
34

فنون يف التعليم

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

 مقدمة للسلسلة

ل يز�ل �لن�رس هو �لطريقة �لرئي�سية �لتي يلتقي من خاللها �لقارئ �لعام بالأفكار �جلديدة و�لنا�س �لذين ينتجونها. لكن �ملن�سور�ت 
متيل، ملا يبدو �أ�سبابًا �قت�سادية بحتة، �إىل �أن تكون يف �سكل مقال �أو كتاب كامل. وما يقع بينهما �إما �أن ُيخت�رسَ و�إما �أن يتو�سع فيه.

�لر�بطة �لوطنية لتعليم  �أهمية عامة، تقوم  �أفكار ذ�ت  �أو ما ي�سبه ذلك. ويف حماولة لتوفري  لكن ذلك يعني تغيري�ً يف �لن�س �لأ�سلي 
�للغة �لإجنليزية )NATE( بتقدمي �سل�سلة جديدة من من�سور�ت �لر�بطة �لوطنية يف �لرتبية )Papers in Education NATE(. وهذه 
�لورقة، عن عمل دوروثي هيثكوت وحترير ماير� بار�س )Myra Barrs(، هي �لأوىل من نوعها �سمن هذه �ل�سل�سلة. و�إنه ملن دو�عي 

�رسورنا �أن نكون قادرين على �إطالق عمل ل�سخ�س مميز مثل دوروثي هيثكوت، �لتي تعترب منوذجًا نحتذي به.

الدراما كسياق للحديث 
والكتابة1

دوروثي هيثكوت

 تقدمي

يهتم  جديدة،  �سل�سلة  �سمن  �لأول  وهو  �لكتيِّب،  هذ� 
منه  �لأول  �جلزء  ي�سف  حيث  هيثكوت،  دوروثي  بعمل 
م�رسوع  )Ozymandias Saga(؛2  �أوزميانديا�س  ق�سيدة 
يف  �أطفال  مع  به  بو�رس  �لذي  �لفتوحات،  مو�سوع  حول 
معلم  �لثاين جتربة  �جلزء  وي�سف  �لأ�سا�سية.  نيوكا�سل  مدر�سة 

للعمل  منهجًا  هيثكوت  دوروثي  فيها  �أبرزت  �لتدري�س،  يف 
�لذي  �لن�س  من  لكل  �لفهم  لتعميق  م�سممًا  كان  ن�س  مع 
ودور  لربيخت(،3  �لقوقازية  �لطبا�سري  )د�ئرة  تعليمه  يتم 
�للغة  �لكثري من معلمي  �ل�سف. وقد �جنذب  �ملعلم يف غرفة 
�لإجنليزية لعمل دوروثي هيثكوت يف �لدر�ما، ونحن ن�سعر 
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بالمتنان لإتاحة �ملجال لنا كي نطبع هذه �مل�ساهد�ت �ملبا�رسة 
ملمار�ستها. فعملها يحاكي معلمي �للغة �لإجنليزية بطرق عدة.

�للغة يف كل عملها يف  على  قوي وو��سح  تركيز  ثمة  �أوًل، 
�لذي  فاملعلم  بها.  و�عيًا  �ن�سغاًل  هذ�  ميّثل  حيث  �لدر�ما، 
ي�ساهد عماًل در�ميًا بقيادة دوروثي هيثكوت، �سوف ي�سبح 
يقدر  و�سوف  �للغة،  ل�ستعمال  �لو��سع  بالتنوع  در�ية  على 
�للغة  تعك�س  حيث  �لت�سميم،  تخطيط  نتاج  هذ�  �أن  ب�رسعة 
�سياق �لدر�ما، و�لأدو�ر �لتي يتكفل بها �لأطفال، و�لتطور�ت 
تعر�سها  �لتي  �لرتكيز  يف  و�لتحولت  �لدر�مية،  �حلبكة  يف 
�لفالحني  من  جمموعة  تتحدث  و�سوف  هيثكوت.  دوروثي 
عملهم  عن  �لبع�س  بع�سهم  مع  �حلقول  �أحد  يف  �لعاملني 
عمل  ظروف  عن  يتحدثون  كانو�  لو  عما  خمتلف  ب�سكل 
ب�سوت  �أفكارهم  يعربون عن  �أو  ي�سغلهم،  �لذي  �ملز�رع  �إىل 
عاٍل، �أو يتبادلون �أطر�ف �حلديث مع �أرباب �لعمل. ثم هناك 
�لركيزة �لأ�سا�سية لهذ� كله، و�حلديث �ملعّمق حول �لتخطيط 
�أدو�رهم  خارج  من  و�لأطفال  هيثكوت  دوروثي  بني  ما 
�لدر�مية، ومر�جعة �لفعل وبحث تطور�ته. وببطء، يت�سح �أن 
هذه �لتحولت �للغوية هي جزء مهم من منهج �لتعليم لدى 
خمتلفة  بطرق  جتربة  لرتميز  �حلاجة  ولعل  هيثكوت.  دوروثي 
�أحد�ث  ��ستح�سار  يتم  حيث  للتاأمل،  م�ساعدة  و�سيلة  هي 
�لدر�ما وتبعاتها بالتدريج نحو تبئري �أكرث حدة ووعيًا. وهذه 
عنها  ُيعرّب  �لأطفال  من  �للغوية  للمطالب  �ملتعمدة  �لهيكلية 
باأمثلة  ُنزّود  حيث  �أوزميانديا�س،  عمل  و�سف  يف  بو�سوح 

مف�سلة ومقنعة للطريقة �لتي يلبي بها �لأطفال هذه �ملطالب.

�إن �جلانب �لثاين لعمل دوروثي هيثكوت �لذي يجعله در��سة 
مثرية ملعلمي �للغة �لإجنليزية، هو �هتمامها بال�ستقالل �لذ�تي 
للدر�ما  �ملبكرة  �ملر�حل  �أن  �سحيح  كمتعلمني.  لالأطفال 
بقيادة دوروثي هيثكوت غالبًا ما تظهرها بدور مهيمن جد�ً، 
ب�سل�سلة من  بانتباه، ت�سبحون على در�ية  لكن كلما �ساهدمت 
�لإ�سرت�تيجيات –�لطريقة �لتي تقبلون بها م�ساهمات �لأطفال 
�لدر�ما،  يف  �لدور  مبادلة  و�حتمالت  �لدر�ما،  يف  وتقيم 
وتو�سيع جمال �لختيار لدى �لأطفال- ُيعر�س بو��سطتها على 
�لأطفال قدر متز�يد من �مل�سوؤولية جتاه �لعمل. �إنه عمل يدعو 
�إىل تركيز، و��سرت�ك وفهم عظيم من قبل �لأطفال، �إذ يبدو �أن 
دوروثي هيثكوت تخاطب كل �سف تلتقيه مب�ستوى عاٍل من 

�لتوقعات.

ثمة �سيء من �لطريقة �لتي بها ُتنَقل تلك �لتوقعات �إىل �لأطفال 

و�لطريقة �لتي بها ي�ستجيبون، يكون و��سحًا مرة �أخرى يف 
و�سف عمل �أوزميانديا�س.

بالطبع،  �لإجنليزية،  �للغة  معلمي  لدى  يكون  �سوف  ثالثًا، 
للن�سو�س  هيثكوت  دوروثي  مبعاجلة  خا�س  مهني  �هتمام 
القوقازية،  الطبا�سري  دائرة  هنا،  �ملو�سوف  و�لعمل  �لأدبية. 
هو �إ�سارة جيدة ملجموعة طرق تعتقد دوروثي من خاللها �أن 

�ملعلم و�ل�سف ي�ستطيعان تقدمي ن�س معًا.

باعتباره  �أوزميانديا�س  �إىل م�رسوع  ُينَظر  �أن  ما، ميكن  بطريقة 
ق�سيدة  قر�ءة  خربة  وتو�سيع  لتعميق  وطريقة  »ن�س«،  عمل 
جعل  بطرق  باإمعان  هيثكوت  دوروثي  فكرت  لقد  �سيلي. 
�ل�سفحة  عن  �لن�س  رفع  وطرق  للطالب،  حقيقيًا  �لأدب 
قر�ءته  ليتم  ملتوية  بطرق  و�أحيانًا  خمتلف  ب�سوء  �إليه  و�لنظر 
�للغة  �أ�ساليب دوروثي متكن معلمي  �إن جميع  كلية.  بطريقة 

�لإجنليزية من �لتفكري باأ�سلوبهم يف تعليم �لأدب.

�أخري�ً، نحن بالطبع مهتمون بتطبيقنا �خلا�س كمعلمني. لكن 
�لتطبيق  �عتبار  �إىل  �أحيانًا  �لإجنليزية  �للغة  معلمو  ينزع  رمبا 
�أيديهم، ويق�سون  م�ساألة مرتبطة بوجود �لن�س �ل�سحيح بني 
وقتًا قلياًل جد�ً يف �حلديث حتى عن ق�سايا �أ�سا�سية مثل طبيعة 
جودة  �أو  �ل�سفية،  �لغرف  يف  ت�رسفنا  وطريقة  �ملعلم،  دور 

تدخالتنا يف حديث �لأطفال.

�لأهم  �لأ�سا�سية  بالأد�ة  �أكرث  للتفكري  �لدر�ما  معلمو  ومييل 
هذه  ��ستخد�م  ولعل  نف�سها.  �ملعلمة   – نف�سه  �ملعلم  لدى 
يف  هيثكوت  دوروثي  �هتمام  يثري  ما  هو  �لأ�سا�سية  �لأد�ة 
�لعمل على ن�س دائرة الطبا�سري القوقازية. فهي لي�ست مهتمة 
بطبيعة �لن�س فح�سب، و�لتجان�سات �لتي ت�ستطيع �أن ت�سيئه، 
و�لنظريات �لتعليمية و�لدر�مية �لتي من �ساأنها �أن تدعم هذ� 
�لنوع من �لعمل �ل�ستك�سايف حول �لن�س، بل �أي�سًا بطبيعة 
�لعمل  ُيظهر  حيث  وتوقيتها،  ونوعيتها  �ملعلم  م�ساهمات 
وهم  �لتدريب  يف  �ملعلمني  القوقازية  الطبا�سري  دائرة  على 
ي�سطلعون باملهمة �مللّحة ملر�قبة �أنف�سهم يف �لعمل كمتعلمني 

ومعلمني.

و�ملتعلمني،  و�لتعلم،  �للغة  حول  هي  �إذن،  �لأور�ق،  وهذه 
و�لتطبيق يف  �لنظرية  تد�خل  و�لن�سو�س، وحول  و�ملعلمني، 

�لتعليم.
مايرا بار�ص
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:)Implications( تعريف كلمة

�أفعال،  و�أفعال وردود  و�آثار  م�سامني  من  ذلك  على  يرتتب  وما  و�لدللة،  �ملغزى  على  يقوم  متعددة جوهرها  ذ�ت دللت  كلمة 
و�لكلمة يف �سياق هذه �ملقالة ترتبط باملعاين و�لآثار �ملرتتبة على هذه �ملعاين �لتي يت�سمنها �ل�سكل �أو �ل�سيغة �أو �لبنية، لذلك �خرتنا 
كلمة »�مل�سمون« كرتجمة، لأنها تعك�س �ملعاين �ل�سمنية من ناحية، كما تعك�س ما يرتتب على ��ستك�ساف �مل�سمون من معاٍن وتبعات 

من ناحية �أخرى.

الدراما كسياق للحديث والكتابة
“القصة امللحمية ألوزمياندياس” يف مدرسة برودوود االبتدائية - نيوكاسل أبون تاين

من  معلمون  نيوكا�سل،  جامعة  هيثكوت،  لدوروثي  عمل 
�ألفن  مب�ساعدة  �أوهايو،  ولية  جامعة  هوفد�،  ريك  �ملدر�سة، 

تيت�س �لذي �سّجل جميع �لأ�رسطة ون�سخها.

كلمة  �إنها  دونها.  من  نعمل  �أن  �لآن  ن�ستطيع  ل  و�سيلة  ثمة 
)implication(،4 حيث  ال�سمنية  املعاين  اأو  تبعات  م�سمون 

�لتي  �لد�عمة  �لأ�سا�سية  �لأدو�ت  تلك  من  و�حدة  جندها 
ممكنة،  كثرية  �أ�سياء  فهي جتعل  عملنا.  �سياق  كلنا يف  جنمعها 
بحيث ن�سعر بالده�سة د�ئمًا عندما نلتقي ب�سفوف )من كل 
متنح،  �إنها  �ل�ستخد�م.  قيد  تو�سع  ل  �أنها  وجند  �لأعمار(، 
كل  جتعل  فهي  لها.  خلفية  متقدمة  جتربة  كل  �لفور،  وعلى 
طفل –ونحن نعني كل طفل، با�ستثناء �لذين يعانون من تلف 
�سديد يف �لدماغ– قادر�ً على �لنظر �إىل ما ور�ء �حلقائق؛ �أي 

�إىل �ملعاين �ل�سمنية.

قر�ءة  على  �لأطفال  قدرة  حول  يدور  �لورقة  هذه  جل  �إن 
�إىل  وحتويلها   ،)implications( �ل�سمنية  �ملعاين  ت�سمينات 
�لأمر  بد�أ  وقد  �آخر.  �سخ�س  تعليم  ثم  ومن  لأنف�سهم،  معاٍن 
�بتد�ئية:  مدر�سة  يف  و�ملدير  �سفني  معلمي  بني  مبحادثة 
“�إنهم �أطفال لطفاء، لي�سو� مي�سورين جد�ً لكنهم يحبون �أن 
بذلك.  �هتمامًا  �أمورهم  �أولياء  وُيبدي  –معظمهم–  يتعلمو� 
الحتالل  اأخالقية  �إىل  نظرنا  �لأخري،  �ملدر�سي  �لف�سل  ففي 
فح�س  �ل�سفني  �أحد  �ل�سفني.  يف  �لأطفال  مع  )الفتوحات( 

�لآخر  �ل�سف  در�س  حني  يف  �لأمريكي،  �لهندي  �إذلل 
ذوي  »من  �ل�سفني  كال  �لكولونيايل.  ونظامهم  �لربيطانيني 
باإحدى  مدر�سة  يف  �ملتميزين  و�ل�سغار  �ملختلطة«  �لقدر�ت 
�لدر�ما مفيدة �لآن يف م�ساعدتهم على  �ملدن. فهل �ستكون 
قدمناه حتى  مما  �أعمق  م�ستوى  يف  اأخالقية الحتالل  فح�س 
�لآن؟ �إذن هناك �لتحدي للدر�ما. فكيف ميكنها �أن تلبي مثل 

هذه �حلاجة؟

ولأن هناك �لكثري من �ملز�عم �خلاطئة با�سم �لدر�ما، �سيكون 
تقدمه، وكيف  �أن  ما ميكن  �إىل  قريبة  نظرة  �إلقاء  �حلكمة  من 

تفعل ما ميكنها �لقيام به.

نحن نف�رص كلمة جيد عندما نفهم �أنها تعني معاي�سة، وكفاحًا، 
و�لقيام بفعل. لكنها ل تعني �أن تلك �لق�س�س و�لأحد�ث هي 
�أو نعاي�سها. و�لفنون، بطبيعة  �لأ�سياء �لتي نعي�س من خاللها 
كونها مثل �حلياة ولي�س �حلياة نف�سها، حتررنا موؤقتًا من عبء 
عمومًا؛  باللعب  �ل�سمة  هذه  على  ت�ستحوذ  و�إنها  �مل�ستقبل. 
ت�ستحوذ  �أن  �أي�سًا  وميكنها  �لفن.  يف  �لأ�سا�سية  �لعو�مل  �أحد 
)وجهة  �لنظر  ووجهة  و�ملكان،  �لوقت،  مع  �حلريات  على 
نظرنا يف �حلياة ل ميكن تغيريها يف �أغلب �لأحيان، لكن يف 
�للعب و�لفن ن�ستطيع �أن نكّيف طرقًا خمتلفة لإ�رس�ك �أنف�سنا يف 

�ملنا�سبة/�حلدث(.

�إن �لفنون جمازية ومتجان�سة، ونحن ن�ستطيع �أن نكون مر�قبني 
يف  مرفو�سة  تكون  ما  غالبًا  بطرق  لأنف�سنا   )spectators(
فر�سة  لإعطاء  �لزمن  ن�سوه  �أن  ميكن  لأننا  حياتي،  ظرف 
للتاأمل. ن�ستطيع �أي�سًا �أن ن�ستخدم �أعر�فًا لت�سليط �ل�سوء على 
ظروف خمتلفة، كما هو يف �لألعاب. ففي عمل در�مي، يبدو 
كما لو �أن �مل�ساركني منخرطون يف ��ستك�ساف و�إظهار كيف 
هناك  يكون  �أن  نتوقع  بحيث  �لأحد�ث،  يف  �لنا�س  يت�رسف 
تطور منطقي للفكرة �ملركزية وق�سة نتابعها. وهذ� يف �حلقيقة 
فاملو�قف  منطقية.  غري  بطريقة  �لور�ء  �إىل  كله  �ل�سيء  لإعادة 

ت�سّكل �لأحد�ث، و�لأحد�ث هي نتيجتها.

�أخرى يف  نقلة  يخلق  مو�قف،  نتيجة  هو  ولعل كل حدث، 
حدثًا  يخلق  وبالتايل  �لتغري(  برف�س  و�إما  بالتغري  )�إما  �ملوقف 
�آخر. لذلك، فاإن �لق�سة �لتي جندها هي �لتي �سنعناها كنتيجة 

للتاأرجح بني موقف ينتج فعاًل، وفعل يغري موقفًا.
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على  قادرين  �لأطفال  ي�سبح  �أن  هو  �لتعليم  �أهد�ف  �أحد  �إن 
معاجلة عالقات �جتماعية و�سخ�سية معقدة؛ �أي تطوير قدرة 
زو�يا  من  �أنف�سهم  فيه  يجدون  �لذي  �لظرف  لتقييم  متنامية 
متنوعة، و�إيجاد ��ستجابات مالئمة عرب تاأطريهم �لظرف. ثمة 
هدف �آخر وهو �أنهم ي�ستطيعون �ل�سيطرة، بقدر ما ميتلكون 
ت�سمح  �لتي  �لأو�ساف  من  خمتلفة  �أنو�ع  على  قدر�ت،  من 
عليها.  �لقادر  و�ملختلفة  �ملعقدة  لالأفكار  تعبري  باإيجاد  للمرء 
و�أو�ساف  �لريا�سيات(؛  �إىل  )ن�سبة  �لريا�سية  فالأو�ساف 
و�لكتابة،  �حلديث  ولغات  و�للون،  �حليز  حيث  من  �لفنان 
جميعها طرق خمتلفة لو�سف �لو�قع. وجميعها متّثل �سيئًا �آخر 
�لحتفاظ  �ملهمة هي  �لفن  �إحدى وظائف  عنه، لأن  وتد�فع 
بجوهر �خلرب�ت �لتي ل ميكن �ملرور بها بال�سبط مرة �أخرى. 
لذلك، يحدد �لفن �ل�سورة ويحتفظ بها، وي�سف �لو�قع �لذي 
�أنو�ع �لأو�ساف متكننا من �لنظر �إىل  تربطه عالقة به. بع�س 
�لزمن  من  �لفنية  فاللوحات  �آخرون.  يتكهن  كما  �خللف، 
و�لر�ديو  و�لتلفزيون  »متجمد«.  زمن  مثل  هي   – �حلا�رس 

لذلك  ت�ستخدم زمنًا »متحركًا«،  و�لفيلم و�مل�رسح، جميعها 
فهي �أي�سًا من �لزمن �حلا�رس. و�لكتابات باأنو�عها �ملختلفة هي 
بدء�ً  و�لتطور،  �لتغري  ت�سف  لأنها  �أي�سًا،  »متحرك«  زمن  يف 

باملوقف و�نتهاء باحلدث، �أي بال�ستمر�رية ذ�تها كالدر�ما.

ثمة جانب �آخر لالأو�ساف، وهو �أنها ت�ستطيع �إح�سار �لغائب 
)مهما كان �سبب �لغياب( ب�سكل قريب جد�ً. فهي جتعلنا نفكر 
�أ�سياء خارج �لإطار. وبهذ�،  من د�خل �إطار �لو�سف، وبناء 
و�لأو�ساف  �لإطار.  د�خل  يف  ما  على  �ل�سوء  ت�سليط  يتم 
تتعامل مع �لدللة و�أهمية وجود �لأ�سياء، و�أي �سيء ل يوجد 

يف �لإطار يجب �أن يكون لغيابه مغزى، و�لعك�س �سحيح.

�لفن  بني  �لفرق  �لدو�م  على  نعرف  نحن  ذلك،  على  وعالوة 
و�حلياة عن طريق �لقو�عد �لتي ميكن �أن تطبق على �ل�سابق، ول 
من  �لتحرر  هي:  �لقو�عد  وهذه  �لالحق.  على  تطبيقها  ميكن 
عبء �مل�ستقبل، �لتحريف �ملنتج، �لقو�نني �لتي مت تر�سيخها لنقل 

من �إحدى فعاليات �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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�لكالم. وهذه �لعنا�رس �لثالثة معًا تدفع باجتاه حتول يف عقولنا، 
جد�ً(  �ل�سغار  �لأطفال  لدى  تتطور  �أنه  )ويبدو  تتطور  �أن  وما 
تعمل د�ئمًا اإذا كان لدينا خربات ت�سمح لنا بتعلم قراءة الإطار.

