واملعنى، لكن من دون تكنيك يعيد إحياء تلك 
في  الدراما  نوع  ُيعتبر  فهل  ذلك،  ومع  للجمهور.  واملعنى  العاطفة 
صف هورد على نحو من التبرير »طبيعيًا«؟ ميكن القول إن »احملاكاة« 
غير ناقصة في احليلة، فذلك التمثيل العفوي لكلمات نص مكتوب، 
يتطلب قدرًا من  أنفسهم،  التالميذ  حتى وإن كان مكتوبًا من جانب 

مهارة األداء.
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كالدويل  إزاءه  ُيبدي  التمثيلي ال  بالسلوك  الصلة  وثمة شكل وثيق 
كوك سوى قدر ضئيل من التسامح في غرفة الصف. ففي الفصل 
»الواقعية«  سّماه  ما  إدخال  ضد  اجلدلية  مواقفه  لوحظت  الثاني، 
إلى غرفة الصف، لكن من املالئم اآلن العودة إليها كونها ال تلقي 
إنها جتتذب  بل  التناقضات مع طريقة هورد فحسب،  الضوء على 
االنتباه أيضًا إلى شكل من املمارسة الصفية يصّور بشكل متزايد، 
من وقت كالدويل كوك وحتى يومنا هذا، متثياًل –بكلمات كالدويل 
كوك– »ألحداث احلياة اليومية«. وهذا النوع من السلوك التمثيلي 
يبدو أن لديه قرابة بسيطة مع »اللعب غير املنظم« في مدرسة حضانة 
والتجسيد  والتمثيل  املسرحي  اإلخراج  يكون  حيث  ملعب،  أو 
إلى  وبالنسبة  أنفسهم.  التالميذ  عمل  من  املوضوعات  واختيار 
»....أحداث  الدراما:  مبوضوع  األمر  يتعلق  كوك،  كالدويل 
احلياة اليومية، قبل أن تصبح مادة مالئمة للدراما، يجب أن تخضع 
نتوقع  أن  املعقول  غير  من  ألنه  )غربلة(،  متحيص  أو  تنقية  لعملية 
العمل من صبيان صغار«. وكالدويل كوك ال يستبعد مكامن  هذا 
القوة الدرامية في املادة األقل شأنًا، لكنه يعتبرها خارج نطاق مهارة 

ونضج تالميذه.

الواقعي«  »املذهب  من  كل  ضد  موقفًا  يتخذ  كوك  كالدويل  أن  يبدو 
و«املذهب الطبيعي«، فاألول يشير إلى السائد والثاني يشير إلى فقدان 
من  الرغم  على  النغدون،  إم.  إي.  وتعترف  مسرحي.  أسلوب 
فعندما  كليهما.  إلى  األطفال  بعض  لدى  الواضحة  باحلاجة  متّنعها، 
تكتب عما له صلة بالفئة العمرية نفسها كتالميذ كالدويل كوك تقول: 
حتزيرية  ومتثيليات  النهائيًا  ارجتااًل  تريد  األطفال  مجموعات  »بعض 
أو  ناديهم  جمهور  إلى  يؤدوها  لكي  بسرعة  حتضيرها  يتم  وأخرى 
العرض  جتاه  تسامحًا  األقل  على  ُتظهر  وهي  الصف«.  في  زمالئهم 
العفوي للمادة »اليومية«، وهو مترين في »االنطباعات واملظاهر« كان 
إضافة  اإلجنليز،75  للعديد من  منتظم  نظام غذائي  سيصبح جزءًا من 

إلى دروس الدراما.76

وعندما تستخدم مارجوري هورد مصطلح »طبيعي«، على أي حال، 
ال تشير بوضوح إلى أداءات عفوية للمادة اليومية. فهناك حس رمبا 
مبادته  يختص  فيما   – طبيعي«  »غير  الدراما  في  هورد  تالميذ  يعتبره 
»الرومانسية« وفي نوعية إخراجها غير الرسمي جلمهور حميم. لكن 
يتحقق مستوى  بشكل واضح،  »غير- طبيعي«  ما هو  تزايد  في ظل 
رفيع في حوار مسرحية من صنع التالميذ الصغار أنفسهم، ُكتِبت إثر 
دراستهم الوثيقة لألدب. وتعطينا هورد مثااًل يتضمن كالمًا من ثيتس 

أمام زيوس على جبل أوملبوس:

ثيتس: ِعدني – ِعدني، أيها األب زيوس أن تفعل كما أطلب منك. 
أنا حزين وضِجر. إحِن رأسك كإشارة تأكيد بأنك سوف متنح 

الطرواديني نصرًا.