ولذلك، يكون يف �سياق ما ورد �أعاله باإمكاننا �أن نرى ما �إذ� 
قاباًل  �سيئًا  �لحتالل  �أخالقية  لفح�س  �لدر�ما  ��ستخد�م  كان 
للتطبيق. وهل �سيكون �لو�سف »�ملتحرك« هو �لطريقة �لأكرث 
فح�س  �لبتد�ئية،  �ملرحلة  من  �ل�سفوف  هذه  لتمكني  فعالية 
طبيعة �لحتالل من د�خل �إطار �لحتالل، عو�سًا عن �لتفكري 
�أن �لحتالل متجّذر بعمق يف  به مليًا من �خلارج؟ وُيفرت�س 
د�ئمًا  ويتغري  با�ستمر�ر،  يتطور  ظرف  كذلك  وهو  �ملوقف. 
كلما برزت �أحد�ث نا�سئة عن �ملو�قف. وميكن للدر�ما �أي�سًا 
�أن تبد�أ يف �أي مرحلة، وتتحرك نحو �خللف و�إىل �لأمام، و�أن 
تاأخذ ملحة جانبية عند �ل�رسورة. و�سوف تبدو عندئذ �ختيار�ً 

جيد�ً لالإ�سرت�تيجية.

من خالل ما ذكر �أعاله، ميكن �لآن �أن نخطط �ملنهج �لأكرث 
يتقدم  �أن  خاللها  من  ميكن  �لتي  �ملر�حل  هي  ما  مالءمة. 
مو�سوع �لحتالل؟ يبدو �أن هناك ت�سَع مر�حل ميكن �أن تربز 

بو�سوح:

تاأ�سي�س مكان و�سكان يعي�سون فيه. وياأتي . 1 �أن يتم  يجب 
�إليهم �آخرون من مكان �آخر.

�ل�سعبنْي؛ بع�س من . 2 �أن يكون هناك �جتماع لكال  يجب 
ورمبا  و�لت�سابهات،  بالختالفات  و�إح�سا�س  �لتبادل، 

بوقت لل�سعور بامل�سلحة و�حلاجة �ملتبادلتني.
وقت للم�ساعدة و�مل�ساركة يف �لعمل.. 3
بع�س �لتفوي�س بالنفوذ، و�لأر��سي، و�ل�سلطة.. 4
حتالف ر�سمي لفائدة متبادلة لكليهما.. 5
وقت �لكفاح لكال �لتقليدْين )من كلمة تقاليد( مع دمج . 6

ثقافتيهما.
�لقد�مى . 7 تاأ�سي�سهم،  مت  �لذين  �لنا�س  مكانة  تغيري  وقت 

و�جلدد.
وقت للنفوذ �ملتز�يد �لذي يتوله �لقادمون �جلدد “مل�سلحة . 8

كلتا �ملجموعتني”.
وقت عندما يتم �إخ�ساع �ملجموعة �ملقيمة.. 9

لقد �قرتحنا �ملر�حل �لت�سع.

�أن نقدم موعظة يف �لأخالق حول �لحتالل. فتلك  مل ن�ساأ 

غالبًا ما تكون �نحياز�ً ينجذب �ملعلم ل�ستح�ساره يف ظرف 
معني عند ��ستخد�م �لدر�ما. وميكن �أن ُيعر�س على �لأطفال 
�ملعاين  ت�سمينات  خالل  من  للتغيري  مراحل  ت�سع  من  حجة 

مل  لكننا  منقو�سة،  حجرية  لألو�ح   )implication( �ل�سمنية 
نكن بحاجة للعمل بانحياز �سو�ء مل�سلحة �لغرباء �أو �سدهم. 
�لأطفال  ي�ساأل  مل  حيث  بنجاح  نظرنا  وجهة  �أبِعدت  وقد 
�أبد�ً عما كنا نفكر فيه بخ�سو�س �لحتالل. وقامو� ب�سياغة 

وجهات نظرهم �خلا�سة.

�أيام ُتخ�س�س  يتم ت�سويرها، و�أربعة  �لعالقة  ت�سع مر�حل من 
�أن يدركو�  �أجل  لبناء جمموعة �ل�سكان من قبل �لأطفال، من 
من  و�ٍع  م�ستوى  على  ويتحققو�  لل�سلطة،  �لبطيئة  �لتغري�ت 
و�أخري�ً  �لأحد�ث،  لة يف  �ملتاأ�سّ )�لأخالق(  �لف�سيلة  جو�نب 
لإثارة جدل حولها. �إن مهمة �ملعلم �لأوىل �لتي غالبًا ما تكون 
هي �لأكرث �سعوبة قد �نق�ست: حتديد ما يجب �لقيام به بدقة، 
لأنه من دون ذلك ي�سبح من �مل�ستحيل و�سع خطط و��سحة. 
مبوجبه  ميكن  ميثاق  �إيجاد  �ل�رسوري  من  �حلالة،  هذه  ويف 
لأن  متناٍم،  لظرف  مر�حل  ت�سع  عامة  ونظرة  بدقة  نرى  �أن 
�ملتفرج هو من يرى منهجية �ل�سقوط ولي�س �ملت�سلق �ملن�سغل 
بتفا�سيل �لت�سّلق. ثمة فو�ئد لل�سكل �لفني �لذي ي�سمح لنا �أن 
نبد�أ بالتفكري من �ملا�سي )from the back( باإدر�ك متاأخر! 
و�أُبَِّن وتزوجت  وُدفَن  بالفعل،  و�لد هاملت ميت  )تذكرو�، 
لذلك  �مل�رسحية!(  بال�ساب يف  نلتقي  �أن  قبل  �أخرى  مرة  �أمه 

ن�ستطيع نحن �أن نبد�أ باملا�سي �أي�سًا.

و�سيكون بالإمكان �أن نبد�أ من هناك �إذ� عمل �لأطفال كعلماء 
�آثار ي�سعون �إىل فهم �ملا�سي. فعلم �لآثار، �لذي يتلّم�س طريقه 
�لبدء  من  ميّكننا  لها،  �آلم ل ح�رس  تناول  من خالل  للمعرفة 
– لأنه  عامة  نظرة  لإلقاء  فر�سة  لنا  ويتيح  �لظرف،  نهاية  يف 

بالإمكان معرفة �لنتيجة.

�آثار من �ساأنه �أن ي�سمح بالفح�س  ولعل كون �لأطفال علماء 
�أدو�ر �أخرى تتيح لنا  �لدقيق لكل عن�رس يف �لظرف. وهناك 
�لفر�سة للعمل و�لنظر �إىل �لور�ء، ورمبا متكننا نظرة خاطفة �إىل 
هذه �لأمور من �لتاأكد قبل �أن نتخذ �خليار �لنهائي. فاملحامون 
يف قاعة �ملحكمة يعملون من خالل بحثهم يف �لزمن �ملا�سي 
�إعادة  بعملية  يقومون  و�ملوؤرخون  �لأمام،  �إىل  ينطلقو�  لكي 
بذلك  �لقيام  ي�ستطيعون  و�لرو�ئيون  �ل�ّسري  وكّتاب  �لبناء، 
�أي�سًا، وكبار �ل�سن يتذكرون يف هدوء وطماأنينة بعد �أن تكون 
�لأدو�ر  من  كثري  �حلقيقة  هناك يف  بهم.  قد مرت  �لأحد�ث 
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ميكن �لختيار منها. لكن علم �لآثار ي�سمح باإيجاد �لأغر��س 
�حلقيقية، �إذ� كانت لزمة لتطوير �مل�سامني. وي�ستطيع �لأطفال 
�أن يعملو� يف �ملوقع عند �ل�رسورة، لذلك فاإن �لتجربة برمتها 
ميكن �أن تكون ملمو�سة ب�سكل �أكرب. هكذ� كان علماء �لآثار.

خالل  من  �أنه  نالحظ  �أن  �ملرحلة  هذه  يف  �ملهم  من  ولعله 
عقول  يف  �لنمطية  �ل�سورة  تكون  للدر�ما،  �لعادي  �لتف�سري 
احلايل  �لظرف  بع�س يف  بع�سهم مع  يتفاعل  �أنا�س  �لقّر�ء عن 
ملربني  م�سهد  متناهية  بب�ساطة  له خمرج، وهذ�  �سيكون  �لذي 
نهم  ي�سطرون �إىل �أن يكونو� معنيني بتاأطري5 ظروف بطرق متكِّ
من �أخذ �سفوفهم �إىل ظروف حمددة جد�ً، تتطلب �أنو�عًا من 

�لتفكري، و�لو�سف، و�لتفاعل، و��ستخد�م �لنفوذ )�ل�سلطة(.

تكن  مل  نهايته،  حتى  بد�يته  من  �أوزميانديا�س،  عمل  ويف 
�أو  دمى،  مع  مبا�رص  بتمثيل  تت�سّكل  �للغة  يف  �لتحولت 
�لو�سف  من  بعمليات  و�إمنا  �ل�سمع،  لأعمال  متحف  يف 
)�لت�سوير( و�لت�سخي�س �ملختلف يف ظرف جمازي خمتلف. �إن 
اجلديد  الإطار  مبثابة  كان  �آثار  علماء  مثل  و�لتفكري  �لت�رسف 
�لذي غرّي وب�سكل كامل �سلوك �لأطفال. تلك كانت �لدر�ما.

�أنو�عًا  �لأطفال  وّظف  و�ل�سلطة،  �مل�سوؤولية  تلك  و�سمن 
مر�سومة  –�أو�ساف  �أي�سًا  )�لت�سور�ت(  لالأو�ساف  �أخرى 
و�ملحا�رسة  منطوقة-  و�أو�ساف  مكتوبة  �أو�ساف  بالألو�ن، 
�لأعمال  و�أو�ساف  هناك«،  »كنُت  و�أو�ساف  �ملهنية، 

�ل�سمعية، و�أخري�ً �ملحا�رس�ت يف متحف �ل�سمع.

 Percy Bysshe( �سيلي  بي�س�سي  بري�سي  بالتاأكيد  كتب  لقد 
كهذ�.  م�رسوع  �أجل  من  �أوزميانديا�س  ق�سيدة   )Shelley
وبالتاأكيد لن يكون بخياًل، بحيث ي�سّن على ��ستخد�منا له مع 
�سفوف �أطفال ونحن منار�س مهار�ت علماء �لآثار. هنا يفوق 
�أو  زمنية  فرتة  �إىل  ينتمي  �آخر، وهو ل  �حتالل  �أي  �لحتالل 
مكان. فعلماء �لآثار خمربون، وكذلك هم �ملوؤرخون، حيث 
يتعقبون �ملا�سي بدليل ب�سيط جد�ً، وعليهم �أن يفهمو� �لتفكري 

�ل�سمني، ومن �لقليل نقر�أ �لكثري ... .

��ستمعنا  �آثار  وكعلماء  بد�يتنا.  نقطة  كانت  �لق�سيدة  هذه 
�لتنقيب  يبد�أ  مل  للحفر،  موقع  على  “كدليل”  وقر�أناها  �إليها 
فيه. وكانت مهمتنا �أن نرى ما �إذ� كان �لأمر ي�ستحق �حلفر، 
وما �إذ� �سعرنا بالقدرة على �لقيام بهذ� �لعمل. هذ� هو �لفرق 
من  للتفكري  ت�سطر  �أن  للعمل.  �لدر�ما  �إطار  به  ياأتي  �لذي 

ومن  وحوله.  به  �لتفكري  من  بدًل  بظرف،  �مل�سوؤولية  داخل 

�ساأن ذلك �أن ي�سع م�سوؤولية �ّتخاذ �لقر�ر�ت ب�سكل قاطع بيد 
�لأطفال. وهم ل يرف�سون �أبد�ً مهمة كبرية. فقد ��ستنتجو� �أننا 
يجب �أن نفتح �ملوقع، و�أن هناك حدثًا خميفًا »رمبا حول طريق 
م�رس«، و�أن »�لوجه �مله�سم رمبا �سيكون قلعة عظيمة بال�سفاه 
و�لنظرة �ل�ساخرة للقيادة �لباردة كاملدخل للغرف �لد�خلية«، 
و�أن »�ل�ساقني �لعمالقتني من �حلجر ميكن �أن تكونا دعامتني 
طويلتني كانتا بالفعل بنايتني عاليتني« و�أن »هناك رمبا يكون 
�جلهد  ي�ستحق  ذلك  كان  �لرمال«.  يف  خمبوء�ً  �لكثري  �لكثري 

لفتح موقع �أثري.

حولهم  تر�ءى  �لأطفال،  بني  م�ستمر�ً  �جلدل  هذ�  كان  بينما 
�ملعلمني  لكن  �أحد،  يتحرك  مل  بهدوء.  �أوزميانديا�سيني  ت�سعة 
�سميكة  حلى  ذقونهم  على  و�سعو�  باجلو�ر  جل�سو�  �لذين 
وكل  �لرفيع.  �لذوق  من  قدر  عليها  و�أ�سِفَي  ر�سميًا  �أعّدت 
حلية ُحِبك فيها جمموعة من �خلرز�ت �ل�سود�ء، �لد�ئرية متامًا، 
وترت�وح بني و�حدة وت�سع خرز�ت، و�أمام قدمْي كل و�حد 
وقد  �حلجر(.  باألو�ح  لحقًا  )ُتعرف  كتابة  قطعة  هناك  كان 

�خرتنا دمى:

لكي يتمكن �لأطفال من �إيجاد �أ�سلوب لغة �لدمى. �أ. 
 )implication( �ل�سمنية  للمعاين  �لإ�سغاء  يتعلمو�  ب. لكي 

عند �لتعامل مع لغة منطوقة.
معاٍن  �سمل  مع  �حلديث  تعّلم  من  �ملعلمون  يتمكن  لكي  ج. 
�سمنية يف حديثهم )implication( ب�سكل �رجتايل لأنهم 

هم �أي�سًا كانو� ي�سغون �إىل �لأطفال.
�إذ�ً، فاإن �ملعلمني ي�ستطيعون �إيجاد حتولت لغوية و�إ�سار�ت  د. 
ج�سدية جلعل �ملو�جهة مفعمة باملعاين �لتي ل ُيك�سف عنها 

بالكلمات فح�سب، بل �أي�سًا يف “�حل�سور”.
�ملنا�سبة/�حلدث،  رهبة  جمموعات  يف  �لأطفال  ميتلك  هـ. 
وبالتايل �لثقة للتعامل كعلماء �آثار. وقد خلق ذلك حماية 

لهم.

كرتون  على  مل�سقًا  ورقًا  بب�ساطة  �حلجرية  �لألو�ح  كانت 
�سميك. وحدودها تتو�فق مع عدد �خلرز�ت يف حلى �لدمى، 
ترمز  ُعقد  هناك  كان  �لر�سومات  يف  خرز�ت  من  بدًل  لكن 
للعبودية. جل�ست �لدمى يف �سكون كال�سيكي على مقربة من 

�لنقا�س .. وهكذ� كنا يف �ملوقع فور�ً.

�لنحو  على  �أقد�مهم  �أمام  �لت�سع  �لكالم  مقطوعات  كانت 
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�لتايل: من �ل�رسوري روؤية �ملقطوعات �لت�سع يف �سياق مر�حل 
�لحتالل.

مع �أن �ل�ستاء كان قار�سًا جد�ً. وخالل ربيع �ل�سنة �خلام�سة . 1
�سفن  ثالث  مرة  لأول  ظهرت  �أوزميانديا�س،  حلكم  ع�رسة 
غريبة �آتية من �أر��ٍس بعيدة. و��سُتقبل �لزو�ر يف �لفناء �مللكي، 
و�لعظمة  �لفخامة  من  قدر  على  هد�يا  باأن  �إ�ساعة  ور�جت 
يف  �ل�سكر  �لطرفان  وتبادل  �لأعظم،  لل�سخ�س  ُقّدمت  قد 
�إىل مدى  �لإ�سارة  �لب�سائع ومتت  قت  �ُسوِّ ذلك  بعد  �ملعبد. 
مهارة �لتجار �لغرباء. كثريون كانو� ر�غبني يف �ل�رس�ء ... .

و�ختفى . 2 قو�ربنا  من  �لكثري  فقدنا  عندما  �لإع�سار،  وبعد 
�لكثري من رجالنا، �ساعدنا �لغرباء �لقادمون عرب �لبحر �لذين 
�سفننا،  من  �لعو��سف  مو�جهة  على  �أقدر  �سفنهم  كانت 
يف  حتى  و�ساعدونا  �سفننا  ت�سميم  لإعادة  برغبة  �ساعدونا 

�إعادة بنائها ... .
�ل�سد . 3 بناء  يف  لالبتهاج  زعيمنا  دعانا  �ملنا�سبة،  هذه  يف 

للمحافظة على �لبحرية �لعظمى �لتي �ستبقينا �آمنني، ومتنحنا 
�إىل  �ل�سد�قة”  “يد  مد  �إىل  دعانا  �جلاف.  �ملو�سم  يف  ماء 
�ل�سد  وهذ�  م�رسوعنا.  يف  �ساعدونا  �لذين  �جلدد  �لقادمني 
�ساهم �أي�سًا يف توطيد “�سلة �ل�سد�قة” �ملتبادلة بيننا. �سدقًا 

كان جميئهم خري�ً وبركة ... .
حتت . 4 –�بنة تكاكا–  �ل�سم�س و�سلت ريتاكايل  مع �رسوق 

�ل�سخور �لقوية �حلمر�ء. و�لقادمون �جلدد �لذين حموها 
ي�ستطيعو�  مل  �لطويلة  �لرحلة  خالل  لها  �لأمان  ووفرو� 
�ملمر  مبفردها  فت�سلقت  ذلك.  من  �أكرث  �ل�سري  مو��سلة 
نعق  �لأعلى  ومن   .  ... �ملذهب  معبدنا  باجتاه  �لطويل 

غر�ب �أ�سود ... .
�ليوم يوم �سعيد يف �أر�سنا. �أمريتنا، �بنة بيتنا �حلاكم، ت�رسع . 5

برحلة طويلة �سوف ُتتّوج بزو�جها من �بن بيت �أولئك �لذين 
تكمن  �لحتاد  هذ�  ويف  �لكبري.  �لبحر  خ�سم  يف  يعي�سون 
�أر�سنا  رجال  من  كثريون  عر�س  و�لرخاء.  بال�سالم  �آمالنا 
وتقدميها.  رحلتها  على  لالإ�رس�ف  �مل�رّسفة  للمهمة  �أنف�سهم 
لكن تقرر بالإجماع منح �لثقة ملتطوعني من بني �أ�سدقائنا 
�أكرث  وبّحارتهم  بناء،  �أف�سل  ف�سفنهم  �لأجانب كمبعوثني. 
مهارة. وبالتايل، فاإن �أمن �لأمرية موؤكد. وعند �لرحيل عرّبنا 

عن �متناننا �لعميق ومتنياتنا بال�سالمة لأ�سدقائنا ... .
عند دفن عّر�فنا، �أ�سارت عامة �لنا�س �إىل �أن عنا�رس جديدة . 6

غطاء  وحتديد�ً  حا�رسة،  كانت  �لتقليدية  �حتفالتنا  على 
�ل�سم�س،  مغيب  قبل  مكانه  يف  مثبتًا  كان  �لذي  �لتابوت 
�ل�سعب  من  منف�سلة  غرفة  يف  كانت  �لتي  و�ملمتلكات 

�لبحارة �خلرب�ء من �خلارج  باأن  ُف�رّس ذلك  م�ساهدتها. وقد 
�خلا�سة،  �لتقليدية  طرقهم  ح�سب  بالعمل  لهم  �ُسمح  قد 
بالنظر لعتقادهم �أن �ل�سيطان قد ي�سيبهم ما مل يفعلو� ذلك. 
�لتغيري�ت  ُي�سَمح بهذه  �أن  وقد �عُترب ذلك من قبيل �لأدب 

�لب�سيطة، ومع ذلك ... .
�ختارو� . 7 �لذين  �جلدد  �لقادمني  قبل  من  بالفعل،  تقرر 

خ�سبية  لقطع  حاجة  ثمة  �أن  �لبحر،  من  بالقرب  �ل�ستقر�ر 
لرتميم �سفنهم �لقدمية. وخططو� �أن يتم قطع �لأخ�ساب من 
�أن  قبل  و�نُتِزعت  �قُتِطعت  �أ�سجار  �أربع  �ملقد�س.  �لب�ستان 
يتحقق �أحد من ذلك. وعلى �لرغم من �لحتجاج من قبل 
�أ�سخا�س خمتلفني، مبن فيهم �أولئك �لقابعون يف �ل�سلطة، فقد 

مت قطع مزيد من �لأخ�ساب و�سط ما يدور من جدل ... .
جميع �سبابنا �ل�سغار يجب �أن يح�رسو� كل يوم. مل �أ�ستطع . 8

عن  �أعربت  وعندما  �لآن.  بعد  �أبي  مع  لل�سيد  �أذهب  �أن 
يتعلق  فيما  مب�سورتك  �حتفظ  بني  “يا  حذرين:  �حتجاجي 
بهذه �لأفكار، لأن �لأوقات تتغري”. ولعل �لأوقات �ملتغرية 
�أن معظم �لأمور  �إىل بقية �لأيام، بل يبدو  ل ت�سري فح�سب 

�خلا�سة تاأتي حتت �لـ... .
�أماكننا . 9 وحتى  خيار.  لدينا  لي�س  ولالأ�سف،  هو،  كما 

�لأكرث قد��سة مهددة �لآن... من يعلم باأي طرق ب�سيطة 
�سكل  يرى  �أن  ي�ستطيع  ومن  �ل�سخمة؟  �لأحد�ث  تبد�أ 

نهاياتها؟ ...