)زيوس ال يجيب ويسود صمت(.

كل  بعيد  املدرسة  في  صغير  لطفل  األسلوبية  اللغة  من  النوع  هذا 
»للشرطة  الطارئ  االرجتالي  املشهد  أو  احمللي  »السكتش«  عن  البعد 

 ،1913 العام  واللصوص«،77 الذي تفّحصه كالدويل كوك بإصرار 
)القرن  خمسينيات  بحلول  املدارس  في  إيجابيًا  تشجيعه  مت  لكن 
صف  في  املرجَتل  احلوار  حول  طارئ  شيء  ثمة  يكن  لم  املاضي(. 

هورد. وفيما يلي نقرأ مثااًل آخر:

أمك.  من  أصغر  كنَت  وإن  حتى  محق،  أنت  بني،  يا  نعم،  هيرا: 
)بتنهيدة( ال يزال لدي الكثير لتعلمه.

»غير-  املسرحي  التصوير  من  النوع  هذا  اعتبار  املعقول  من  يبدو 
التلميذات  سلوك  وصف  الصعب  من  يكون  قد  لكن  طبيعي«، 
وصفًا  هورد  تعطي  وال  الصامتة.  التمثيلية  القصص  أدائهن  لدى 
التي يقمن بها. ويبدو من غير املرجح أن  مفّصاًل لنوع اإلمياءات 
تكون تلك الفتيات الصغيرات قد تبننْي اإلمياء املتكّلف للمحاكاة 
عند كالدويل كوك، ألنه ليس هناك ذكر ألي نوع من التدريب. 
كان  تالميذها  أفعال  من  األكبر  اجلزء  أن  احلقيقة  في  احلال  وواقع 
التالية  احلكاية  أن  مع  الشعر  في  وصفها  مت  ألفعال  مبسطًا  تقليدًا 

تشير إلى روعة اإلجناز:

إن اكتمال بعض أوجه متثيل كهذا ال يقع ضمن سلطة بالغ. ومثل هذه 
اللحظة ال تزال مشرقة في عقلي. فقد كان الصف يقوم مبحاكاة نسخة 
الوسطى،  القرون  إلى  تعود  التي  ويوردسي  أورفيوس  أسطورة  من 
كان  الذي  املكان  عن  يوريدس  وسطه  وفي  اجلنية  موكب  مير  حيث 
فتعّرف  مّرت  حينما  إليها  نظر  العود.  على  أورفيوس  فيه  يعزف 
في  قرب.  عن  واحدة  وملرة  مثالي  توقيت  في  اآلخر  على  أحدهما 
ذلك احلني كانت نظرة اإلحباط املستسلمة على وجهيهما شديدة جدًا 

بحيث ال أعتقد أنني تأّثرت يومًا ما بعمق أكثر.

ال شك أن اجلودة كانت متغّيرة، لكن حتى اإلجناز األقل مستوى في 
التمثيل )سكيتشات أفعال واضحة غير مترابطة بإحكام( في مثل هذا 
شخص  )غالبًا  الشعر  قراءة  يقابله  كان  املسرحي  التصوير  من  النوع 

بالغ( حتى يحمل التأثير الكلي أثرًا »غير- طبيعي«.

وتزعم هورد أن محاولة طرق مختلفة للقيام باألفعال إمنا تعزز فرص 
»أفكار نصف مولودة« ليصبح معّبرًا عنها من خالل األفعال. وكما 
لوحظ مبكرًا في هذا الفصل، يبدو كما لو أن نقل صور غير مألوفة 
ألفكار  العنان  يطلق  أن  شأنه  من  مختلفة  فنية  وسيلة  إلى  ما  لقصيدة 

ومشاعر غير مترابطة باتساق.