�إذن، وّطد علماء �لآثار �لعزم على فك �سيفرة معاين �لإفاد�ت 
�ل�رسية �ملبهمة ب�سكل متعمد و�ملنقو�سة على �حلجارة وت�ستلقي 
�أقد�م ت�سع دمى حجرية. عملو� يف جمموعات �ختريت  عند 
كبري�ً!  م�سعى  كان  ذ�ته  بحد  و�لختيار  �سخ�سي،  ب�سكل 
كان �سياق �حلديث �لأول يتمثل يف �لقر�ءة ونقا�س �ملجموعة 
�حلجرية. وكان  لالألو�ح   )implications( مل�سمون  للمعاين 
ُيتوقع من علماء �لآثار �أن يتجنبو� �حلديث كما لو �أن جل �لأمر 
ت. لذلك، كان يجب توظيف لغة ل يتم تقييمها يف  دليل ُمثبَ
�أغلب �لأحيان يف �ملد�ر�س، و�أ�سبح بالإمكان �سماع كلمات 
مثل: ر�أي، �أفرت�س، �أعتقد. وخالل هذه �ملحا�رس�ت ��سُتخدم 
�للوح �لأ�سود خللق �عرت�ف عام باملهار�ت �لأثرية �لتي كانو� 
يظهرونها وهم يتحدثون. ظهر هذ� يف �جلل�سة �لأوىل لليوم 
متباينة،  عنا�رس  بني  �سالت  خلق  �قرت�ح،  تف�سري،  �لأول! 
�لأحد�ث،  ت�سخي�س مع  تف�سري،  �لر�أي،  حقيقة منف�سلة عن 
�مل�سمون  �ملعاين  روؤية  �أثرية،  لقطع  �سار  غري  دقيق  فح�س 
“وقت”  بني  متييز  معني،  و�سف  فيها،   )implications(
�حلظ  باأن  �إدر�ك  �لثقافات،  يف  بالتقاليد  �إدر�ك  و”�آخر”، 
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�إدر�ك  �لأحد�ث،  يف  يلعبانه  �لذي  دورهما  لهما  و�لت�سميم 
�لألو�ح  �لو�ردة على  �ملعلومات  �لتقنية من خالل  باملهار�ت 
�لتي  �لثقافة  �لهرمي( يف  )�لت�سل�سل  �لرت�تبية  تقدير  �حلجرية، 
كانو� يحققون فيها و�لعرت�ف مبو�رد �لبلد. ولعل كتابة هذه 
�لأفكار على �للوح بعد �أن �أ�سبحت و��سحة يف �خلطابات، 
�لعمل  يف  بوعي  ��ستخد�مها  ُيطلب  �أن  بالإمكان  جعلت 

�مل�ستقبلي.

�أما �ل�سياق �لتايل للغة، فكان يتمّثل يف �حلاجة �إىل بناء �سورة 
جماعية )a group picture( للحدث �لذي كانو� يحققون 

عليهم  كان  �إجماع،  �إىل  و�لو�سول  بذلك  وللقيام  فيه. 
ورق  على  وير�سموها  �سورهم  على  ويتفقو�  يتحدثو�  �أن 
�أن  فقط  ��ستطاعو�  لأنهم  �سعبًا  مترينًا  كان هذ�  �حلجم.  كبري 
ي�ستخدمو� �إما قر�ء�تهم �خلا�سة للوح �حلجري خللق �سورهم، 
و�إما �لأو�ساف �لدقيقة طاملا �أن هناك �أيًا منها يف �لن�سو�س. 
لذلك ��سطرو� للعودة �إىل �إعادة قر�ءة �لألو�ح �حلجرية �سمن 

�سياق جديد.

ويف �أعقاب هذ�، كان عليهم �أن يتحدثو� بع�سهم �إىل بع�س، 
�لتلوين،  �أقالم  �أو  بالر�سم  ت�سويرهم  �إىل  ينظرون  هم  بينما 
�إعطاء  ذلك  وبعد  الوقت.  ذلك  يف  هناك  كانوا  كاأنهم 

بالتحدث  �ملرة  هذه  لكن  �حلدث  حول  �لتالية  حما�رستهم 
كاأنهم حا�رسون وقت وقوع �حلدث.

هذه �جلو�نب �ملختلفة لعمل عامل �لآثار مت تناولها حتى وقت 
جل�ست  �لوقت  هذ�  كل  وخالل  �لثاين،  �ل�سباح  ��سرت�حة 
�ل�سياق  كان  كيف  بعناية  تن�ست  كال�سيكي  ب�سمت  �لدمى 
�لتاأكيد  �لدمى، كما مت  �للغة. كانت  و�إطار  �لأ�سلوب  يحّول 
لذلك كان من  متقدم،  دبلوم  على ذلك، معلمني يف م�ساق 
لتفكري  مر�قبتهم  من  كجزء  �لأدو�ر  بهذه  �لقيام  لهم  �ملالئم 

�لأطفال و�سلوكهم.

فيما  �لأطفال  �أنا هناك«، �رسع  �ملحا�رسة حول »كنُت  وبعد 
حت�سلون  »بحيث  �ل�سعب  �لأ�سئلة  طرح  فن  مبعاجلة  بعد 
مع  يتحدثو�  �أن  وقبل  حتتاجونها«.  �لتي  �ملعلومات  على 
ميالدها  عيد  عن  معلمة  ��ستجوبو�  حال،  �أي  على  �لدمى، 
�ملا�سي  ميثل  كان  ل�سببني:  �ختياره  مت  �ملو�سوع  هذ�  �لتا�سع. 
و�مل�سامني  و�ملعاين  �لأجوبة  �إىل  فعاًل  ولال�ستماع  �حلديث، 
)implications( �لتي تكمن خلف �لأجوبة �لتي ُيق�سد بها 
و�سع التوقعات جانبًا. يجب �أن ل يكون هناك �عرت��س لدى 

ي�ساألو�  �أن  عليهم  �أن  ب�رسعة  �لأطفال  تعلم  لقد  ��ستماعهم. 
�لوقت،  هذ�  وخالل  �لإجابة.  من  نوع  منها  ُيتوقع  �أ�سئلة 
كانت �لدمى ت�ستمع حتى بعناية �أكرب لأنو�ع �لأ�سئلة �لتي قد 
ل�سياغة  �لطرق  باأف�سل  و�لتفكري  عنها  �لإجابة  �إىل  ُي�سطرون 

�أجوبتهم، بحيث يتحدون علماء �لآثار على نحو جمٍد.

�إطار  كان خللق  �لدمى  على  �أ�سئلة  من طرح  �لآن  �لق�سد  �إن 
�آخر يقرتب من دور كال�سيكي6 جد�ً، دور ل يجيب بخفة، 
�لذي  �لنوع  من  بكلمات  حتى  ول  معا�رس،  باأ�سلوب  ول 
بالفعل  مهيبة  جتربة  �إنه  �ليومي.  حديثهم  يف  عليه  �عتادو� 
باعتباره »جماد�ً« خالل  تعامله  �سخ�س كنت  من  لالقرت�ب 
ُت�ستخَدم  تلقوها  �لتي  �لأجوبة  كانت  �ملا�سيني.  �ليومني 
لإمعان �لنظر يف تف�سريهم �خلا�س لالألو�ح �حلجرية ولإعادة 
تقييم معلوماتهم �لأخرى و�خلروج بتخمينات ذكية عن زمن 

تعلمي  �سياق  يف  �لدر�ما  �ل�سيفية:  �ملدر�سة  يف  �لأوىل  �ل�سنة  م�ساق  من 
.2013
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حكمها )�لدمى(. بعد ذلك تلقو� م�ساعدة من نا�سخ لكتابة 
بلغة  �حلجرية  �ألو�حهم  على  �ملنقو�سة  لالأحد�ث  ن�سختهم 
كال�سيكية. كان عليهم �أي�سًا �أن يعريو� �هتمامًا خا�سًا جد�ً يف 
هذه �لوثيقة ل�ستي�ساح ما �إذ� كانت متّثل دلياًل، �إثباتًا، فر�سية، 

�أو حد�سًا، وُيحددو� م�سادر معلوماتهم.

عت جميع هذه �لكتابات �جلديدة �لت�سع بلغة ر�سمية  بعد ذلك ُو�سِ
بالن�سبة  �سحيح  نظام  �سمن  �ل�سلة  وثيقة  �حلجرية  �لألو�ح  مع 
للحى و�لُعقد، و�سّكلت �لأ�سا�س ملكتبة مرجعية ق�سو� فيها �ساعة 
حتت مر�قبة �سديدة للوقت، وفح�س ما �إذ� كان يف مقدورهم، 
عن طريق مر�جعة جميع �لألو�ح �حلجرية و�ل�سجالت �لتاريخية 
�لأخرى، �إ�سافة �أي �سيء �آخر �إىل اإح�سا�سهم بال�سورة �لكلية. 
كان �حلديث هنا خا�سًا يف جمموعات. وعندما �أجِنز ذلك تلقو� 
�ملهمة  بد�أو�  ثم  �أبحاثهم،  على  �ملكتبة«  »�أمني  قبل  من  �ل�سكر 

�جلادة »لن�رس �كت�سافاتهم«.

وُطلب منهم لحقًا �أن ي�سنعو� جم�سمات »�سمعية« )با�ستخد�م 
ع  تو�سَ عندما  �ساأنها،  من  و�لتي  �سمعية(،  كاأعمال  �أنف�سهم 
�لتي  بالطريقة  �لأحد�ث  بعناية  تف�رس  �أن  مرتب،  ب�سكل 
�جتمع  �ل�سمع،  باأعمال  �لبدء  وقبيل  بها.  وقعت  �أنها  ُيعَتقد 
�أفر�د �ملجموعة برمتها ليقررو� �لعناوين �لت�سعة �لتي �ستكون 
�أخرى  مرة  �ملحادثة  تغريت  لقد  لالآخرين.  لتف�سريهم  �أ�سا�سًا 
لأن �لإطار كان خمتلفًا. وكان �لت�سديد �لآن على �لأعر�ف - 
�لو�سوح و�لقت�ساد بدون فقد�ن �ملعنى. ت�سعة عناوين قد مت 
�ختيارها على �لنحو �لتايل: وقت �لو�سول، وقت �إعادة �لبناء، 
عبار�ت  تبادل  وقت  بالغرباء،  �لثقة  وقت  �ل�سد�قة،  وقت 
�لب�ستان  �لود�ع، وقت �لطرق �لأجنبية �جلديدة، وقت �رسقة 
�إذن،  �أوزميانديا�س.  �لقو�نني �جلديدة، �سقوط  �ملقد�س، وقت 
ثمة ت�سع حلظات من �لوقت مت جت�سيدها يف جم�سمات �سمعية 
�لغرباء  ل�سالح  �أوزميانديا�س  ل�ساللة  �لبطيء  �ل�سقوط  لإظهار 
�لأخري  �ل�سباح  هذ� كل  ��ستغرق  لقد  بالقوة.  �نت�رسو�  �لذين 
و�أ�سبح �حلديث �لآن خمتلفًا عن �أي حلظة مطلوبة حتى �لآن، 
للزو�ر  و�لو�سف  �خلا�س،  عملهم  على  �ملتفرجني  يخ�س  مبا 
متحف  �إىل  جميئهم  قبل  حدث  عما  �سيئًا  يعرفون  ل  �لذين 
�لد�خلي،  تفكريهم  لإظهار  بيانات  �بتكرو�  حيث  �ل�سمع، 
وقد �ختري �ملر�سدون �لذين ميكنهم تو�سيح �أي �سيء قد ي�ساأل 
عنه �لزو�ر. و��ستطاعت �أي�سًا جم�سمات �ل�سمع �أن جتيب عن 

نف�سها عندما يبدو �لأمر وثيق �ل�سلة بها.

قدمو�  �لذين  �ل�سغار  �لأطفال  من  �سفًا  �لأو�ئل  �لزو�ر  كان 

�ملنا�سبة  بهذه  �ملتحف لكت�ساب جتربة حية، م�ستخدمني  �إىل 
ذلك  مده�سًا  م�سهد�ً  كان  بي�ساء.  وبطاقة  �لفحم  من  قلمًا 
�لذي �سادفهم عندما دخلو� متحف برودوود لل�سمع، حيث 
وو�سعياتها  ب�سمتها  �ملج�سمات  و�سط  �لتنقل  على  جتر�أو� 
علماء  كان  �ملج�سمات،  �سنع  وقت  فخالل  �لكال�سيكية. 
�لتي  �لفنية  �للوحات  �إىل  �لو�سول  حرية  ميتلكون  �لآثار 
ولعل  بقوة.  �حليز  فيها  ��ستخدمو�  �لتي  للطريقة  �ختريت 
�لنوع،  هذ�  من  �لت�سور  كل  غر�ر  على  �ل�سمع،  متاحف 
من  مزيد  ثمة  كان  ولو  ديناميكي.  ب�سكل  �حليز  ت�ستخدم 
�لوقت، لكان بالإمكان �إعطاء مزيد من �لنتباه لأهمية �حليز 
كلغة �ت�سال. وخالل هذه �لتجربة �حلية، �ساأل �أحد �لأطفال 
�ل�سبت، عندئذ  يوم  �أبو�به  يفتح  �ملتحف  �إذ� كان  �ملعلمة »ما 

�أ�ستطيع �أن �آتي ثانية«.

�أ�سلوب  يوفر  كيف  �لإ�سار�ت  بع�س  يعطي  �أعاله  ورد  ما 
يف  ت�ستح�رس  �لتي  �ملعقدة،  �لأطر  من  �لكثري  �لدر�ما  و�سف 
فالبحث  �للغوية.  و�لأهد�ف  �لأ�ساليب  من  جمموعة  �ملقابل 
وهي  لالأطفال  �لتجارب  �أهمية  �أبرز  و�لتعليم  �للغة  يف 
مُيكن من خاللها  مغزى  ذ�ت  �سياقات  بدورها  توفر  جتارب 
وما  �لأهد�ف.  من  متنوعة  جمموعة  �أجل  من  �للغة  ��ستخد�م 
�للغة  و��ستخد�م  �ل�سياق  �أبعاد  بع�س  ي�ستك�سف  ذلك  يلي 
�لدر�مي حول  �لعمل  وبخا�سة  �لتعليم،  بالدر�ما يف  ويرتبط 

�أوزميانديا�س.

فاملد�ر�س تتطلب مهار�ت لغوية خا�سة من �لأطفال لتلبية 
تلك  �ملهار�ت  هذه  مثل  بني  ومن  �ملقّدمة.  �ملهام  مطالب 
�خلا�سة بالتعليل، و�لتخمني، و�ملقارنة، و�لتاأمل، و�لتخيل، 
هاليدي  كريكوود  �ألك�سندر  ميخائيل  ويفرت�س  �لخ.   ...
 7)Michael Alexander Kirkwood Halliday(
)often M.A.K. Halliday( �أن �لأطفال رمبا يكون لديهم 
�رسورية  تعترب  للغة  معينة  وظائف  لبلوغ  “مقيدة”  حرية 
�ل�رسوري  من  بنجاح،  ُتعّلم  “ولكي  �لتعلم.  يف  للنجاح 
معرفة كيفية ��ستخد�م �للغة للتعلم، وكذلك كيفية ��ستخد�م 
�للغة للم�ساركة )كفرد( يف ظرف تعلمي. وهذه �ملتطلبات 
لي�ست �سمة �أي نظام مدر�سي حتديد�ً، بل هي على �لأ�سح 

متاأ�سلة يف �سميم مفهوم �لتعليم.

فالقدرة على �لعمل بفعالية بالطرق �ل�سخ�سية و�لإر�سادية هي، 
ب�سكل  تاأتي  ل  تعلمه. و”هي  من  بد  ل  �سيء  �أي حال،  على 

�أوتوماتيكي من �كت�ساب �لقو�عد ومفرد�ت �للغة �لأم”.8
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ومع ذلك، فاإن تطور �للغة يعتمد على ��ستخد�م �للغة �سمن 
عندئذ،  و�لأطفال  �ملعلمني  يهم  وما  مغزى.  ذ�ت  �سياقات 
خالل  من  �للغة  يف  للنمو  فر�سًا  توفر  �لتي  �ل�سياقات  تلك 

��ستخد�م جُمٍد.

)1968( يف   )James Moffet( موفيت  �قرتح جيم�س  وقد 
�سبيل  على  �لتفاعلي،  �خلطاب  �أن  خا�سته،  �خلطاب  نظرية 
�لفكر  لتطوير  �لرئي�سية  �لو�سيلة  هو  �جلديل،  �حلو�ر  �ملثال 
لتطوير  �حلو�ر  قوة  وحتديد�ً  �لإمكانية،  هذه  و�سمن  و�للغة. 
�لدر�مي.  للعمل  �ل�رسورية  �لتعلم  قيم  تكمن  و�للغة،  �لفكر 
�لأفر�د  حاجة  بد�فع  حُتفز  �لتفاعلية،  و�حلو�ر�ت  فاملحادثة، 
�أن ت�سجع  للتعاون يف مهام وجتارب ذ�ت مغزى، وت�ستطيع 

تفكري�ً مب�ستوى �أعلى وتطوير�ً للغة.

�للغوية  �لأ�سكال  لتعلم  �أهمية وجناحًا  �لأكرث  �لطريقة  �إن 
كلها،  و�لأخذ  �لعطاء  حمادثة  ��ستيعاب  طريق  عن  هي 
يف  وينتج  و)ب(،  )�أ(  يقوله  ما  �ملتعلم  يلخ�س  حيث 
�مل�ستقبل جملة جديدة ت�سم وتر�ّسخ توليفة كال �لكالمنْي 

)موفيت، 1968(.

�حلو�ر  على  �عتمد  “�أوزميانديا�س”  يف  �لأطفال  عمل  �إن 
��ستخد�مه  مت  ما  غالبًا  �لذي  و�حلو�ر  بعيد.  �إىل حد  �لتفاعلي 
�تخاذ  و�سياقات  �سغرية  جمموعة  نقا�سات  �سياق  يف  كان 

�لقر�ر.

فاملثال 1 هو جزء من نقا�س جمموعة �سغرية للحدث �ملحدد 
�أفر�د  مهمة  وكانت  �حلجرية.  �ألو�حهم  على  �ملو�سوف 
�لآثار،  ر�بطة علماء  باأنف�سهم لجتماع  يقر�أو�  �أن  �ملجموعة 

حيث ُت�سمع من كل جمموعة تقارير عن دليل مت �لعثور عليه.

مثال 1. )مفتاح: ط. – طفل، م م. – معلمة مي�رّسة(

�بن ط.1 من  بزو�جها  �لأمر  ينتهي  »�سوف  هنا  تقول 
�لبيت �حلاكم«. ويبدو كما لو �أن �سيئًا ما �سيحدث. 
�أن  تريده  تريد،  هي   ... تريد  �أنها  لو  كما  ويبدو 
يتزوجها لأنه قد يحكم دون �أن يكون يف مقدوره 

جعل �لآخرين ي�ستمعون �إليه.
لأنه �سوف ماذ�؟م م.
رمبا تريد منه �أن يتزوجها، لأنه ميكن �أن يعرف �أين ط.2

توجد بع�س �ملجوهر�ت، وكل ما له عالقة بذلك.

�إذ� ذهبت �إىل هناك مع �لأمري، �سوف يظل حاكمًا ط.1
»�بن  هناك  ُيقال  دولتها؟  �سيحكم  ومن  للبيت، 

�لبيت �حلاكم«.
�لآن هذ� ممتع. مل �أفكر بذلك.م م.
باحلكم ط.3 ترغب  �أن  ميكن  لأنها  غيورة،  تكون  قد 

هناك، وهو رمبا يريد �أن يحكم هناك، وهي يجب 
�أن تذهب �إىل هناك وتكون �أمرية �لبيت �حلاكم.