مبعاٍن  مشحونة  تصبح  قد  الصغار  التالميذ  هؤالء  أفعال  كانت  وإذا 
النوع للسلوك  رقيقة خلف »االنطباعات واملظاهر«، عندئذ فإن هذا 
التمثيلي في أفضل أحواله، كما ورد في وصف أورفيوس ويوردسي 
تتحد  حيث  الفنية،  الناحية  من  معّبر  أنه  عنه  ُيقال  أن  ميكن  أعاله، 
الفصل  وفي  الباب«.  حتت  »املخلب  عن  ليبلغا  والصمت  اإلمياءة 
إيقاعية  كوسيلة  املوسيقية«  »اإلمياءة  مصطلح  إدخال  يتم  التالي، 

لوصف شاعرية املشهد التمثيلي.

لتكون  املاضي(  )القرن  القرن  هذا  طوال  اإلجنليزية  استمرت  لقد 
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وسيلة رئيسية للدراما، فقد كانت كل مرحلة تعكس ممارسة للدراما. 
وقد سعت منشورات أبرز معلمي اللغة اإلجنليزية في النصف الثاني 
)من القرن املاضي( أمثال إي. جي. بيرتون )1949( وكريس بيري 
)1972(،78 وجون سيلي )1976(،79 وكني بايرون)1986(80 وبيتر 
ضمن  للدراما  املعاصرة  الطرق  معظم  حصر  إلى   81)1990( كريبر 

مشروع  نشرة  حتى   1986 ومنذ  اإلجنليزية.  باللغة  اخلاص  فلكهم 
جيبسون،82  ريكس  حّررها  التي  واملدارس،  شكسبير  كامبريدج، 

التهب االهتمام بشكسبير بطرق تخّيلية.
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)1( التمثيل كلعب
1 Courtney, Richard (1968) Play Drama and Thought: the first examination of the intellectual background of drama 

in education Cassell London .
2 Nunn, Percy (1920) Education: Its Data and First Principles Edward Arnold London
3 Groos, Carl (1899) The Play of Man Appleton Press
4 Hall, Stanley G. (1904) Adolescence Appleton-Century Crofts
5 Nunn refers to Schiller’s Letter 15 (See, for example Friedrich Schiller›s On the Aesthetic Education of Man by 

Elizabeth M. Wilkinson and L.A. Willoughby, published by Oxford University Press in 1967, in which the au-
thors	collect	and	provide	a	commentary	for	Schiller’s	27	published	letters).	It	is	the	fifteenth	letter	that	contains	
Schiller’s much-quoted paradox: ‘ ... man only plays when he is in the fullest sense of the word a human. being, 
and he is only fully human when he plays.’ [Wilkinson and Willoughby (l 967) ibid p.l 07.

6	This	piece	of	wisdom	is,	in	fact,	a	pithier	version	of	Schiller›s	own	words,	also	in	the	fifteenth	letter.	[Wilkinson	
and Willoughby (1967) ibid p.l 07]

* االعتقاد كما لو أن هذا األمر ... حقيقي/موجود.

إن »بناء االعتقاد« )make-believe( يشكل عنصرًا مهمًا من عناصر لعب األطفال، وهو يساند الطفل في اختبار فرضياته حول ماهية العالم والكيفية التي 
يشعر بها املرء اجتاه جتاربه.  إن بناء االعتقاد يؤججه الفضول والرغبة في التفكير والتخيل في االحتماالت واملفاهيم عبر املمارسة. إن هذه العملية حتدث متامًا في 
العملية الدرامية بكل مستوياتها ولكل األعمار.  إن املهمة األساسية ملعلم الدراما هو احلفاظ على رغبة بناء االعتقاد وتشجيعها، وهي في الوقت نفسه ميتد نطاقها 
لتشمل مجاالت أخرى في احلياة واملعرفة.  بهذه العملية ميكن للدراما أن تساعد على تلبية احتياجات الطفل املعرفية والوجدانية الراهنة واملستقبلية، مبا في ذلك 

اجلوانب الشخصية واالجتماعية والعاطفية والفكرية.
7 Nunn, p. (1920) ibid p.92. This comment by Nunn is in striking contrast to the view later expressed by the woman 

who was to become his colleague at his own invitation, Dr. Susan Isaacs.
8 Nunn, P. (1930) ibid p.95. Note that Nunn’s view of make-believe play as a ‘biological device’ is in keeping with 

Karl Groos’ theory [The Play of Man (1989) Appleton Press]
9 Nunn, P. (1920) ibid p.99
10 Nunn, P. (1920) ibid p.247
11 Sully, James (1896) Studies of Childhood Longman Green London
12 Lee, Joseph (1915) Play in Education Macmillan New York p.110
13 Isaacs, Susan (1930) The intellectual growth in Young Children Routlege and Kegan Paul London
14 The post required her, according to her biographer, D.E.M. Gardner [Susan Isaacs (1969) Methuen, London], 
‹to	conduct	education	of	a	small	group	of	children	aged	2-7,	as	a	piece	of	scientific	work	and	research.›	Gardner	
D.E.M., p.54

15 She was appointed in 1933 to set up a new Department of Child Development at the London University Institute 
of Education

16 Wilshire, Bruce (1982) Role-Playing and Identity: The Limits of Theatre Metaphor Indiana University Press 
Bloomington p.l 05 .

17	One	example	of	a	theorist	and	practitioner	in	theatre	from	the	first	half	of	the	century	was,	according,	to	Lars	
Kleberg, Nilolay Yevremov, a Russian who believed theatre to be derived from child play. [Kleberg, Lars (1993 



85 رؤى تربوية - العددان الثامن والثالثون و التاسع والثالثون

edition), trans from Swedish by Charles Rougle, Theatre as Action Macmillan P 55]
18 Of course there were those who could not accept her view of the importance of play. For example, three years 

after Isaacs’ Intellectual Growth in Young children, Robert R. Rusk, a Principal Lecturer in Education in Glasgow 
writes: ‘The view that fantasy is the primary mental activity of the child has little psychological support’ (Rusk, 
Robert R. [1933] A History of the Infant School ULP London p.84/5) and adds ‘Psycho-analysis has taught US the 
dangers of pandering to the ‘pleasure’ principle of Freud’.

19 She, likes others before her, saw connections between make-believe play and art. ‘She writes: ‹ ... his play is a 
starting point not only for cognitive development but also for the adaptive and creative intention which when fully 
developed marks out the artist, the novelist, the poet.’

20 Langdon, E.M. An Introduction to Dramatic Work with Children Theatre in Education Series by John Andrews 
and Ossia Trilling (Eds) Dennis Dobson Ltd London 1948. Other members of the Corrunittee included Lady Mayer 
(chairman), Mr. John Allen, Administrator, . Children’s Theatre Ltd. (Glyndebourne), Mr. Andrew Campbell, Pub-
lisher of Theatre in Education, Miss Cabby, Essex County Drama Adviser and Robert Newton, Middlesex County 
Drama Adviser.

21 However, she makes no mention of dramatic playas practice in thinking hypothetically.
22 Froebel drew a similar distinction between ‹spiel› (play) and ‹spielen› (playing).
23 The classic argument began with Diderot›s publication: Diderot Denis, (c.I773) The Paradox of Acting translated 

by Walter Hanes Pollock, Chatto and Windus, London [1883].
24 Langdon uses the label of the period: ‹backward boys and girls› p.47.
25 Read, Herbert (1943) Education Through Art Faber and Faber London
26 Stanislavski, Constantin (1933) An Actor Prepares Theatre.A4s London.