�إن �لطبيعة �خلا�سة لعمل جمموعة �سغرية تتعار�س مع �حلديث 
�س  ُي�سخَّ وحيثما  �أكرب.  جمموعة  �جتماعات  تعميمًا؛  �لأكرث 
و�لتكر�ر،  �خلاطئة،  بالبد�يات  �ل�سغرية  �ملجموعة  عمل 
خمططًا  ليكون  �لكبرية  �ملجموعة  حديث  ينزع  و�لرتدد، 

ب�سكل جيد ويعرب عن بيانات منظمة.

�ملثال 2 جزء من تقرير يقدمه �أحد �لأطفال من �ملثال �ل�سابق.

املثال 2:

�إنه  �لنا�س  يقول  مربك.  يوم  لكنه  �سعيد،  يوم  �ليوم 
�سيكون  �إنه  يقولون  بع�سهم  �ل�سالم.  �سوف يجلب 
ماذ�  تعلم  ل  �لأمرية  لأن  لالأمرية،  مفزعًا  يومًا 
�سيحكم  �لذي  �ل�سخ�س  �سيكون  من  �سيح�سل. 

�لبيت �لذي �عتادت �أن حتكمه هي نف�سها؟

�إن �أ�سلوب وحمتوى كال �ملثالنْي و��سحان جد�ً. وكونه حتدث 
�لطفل  هذ�  ��ستخدم  فقد  �حلدث،  يوم  على  عيان  ك�ساهد 
�ل�سابق  فاحلو�ر  تف�سريية.  بطريقة  و�مل�ستقبل  �حلا�رس  �سيغة 
لهذ� �لتقرير كان ��ستك�سافيًا وتعبرييًا �أكرث بكثري. كما مُيكن �أن 
ُيالَحظ يف �ملثالني، عندما تغري �ل�سياق �أخذت �لطبيعة �ملرتددة 
للنقا�س )ميكن، عجبًا( وكذلك �ل�ستنتاجات غري �لأكيدة �لتي 
بلغت �أوجها يف �حلو�ر )جو�هر، �لغرية( �أخذت �سكاًل �آخر، 
هو �سكل مونولوج، و�سكل تقرير يلخ�س نقا�سًا طوياًل جد�ً 
ياأخذ  �ملونولوج  ويف  »مربك«.   – وفكرة  و�حدة  كلمة  يف 
�ملتحدث على عاتقه م�سوؤولية كاملة لتنظيم �لنطق، بينما يف 
�حلو�ر يتم تقا�سم �مل�سوؤولية. فاخلرب�ت خمتلفة متامًا يف �ملطالب 

�لتي تو�سع على عاتق ��ستخد�م �للغة.

وفيما بعد، يف �لتحقيق، ُطِلب تقرير مكتوب من كل جمموعة 
يتحول  �أخرى  مرة  �لتاريخية.  �جلمعية  قبل  من  ل�ستخد�مه 
�للغة  وين�ساأ مبوجب ذلك طلب جديد على �سعيد  �ل�سياق، 

�لتي ي�ستخدمها �لأطفال.
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املثال 3:

)يقر�أ( يف عهد �مللك �خلام�س تقرر �أن تتزوج �لأمرية  ط. 
�مللكية من �لأمري فيما ور�ء �لبحر على �أمل �أن يجلب 
ب�سبب  تتهددنا  فاحلرب  �لبلدين.  لكال  �ل�سالم  ذلك 
�لطريقة �لتي عبدنا بها �آلهتنا. كان لدينا �لإميان نف�سه، 
لكننا تعّبدنا بطرق خمتلفة. فاأ�سدقاوؤنا فيما ور�ء �لبحر 

ر�فقو� �لأمرية ذ�هبني �إىل �لأمري.

و�لأكرث  متامًا.  غائبة  �ل�سابق  للحو�ر  �ملرتددة  �لطبيعة  ولعل 
و�سيغته،  �لتقرير  طريقة  هو  �ملثال  هذ�  يف  للده�سة  �إثارة 
�رسيحة  �لر�سالة  �ل�سخ�سية.  �لنظر  وجهة  من  ُكِتب  ولأنه 
متامًا وحاملا ُيدىل بالبيان تعتمد �لر�سالة. فالكتابة تعر�س فهمًا 
�ل�سياق.  هذ�  يف  �مل�ساهد  �جلمهور  �مل�سمار؛  هذ�  يف  معينًا 
�ملحادثة  �لتقاط  على  قادر�ً  �آخر  �سخ�س  يكون  �حلو�ر  ويف 
�أو يف  �لتقرير  ما يف  �إىل حد  �أي�سًا �سحيح  و�ل�ستمر�ر. هذ� 
�أو  �ملتحدث  ي�ستجوب  �أن  ميكن  حيث  مونولوج،  ظرف 
يو�جه تعليقًا. لكن يف �لكتابة، يجب �أن ُي�ساغ �لبيان بحيث 
يكون مكتماًل وو��سحًا قدر �لإمكان حتى ل ُيهَمل �لقارئ 

وُيرتك يف حالة �إرباك.

�أن  �لر�بع  �ملثال  �لذين يكتبون تقرير�ً يف  وقد �ختار �لأطفال 
فعل  ردود  كانت  فبينما  نظر خمتلفتني.  من وجهتْي  يتحدثو� 
�لظرف، جتاوب  د�خل  كاأنا�س من  �ملبكر  �ملثال  �لأطفال يف 
هوؤلء �لأطفال يف �لبد�ية باعتبارهم علماء �لآثار �ملحققني من 
خارج �لظرف، يف حني يتحركون لحقًا للد�خل )خا�ستنا، 

نحن(.

املثال 4:

�أو  �لقدمية  �لأر�س  ملك  كان  �أوزميانديا�س  �أن  نعتقد  ط. 
من  قريبا  ياأتي  �لق�سة  يف  ودورنا  �لآلهة.  من  نوعًا 
�لبد�ية. كانت �سفن �لنا�س على �سكل حرف �سغرية. 
نعتقد �أن ذلك هو �جلانب غري امل�سموع للق�سة. نحن 
�أن �لغرباء �ساعدونا لإعادة بناء �سفننا وجعلوها  نعلم 
�أقوى.  كانت  �لغرباء  �سفن  عليه.  كانت  مما  �أقوى 
�لإع�سار.  بفعل  حمطمة  كانت  قو�ربنا  من  و�لكثري 
ح�سل ذلك يف �لربيع من �ل�سنة �خلام�سة ع�رسة حلكم 

�أوزميانديا�س.

مل يكن �لغرباء هناك عندما هّب �لإع�سار، ولأن لدينا 
عقدتان  لدينا  �لدور(  حلية  على  رمزية  )حلى  حليتان 

)ُعقد رمزية على �للوح �حلجري(.

خارج  �أنا�س  نظر  وجهة  من  ُيكتب  قد   5 �ملثال  �أن  يبدو 
�لظرف. لحظ غياب �لإ�سارة �ل�سخ�سية.

املثال 5: ن�س تقرير �ملجموعة.

كان هناك �لكثري من �لقادمني �جلدد. وكان ثمة �ختالف بني 
�لقادمني �جلدد و�أهل �لبالد. كان �لأمر يتعلق بقطع �لقادمني 
�لب�ستان  كان  �ملقد�س.  �لب�ستان  من  خا�سة  لأ�سجار  �جلدد 
�ملقد�س ذ� قد��سة و�لأ�سجار �لعزيزة جد�ً ُقِطعت بدون �إذن، 
ما ت�سبب بالكثري من �لكرب. �أِخذت �لأ�سجار �خلا�سة جد�ً 

وُقِطعت لإ�سالح �سفن �لقادمني �جلدد.

�ملفرَتَ�س  �لدور  يف  تكمن  بالطبع  �لنظر  وجهة  �أهمية  �إن 
ماذ�،  على  لهذ�  يكون  �لذي  و�لتاأثري  للمتحدث/�لكاتب 
فر�سة  لعل  �لتايل.  �ملثال  �نظر  ما.  �سيء  ُيقال  ومتى  وكيف 
عن  �حلديث  عرب  توفرت  قد  �لدليل،  يف  للتفكري  و�حدة 

�لأحد�ث »كما لو �أنكم كنتم موجودين يف ذلك �ليوم«.

املثال 6:

باولني، باولني، �أي ذكريات لديك عن ذلك �ليوم؟م م.
)باهتمام(، �أحد �أولئك �لنا�س كان يلّوح بالعلم.ط.

كونك كنَت �أي�سًا �أحد �أولئك �لنا�س على �ل�ساطئ م م.
يف ذلك �ليوم. هل ميكنك �أن تروي لنا عنه؟

هذه ط. ور�أيت  �ل�سباح  يف  ��ستيقظت  ح�سنًا، 
هذه  ر�أيت  ثم  �لقو�رب  هذه  ر�أيت  �لقو�رب، 
ترتدي  �ل�سيدة  لبا�سها، كانت هذه  مرتدية  �ل�سيدة 
ف�ستانًا، ثم قلت: »تلك يجب �أن تكون �لأمرية«. 
و�رتديت  �ل�سفلي، حتت،  �لطابق  �إىل  نزلت  لذلك 
�ل�ساطئ  �إىل  ثم خرجت  علم  معي  وكان  مالب�سي 

حيث كانت �لأمرية ... .

تخيل  �لتي  �خلربة  تنظيم  يف  �للغة  �ساعدت  �ل�سياق،  هذ�  يف 
�لطفل ح�سولها مع فتاة خادمة يف ذلك �ليوم. فوجهة �لنظر، 
�أو بالأحرى �لدور �ملفرَت�س تطّلب �أن يكون �أد�ء �للغة بطريقة 
�حلا�رس،  �سيغة  ويف  �سخ�سية،  ت�سبح  �أن  وحتديد�ً  خمتلفة، 
و�لإطار  �حليز،  و�إطار  �لزمني،  �لإطار  حتّول  حيث  ومعربة، 
�لجتماعي، ... �إلخ، �إ�سافة �إىل �إطار �ملحقق �لتاريخي �لذي 
يبحث عن دليل. هذه فكرة جتريدية مزدوجة تثري مطالب لغوية 
�سعبة. ولهذ� بد� �أن �لدور �ملفرَت�س قد وّفر خربة تعلم جديدة. 
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ولعل خربة فتاة خادمة، وتلك �لتي يتمتع بها �ملوؤرخ خمتلفتان 
متامًا. و�لتحول على �ل�سعيد �للغوي قد مت �إجنازه مبهارة فائقة.

�لأد�ء  ��ستخد�م  على  حتث  ظروفًا  �لتاليان  �ملثالن  ويعر�س 
�لإ�سقاطي للغة )�لتكهن من د�خل �خلربة(. ويف كال �لظرفني 
�لألو�ح  على  �ملو�سوفة  �لأحد�ث  �ملجموعة  �أفر�د  يناق�س 

�حلجرية.

املثال 7:

�أن ط. ميكن  �أن...،  ميكن  �ل�سالم  ذلك  ميكن،  ميكن، 
يوقف �لقتال.

�سالم مبعنى �لقتال؟م م.
نعم.ط.1
هل ميكن �أن يكون هناك نوع �آخر من �ل�سالم؟ هل م م.

تعتقدون؟
�آه، �سيكون �أهد�أ، �سيكون هادئًا.ط.1
هل ميكن �أن يكون �لقادم من ور�ء �لبحر هو �لذي ط.2

ميكن  خمتلفة  �أ�سياء   ... هناك  و�سيكون  �سيتزوجها 
يتيحون  رمبا  �لد�ر  حكمت  �إذ�  لأنها  يفعالها،  �أن 
لهما مز�ولة �أ�سياء �أكرث مما �عتاد� على �لقيام به عندما 

كانت �لأمرية هناك.
و��سلت ط.1 رمبا،  لنقل  و�لأمرية،  �سعد�ء،  �لنا�س  لأن 

�لتحدث �إىل �لنا�س وهم مل يحبو� �أن تتحدث �إليهم 
عندما كانو� يتحدثون �إىل �سخ�س �آخر، رمبا �أر�دت 

�للتقاء بهم فح�سب و�لبدء باحلديث.
مثل، ط.2 تكون  �أن  حتب  رمبا  ما،  نوعًا  هي  حتب  رمبا 

�أن  �أن يفعلو� ... تريدهم  تكون مت�سّلطة. ل حتب 
يفعلو� ما تطلبه منهم.

هذ� هادئ.ط.1

املثال 8:

ح�سنًا، تبدو كما لو �أنها �لتمثال، و�لإع�سار ....ط.1
»جاء �لغرباء و�ساعدونا يف بناء �سفننا« )قر�ءة(.

ح�سنًا، يحاولون �أن يكونو� ودودين.
ملاذ� تعتقد �أن �لغرباء يحاولون �أن يكونو� ودودين؟م م.
�لنهايةط.1 يف  �أنهم  �أعتقد  يريدون،  يريدون،  لأنهم 

يريدون �أن ياأخذو� هوؤلء �لنا�س.
ماذ� تعتقد؟ ماذ� تعتقدون؟ )لالأطفال �لآخرين(.م م.
على ط.2 ح�سلو�  قد  �لغرباء  �أولئك  كاأن  يبدو  ح�سنًا، 

كان مما  بكثري  �أف�سل  وو�سائل  �لأ�سياء،  من  مزيد 

معهم، بحيث ميكنهم �أن يفعلو� �أ�سياء �أف�سل.

�لظرف،  من  �لإبعاد  من  حالة  يف  مرة  �لأطفال  هوؤلء  كان 
عن  معاٍن  ل�ستك�ساف  �للغة  ��ستخد�م  ي�ستطيعون  لذلك 
�آثار،  وكعلماء  وم�ساعر.  و�أحد�ث،  باأفكار،  �لتكهن  طريق 
ون�رس  ومعانيها،  بالأحد�ث،  �لتفكري  هي  وظيفتهم  فاإن 
�لكت�سافات على عامة �لنا�س. وكمتعلمني، ي�ستخدمون �للغة 
لتوجيه �أ�سئلة، و�لتاأمل، و�فرت��س �أفكار، من �أجل �أن يفهمو�.

عندما ووِجه �لأطفال مع و�حد منا يف دور �أوزميانديا�س، �أتيح 
��ستك�ساف  من  ملزيد  فر�سة  ودورهم  �ملجموعة  �أفر�د  لكل 
ظرف  خلق  مت  ذلك،  وبفعل  بالتحديد.  �حلدث  ذلك  معنى 
يعطي  �أن  هناك«  كان  �لذي  »�ل�سخ�س  بو��سطته  ��ستطاع 
�أ�سئلة من قبل �لأطفال. كان  معلومات ... من خالل طرح 

�لظرف و�حد�ً ُي�سطر فيه �لأطفال �إىل �ملبادرة.

ومع ذلك، فاإن هذ� �لو�سع بالتحديد خلق �أكرث من جمرد طرح 
لالأ�سئلة، حيث عملو� طو�ل يوم كامل مع لوح حجري على 
مقربة من قدمي دمية �سامتة، ومتيب�سة، وثابتة. و�لآن ظهرت 

هناك م�سكلة �ختيار منوذج عنو�ن.

املثال 9: )مفتاح: ط. – طفل، م م – معلمة مي�رّسة، دو. – 

دور(
كيف نوقظها؟ط.1
�أ�سئلة م م. لت�ساأل  �إيقاظها  �إىل  قريبًا  ن�سطر  �سوف  لأننا 

ذلك �ليوم.
ه �أن تطقطق �أ�سابعك؟ط.2 �آ �آ هل ت�ستطيع �آ
مثل ط.1 فقط  تفعل  كنت  �إذ�  �إيقاظها  ميكنك  كيف 

ذلك؟ )طقطقات �أ�سابع(
هي جمرد حجر.

بلى )��ستجابة متعددة(.ط.
علينا �أن جند طريقة لإيقاظها.م م.
�أل ميكنك �سهرها؟ط.3
ل يا رجل!ط.4
ل ميكنك �سهر حجر، هل ت�ستطيع؟ط.1
هل ميكنك �أن ت�سعه على �لنار؟ .... مثل ... �أ�سعل ط.3

نار�ً حتته.
ميكن �أن حترتق. )غري م�سموع(.ط.4
تعتزمونم م. ماذ�  قررو�  فكرة،  و�حد  كل  �أعطى  �إذ� 
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�أن تقولو� ثم عودو� .... هل �أنتم م�ستعدون؟
نعم. )��ستجابة متعددة(ط. 
 )يف جوقة( �نه�س يا �أوزميانديا�س، ملك �مللوك ... ط.

هل ميكنك م�ساعدتنا فيما يتعلق باملا�سي؟
�أ�ستطيع.دو.
)يف جوقة( �جل�س.ط.

�إن �أهمية هذ� �حلدث تكمن يف حتّول �لأ�سلوب من �ل�ستخد�م 
للدمية. وباهتمام كبري  �ملخاطبة �لحتفالية  �إىل  للغة  �لَعَر�سي 
�تخذ �لأطفال �أماكنهم �أمام �لدمية وقّدمو� طلبهم من خالل 

�جلوقة.

وعندما بد�أ طرُح �لأ�سئلة كان هناك تطور �إىل درجة كان فيها 
طرح  من  �كت�سبوها  قد  كانو�  معلومات  ير�ّسخون  �لأطفال 
 Margaret( دونالد�سون  مارغريت  وتلّمح  �سابقة.  �أ�سئلة 
�لذي  �ملدى  باأنه  �لأطفال”،  “عقول  يف   ،)Donaldson
“ترت�ّسخ” فيه لغة �لطفل يف �سياق �لأحد�ث �لتي تخلق �لفرق 

يف تطور ��ستخد�م �للغة.

املثال 10:

هل حّل �ل�سالم عندما غادرت �لأمرية؟ط.1
عندما غادرت �لأمرية، �أين؟دو.
يف �لق�سة.ط.1
ل �أفهم هذ�.دو.
تقول ط.2 كما  �لنا�س،  يروي  كما  جيدة  �بنتك  هل 

�لرو�ية على �حلجر؟
كانت �بنتي جميلة، كانت �بنتي جيدة كال�سم�س.دو.
لكن ملاذ� ُيقال يف �لق�سة �إنهم �أر�دو� �لتخل�س منها ط.2

من �أجل �ل�سالم؟
ل �أ�سعر �أن �لنا�س يريدون �لتخل�س منها.دو.
تزوجت ط.2 عندما  �سعيدة  �لأمرية  كانت  هل  ح�سنًا، 

من �لأمري بعبور �لبحر �لكبري؟
تركتها ط.4 فلماذ�  كثري�ً  �بنتك  �أحببت  قد  كنت  �إذ� 

تذهب عرب �لبحر وتتزوج؟
لأنني �أي�سًا �أحب �سعبي وتاأّملنا حتقيق �أ�سياء عظيمة دو.

ل�سعبي ووطني من هذ� �لزو�ج.
�أن رحلت ط.5 �إىل �لأحرف �جلرمانية بعد  هل تعرفت 

�لأمرية عرب �لبحر �لكبري؟
ل �أعرف �سيئًا مما حدث بعد وفاتي.دو.

لقد تركت �بنتك تذهب عرب �لبحر وتتزوج، وقلت ط.1
كيف  �سعبك.  �إىل  �ل�سالم  يجلب  �سوف  ذلك  �إن 

�سيجلب �ل�سالم؟ ما �لذي يجري؟
�بنتي دو. �أن تذهب  فقبل  بال�سالم.  ناأمل  كنا  �إننا  قلت 

بع�س من �جلدل. كان �جلدل مع  كان هناك  بعيد�ً 
�لنا�س عرب �لبحر. تاأّملنا �أن يتوقف هذ� �جلدل.

بربط  �لبدء  على  قادرين  لالأ�سئلة  طرحهم  يف  �لأطفال  كان 
�لأفكار معًا عن طريق فح�س �ملعلومات بدقة و�إعادة �سياغة 
�حلديث  �ملعنى من خالل  للبحث عن  �لعملية  �لق�سايا. هذه 
�لتعلم.  يف  مهمة  لغوية  مهارة  هي  �لأطفال  �إليها  بادر  �لتي 

وكما �أ�سار هاليدي، �إنها مهارة ميكن تعّلمها.

فقد  لالأطفال،  �ملهمتان  �لأخريان  �للغويتان  �لتجربتان  �أما 
حيث  �ل�سمعية،  �لأعمال  متحف  على  �لعمل  خالل  حدثتا 
�أعّدت كل جمموعة عماًل �سمعيًا ي�ستلهم �لأحد�ث يف زمنهم. 
�لأطفال يف  ز�ره  متحف  من  �ل�سمعية جزء�ً  �لأعمال  كانت 
كل  د�خل  من  مر�سد  �ختري  �لزو�ر،  ومل�ساعدة  �ملدر�سة. 
جمموعة لالإجابة عن �أي �أ�سئلة �أو تف�سري �لعمل. ويف �لأ�سفل 
من  بو�حدة  يقوم  �لأطفال  من  ملر�سد  )�سيناريو(  خمطوطة 

�جلولت �لكثرية ملعر�س �ملجموعة.