)2( التمثيل كدراما الهواة
27 Kelly, Mary (1939) Village Theatre Nelson London. (1946) Group Play-Making Harrap London
28	Mary	Kelly,	sometimes	described	as	the	‘first	national	pioneer’	of	amateur	drama	began	her	village	drama	in	Kelly,	
Devon	at	the	beginning	of	the	century.	[Ref:	Griffiths,	David	The History and Role of the Drama Adviser an unpub-
lished	dissertation,	University	of	Durham,	1970]	Examples	were:	Sheffield	Playgoers;	Huddersfield	Thespians;	The	
Leeds	Industrial	Theatre;	Bradford	Civic	Theatre;	The	Stockport	Garrick	Society;	The	Unnamed	Society,	Man-
chester. A few southern societies were founded, notably Citizen House, Bath and three London groups. Perhaps the 
most	influential	of	all	these	was	the	Madder	Market	theatre	in	Norwich,	an	amateur	company	employing,	from	its	
inauguration in 1911 ,a professional director, Nugent Monck. Its uniqueness lay in its purpose-built architecture, 
modelled on the design of an Elizabethan theatre,

29 The W.I. was brought to England from Canada by Mrs. Alfred Watt.
30	Frances	Mackenzie	was	the	first	of	many	professional	actors	and	directors	to	be	appointed	to	train	amateurs	in	

theatre-craft. whereas some were appointed to ‘organizations such as the British Drama League (Miss Mackenzie), 
the Village Drama Society (Miss Mary Kelly) and the National Association of Boys’ Clubs, others were ‹appointed 
to geographical regions - for instance Miss Lyn Oxenford in Newcastle upon Tyne and Robert G. Newton in Berk-
shire,	both	of	whom	were	appointed	in	the	1930s	to	promote	drama	with	the›	unemployed,	See	Griffiths,	David	
(1970) op cit.

31 In the Drama in Adult Education Report by the Adult Education Committee of the Board of Education (1926) 
Paper No. 61IMSO London p.97, the authors refer to attendance by London teachers at a series of lecture recitals: 
‘The large audience of teachers of all types that these have attracted testify to the width and intensity of the interest 
in drama in the educational world’.

32 John Bourne in a review of Mackenzie›s book writes: ‘The most sensible, informative and readable treatise yet 
published’.

33 In his introduction to School Drama (1938) The British Drama League appointed a School Drama Committee 
which, under the joint editorship of Guy Boas and Howard Hayden, both English teachers in Grammar Schools, 
published in 1938 a collection of chapters separately dealing with all branches of school drama from ‘The Dramatic 
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Play of Young Children’ by Jeannette Hennessy to ‘Religious Drama’ by Mona Swann. (Boas, Guy and Hayden, 
Howard (1938) School Drama: It’s Practice and Theory	Methuen	London)],	Guy	Boas.	confines	his	remarks	to	the	
public performance.

34 Howard Hayden contributed a chapter to his jointly edited book [Boas, G. and Hayden, H. (1938) op cit pp.32-47] 
entitled ‘Drama in the Classroom’ in which he assumes, as did Caldwell Cook, that if drama is to occur in a class-
room, then a stage area (for performance of a script) should be simulated. Hayden advises: ‘The class should have 
fair notice of all acting lessons .... Where space is available a standard-size stage should be marked out on the class-
room	floor	with	tapes.’	The	classroom	was	to	become	the	place	for	learning	about	the	craft	of	acting	scripted	scenes.

35 Burton, EJ. (1949) Teaching English Through Self- Expression Evans London. Burton is described in this book as 
‘master	in	charge	of	Speech	Work	and	Drama	‘;	he	later	became	head	of	department	at	Trent	Park	teacher-training	
college. His work bestrides all four of the categories listed above. His interest in practical theatre and drama sprang 
out	of	his	professional	interest	in	the	teaching	of	English.	I	have	specifically	included	him	under	‹acting	skills›	be-
cause	he	appears	to	be	the	first	classroom	practitioner	in	English	and	Drama	to	.introduce	a	training	scheme	of	act-
ing exercises for his pupils. However, his passionate devotion to making theatre accessible to his secondary pupils 
was to be life-long pursuit. See Burton, E.J. (1993) Drama in Schools 1930-1960: Some Footnotes St. Radigund 
Press, p.5, a pamphlet published by himself (when he was in his mid-eighties) in reaction to what he saw as the ab-
surd rift between drama and theatre in schools. In his own church he has the status of Bishop, and, since retirement 
from teaching, he has adopted the title of Very Reverend.

36 As late in the century as 1972, a research document was published in America which recorded a procedure for 
testing elementary pupils’ ability in ‘characterization’: Smith, Louis M. and Schwnacher, Sally (1972) ‘Extended 
Pilot	Trials	afthe	Aesthetic	Education	Program:	A	Qualitative	Description;	Analysis	and	Evaluation’	in	Beyond the 
Numbers Game	by	Hamilton	D.;	Jenkins	D.,	King	c.,	Macdonald	B.,	and	Parlett	M.	[1977]	Macrhillan	Basingstoke	
p.318	Fol1owing	instructions	from	a	‘Creating	Characterisation	package’,	‘the	first	three	children	were	sad,	happy	
and	surprised	in	turn.	The	sad	girl	rubbed	her	eyes,	commenting	‘oh	I’m	so	sad;	the	happy	boy	exuberantly	jmnped	
up and down and commented ‘oh, I’m so happy. The sun is ouL’ Later, anger and fright entered the parade.’ A 
British example occurs in a 1965 publication by Richard Courtney [Teaching Drama Cassell London]. In the sub-
section of his book entitled Mime Courtney includes the following instruction in one of his exercises: ‘Face: be 
angry,	happy,	sad;	glance	to	show	that	you	think	there	might	be	a	ghost	behind	you	..	.’	(p.51)

37 Burton EJ. (1949) ibid p.l72
38 A more extreme version is included by Burton on the following page, (p.173): ‹You are asleep in Bethlehem on the 
hills	outside	the	town.	It	is	the	first	Christmas	night.	You	wake	to	hear	the	angels’	song.	Then	you	see	the	heavenly	
host. Finally, you hear their proclarnation that the Messiah is born: Additionally, he expects that his pupils will 
simultaneously be able to ‘let the audience know what we are experiencing.’p.17 I.

39 It reached an eighth printing by 1967.
40 We shall see in the following chapter on Speech training that much of the communal growth of in interest in school 

speech and drama from 1920 onwards took the form of competitive Festivals. Both Mackenzie and Burton had a 
hand	in	promoting	this	kind	of	competition.	Burton’s	suggestions	for	‘marking’	to	find	out	the	best	team	would	not	
seem to his readers to be out of place.

41 Stanislavski, Konstantin S. (1949) Building a Character translated by Elizabeth Reynolds Hapgood, Theatre Arts 
Books New York

42 Hodgson, John and Richards, Ernest (1966) Improvisation Eyre Methuen London. John Hodgson, who started his 
career as a Birmingham teacher and subsequently moved to the training of professional actors at Bristol Old Vie, 
where he was Vice-Principal, was well placed with his background to establish a prestigious Drama Department 
at Bretton Hall, the leading institution for training teachers in Arts education in the country. Hodgson educated a 
generation	of	talented	Drama	teachers	whose	influence	is	apparent	today.

43	It	is	perhaps	of	interest	to	note	here	that	Dorothy	Heathcoat’s	influence	was	later	to	replace	‘Building	charactisa-
tion’ with ‘Building belief’ as the drama teacher’s shibboleth.

44 Mawer, Irene, (1932) The Art of Mime: Its History and Technique in Education and the Theatre Methuen London
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45 Jacques-Dalcroze, Emile (1921) Rhythm. Music and Education trans. by Harold F. Rubenstein Chatto and Windus 
London p.192.

46 Mawer, Irene (1932) ibid p.3
47 The term ‘pantomime’ goes back to Roman times and has retained its original usage, (actions without words or ac-

tions to music) in North American, while, in the UK, it seems to have become associated with Christmas vaudeville 
entertainment.