املثال 11:

هل  �نتهيتم؟  هل   .... تقر�أوها؟  �أن  تريدون  هل  ح�سنًا، 
حتبون �أن تاأتو� عرب هذه �لطريق؟ )باهتمام(، هذ� لنا، متثالنا 
من  �لكثري  تعطي  �لتي  �مل�رسية  �ل�سحر�ء  يف  وجدناه  وقد 
على  ح�سلنا  هنا  ومن  �مل�رسي،  حجرنا  وهذ�  �ملعلومات 
مثرية  �إنها  تقر�أو�؟  �أن  حتبون  هل  فقط  معلوماتنا.  معظم 

لالهتمام.

�إذ� جئتم هنا، ف�سوف �أمنحكم حماولة خالل دقيقة ... .

ح�سنًا ... )باهتمام( هذ� عنو�ننا. وقد قررنا �أن نطلق عليه 
»وقت رباط �ل�سد�قة« ... �لآن �سوف �أو�سح هذ� قلياًل. 
تتذكرون  هل  �جلديد�ن.  �لقادمان  هما  �ل�سخ�سان  هذ�ن 
�أنكم قر�أمت عنهما؟ هذ� �ل�سخ�س يرحب بهما. )باهتمام( 
من هنا �إذ� كنتم حتبون �أن تاأتو� عرب هذه �لطريق. هذه �لفتاة 
�ل�سغرية هنا، �إنها ت�سلي هلل لأن �أمها كانت حتت�رس وب�سبب 
�أنتم  �لآن،  منه  بع�سًا  �ستجلب  �أمها  �أن  تعتقد  لكنها  �ملاء. 
�جلزء  هو  وهذ�  �ستعي�س.  �أنها  تعتقد  فهي  ولذلك  ترون، 
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�ل�سد؟ ح�سنًا، هوؤلء  �لقر�ءة حول  تتذكرون  �لأخري، هل 
�لنا�س بنو� �ل�سد، وهم �سعد�ء وذ�ك هو �ل�سد. تلك هي، 
�إىل �سد�قة  �ليد وهذ� ي�سري  تلك هي �مل�سافحة، تلك هي 
ن�سف  )بنو(  �لذين  و�لنا�س  �جلدد  �لقادمني  بني  عظيمة 
جد�ً  قريبون  برتدد،  �لنا�س،  وهوؤلء  �آ�سف.  �ل�سد–بنو� 
من بع�سهم وهم �سعد�ء �لآن ويريدون �أن يكونو� �أ�سدقاء 
��ستمتعتم بتلك �جلولة. �سكر�ً  �أنكم  �آمل  �أوفياء. �سحيح، 

جزياًل لكم.

للغة  �لطفلة  هذه  ��ستخد�م  يف  لالهتمام  �ملثرية  �ل�سمة  �إن 
متامًا  ر�سميًا  يكون  �أن  �إىل  مييل  فالأ�سلوب  �لأ�سلوب.  هي 
و�لطبيعة  �ملوّجهة  لكن  �لفرحة  �لنربة  ذلك  على  يدّل  كما 
تكن  مل  �ملحادثة  �أن  �لأ�سلوب  ويقرتح  للحديث.  �لتف�سريية 
لزمة، و�أن �لهدف كان يتمثل بالرو�ية. وخالل ��ستخد�مها 
�لتي قامت باجلولة(  بّينت، كما بنت، )لهذه �ملجموعة  للغة 
�لعالقة �لجتماعية بينها كمر�سد و�لز�ئر. هذه �لعالقة كانت 
تنزع نحو ما هو غري �سخ�سي، لأن �لر�سالة كانت ت�ستهدف 

جمهور�ً عامًا.

فاملثال 12 هو �لر�سالة �ملحكية من جانب �لأطفال يف �لعمل 
�أوزميانديا�س.  �لأخرية من حياة  �لفرتة  ي�سف  �لذي  �ل�سمعي 
�لزو�ر  �ساهد  عندما  �لكلمات  بهذه  �لأطفال  حتدث  لقد 

معر�سهم.

املثال 12:

و�أعلم  �لأفق  يف  �ل�سفن  �أرى  �أوزميانديا�س(  )بدور  ط. 1 
عميقًا د�خل قلبي �أن �لنهاية قد �أزفت.

�أم�سك بهذ� �خلنجر يف  )بدور �ملهاجم( بكل فخر  ط. 2 
يدي لأقتل ملك �مللوك، �أوزميانديا�س ملك �مللوك.

)بدور خادم �مللك( ويلي من هذ� �لعذ�ب لأنني مل  ط. 3 
�أ�ستطع �إنقاذ َملكي!

به  �سعر  �لذي  �لأ�سلوب  تعك�س  �سلفًا  �ملعّدة  �لإفاد�ت  هذه 
يف  �أنه  �لو��سح  ومن  �للحظة.  هذه  مثل  ينا�سب  مبا  �لأطفال 
بل   ،) )�ملحتوى  فح�سب  قيل  ما  هناك  يكن  مل  �لظرف  هذ� 
برينت  �رسوط جيم�س  فح�سب  )�ل�سكل(.  �أي�سًا  �لقول  كيفية 
�ملر�قب،  دور  ويف  �سعرية  �للغة  تكون   9)James Britton(

من �إحدى فعاليات �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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حيث يف دور �ملتفرج يحدث �لتاأمل يف �لظرف. و�لتاأمل يف 
�إنه  �إذ  �لعمل من خالل �للغة، في�سمح بحدوث تعلم جديد، 
يف دور �ملر�قب ي�ستطيع �لطفل، وبوعي، �أن يفح�س تبعات 
 ،12 �ملثال  ويف  �لعمل.   )implications( �لفعل  �سمنيات 
ميلك �ل�سيطرة �لكاملة على �لظرف �لذي يكونون قادرين فيه 
على �لعمل يف �ملجال �ل�سعري للغة، لأنهم متكنو� من ت�سكيل 
و�إعادة تنظيم �لتجربة. بهذه �لطريقة، �أ�سبحت فر�سة �لتاأمل 

يف �لتجربة ممكنة.

�لدر�مي  �لعمل  ��ستدعاه  �للغة  م�سادر  من  نوع  �أي  ترى 
عدة  ظروف  يف  �لأطفال  كان  �لعمل  فخالل  �أوزميانديا�س؟ 
�ملفهومة  �ملطالب  وهذه  �للغة.  على  حمددة  مطالب  فر�ست 
لكل  �خلا�سة  �ل�سفات  مبثابة  كانت  �للغة  �سعيد  على  �سمنًا 
�حلالت  �إحدى  يف  �أنه  �ملثال،  �سبيل  على  لنفكر،  ظرف. 
ويف  هناك”،  كنت  “�إذ�  نظر  وجهة  من  �لأطفال  جتاوب 
�لدمية.  من  معلومات  عن  يبحثون  �آثار  كعلماء  �أخرى  حالة 
وما يكت�سب �أهمية بالطبع مل يكن بال�رسورة عدد �لظروف، 
فالأطفال  �لأطفال �سمن كل ظرف.  ��ستجابة  بالأحرى  بل 
لفهم  �للغة  و��ستخدمو�  حاجاتهم،  خلدمة  �للغة  ��ستح�رسو� 
�أكرث  ومن  و�لتعلم.  �لفهم  لتحقيق  �ملجال  و�إتاحة  �لظرف 
�ل�ستخد�مات �لقيمة لالأ�سلوب �لدر�مي �لطريقة �لتي يوفر بها 
�سياقًا وهدفًا للحديث، لأن �حلديث ين�ساأ من طبيعة �لظروف. 
فكل و�سع له �إطاره �خلا�س، �لذي ي�ستطيع �أن يفر�س طلب 
حتولت يف �لأ�سلوب عند �لتوزيع، و�لهدف من �للغة، �سو�ء 
�أكانت عامة )�ختيارية �إىل حد كبري( �أم خا�سة )��ستك�سافية(، 
للمفرد�ت �ملتخ�س�سة. وكل هذ�  وقدر�ً من �لدقة، و�ختيار�ً 
�لتنوع وهذه �لقيود تن�ساأ من توتر مهم منتج، لأن �لظروف 

�إن�سانية، ويجب �أن ُيكاَفح من خاللها.

�نتهاء م�رسوع  بعد  برودوود  مدر�سة  �ملعلمون يف  �لتقى  لقد 
�إز�ء  ��ستجاباتهم  �لتالية بخ�سو�س  �لتعليقات  �لدر�ما وقدمو� 

عمل �لأيام �لأربعة:

غري  كنا  فقد  �لتعليمية،  �لدر�ما  يف  �ملحدودة  خربتنا  ب�سبب 
م�ستعدين للمطالب �لفورية �لتي كان و��سحًا �أنها �ستنفذ على 
�أطفالنا، وذلك من خالل طبيعة �لعمل. وقد تعّجبنا يف �لبد�ية 
من �لبناء �لبطيء للجزء �لدر�مي، لكننا �أدركنا عاجاًل �أن هذ� 
كان �سيئًا �أ�سا�سيًا �إذ� كان كل طفل �سي�سعر بالتز�م كامل باملهام 
وجود  بعدم  �للتز�م  تنامي  مع  �أنه  ور�أينا  عاتقه.  على  �مللقاة 
وّفرت  �لدر�ما  فاإن  مطالب،  فر�س  �أو  قيود  لفر�س  حاجة 

قو�عد �لن�سباط �خلا�سة بها.

كبرية،  ب�رسعة  �ملجموعة  ل�ستقاللية  �لحرت�م  تنامى  وهكذ� 
وت�ساوؤل،  وحتقيق،  حتدٍّ  كل  و�أدركو�  �لأطفال  �ساهد  بينما 
فالتخطيط  �لعمل.  تطور  مع  لأفكارهم  وتعديل  وتو�سيح، 
بعناية  ُبِنيت  قد  �ل�سغوطات  �أن  و��سحًا  و�أ�سبح  دقيقًا،  كان 
�سديدة، وتيّقنا من عدم �لدقة لتخطيطنا �خلا�س يف �لكثري من 
�لعمل �لذي نحاول �لقيام به. لذلك، نحن غالبًا ما نفتقد �إىل 

روؤية �لتجربة �لد�خلية �لتي مت تعزيزها لدى كل طفل.

حقيقي،  تعلم  لتحقيق  �ل�رسوري  �ل�سرب  حجم  �ساهدنا 
و�أ�سبحنا على علم بكيفية �إعطاء �ملعلومات �إىل �لأطفال قبل 
�لأو�ن. ون�سعر �أن هذ� غالبًا ما ينتج عنه �سغط، و�أحيانًا �إحلاق 
�لأذى بالذ�ت من �أجل حتقيق نتائج. ويوؤكد فايجوت�سكي �أن 
وقد  لعنا�رسه«.  �لكلي  �ملجموع  من  بكثري  �أكرب  »�ملفهوم 
�أثبت ذلك لنا �أنه مع طرح �أ�سئلة بلباقة، مت خلق جو منت فيه 
مهار�ت وظهرت حقائق مبا يكفي من �لو�سوح لت�سبح جزء�ً 

من و�قع كل طفل.

حيث  �لأطفال،  لدى  �لتفكري  عمق  من  منده�سني  كنا  لقد 
يفح�سون  وهم  و�لنتيجة،  بال�سبب  وعيًا  �أكرث  �أ�سبحو� 
�لنظر  وجهات  خلفية  مقابل  نظرهم  وجهات  وي�سذبون 
و�ملعتقد�ت �لأخرى. فقد برزت فر�س تنظيم �لأفكار بطرق 
بدت يف �ل�سابق ممكنة يف �لعمل �ملكتوب. و�لأطفال �لذين 
عادة ما فر�سو� �أمنياتهم على �لآخرين بدو� يف تفكريهم �أكرث 

عمقًا و��ستعد�د�ً لالإ�سغاء �إىل �لآخرين.

هناك تغري�ت يف �ملوقف ُفح�ست بعد �أ�سبوعني. وبد� ممكنًا 
من  �لكثري  لكن  �لفور،  على  ملمو�سة  تكون  لن  �لنتائج  �أن 
عن  و�لبحث  �ملعلومات  �لتقاط  يف  ر�غبني  بدو�  �لأطفال 
وبعد  �ملكتوبة.  �لكلمة  يف   )implications( �مل�سامني 
�إعادة بناء �لأعمال  �إىل  وقت، �سعر بع�س �لأطفال باحلاجة 
متنو�  ورمبا  باأنف�سهم،  هم  فعلوه  ما  مر�قبة  ورمبا  �ل�سمعية، 
يوم  يف  فاجلو  »مديرين«.  دور   - �آخر10  دور  ��ستك�ساف 
�إعادة  �أنهم متنو�  �لو�سف �لأ�سلي كان موؤثر�ً جد�ً، بحيث 
�لتجربة من �أجل تكثيفها عاطفيًا. ولعل عبء �ّتخاذ قر�ر قد 
ي�ساألون  �لأطفال، ور�أيناهم  قاطع على عاتق  ب�سكل  ُو�سع 
و�كت�سافاتهم  بع�سهم  �إفاد�ت  ب�ساأن  ت�ساوؤلهم  ويعيدون 
�خلا�سة. ورمبا يكون من �ملمتع �أننا �سعرنا �أن موقفنا �خلا�س 
�لأطفال  مو�قف  من  و�سوحًا  �أكرث  حتى  لي�سبح  يتغري 
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�لت�ساوؤل  قيمة  بخ�سو�س  �لكثري  تعّلم  مت  لقد  �مل�ساركني. 
�لدر�ما  بقيمة  مقتنعني  كنا  فجميعنا  و�حل�سا�س.  �ملحدد 
�ملتوقعة  �خلا�سة  �سعوباتنا  بحرية يف  وبحثنا  تعليم  كو�سيلة 
وميكن  بناًء،  منهجًا  لدينا  �أن  ن�سعر  »ممكنني«.  باعتبارنا 

ر�أينا  حدث.  ما  جميعًا  ر�أينا  لأننا  �لآخر،  �أحدنا  يدعم  �أن 
�ملخاطر  م�ساهدة  على  منفتح  ك�سبيل  �لدر�ما،  �إمكانيات 
�أن  �لقيام مب�رسوع، وناأمل، بالتطبيق،  و�ملكافاآت يف حماولة 

نالئم �ملهارة مع �لتوقع.

إعداد معلمني الستخدام الدراما: دائرة الطباشري القوقازية

دوروثي هيثكوت، جامعة نيوكاسل، وأوليفر فياال، جامعة نيو ساوث ويلز، أسرتاليا.

 مقدمة
لتعليم  و�آرتو  وبريخت،  �ستان�سالف�سكي،  �سيقدمه  كان  ماذ� 
كان  �لذي  ما  �أي�سًا  �ملرء  ي�ساأل  وقد  �ملعلم؟  وتدريب  �لدر�ما 
وبالت�س،  ويوربيد�س،  و�سوفوكلي�س،  �أ�سكل�س،  �سيقدمه 
وتريين�س11 للتعليم؟ فالدر�ما، �ملعرّب عنها كم�رسح، لها، ب�سكل 
هذه  ومثل  جمالية.  كتجربة  م  ُيقدَّ تعليمي  هدف  �أ�سا�سي، 
�لتجربة متيل �إىل �أن تكون، جزئيًا، عاطفية وتاأملية، وممتعة على 
�لدو�م: فقد مت �لعرت�ف بقيمتها يف �لتعليم على نحو متز�يد.

ظروف  �إىل  بالنظر  �لع�رسين(،  )�لقرن  �لقرن  هذ�  وخالل 
�لدر�ما  �أن�سطة  �أ�سبحت  �لتخ�س�س،  نحو  وميل  تاريخية 
�أو  منف�سلة،  كيانات  �لأحيان  �أغلب  يف  �مل�رسح  و�أن�سطة 
و�لعملي.  �لأكادميي  �ل�سعيد  على  بارزْين  جمالني  بالأحرى 
ففي �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�ملعاهد، تدر�س م�ساقات �مل�رسح 
و�لدر�ما يف فرعني منف�سلني برتكيز�ت فل�سفية وتربوية خمتلفة.

�أي  �إنكار  �إىل  متيل  �لتعليم  يف  و�لدر�ما  طويل،  زمن  ومنذ 
يف  ��ستمرت  لكنها  �لكليات،  يف  �مل�رسحي  �ملنهج  يف  قيمة 
توفري جتارب تعلمية تقوم على �أ�سا�س تقنيات �ستان�سالف�سكي 
كانت  �لتقنيات  وهذه  �مل�رسحي.  �لتوجيه  ذ�ت  �لرجتالية 
ح�سا�سيتهم،  تطوير  على  �ملمثلني  لتدريب  �أ�ساًل  م�سممة 
وقدرتهم  و�لإبد�عية،  �لتقنية  �ل�سخ�سية  بقدر�تهم  ووعيهم 

على تف�سري ن�س �مل�رسحيات.

باملهار�ت  �لإملام  هو  �لتدريب  هذ�  مثل  من  �لهدف  �إن 
و�لتقنيات �ل�رسورية للعمل فنيًا باأ�سلوب ممثل للتو��سل بفعالية 
مع �ملتفرجني. ومثل هذ� �لأ�سلوب يتطلب من �ملمثل �أن يكون 
قادر�ً على حتويل نف�سه �إىل �سخ�سية �أخرى با�ستخد�م �سريورة 
�سخ�س  »روح«  �إىل  ينتقل  �أن  عليه  معقدة.  وج�سدية  نف�سية 

�آخر، ليتحدث ويقدم ذلك �ل�سخ�س »ب�سدق« على �مل�رسح 
بكثري من �لفو�رق �ل�سخ�سية �لتي ت�ساهم بذلك »�ل�سدق«. 
�إن تعلم �لعمل ب�سكل جيد بهذه �لطريقة �لفنية يتطلب تدريبًا 
تدريب  برنامج  يف  بدقة  توفريهما  ميكن  ل  مطّولني  ووقتًا 

معلمني �أو مناهج مدر�سية لها �أهد�ف �أخرى.

معظم  يف  �أثبت  �لتدريب  هذ�  من  خمففة  ن�سخة  عر�س  ولعل 
�إىل  و�أدى  و�ملو�رد،  للوقت  �إ�ساعة  �أنه  �ملا�سي  يف  �لأحيان 
�ملهار�ت  لنقل  قابلة  وغري  �سيقة  �مل�ساقات  باأن  �عرت��سات 
�مل�رسحية بدقة. ومعظم �ملعرت�سني، على �أي حال، ��ستمرو� يف 
��ستخد�م بع�س تعديالت نظام �ستان�سالف�سكي كاأ�سا�س لعملهم 
�لدر�مي: مترينات �رجتالية يف �ملر�قبة، تركيز �لنتباه، و�لذ�كرة 
�لعاطفية«، �ل�سرتخاء، �لتكيف مع �لآخرين، على �سبيل �ملثال 
ل �حل�رس. و�سيكون من �لغرور ��ستبعاد هذ� �لنوع من �لتدريب 
باعتباره »خاطئًا« )وبخا�سة �إذ� مت تقدميه من قبل معلم ح�سا�س 

وخبري(. وما نقرتحه هنا هو �أن التوجيه لي�س مالئمًا.

يف �ملا�سي، بقيت �لكليات ذ�ت �لتوجه �مل�رسحي حتافظ على 
للفنون  و�لتقنية  �مل�رسحية  باجلو�نب  �ساملة  معرفة  ك�سب  �أن 
�لدر�مي،  فالنقد  ذ�ته.  يف  قّيم  تعليمي  م�سعى  هو  �مل�رسحية 
�لتف�سريية،  �ل�سخ�سية  �ملو�رد  وتطور  �مل�رسح،  وتاريخ 
و�سنع  و�لإخر�ج  و�لت�سميم،  �لتمثيل،  يف  و�ملهار�ت 
يبد�أون  قاعدة  �لطالب  مينح  و�لأزياء، كل ذلك  �لديكور�ت 
ما  نادر�ً  �لتدريب  هذ�  ومثل  و�لتقنية.  �لفنية  مهامهم  منها 
يكون موجود�ً يف �ملد�ر�س، ويف غيابه غالبًا ما يرى �ملحرتفون 
�أن �لنخر�ط يف م�رسح �لأطفال و�ل�سباب جمرد عمل م�رسحي 
متثيلي  لعر�س  فر�سة  �أنه  �أي  هناك،  �أو  هنا  يوؤدونه   – للهو�ة 
بغر�س لفت �لنتباه خارج نطاق �هتمام فنان م�رسحي جاد. 
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ومثل هذه �ملو�قف ل تز�ل �سائعة، على �لرغم من �لهتمامات 
�لتعليم،  �مل�رسح يف  �مل�رسحيني يف حركة  للمحرتفني  �ملتنامية 
�لفنانني و�ملخرجني يك�سبون عي�سهم  �لكثري من  �أن  وحقيقة 

يف هذ� �ملجال للتعليم، �سو�ء بالتف�سيل �أو بحكم �ل�رسورة.

�لدر�ما  بني  حقيقيًا  ج�رس�ً  نقيم  �أن  ممكنًا  يكون  �أن  يجب 
هة، وبالتايل �أن نحدد بو�سوح  �لتعليمية وفنون �مل�رسح �ملوجَّ
�لتي متتلكها   )implications( لدور/�لأدو�ر و�لتبعات� �أكرب 

يف �لتعليم ولأجله.