48 On Page 112 is a photograph of Joe Grimaldi and his father as a monkey and clown.
49 Mawer, I. (1932) ibid pp.226-231 Curiously, she has a foot-note about her examples: ‘These scenes are copyright 

and must not be produced in public without permission.’
50 Hence, the sub-title of Burton؛s	first	publication	[Teaching English Through Self  Expression] is ‘A Course in 

Speech, Mime and Drama’.
51 Courtney, Richard (1965) Teaching Drama Cassell London p.51.
52 This appears to be a misprint 1Il Courtney’s text: ‘occupations’ should here perhaps read as ‘characters’ or ‹per-

sonalities’.
53 It should be noted that a more imaginative form of mimetic work has been retained in some quarters throughout 

the century. See, for instance, Mime in the classroom’ by Pat Keysall in Scottish Drama Spring 1995, Issue No 3.
54 The HMSO publication Teaching of English in England	(I921);	for	example,	refers	on	one	occasion	(p.317)	to	‘hap-

py improvisations’. Even as late as 1955, E.J. Burton in Drama in Schools in his one reference to ‘improvisation I 
(Footnote, p.65) feels impelled to place the word in inverted commas, and to use the term ‘charade’ as an alternative.

55 [1] O’Neill, Cecily C. (1991) Structure and Spontaneity: Improvisation in Theatre and Education Doctoral thesis, 
Exeter University and [2] O’Neill, Cecily, C. (1995) Drama Worlds: a framework for process drama Heinemann 
New Jersey:

56 Robert O. Newton (1937) Acting Improvised Nelson London and (1949) Magic and Make-Believe: An essay en-
quiring into the relationship between theatre experience and improvisation Dobson London.

57 Newton, R.G. (1937) ibid p.15
58 Newton, R.G. (1937) ibid p.20
59 See. for example, the School’s Council Report (1977) Learning Through Drama, in which ‘negotiation of mean-

ing’ became a motif.
60 ‘Dumb-show’ is meant by the author to convey a freer form of presentation than conventionalized ‘mime’ [See p.? 

of Newton R.O. (1937)].
61 Newton, R.G. (1948) ‘Let’s Enjoy Drama’ in Theatre in Education Journal No 7 8, March-June pp.24-5.

)3( الدراما في صف تعليم اللغة اإلجنليزية
62 For a more detailed analysis of this publication, see ‘A conceptual framework for Classroom Acting’, an unpub-

lished Ph.D ehesis by Gavin Bolton, University of Durham.
63 The Teaching of English in England HMSO (1921) op cit p.319 Para 291.
64 HMSO (1921) ibid p.31 0 Para 285.
65 HMSO (1921) ibid p.315 Para 289.
66 The Teaching of English in England (1921) ibid p.328 Para 298.
67 H. Caldwell Cook is also listed as a witness.
68	The	Speech	Therapy	Department	of	Central	School	of	Speech	and	Drama	was	not	officially	recognized	by	London	

University until 1923, two years after the publication of this Report.
69 The Central School of Speech and Drama was primarily a› training. establishment for Professional actors, and 

like a number of similar institutions. It offered a course in the training of teachers as a lucrative ‘second string’. 
Often regarded as ‹second best’ - what you did if you failed the audition for the ‘acting course’  the teaching courses 
nevertheless accrued a degree of eclat not shared by the usual broad curriculum-based teacher-training institutions. 
To	have	been	to	a	‘specialist’	London	Drama	College	added	an	expertise	and	glamour	to	one’s	teaching	qualifica-
tion. Many teachers, trained in this way, stayed in London to teach in the hope of the odd professional engagement. 
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London County Council Secondary and Elementary Schools tended to appoint directly from these institu tions, no 
doubt with a view to bringing the whiff of grease-paint into their class rooms. Gwynneth Thurburn, John Allen and 
Robert Fowler were among later Principals of this distinguished School.