 توجيه دورات وإعادة توجيهها

در��سة  بني  حقيقي  نز�ع  هناك  يوجد  ل  �أنه  بافرت��س  �سنبد�أ 
رمبا  لل�سف.  كفء  معلم  وتدريب  و�مل�رسحيات،  �مل�رسح 
نحو خمتلف،  على  موّجهني  منهجني  معنا  �لقارئ  �سيفح�س 
هي  �حلالتني  كلتا  يف  �لنية  �أن  بو�سوح  �عتبارنا  يف  و��سعني 
�إعد�د معلمني يعلمون بكفاءة با�ستخد�م �لدر�ما يف �ملدر�سة. 

وهناك بع�س �لنقاط توؤخذ بعني �لعتبار ونحن نتقدم:

�لتجارب �لتي تخدم �جلن�س �لب�رسي عمومًا ميكن �أن تخدم 
�ملربني يف مهمتهم لنقل �ل�سفوف ر�سميًا نحو وعي مبثل 
هذه �لتجارب. و�لقدرة �ملتطورة للتعاطف، و�لت�سخي�س، 
فامل�رسح  �لن�سج.  ل�سن  �ملميزة  �ل�سمات  هي  و�لتاأمل 
يف  لكن  و�لتاأمل،  �لت�سخي�س  مهار�ت  يحفز  �أن  ي�ستطيع 
حال �سجعها �ملعلمون، عندئذ يجب �أن نطور �إ�سرت�تيجية 

حمددة لتدريب �ملعلم.

تكون  ما  د�ئمًا  �لب�رسي(  �لتفاعل  )جمال  �لدر�ما  مادة  �إن 
نتيجة �لختيار – �لتحريف )ت�سويه( �ملنتج ليو�سح �جلانب 

�ملقلق يف �لدر�ما.

بع�س  لديهم  �أن يكون  �لتجربة يجب  �لدر�ما يف  و�أبطال 
�لتاأثري �لوجودي لعلنا ندرك قلقهم.

يجب �أن نكون قادرين على فهم �ملنطقة �لتي ي�سكنونها.
يجب �أن من�سي ُقُدمًا، بطريقة ما، نحو �لتخفيف، �أو �إيجاد 

حل لظرفهم.
يجب �ل�سماح لهم باإظهار �نخر�طهم يف �لظرف ونتيجته.
يجب �أن ل نخطئ �ل�سكل )�لرومان�سي( �خلارجي لن�ساط 

من �أجل هدف )كال�سيكي( د�خلي ملثل هذه �خلرب�ت.

خالل  باحل�سبان  �لنقاط  هذه  �لقارئ  ياأخذ  �أن  ويجب 
�لعتبار�ت �لتالية، �لتي تعد منوذجية يف توجيه �لطريقة �لتي 
ُيقاُد بها طالب �لكليات بعناية �إىل فهم للم�رسحيات و�مل�رسح. 
يف  �ملنهمكني  �لطالب  �أن  تظهر  �لعتبار�ت  هذه  وجميع 
جتاوز  وميكنهم  يتعلمون،  وهم  بالفرح  ي�سعرون  �مل�ساركة 
�ختبار حول �مل�رسحيات و�لتقنيات فيما بعد. لي�س ثمة نز�ع 
�لوقت  ويف  �ملنهج،  نظم  �أو  �لطموحات  هذه  من  �أيٍّ  مع 
�لكبرية يف م�ساقات  بالتغطية  �لتعليم  �لق�سري حظي مثل هذ� 

�إحدى �لكليات.

 Euripiddes’( يوربيدس  »إلكرتا«  تقليدية:  نهوج 
Electra(، “كل رجل”، وبنرت ككاتب مسرحي

اإلكرتا

�لنهائية يف  �مل�رسحية  باعتبارها  يوربيد�س  اإلكرتا  �ملعلم  �ختار 
م�رسحيات  حول  حا�رس  �أن  بعد  �لإغريقية  �لرت�جيديا  در��سة 
 )Aeschylus( �أ�سكل�س   )Orestia( اأور�ستيا  منها  �أخرى، 
�لنهاية  وحتى  �لبد�ية  من  ومو�سوعه  �سوفوكلي�س.  واإنتغوين 
كان يتمثل يف �لعالقة بني �لرجال و�لن�ساء )�لتحيز �سد �ملر�أة( 
)�لإميان(.  �لتوحيد  ومفاهيم  �ملتطور  �لإغريقي  �ملجتمع  يف 
بني  مقارنات  و�أجرى  �مل�رسحية،  خللفية  �ملعلم  عر�س  وقد 
هذه �مل�رسحية واإلكرتا �سوفوكلي�س، ور�سد ماأزق �إلكرت�، كما 
�لنبوءة،  �سيطرة  ظل  يف  �جلرمية  و�إد�نة  �لآلهة،  عيوب  بحث 
للم�رسحية  بتف�سري�تهم  �لطالب  �ساهم  ثم  �لأم.  و�لثاأر، وقتل 
�إلكرت� يف قوتها  �لنف�سي و�لو�قعي حلالة  �لتطور  وعلقو� على 
للتورط  دفعتها  �لتي  و�لدو�فع  كامر�أة،  وو�سعها  و�سعفها، 
�أن  �أي�سًا  لحظو�  كما  للجر�ئم.  �لنف�سية  و�لآثار  باجلر�ئم، 
من  �إن�سانية  �أكرث  نحو  على  كليتنم�سرت�  ر  ي�سوِّ يوربيد�س 

�إ�سكل�س.

يف �ملرحلة �لتالية �أعّد �لطالب »خطابات« )�سو�ء بدور �إلكرت� 
لت�سبه  خ�سي�سًا  م�سممة  �سرت�ت  و»�رتدو�«  كليتنم�سرت�(  �أو 
�ملالب�س �لإغريقية. )هم من �سنع �ملالب�س باأنف�سهم، وتابعو� 
يونانية تعود �إىل �لقرن �خلام�س(. وحتدث  ر�سومات و�سور�ً 
للم�ساق  خ�سي�سًا  �ملعلم  �سنعها  �أقنعة  خالل  من  �لطالب 
�لإغريقي، وقدمو� �سور�ً من خالل حركات كبرية وب�سيطة 
وي�سورون  ي�سفون  بحيث  �لعاطفية،  حالتهم  �إىل  �إ�سارة  يف 
عن  معلومات  جمعو�  وقد  �ل�سخ�سية.  يعر�سون  مما  �أكرث 
�لتمثيل من اأيون، وفن ال�سعر، وفن اخلطابة لأر�سطو وم�سادر 

�أخرى.
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��ستثمرو�  �لطالب  لكن  مهنيًا،  برمته  �لتمرين  �سقل  يتم  مل 
وبعد  �لزمنية.  �لفرتة  وطبيعة  �لأ�سلوب  جو�نب  من  بع�سًا 
ذلك �سعرت �ملعلمة �أنه، بخ�سو�س �لوقت �ملتوفر، فقد حتقق 
تقدم »ُمالَحظ« وفهم  تر�كمية مع  �لكثري و�أ�سبح ثمة جتربة 

»حم�سو�س«.

كل رجل

�لطالب  تلقى  �لو�سطى،  �لقرون  در�ما  عن  م�رسوع  خالل 
حما�رس�ت عن م�رسحية كل رجل. �أعّد �لطالب خارج وقت 
�إنتاج كل رجل، وهم يرتدون زيًا �أ�سوَد �سيقًا  �ل�سف/�ملعلم 
�إلخ   ... �لطاولت،  )�لقرب،  ديكور�ت.  ي�ستخدمو�  �أن  دون 
قناعًا  لب�س كل رجل  ِنعت ج�سديًا من قبل �ملمثلني(. فقد  �سُ
�أبي�س، ُيذّكر بكوميديا ديالرت )مهرج ذو وجه �أبي�س بدًل 
�لرق�س  حركة  عنا�رس  ��سُتخدمت  وقد  �أ�سود(.  وجه  من 
من  جد�ً  موؤثر�ً  �لإنتاج  و�عُترب  مكثف،  ب�سكل  �حلديث 
�ملظاهر  عن  بو�سوح  يك�سف  و�أنه  و�لطالب،  �لطاقم  قبل 

�لقرو�سطية )ن�سبة �إىل �لقرون �لو�سطى( للم�رسحية.

 Viennese Ludus( 1575 من ن�سخة  �أي�سًا  �لطالب  ور�أى 
ولتينية  �أملانية  بلغة  �ملعلم  �أخرجها  �لتي   )Deresurectione
�ملعلم  قاد  ذلك،  على  وعالوة  �لأملانية.  �للغة  ملدر�سة  عالية 
�أخرى  نقا�سات حول �لفرت�ت �لفا�سلة على �مل�رسح و�أنو�عًا 
ن�سخًا  �لطالب  �سمم  بينما  �لفرتة،  تلك  م�رسحيات  من 
 The Four PP,( �أجل  من  و�لأزياء  �مل�سارح  من  متعددة 
 Johan Johan, Robin Hood and the Friar, Wyt and
�لطالب  �أعد   .)Science and Kastle of Perseverence
لتمثيل  �ل�سف  من  �آخرين  �أع�ساء  م�ستخدمني  م�ساهدهم 
�لأدو�ر، وعر�سو� عملهم �إىل بع�سهم �لبع�س و�ملعلم بهدف 
�أن �لتمرين قد وفر لهم فر�سة  �لنقا�س و�لتقييم. �سعر �جلميع 
لالقرت�ب من �مل�رسحيات و�لعر�س بطريقة �سخ�سية. و�عتقد 
ي�ساعدهم يف  �أن  �ساأنه  �مل�ساركة من  �لنوع من  �أن هذ�  �ملعلم 

تعليمهم، مع �أنهم رمبا لن يعلمو� در�ما قرو�سطية.

منوذج ع�رصي

 12)Harold Pinter( أعد �ملعلم م�ساق ق�سري عن هارولد بنرت�
يف  وم�ستثمر�ً  �ملعا�رس،  �لتاريخي  �ل�سياق  يف  �إياه  و��سعًا 
حتليل  �إجناز  عاتقه  على  �آخذ�ً  �لدر�مي،  �لأدب  يف  م�ساهمته 
لت�سلية طالبه  �ملعلم �ختياره  لبع�س م�رسحياته. وحدد  نقدي 
باأجيال  �سغار�ً  �أطفاًل  �سيعّلمون  �لذين  �هتمامهم،  و�إثارة 
معرفة  »يو�ّسع  لكي  �مل�ساق  من  �جلزء  هذ�  �أعّد  وقد  خمتلفة، 

»تطورهم  ولتعزيز  �ملعا�رس«.  �لدر�مي  بالأدب  �لطالب 
�مل�ساق  ُيلِحق  �أن  �ملعلم  قرر  �لذ�تي«،  وتعبريهم  �ل�سخ�سي 

باإنتاج �إحدى م�رسحيات بنرت �لق�سرية.

قارئ  عر�س  �سكل  �لإنتاج  �أخذ  �لوقت،  ملحدودية  ونظر�ً 
يحملون  وممثلني  �لديكور،  متطلبات  من  قليل  مع  م�رسحي، 
»خ�سبة  على  ب�سيطة  حركة  م�ستخدمني  �أيديهم  يف  كتبًا 
�مل�رسح«. وهذ�، فّكر �ملعلم، كان مالئمًا لأ�سلوب بنرت ب�سكل 
طريقة  »هذه  �أن  �لطالب  يفهم  قد  �لتجربة  ومن  خا�س. 
و�حدة لتعليم ن�س«. ولعل فح�س �ملو��سفات �لو�ردة �أعاله 

تك�سف، �سمن �أ�سياء �أخرى، عن هذه �لعو�مل:

�مل�رسحي  �لكاتب  بني  يتو�سط  �ملعلم  كان  حالة،  كل  يف 
�لتاريخي  �ل�سياق  يف  �لعمل  روؤية  ميكن  بحيث  و�لطالب، 
�ملعلومات بقدر  �إىل قدر كبري من  �لرجوع  �ل�سحيح، لقد مت 

ما ي�ستوعب منها يف �لوقت �ملتاح.

ملبا�رسة �لعمل �جلديد، ُيعّد له بعناية من خالل �سل�سلة مر�حل:

�لتف�سري. «
�لتحقق. «
 �لرجوع مل�سادر وثيقة �ل�سلة. «
و�ملعلومات(  « )�مل�سادر  مرجعية  جمال  لتو�سيع  مقارنات 

�لطالب.

بعد هذ� �لتوجيه �للطيف نحو �لأمام، ُيطلب من �لطالب �أن 
يدلو� باآر�ئهم، وعلى نحو �فرت��سي ين�ساأ مزيد من �لنقاط يف 

�لوقت �لذي توؤّطر فيه �لأفكار لت�سكيل فهمهم.

يف  يتنوع  وبالتايل  حالة،  كل  يف  نف�سه  هو  �لتايل  �ملطلب 
�مل�رسوع.  بها  �أعد  �لتي  �لطريقة  ح�سب  �خلارجي  �ل�سكل 
و�لطلب �لآن هو اختيار جزء من �لن�س: اختيار طر�ز �ملالب�س 
با�ستخد�م  �إبد�عية  بطريقة  يتم  الختيار  �لعر�س.  و�أ�سلوب 
�لآخر،  ر�أي  �إىل  و�إ�سارة  وم�سادر،  جيدة،  بحث  تقنيات 

و�لفن ومنوذج و�ملثال.

جمالت  وتو�سيع  �لفهم  تعميق  ياأتي  الختيار  هذ�  ومن 
�ملرجعية، بينما ميد �لطالب بع�سهم بع�سًا باأفكارهم ومو�هبهم 
�لفردية. ولعل بع�س هذه �لأفكار و�ملو�هب �ستكون �إظهار�ً 

للم�ساركني �أنف�سهم ممن ل يعرفون �أبد�ً �أنهم �متلكوها!
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�ملعلم،  قبل  �ملقدمة من  ملرحلة  وبناء على ذلك، هناك حتقيق 
يتم عن  �لتي  معرفتهم  �لو�سائل من خالل  يدركون  وجعلهم 

طريقها ربط �لأفكار يف �مل�رسح.

�سالمة  على  للحفاظ  عظيم  �هتمام  مُيار�س  حالة،  كل  ويف 
�حلركة  �أ�ساليب  من  مزيج  مع  جتربته  عند  حتى  �لأ�سلوب 
�ملعا�رسة �سمن �لإطار �لقرو�سطي. ويف نهاية �ساعات �لعمل 
�أنهم  يربهنو�  �أن  �لطالب  ي�ستطيع  و�ملثرية،  و�لغنية  �ملليئة 
يعرفون �أكرث بكثري مما عرفوه عن كيفية ربط �لأدب و�لأفكار 

�ملكتوبة من خالل �مل�رسح.

وما مل يحدث هو �إقامة ج�رس بني كونهم يف دور متعلم/طالب 
م�ستقباًل.  كمعلم  دورهم  يف  �لآن  يعرفونه  ما  و��ستخد�مهم 
�لدور �لأخري.  ليتم تدريبهم على ملء  للم�ساق  �ن�سمو�  وقد 
فهل ميكن ملثل هذ� �لتحول �أن يتم؟ كيف ميكن حتقيقه؟ وقبل 

�لإجابة عن هذه �لأ�سئلة، لنحدد �ملهام بعناية �سديدة.

فيها  ُطِبّقت  قد  ما  لتجربة  توجيه  �إعادة  ُنحِدث  �أن  يجب 
�لعو�مل �لتالية:

�لإ�سغاء لفهم �سخ�س �آخر.. 1
�أن يجد �ملرء �آر�ءه و�أفكاره �خلا�سة وي�سفي �سكاًل عليها، . 2

عرب �للغة و�ل�سورة.
�ملعروف . 3 باجلهاز  يتعلق  فيما  �لأفكار،  تلك  تطوير 

للمعرفة، يف �إطار تفاعل �حلياة؛ �أي يف �مل�رسح.
متييز ذلك �لذي نعرفه وما ن�سنعه يف ُعرف �سكل فني – . 4

ميكنه �أن يثري �هتمامنا ويك�سف �لكثري �لكثري لنا، �إذ� كنا 
نرغب يف ذلك وجند �لوقت ل�ستك�سافه.

اإعادة التوجيه

ما جدوى �مل�رسحيات ملعلمني قد ل يعلمونها �أبد�ً؟ فبعد كل 
�لتالميذ يوربيد�س حتى نهاية وقتهم  �سيء، لن تدر�س غالبية 
يف �ملدر�سة – هذ� �إذ� توفر وقت لذلك. هناك عدد كبري من 
ولعل  �لوقت.  يحني  �أن  قبل  ملوؤها  ميكن  �ل�سفية  �ل�ساعات 
تو�سيح  �مل�رسحية  �أن  هو  �ل�سوؤ�ل  ذلك  عن  �إجابتنا  من  جزء�ً 
مدمج لالإن�سانية يف حالة نز�ع –لكثري من �لأنو�ع– �لعائلة، 
ت�سكيل طريقة  و�لكره، حتقيق م�سري،  �ملز�ج، �حلب  �لآلهة، 

خالل �حلياة، مو�جهة �ملوت، و�لتو�سيحات كثرية جد�ً.

 – لالأحد�ث  مكتوب  و�سف  ب�سيغة  �مل�رسحيات  تبدو 

لالأحد�ث.  �لرئي�سي  �مل�سار  على  �ل�سوء  ت�سلط  حبكات 
�أي حبكة تتكون من ماليني  �أن  وقيمتها بالن�سبة للمعلم هي 
امل�سامني )implications( – خيوط خمبوءة حتت �سطح �لرو�ية 

ت�ستطيع �أن تهب �ملعلم خمزونات هائلة من مناذج من �لتفاعل 
�لإن�ساين. تخّيلو� �أن خط �حلبكة مثل حبل غليظ يتكون من 
خيوط كثرية. و�إذ� �ساأل �سخ�س �سوؤ�ل »ما �لذي تدور حوله 
�ملو�سوعات.  من  هائلة  �أعد�د  تربز  ف�سوف  �حلبكة؟«  هذه 
و�ملو�سوعات هي خط حياة �لدر�ما. فالق�س�س تتدفق بوترية 
�ملو�سوعات  لكن  يجري؟«،  »ماذ�  تت�ساءل  بحيث  �رسيعة 
جتعلنا نتاأمل وجنول ونحن منده�سون ملاذ� ح�سلت مثل هذه 
�لأ�سياء، وكيف يتم �لتكّفل بها. فاملو�سوعات ت�ستثري �لتاأمل 
�لذي يعد �أحد �أهد�ف �لفن: جذب الهتمام، لوقف �حلركة 
�ملتقدمة للحياة، وروؤية �ملمر �لذي ن�سافر عربه، لإثارة فح�س 

�أكرث بطئًا وم�سهد �أكرث �ت�ساعًا.

غني  خمزن  �إىل  مدخاًل  يحتاجون  �ملعلمني  جميع  �إن 
�ملعطاة  �لنماذج  ولعل  منها.  لالختيار  ومهارة  باملو�سوعات 
�أعاله حول �لعمل على �مل�رسحيات �لثالث مينح مو�سوعات 
نظهر  لكي  ُت�ستخَدم  �أن  ذلك، ميكن  من  �لأكرث  لكن  كثرية. 
وبيانات  الأخرى  الق�س�ض  كل  خلف  نذهب  كيف  للنا�س 
يتم  مل  �لطريقة  وهذه  �ملو�سوعات.  لكت�ساف  �لأو�ساف 
�لإ�رس�ر عليها يف عمل �لطالب كما �ت�سح. فكلمة مو�سوع 
��سُتخِدمت بالطبع، مثلما ��سُتخِدمت �أي�سًا كلمة دافع، لكن 
يف  م  ُتقدَّ �أن  يجب  �لطريقة  هذه  فاإن  �ملعني،  للمعلم  بالن�سبة 

�سياق تعلم �ملهار�ت.

ما  رو�ية  عن  �لبد�ية  يف  �ملعلم  ميتنع  �أن  يجب  هذ�  ولفعل 
يتم  �أن  و�لفنية يجب  �لتاريخية  للخلفية  يعرف. فكل عر�س 
تاأخريه بحيث ياأتي �لطالب »�أنقياء« �إىل �لتمرين وثيق �ل�سلة 
ميكن  وهذه  �ملجردة،  للحقائق  حاجة  ثمة  فقط  باملو�سوع. 
�أفالم–  ق�سرية،  لفظية  بيانات  –�رس�ئح،  عدة  بطرق  ربطها 
بني  مبعلومات  �ملعلم  يقحم  ل  �أن  �رسيطة  �ساحلة  جميعها 
�مل�رسحية؟« هو  تلك  �لذي تدور حوله  �ملادة و�لطالب. »ما 
حلظة �لإثارة. فعدد �ملر�ت �لتي يكت�سف فيها كلمة »حول« 
)about( �ملكت�سفة، ت�ستطيع �أن تقود �لطالب لفح�س �ل�سوؤ�ل 

�لقادم: كيف يتم ربط �ملو�سوعات ب�سيغة در�مية؟

ونقلوها  �ملوؤلف  �سيغة  �لطالب  �أخذ  �ملعطاة،  �لنماذج  ففي 
من �ل�سفحة و�أدخلو� عليها حركات وعالقات مكانية مرئية، 
بحيث �أ�سِفي على �لكلمات �ملتناثرة على �لورق �سوتًا و�إمياًء. 
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و�إذ� ُطلب من �لطالب �لآن �أن يقررو� يف �أي مرحلة ما هو 
الأ�سكال  من  �لكثري  باإيجاد  �ل�رسوع  ي�ستطيعون  �ملو�سوع، 
للتعبري عن ذلك �ملو�سوع طاملا �أنهم يعرفون �أنهم ل ينتجون 
يتظاهر  �أحد  �أنه ل  بتقليد/�سكل قرو�سطي، وطاملا  كل رجل 

تاريخية  مدر�سية  تاريخية  بطريقة  ُت�سَتك�سف  �مل�رسحية  �أن 
»�سحيحة«.

حتى �لآن، �إن �لتغري �لرئي�سي يف �لتوجيه هو �أن خربة �ملعلم 
عت جانبًا لفرتة موؤقتة. فاحلبكة ُقدمت على �لأقل بطريقة  ُو�سِ
تعترب  �حلقيقة  �سوء  ويف  تقليد،  حقيقة،  بر�أي،  �سبغت  وقد 
وجه  على  لال�ستخد�م  غنية  »مو�سالت«  �مل�رسحية  حبكات 
�ل�رسوري  ومن  �ملو�سوعات.  خمزون  من  كتمارين  �لتحديد 
للتمرين  كاأ�سا�س  �ملخزون  هذ�  من  و�حد  �سيء  �ختيار  �أي�سًا 
م�رسحي.  �سكل  �إىل  �لأفكار  تتحول  كيف  �كت�ساف  �لتايل: 
يو�سع  �كت�سافه،  يتم  حاملا  �مل�رسحية،  حبكة  �أن  يعني  هذ� 
يجب  فالطالب  �خلا�سة.  �لطالب  �أفكار  �إدخال  ويتم  جانبًا 
و�نعد�م  �ملُثبتة،  �ملعلم  معرفة  مكان  �بتكارهم  ي�ستخدمو�  �أن 
خربتهم لكت�ساف كيف مت�رسح �لأفكار يف م�ستوى �لتعبري. 
�إىل �مل�رسحية �لتي  ُيعيدهم  �أن  هذ� �لتمرين ي�ستطيع بعد ذلك 
�لكاتب  وحلول  ل�رس�عات  جديد  بانتباه  تفكريهم  �أطلقت 

�مل�رسحي.

هذه هي �ملرحلة �لتي يطرح فيها فهم �ملعلم �لأو�سع من تلقاء 
نف�سه عن طريق �إثارة مزيد من �لتفكري ودفع �لطالب للبحث 
عن �أجوبة �أخرى وت�سجيع �لبحث. و�أيًا كان �لجتاه، يجب 
�أن يكون د�ئمًا يف �ل�سياق �لتعليمي. و�ملوقف �ل�سمني يجب 
�إثارة  �أن يكون: »عندما �أكون يف غرفة �ل�سف، و�أنا �أحاول 
ويتو��سلون  �لنا�س  بها  يهتم  �لتي  بالطرق  �لتالميذ  �هتمام 
ويفكرون من خالل �لدر�ما. يف �لوقت نف�سه �أي�سًا، �لكاتب 
�أفكارهم،  ت�سكيل  يف  ي�ساعدهم  �أن  يجب  �لذي  �مل�رسحي 
و�ملعلم  �أن مينحهم رو�بط لأفكارهم،  ي�ستطيع  �لذي  و�ملعلم 
�ملنبثق  فهمهم  يف  �لتاأمل  على  يحثهم  �أن  ي�ستطيع  �لذي 
و�جلديد، و�لذي �سي�سكل، فيما بعد، ركيزة خلربة �إ�سافية. ل 
�سيء من هذه �لأمور يحدث �عتباطًا، لأنها تتطلب مهار�ت 
يجب تطويرها بوعي. وهذه �ملهار�ت ميكن تعلمها من خالل 
در��سة م�رسحيات، لكن يجب عزلها حتى يعرف �لطالب ما 

�لذي يعمل به و�أ�سباب ذلك.

�سوف  جنب،  �إىل  جنبًا  �لطريقتني  هاتني  �لآن  و�سعنا  و�إذ� 
تظهر�ن هكذ�:

من م�ساق �ل�سنة �لثالثة يف �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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معلم يف تدريب
مادة أساسية: كتاب مسرحيون إغريقيون، وقرسطويون ومعاصرون

معلم

conventional approach لنهج �لتقليدي�
ب�سكل  منظمة  �ملعرفة  لتكون  بعناية  ويح�رس  �أكرث  �ملعلم  يعرف   .1 
جيد للعر�س. �ملعلم يتحدث با�ستخد�م و�سائل تو�سيحية لتالميذ 

�ل�سف. يتم عر�س �لتف�سري�ت و�ملادة نف�سها للنظر فيها.

ل�سماع-و��ستيعاب-وتقومي  يحتاج  للر�أي.  طالبًا  ي�ساأل  �ملعلم   .2 
فهم �لطالب. ي�ستجيب ب�سكل منتج للطالب.

�ملعلم يقرتح �ختيار�ً وير�سد �لتالميذ نحو خيار�ت �أخرى. ي�ساعد   .3 
�للتز�م  ي�ستخدم  �ملعلم  تنح�رس وتتدفق.  �أفكار وهي  ت�سكيل  يف 
باملعرفة �مل�سبقة لي�ساعد بنجاح يف �لتو�سل �إىل نتيجة. دعم وتفهم 
تعب )�سجر( �لتالميذ. ي�ساعد على �لحتفاظ ب�سالمة �جلهد )يف 

�سوء عر�س �ملعلم(. ير�سد نحو قيا�س �لنتيجة.

طالب

conventional approach لنهج �لتقليدي�
�لطريق من خالل  �أن يجد  يتذكر.  �أن  ي�سغي ويحاول  �أن  عليه    .1
ر�أيًا،  و�أحيانًا  حقيقة،  �أحيانًا  تكون  �لرتكيز  يف  حتويالت  �إجر�ء 

�أحيانًا ر�سمًا تو�سيحيًا �أو مقارنة.

2.  �كت�ساف �أي �أفكار توجد عندما يتعرف “�سخ�س بريء” حديثًا 
�ل�سمت عندما ل  �لأفكار. ك�رس  لهذه  �سكل  �إعطاء  �ملادة.  على 
يقوله  ما  �إىل  �لإ�سغاء  �ملعلم.  جتربة  �سوء  يف  �سلطة  ثمة  تكون 

�لآخرون و�لبناء عليه. تاأطري تفكري جديد يف مو�سع �آخر عام.

م�رسحيًا.  �سكاًل  و�إعطاوؤها  �مل�رسحي  �لكاتب  من  �ملادة  3.  �أخذ 
وجهات  �إز�ء  �لت�سامح  �لقت�ساد،  )�لختيار(،  �لنتقائية  طلب 
باحلياة  و�لإميان  جو  خلق  �لتمويهات،  �بتكار  �لآخرين،  نظر 
�لعمل  قيد  �لأفكار  و�سع  و�ل�سخ�سيات.  �مل�رسحية  من  �ملنبعثة 
تقا�سم  �لأفكار.  وخارطة  “مالب�س”  مثل  كلمات  و��ستح�سار 

�لنتيجة مع �لآخرين ومن �أجلهم. قبول عمل �لآخرين.

يف هذه �ملرحلة ينظر كل من �لطالب و�ملعلم �إىل عملهم يف �سياق:
�لتقليد و�لتاريخ.. 1
“�حلقيقة” مم�رسحة.. 2
بة.. 3 �ملتعة �ملكت�سَ
معلومات جديدة و�هتمام يتم ��ستيعابه.. 4

وكل منهما )�لطالب و�ملعلم(، يعرف �أن هناك �أكرث من هذ� بكثري لتعلمه ... .

جسر مقرتح بني النهج التقليدي وتدريب املعلم

م�ساهمة معلم

م�سبقة. . 1 معلومات  �إعطاء  �ملعلم  يتجنب  ما  مادة  عر�س  لدى 
ويوؤكد على �لهدف �لدقيق للتجربة. “روؤية ما جتده مهمًا يف هذه 

�لق�سة”. على �ملعلم �أن يحث على تو�سيل �ل�ستجابة.

م�ساهمة طالب

يعمل دون ن�سيحة �أو معلومات. قد ي�سعر باأنه عر�سة للنقد، وقد . 1
يو�جه �سغطًا للتفاعل مع �ملادة، عندها �سيتم تاأخري �أو منع تقدمي 
�حلاجة  �أو  و�ساطة،  دون  مبا�رسة  مادة  ي�ستلم  �أن  يجب  ��ستجابة. 
�لفهم  من  �نطالقًا  يتو��سل  �أن  يجب  مبا�رس.  رد  �أو  تاأكيد  لتقدمي 

�لذ�تي فقط، و�لعتماد على مرجع خا�س.
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�ملو��سيع . 2 فروع  من  عدد  و�سع  فيها  �لتي  �لظروف  تلك  يخلق 
�أن  ب�سكل مميز ويتم جدولتها وت�سّنف بطريقة ما بحيث ُي�ساهد 
ثمة “بنكًا” ينمو ويكرب. وي�ساعد يف ت�سنيف معنى “�لبنك” وهو 

يكرب.

– “�أي مو�سوع من هذه . 3 �لتالية  �ملرحلة  نحو  �لتقدم  ي�ساعد يف 
�ملو�سوعات يثري �هتمامك بحيث من�سي به ُقُدمًا نحو �لفعل؟

�حلاجات. . 4 �لطالب  يك�سف  بينما  باحلرفة  �ملعرفة  �ملعلم  ينقي 
يت�سامح  �لإخفاق.  ببع�س  لي�سمح  �خللف  يف  يقف  �أن  عليه 
ويو�سح  يالحظ  �خليار�ت.  ك�سف  يف  ي�ساعد  �لتجارب.  �إز�ء 
�لطالب  �أمام  يحافظ  �ملنا�سب.  �لوقت  يف  �لطالب  فهم  طبيعة 
من  تتكون  �لأحد�ث  جميع  �أن  – “مبا  �لعمل  من  �لهدف  على 
�مل�سامني  من  بالكثري  مفعمة  �لأفعال  جميع  فاإن   – مو�سوعات 

.)implications(

قد . 5 مب�سكالت  يرتبط  ما  نظام  يف  ي�سنفها   – �أفكار�ً  ياأخذ  �ملعلم 
�لطالب نحو �خللف  قيادة  �إىل  �مل�رسحي، وي�سعى  �لكاتب  حلها 
�إىل �مل�رسحية –لي�س �إىل خط )م�سار( �لق�سة– بحيث ميكنهم روؤية 
على  �لقدرة  �مل�رسحي.  �لكاتب  وعمل  عملهم  بني  تقاطع  نقاط 
�ملثال،  �سبيل  – على  �أجز�ء  �إىل  �مل�رسحية  �ملهار�ت  حتديد وف�سل 
على  للتدريب  جمموعات  بناء  باللون،  �حل�س  �حليز،  ��ستخد�م 

�أ�سكال لأنو�ع خمتلفة من �لت�سال و�لتو��سل.

يو��سل �ل�رس�ع مع �ملادة – قر�ءتها بتاأمل و�إيجاد مزيد من �لآر�ء. . 2
يحافظ على �سجالت �إىل �أن ُيعرَتف بـ”�لبنك”. ي�ستخدم جتربة-

�حلياة كمورد.

ومن بني �لكثري من خيار�ت �ملخاطرة يختار �لقليل �أو و�حد�ً منها . 3
فقط. يعلن عن �لهتمام و�لقلق و�لدعم. خيار �سخ�سي ... حيث 

ل ميكن �لعتماد على �ملعلم ليختار له.

يغامر بالف�سل. يكافح من �أجل �سكل. يعتمد على ح�س جيد بدًل . 4
�أكرث فاأكرث. يتعامل بت�سامح  يو��سل فهم �ملادة  “�أن يعرف”.  من 
من  يتحرر  ظهورها.  حال  �أفكار  ت�سكيل  �أجل  من  �ل�رس�ع  �إز�ء 

عبء “�فعله بهذه �لطريقة – هكذ� يجب �أن يتم/هكذ� مت”.

ترك عملهم موؤقتًا و�لإتيان با�ستجابة مثرية للت�ساوؤل و�لتفكري يف . 5
�إدر�ك �لعالقات وف�سل �لعو�مل ملقارنة  عمل �لكاتب �مل�رسحي. 

عملهم مع ذلك �لعمل للكاتب �مل�رسحي.

�لكتاب  حبكات  ��سُتخدمت  �لنقطة:  هذه  ولتلخي�س 
مو�سوعات  مو�سوعات.  لتقدمي  �ملوؤلفني  �مل�رسحيني 
 )implications( امل�سامني  لعر�س كيف ُمنحت  ��سُتخِدمت 

�سكاًل و��سحًا – �سكاًل م�رسحيًا يف هذه �حلالة.

من  مزيد  �إىل   )forms( )�ل�سيغ(  �لأ�سكال  �ختبار  �أدى  وقد 
�ل�سفوف  لتمكني  املعلم  قبل  من  الالزمة  املهارات  �لختبار 
من جتربة �ل�سكل و�ملعلمني من �إحد�ث ربط �لأفكار بطريقة 
امل�رصحية  اختبار  اإعادة  �إىل  �ل�سكل  فهم  قاد  ولقد  در�مية. 
الأ�سلية ملقارنة كيف تتقاطع �أ�ساليب كل من �لطالب و�ملعلم 

و�أ�ساليب �لكاتب �مل�رسحي. ولعل �إعادة �ختبار عمل �لكاتب 
�لزمنية،  حقبته  يف  �لعمل  ذلك  و�سع  �إىل  �أدت  قد  �مل�رسحي 
�إعطاء  �لآن  بالإمكان  و�أ�سبح  و�لتاريخي.  �لأدبي  و�سياقه 
مهار�ت �لتعليم �أ�سماء خا�سة بها. ومن بني �ملهار�ت �لقليلة 
�لتي تربز على �لفور: »�لتعامل مع �لنا�س يف �حليز«، »توظيف 

�لإن�ساين«،  �لتفاعل  عر�س  يف  للم�ساعدة  و�ل�سكل  �للون 
»بد�ئل لت�سليط �ل�سوء على �لتكنولوجيا عندما يكون كل ما 
متلكه هو غرفة �سف ومقاعد«، »�لعمل يف نظام �ملجموعات 
من �أجل خلق رو�بط بني �لنو�يا«، »حاجة لالقت�ساد«، )على 
�سبيل �ملثال، �سبط �لنف�س يف �لزخرفة و�لتزيني(، »��ستخد�م 
و»�ل�ستخد�مات  و�لت�سال،  للتجربة  كو�سيلة  �لر�وي« 

�ملتعددة ملهار�ت لغة �ملعلم«.

هذه �ملهار�ت تو�ّسعت من خالل م�رسحية و�حدة. فماذ� ميكن 
�أن حتققه كل رجل �لآن لطالبنا؟ مل يعد �ملعلم بحاجة لتعليم 
»مو�سوعات من حبكات« �أو »�أي م�سكالت حلها �لكاتب 
بجلب  �ل�رسوع  »كيفية  �أو  و��سحة«  �أفكاره  �مل�رسحي جلعل 
�لقيام  باإمكانهم  �أن  يعرفون  فالطالب  للعر�س«.  مو�سوع 
بهذه �ملهمات بن�سب جناح متفاوتة. وميكن �أن ُت�ستخَدم كل 
اإلكرتا.  جتربة  من  طبيعية  كمتابعة  �ملهار�ت  هذه  لعزل  رجل 
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هل ميكن حل م�سكالت كل رجل يف حيز اأي غرفة بالكاد 
تكون حقيقية للتنقل؟ ما عدد �لطرق �لتي ن�ستطيع �أن جندها 

خللق تلك �لرموز �ملهمة �ملطلوبة بالن�س؟ �إن خلق �لرموز هو 
ولعل  تعليمًا.  و�لأقل  �أهمية  �لأكرث  �لتعليم  مهار�ت  �إحدى 
ل  لل�سف  مهار�ت  لعزل  �أوًل  ُت�ستخَدم  �مل�رسحية  �أن  حقيقة 
ه معناها  ُي�سوَّ �لتاريخي، ولن  �سياقها  ينتق�س من در��ستها يف 
للتعليم.  �لتبئري  يكونا  �أن  ميكن  جانبني  �أو  جانب  بانتز�ع 

وم�سكالت �لتعليم �لأ�سا�سية �لتي حتتاج �إىل حل هي:

�سريورة  ك�سف  على  قادرين  �ملعلمون  يكون  �أن  يجب 
�لدر�ما. ثم يتقنون مهار�ت حتويل �لق�سة �إىل مو�سوع. 
�لتاأمل  ��ستدعاء  ثم  ومن  فعل،  �إىل  �ملو�سوع  ترجمة  ثم 
�سيء  لفهم  �سفوفهم  يعدون  بحيث  �لفعل،  ذلك  حول 

مل يعرفو� �أنهم عرفو� عنه من قبل.

“ج�سم  ثمة  لي�س  �مل�رسحيات،  ل�ستلهام  �لطريقة  هذه  ويف 
معرفة”، ول “حمتوى” يف �ل�ستخد�م �ملقبول لذلك �مل�سطلح 
ففي  �لعمل.  جو�نب  خمتلف  يف  �ملعلم  دعم  ي�ستطيع  �لذي 
�ملر�حل �ملبكرة، على �أي حال، يكون �لعتماد على �ملهار�ت 

�أكرث من �ملعلومات: مهار�ت ت�ستطيع �أن حُتِدث تغري�ً وتعدياًل 
حد  على  و�ملعلم  �مل�رسحي  فالكاتب  �لطالب.  عند  �سلوكيًا 
�سو�ء ي�سعيان �إىل �إحد�ث وبلورة روؤية جديدة ومنظور جديد، 
وف�سول وتاأمل جديدين. لكن �ملعلم يحتاج �لكاتب �مل�رسحي 
بطريقة خا�سة جد�ً: كنموذج ولي�س كمخطط. فلي�س هناك 
منوذج �أف�سل من كاتب م�رسحي جيد مل�ساعدة �ملعلمني على 

فهم كيف حتقق ممار�سة �لتفاعل �لدر�مي �أهد�فهما �ملتبادلة.

�إىل تطوير  “ت�سعى  �أنها  �لكلية مر�ر�ً وتكر�ر�ً  تزعم م�ساقات 
�ل�سخ�س ولي�س �ملعلم فح�سب”. ولعله ب�سبب هذ� �لإخفاق 
يف تنفيذ �للتز�م، يدخل �ملعلمون �إىل �ملد�ر�س لكي “يعلمو�” 
حتديدها  ميكنهم  �لتي  �لو�سائل  من  �أيًا  ميتلكون  بالكاد  وهم 

وو�سعها قيد �ل�ستخد�م �لفوري.

ولأننا كنا مهتمني بهذه �لأفكار، فقد قررنا �أن نرى مب�ستوى 
�أعمق �أي �ملهار�ت ميتلكها �ملعلم و�لكاتب �مل�رسحي ب�سكل 
�أي  على  �لتجربة،  تلك  تلخي�س  نبا�رس يف  �أن  وقبل  م�سرتك. 
�أدت  �لتي  �لفر�سيات  بع�س  يف  للنظر  بحاجة  نحن  حال، 

�إليها. نحن نفرت�س:

من م�ساق �ل�سنة �لأوىل يف �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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�عرت�فًا . 1 �لطالب/�ملعلمني  مينح  �سوف  ن�س  ��ستك�ساف  �إن 
�سممنا  لذلك  �لتعليم،  يف  مطلوبة  عدة  لغوية  مبهار�ت 
م�رسوعًا يحقق من خالله �لطالب تقدمًا يف هذ� �جلانب.

�إن ��ستخد�م ن�س، على وجه �لتحديد، من �ساأنه �أن ميّكن . 2
�أو  �سابقة  جتارب  لديهم  تكن  مل  �لذين  �لطالب/�ملعلمني 
معلومة من �كت�ساف ماذ� يعنيه �لتقدم –بالن�سبة لهم– من 

الأفكار �إىل ال�سكل.

�إنه بهذه �لطريقة، �سوف يوؤدون عملهم باعتبارهم خمرتعني . 3
�أو مرتجمني يف �لوقت نف�سه، لأن كل معلم يجب �أن يجد 

يف �لنهاية �سريور�ته �خلا�سة بالختيار.

 نهج دوروثي هيثكوت

�أ�سبح  �لعمل،  يف  هيثكوت  دوروثي  مر�قبة  خالل  من 
و��سحًا على نحو متز�يد �أنه يف هدفها )تو�سيع �إطار �مل�سادر 
و�ملعلومات �ملرجعية(، و�سريورتها )تطوير �ل�سكل و�مل�سمون 
للمهار�ت  تر�كم  )�إحد�ث  �لعمل  يف  و�أ�سلوبها  وربطهما(، 
و�لتقنيات(، فاإنها تقف بعيد�ً عن �أغلبية ممار�سي �لدر�ما �لذين 
يربطون �أفكارهم �لتعليمية باأفكار �ستان�سالف�سكي �مل�رسحية.