70 Professional theatre-training institutions, especially those linked with training professional musicians, such as 
Guildhall Schoo1 of Music [founded in 1880], the Royal Academy of Music founded in 1822], Trinity College of 
Music [founded in 1872], and London Academy of Music and Dramatic Art [an amalgamation of four Music Col-
leges, the earliest of which was founded in 1861], opportunistically set themselves up as Examination Boards in 
‘Elocution’ (later to be called ‘Speech and Drama’). Graded examinations for solo performers, from six  year olds to 
adults, were introduced .country’-wide and their teachers were entrepreneurs, setting up’ their ‘businesses’ in their 
own homes, attracting large numbers of middle-class families who wanted to have the speech of their off spring im-
proved. By the time Trinity College, for example, celebrated its centenary in 1972, it recorded 20,000 Speech and 
Drama candidates (throughout the world) in just one year. [Page 50 of Trinity College of Music: The First Hundred 
Years by Harold Rutland (1972) Trinity College of Music] A typical textbook supporting this private industry was 
Frank Ridley’s A Manual of Elocution for Teacher and Student (1924) Samuel French London

71 Also a colonial view - many ‘speech’ teachers emigrated to South Africa and Australia etc and well-established 
commonwealth countries, such as India, South Africa, New Zealand and the West Indies have continued the prac-
tice throughout this century of inviting examiners from England to supervise their Diploma or Licentiate Examina-
tions.	For	instance,	David	Griffiths,	a	highly	respected	Northeastern	Inspector	of	Drama,	since	his	retirement	has	
visited, on behalf of Trinity College Examining Board, South Africa, India, Australia and New Zealand.

72 Hourd, Marjorie (1949) The Education of the Poetic Spirit Heinemann London.
73 ‘Paw under the door’ is a line taken from T.S. Eliot’s Family Reunion and is part of Agatha’s speech quoted more 

fully by Marjorie Hourd as a preface to Section Two of her book, Page 72.
74 It should be stressed that Courtney, writing in the 19605, was not the only exponent of unidimensional actions in 

drama. Patrick Creber [Creber, lW Patrick (1965), Sense and Sensibility ULP London] publishing in the same year 
as Courtney, included in his book on the ‘Philosophy and Practice of English Teaching’, a chapter on Drama in 
which he states that accuracy should be a criterion of ‘expressive movement’: ‘After the children D1e is writing of 
Secondary pupils] have worked as a class on simple individual mime exercises, they may be asked to assess each 
other’s efforts -to estimate how adequately John conveyed the idea that it was a hot day, or Gill that she was fed up 
with homework.’ pp .. 89-90.

75 Frank Whitehead, in his 1966 publication [Whitehead, Frank (1966) The Disappearing Dais;” A study of the 
principles and practice of English teaching Chatto and Windus London p.126] writes enthusiastically of “free’ or 
‘creative’ or ‘improvised’ drama’ as part of an English teacher’s responsibility. ‘Local market-place on a Saturday 
afternoon’ and ‘a crowded beach on a hot swnmer day’ seem far removed from Cook’s concept of ‘Play Way’ and 
Hourd’s ‘Poetic Spirit’.

76	The	term	‘sketch’	might	fit	here,	for	a	drama	that	aims	at	accurate	reporting,	but	does	not	go	‘beyond	impressions	
and appearances’. The North American equivalent is ‘skit’.

77 Writing in 1965, Creber (op cit	p.87)	suggests	 that	 teachers	 trying	out	drama	for	 the	first	 time	might	want	‘to	
combat	at	the	outset	the	superficiality	of	‘cops-and		robbers’,	On	the	previous	page	Creber	admitted	that	‘in	some	
cases	what	masquerades	under	the	name	of	free	drama	may	be	little	more	than	superficial,	exuberant	tomfoolery’

78 Parry, Christopher (1972) English Through Drama Cambridge University Press.
79 Seely, Jo1m (1976) In Context: Language and Drama in the Secondary School OUP.
80 Byron, Ken Drama in the English Classroom Methuen London.
81 Greber, P.( 1990) Thinking Through English Open University Press Milton Keynes.
82 Gibson, Rex (Ed) (1986-) Shakespeare and Schools, The Newsletter of the ‘Shakespeare and Schools’ Project, 

Cambridge Institute of Education. See also Gibson, R. (Ed) (1990) Secondary School Shakespeare, Classroom 
Practice, A Collection of Papers by Secondary Teachers Cambridge Institute of Education and Aers, L. and Wheale 
N. (1991).