جتارب  �إبد�عية،  در�ما  خالل  من  �لتقليدي،  �لتعليم  يوظف 
�لنهج  ولعل  �سخ�سية.  مو�رد  لتطوير  م�رسحية  وتقنيات 
كلِبنات خللق م�رسحية،  احلبكة  �أو  الق�سة  ت�ستخدم  �لتقليدي 
�لرتكيز  ويكون  مكتوبة.  مناذج  من  �أو  �رجتايل  ب�سكل  �سو�ء 
�لذروة،  �إىل  تقود  �لتي  �لأفعال  يف  �لعاطفية  �مل�ساركة  على 
ويف �لنهاية، �إىل تفريغ �مل�ساعر. وميكن �أن يكون ثمة خالف 
باأن  علم  على  �ملرء  يكون  �أن  �رسيطة  �لنهج  هذ�  مع  ب�سيط 
�لهدف يتمثل يف خلق تعاطف، ووهم قابل للت�سديق بالو�قع 
مل�سلحة  �لنتيجة  تطبيق  على  قادر�ً  �ملرء  يكون  �أن  و�رسيطة   –

�لطالب �لتعليمية.

�لوهم،  تتبنى  ل  هيثكوت  دوروثي  فاإن  رئي�سي،  وب�سكل 
ول �لتعاطف و�لت�سامن يف عملية تفريغ �مل�ساعر، ول �إيجاد 
م�سطلحات  ت�ستخدم  هي  ما.  عر�س  لو�قعية  نف�سي  تربير 
 suspension of( �لت�سديق«  »تعليق عدم  مثل  معروفة جد�ً 
disbelief(، و”�لكذبة �لكبرية” )the big lie(، و�أن تخطو 
معناها  يف  مر�دفة  �لبد�ية  يف  تبدو  �لتي  �آخر  �سخ�س  باأحذية 
 .)the magic if( �ل�سحرية”  “لو  �ستان�سالف�سكي  ملفهوم 
فامل�سطلحات مماثلة، وهي تعر�س حافز�ً �إبد�عيًا للقبول بدور. 
ويختلف نهج دوروثي هيثكوت عنه لدى �ستان�سالف�سكي يف 

ن�سبة ومدى تعقيد �لقبول )acceptance( ذ�ته.

ما يطلبه �ستان�سالف�سكي من �ملمثل �لقدرة على �لدخول “�إىل 
�لو�سول  �إىل درجة  نف�سيًا وج�سديًا  �آخر”  �إن�سان  حياة روح 
�إىل �لت�سديق �لكامل من قبل �ملتفرجني، �ل�سخ�سية ت�ستطيع �أن 
متتلك حياة م�ستقلة من �لناحية �لفنية على �مل�رسح )ويعني هذ� 
�لتد�خل  ت�ستطيع  �أنها  �أو  �أخرى”(،  �سخ�سية  “تقّم�س روح 

.)Type-casting( مع هوية �ملمثل ب�سكل كلي تقريبًا

ويدرك معلمو �لدر�ما �أن �أ�سلوب �ستان�سالف�سكي يلقي على 
�لطالب طلبًا ثقياًل ومعقد�ً، ومع ذلك يو��سلون �لطلب من 
�لطويل،  بالتدريب  �ملمثل  يحققه  مبا  �لقيام  حماولة  �ل�سفوف 
�آخر  �سخ�س  حياة  يف  منغم�سني  ي�سبحو�  �أن  ذلك،  مثال 

ويخلقو� وهمًا كاماًل لأ�سلوب تلك �حلياة على �مل�رسح.

م                                �س

م                                خ

ث                              �س

ل                                ي

                                   ة

�لدور  �أخذ  يتطلب  ما  غالبًا  هيثكوت،  دوروثي  نهج  ويف 
قبوًل مبوقف و�حد مميز فقط. فال�سخ�س �لذي يتكّفل بالدور 
بعباءة بع�ض اخلربة. وغالبًا  �أنه يدثِّر نف�سه  يفعل ذلك كما لو 
فقط،  »مالئمة« جزئيًا  �لعباءة  هذه  تكون  �لظروف،  ب�سبب 
املرتدي يف حلظتها. يف  �إىل  بالن�سبة  للت�سديق«  »قابلة  لكنها 
هذه �ملرحلة، يكون »�ملتفرجون« ذوي �أهمية ثانوية، وغالبًا 
�لدور  �آخذو  هم  �ملعلم،  فيهم  مبن  �مل�ساركون،  يكون  ما 
و�ملتفرجون يف �لوقت نف�سه. وبناء على ذلك، فاإن هذ� �لنوع 

ممثل/�سخ�سية�أوممثل
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متماثل  )ب�سكل  املحاكاة،  وعملية  احلياة  ف  تكيّ �لعمل،  من 
مع �أخذ �لدور يف �حلياة( هو جل ما ُيطلب. لي�س ثمة حاجة 
لتقنيات �أو مهار�ت متثيلية. هناك �سخ�س يت�رسف، يعر�س �أو 
ي�سري �إىل ما يعتقد �أنه �سوف يقوم به �إذ� و�جه م�سكلة �سخ�سية 
�مل�سكلة«  خالل  من  و«يعي�س  موقفًا  يفرت�س  فهو  »�لآخر«. 
�لختالفات  بع�س  يو�سح  رمبا  �لتايل  و�ملثال  بها.  للتفكري 

�ملذكورة �أعاله.

فوك�س يف  �كُت�سف جاي  فهم كيف  يحاول  �ل�سفوف  �أحد 
له( عندما مت  )بالن�سبة  �مل�سريي  �ليوم  �لربملان يف ذلك  بيوت 
�عتقاله. ففي �أ�سلوب يقوم �أ�ساًل على �أفكار �ستان�سالف�سكي، 
مع �أنه ل ي�سمل بال�رسورة جميع تعقيد�ت �أفكاره، فقد تربز 

�لأ�سياء �لتالية:

حتديد املكان بو�سوح. ماذ� �سيكون هناك؟. 1
من �سيكون هناك؟ ماذ� ميكن �أن يفعلو�؟ كيف �سيفعلونه؟. 2
متى �سيكون؟. 3
كيف ميكن �أن ي�سعرو� بعد �أن فعلو� ما فعلوه؟. 4
ماذ� كانت �أعمارهم؟. 5
مهنهم �حلقيقية – كنقي�س ملهمتهم �حلالية؟. 6
ماذ� ميكن �أن يلب�سو�؟. 7
كيف �سيبدو �حليز؟. 8

�إذ� متنى �ملرء �أن يحاكي كيف  كل هذه �لأ�سئلة قابلة للتطبيق 
�ليوم. �سوف جتد دوروثي هيثكوت هذه �لأ�سئلة  كان ذلك 
�عتقال جاي  �إىل حد كبري مبهمة فح�س  �ل�سلة  لي�ست وثيقة 
ُت�ساأل ب�سكل وثيق، بل لأنها  �أن  ل ميكن  لي�س لأنه  فوك�س. 
�سوف حتدد �أ�سئلة من �ساأنها �أن تاأخذها هي وتالميذ �ل�سف 
نحو جمال للتعلم وثيق �ل�سلة بال�سياق نوعا ما. وهذه �لأ�سئلة 

�ستكون خمتلفة مع كل ظرف تعّلمي.

حتاول دوروثي هيثكوت �أن ت�ساعد �سفوفًا لالنتقال بهم نحو 
)innerstanding(13 )�لفهم �لد�خلي( لذلك فاإن حتدياتها قد 
تبدو �سيئًا مثل هذ� ... هل �ملو�سوع حول »كيف يو�جه �ملرء 
فقط  �لتحديات  تلك  فاإن  كذلك،  �لأمر  كان  و�إذ�  مهمة؟«. 
�سوف  �لد�خلي(  )�لفهم  �ملحددة  املخرج  ذلك  تتطلب  �لتي 
كاٍف  ح�س  بخلق  ينح�رس  �سوف  �لت�سوية  عن�رس   - ُتوّظف 
�أ�سئلة  مع  مب�سطلحات  �لإملام  على  �ل�سف  مل�ساعدة  فقط  به 
»بحجم �ملهمة �لتي �سيتم �إجنازها«. ولو كان �ملو�سوع حول 
تلك  فاإن  عندئذ،  خطرة؟«،  �ملهمة  باأن  �سعور  هناك  »هل 

�لتحديات �لتي تتطلب تلك �لنتيجة من �لفهم �لد�خلي �سوف 
�لثمن  يدفع  من  هو  يقّدر  هل  من؟  على  توظيفها. خطر  يتم 
ينجز  �سارت �لأمور يف م�سار خاطئ؟ ماذ� يحتاج لكي  �إذ� 
�ملهمة بطريقة عملية؟ �إن �حليز �ملتاح يتكرب عند �لقيام باملهمة 
– مل يتم بحثها من قبل من خالل م�سطلحات �لقيا�س. ولعل 
النتيجة بالن�سبة �إىل دوروثي هيثكوت �سوف تكمن يف »هل 

�أملكها  �أ�ستطيع �لآن روؤيته؟ هل كانت مو�طن �لقوة �لتي  ما 
متاحة يل؟«. »ما �لذي دعمني؟ ماذ� �أعرف �لآن عن مثل هذ� 
�لظرف يف حقبته �لزمنية، وطبيعة �ملهام �خلطرة؟«. ميكن �أن 
�ملعلم غري منظم  يبدو ق�سد هذ�  �أي حد  �إىل  ب�سهولة  ُي�ساهد 
�أكرث بكثري من �لق�سد �ملبا�رس لـ«قّلدو� كيف �سيكون �لظرف 

لو �أنكم كنتم هناك«.

�إتاحة  ت�ستح�رس دوروثي هيثكوت طريقتها: »عملية  �سوف 
يف  تبني  و�سوف  بالأ�سالة«.  يو�جهو�  كي  للنا�س  �ملجال 
�لتمرين كله عملية �غرت�ب )�ن�سالخ( �أو �سغطًا تاأمليًا، بحيث 
يف  تنتقل  �لتجربة،  عائد�ت  حول  بالعمل  ُيبا�رَس  عندما  �أنه 
تطبق  و�سوف  �لفعل.  حيز  �إىل  �لتاأملية  �ل�سلطة  نف�سه  �لوقت 
دوروثي هيثكوت هذ� �لنهج من خالل وجهة نظر كال�سيكية 

�سمن  �لدر�ما  تخطيط  حول  م�ساق  يف  للم�ساركني  تتحدث  بويل  باميال 
م�سار �لدر�ما يف �لتعليم 2013.
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 breakdown( �لتخ�س�س«14  نحو  مفكك  حتليلي  »نهج 
�سغط  يلقى  بحيث   )approach into particularization
�لأول  �ل�سغط  ولعل  �ل�سف.  كاهل  على  تدريجي  وب�سكل 
رمبا يتمثل يف ��ستح�سار “طبيعة �ملادة �حلارقة” �إىل �لو�قع – 
�أبعاد  ثمة  لي�س  لكن  ذلك.  يحقق  قد  �ملتفجرة  �ملادة  حتريك 
ُبعد  فقط   – تقدميه  ميكن  ما  ننقلها؟(  �أين  �إىل  �أو  �أين؟  )من 
يفكرون  وهم  �لنا�س  من  جمموعة  تو�جهها  �لتي  �مل�سكالت 

بنقل مثل هذه �ملادة.

ف فيها  ��ستك�ساف جانب و�حد للظرف يف كل مرة ُي�ستك�سَ
نحو جانب معني  متيل  )�أن  للتحيز  تنزع  �لدر�ما  �لظرف يف 
�أي  جو�نب  جميع  ��ستك�ساف  ي�ستحيل  لأنه  �لظرف(،  من 
�نحياز/ �أي  �ملعلم  يقرر  �أن  �لفور. يجب  �إن�ساين على  ظرف 
ميل مينحه �هتمامًا يف وقت معطى. ففي �حلياة ل ن�ستطيع �أن 
�لظروف  لأن  �لتحيز�ت/�مليول،  من  كثري  ��ستك�ساف  نختار 
�أخرى.  جتارب  باجتاه  �لأمام  �إىل  ُقدمًا  من�سي  ونحن  تباغتنا 
و�لفن ي�سمح لنا باإبطاء �لوقت، و��ستك�ساف كثري من �ملعاين 
�سيئني:  �لتخ�س�س حقيقة من  يتكون  �إذن  �أعر�ف كثرية.  يف 

�ختيار جانب و�ختيار اأي عرف �سيكون قيد �ل�ستخد�م.

�إىل  �ملجموعة  عالقة  طبيعة  �جتذ�ب  ميكن  �لنقل،  وخالل 
�لو�قع. قد ي�ستغرق ذلك بع�س �لوقت، لأن تعلم حقيقة مادة 
– �أو عظمة  �أنا�س �آخرين  خطرة يختلف كثري�ً عن تعلم خطر 
عالقة مثل هذ� �مل�سعى �لرفيع. وعندما ترت�ّسخ حقيقة �مل�سحوق 
�أن  ميكن  �لأ�سدقاء،  وتعاون  �لعالقة  وحقيقة  �حلارقة(  )�ملادة 
تاأثري  كيفية  �أجل حقيقة  من  هيثكوت  دوروثي  عندئذ  ت�سغط 
�لوقت على �لعمل، ويف وقت لحق من �أجل �لفهم �لد�خلي 
لكيفية تغيري �لتوتر للطرق �لتي نعمل بها. و�ل�سغطان �لرئي�سيان 
�للذ�ن �ست�ستخدمهما �سيكونان على �لدو�م ما يخت�س بالتفريغ 
�لرت�جيديا  يف  �حلقيقة  و�كت�ساف  )�لتجربة(   )catharsis(

�لإغريقية )�لعرت�ف بنتيجة �لتجربة – تاأمل(.

دوروثي  عند  عالية  بقيمة  ويحظى  عليه  �لتاأكيد  يتم  ما  �إن 
فهذه  �ملعرفة.  �إىل  �لوعي  ��ستح�سار  عملية  هو  هيثكوت 
�أو بنهج  �لعمل عليها بنهج �ستان�سالف�سكي  �لعملية، �سو�ء مت 
م�سكون  �سبابي  مبكان  ت�سبيهها  ميكن  هيثكوت،  دوروثي 
– �أحيانًا قطع  ُيدَفع بعيد�ً يف قطع �سغرية  بالنا�س. فال�سباب 
و��سعة متامًا، و�أحيانًا �سغرية وميكن �إز�لتها ب�سهولة. كل ظرف 
هو �سباب ي�سعى �ملعلم لكي يح�سل من خالله على �ملمكن/
ال�سباب.  يو�سحان  النهجني  كال  و�سوحًا.  �لأكرث  �ملحتمل 

لكنهما  �لفهم،  يف  تغيري  �إحد�ث  �إىل  ي�سعيان  �أنهما  �أي 
يو�سحان �أماكن خمتلفة يف �ل�سباب، و�أنظمتهما ت�ستثري طرقًا 
�أوًل،  بال�سريورة  مهتمة  هيثكوت  ودوروثي  للتعلم.  خمتلفة 
�حتياجات  �لأحو�ل  �أف�سل  يف  يخدم  عندما  فقط  وباملنتج 
قابلة  �ملعرفة  من  ج�سمًا  ميتلك  باملنتج  �ملهتم  فاملعلم  �ل�سف. 

للتطبيق و�لعتماد عليها عند �ل�رسورة.

�ملعرفة  فاإن ج�سم  �ملنتج،  �ل�سريورة هي ذ�تها  وعندما تكون 
�خلا�س ومن خالل  �ل�سف يف عمله  يحرره  �لذي  ذلك  هو 
�ملادة  على  يوؤثرون  �لذين  �حلرفيني  كعمل  ذ�تها.  �ل�سريورة 
ل  للمعلم  و�لو��سعة  �مل�سبقة  �ملعرفة  و�أدو�ت  بها.  ويتاأثرون 

توفر �لقو�عد، فقط �خلدمة لت�سهيل تطور حرفية �ل�سف.

وعالوة على ما ورد �أعاله، هناك �نحر�فات جذرية يف نهج 
لوجود  �لو��سح  �لنق�س  جانب  فاإىل  هيثكوت.  دوروثي 
�أ�سا�سي  ب�سكل  موؤثر  �أو  م�سجع  متثيلي/م�رسحي  عر�س 
در�ميًا  للعمل  حماولة  ثمة  لي�س  �سلوكية،  لأمناط  )عاطفي( 
على �لفعل �لعلني خلط �لق�سة، حيث �أن ت�سل�سل �لفعل ميتلك 
ثمة  لي�س  �لأر�سطي.  باملعنى  ونهاية،  وو�سطًا،  بد�ية،  تتابعًا؛ 
بالعر�س  بدء�ً  باإحكام  مبني  در�مي  فعل  على  للعمل  حماولة 
�إىل  �لأزمة  خالل  من  لالأفكار  وت�سارب   )exposition(
حماولة  �أي  �أي�سًا  هناك  لي�س  حلها.  ثم  ومن  و�لعقدة  �لذروة 

�رصيحة لإحد�ث �أي حت�سني على مهار�ت �مل�رسح.

و��سحًا  ت�سابهًا  ميتلك  هيثكوت  دوروثي  طريقة  نهج  �إن 
ن�سع  ولكي  �مل�رسح.  يف  بريخت  بها  عمل  �لتي  للطريقة 
جتربة  �بتكرنا  فقد  جنب،  �إىل  جنبًا  �ل�سخ�سني  كال  منوذجي 
تعليمية لعلنا نكت�سف بال�سبط �أين يلتقي وينف�سل نظاما �مل�رسح 
�لربيختي و�لدر�ما يف �لتعليم لدوروثي هيثكوت، ولكي نرى 
ما �إذ� كان نهج ن�سي لربيخت قد ي�ساعد مدربي �ملعلمني يف 
فهم نظام دوروثي هيثكوت ورمبا ��ستخد�مه. وقد �أملنا �أي�سًا 
باأنه قد ي�ساعد �ملعلمني ممن يف�سلون تدريب �ملعلم على �لدر�ما 

من خالل ن�س لروؤية �جل�سور �ملمكنة بني �لنظامني.

نحن ن�سعر، هناك عميقًا يف قلوبهم، �أن �لكثري من حما�رسي 
على  للن�س  تقليدية  مقاربات  ��ستعمال  �أن  يعلمون  �لكلية 
م�ستوى �لطالب �خلا�س ل توؤهله لأن يعلم، و�أن �ملربر �لر�هن 
كانت  لو  حتى  �خلا�س«،  �لطالب  فهم  نو�ّسع  »نحن  ملقولة 
جديرة بالثناء، ل تزود �ملعلمني باجلانب �حل�سي ملهنتهم. وهي 
)حتى  �ملعلم  دور  يف  نف�سه  ي�سع  كي  للطالب  �سيئًا  تقدم  ل 
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يطمحون  كانو�  فاإن  كذلك،  كمخرجنْي(.  يعملون  عندما 
للبقاء يف م�ستوى تعليم رفيع، فاإنهم يحتاجون لأدو�ت ذ�ت 
جودة جيدة تكون قيد �ل�ستخد�م قبل �أن ي�سابو� بخيبة �أمل 
من قبل عمل �لتعليم �ل�ساق و�جلاد متامًا. فالأدو�ت �جليدة من 
�سنو�تهم  يف  يكافحون  وهم  لدعمهم  �لطاقة  متنح  �أن  �ساأنها 
لأن  و�هتمامهم،  مثاليتهم  على  حتافظ  �أن  وت�ستطيع  �لأوىل، 
�لأدو�ت �جليدة تك�سف لهم �سيئًا عن مكافاآت/مردود �لتعليم 

)غالبًا ما تتم متاأخر�ً( حلني �كت�ساب مهار�ت تناف�سية.

 مسرح بريخت15 امللحمي وجتربة تعليمية

دائرة  ن�س  جنب  �إىل  جنبًا  و�سعنا  تعليمية،  فريق  جتربة  يف 
الطبا�سري القوقازية لربيخت، منوذج م�سابه من �بتكار جمموعات 

من �لطالب، ومنوذج �آخر من �بتكار دوروثي هيثكوت. ويف 
حلها  كما  ذ�تها،  �مل�سكالت  خلق  من  بد  ل  كان  منوذج  كل 
فيال  �أوليفر  عمل  لقد  م�رسحيته.  يف  �إي�سالها  عند  بريخت 
�مللحمي  للم�رسح  تقنيات بريخت  �لن�س م�ستخدمًا بع�س  من 
مل�ساعدة �لطالب على ت�سكيل �آر�ء حول كيفية ��ستخد�م �لن�س 

�لدر�مي للتف�سري، لكن بهدف �لبحث عن:

تبعات �سمنيات )implications( �لت�سال �للفظي وغري . 1
�للفظي.

�لأدو�ت �لهيكلية و�لر�سمية �لتي وظفت يف �لن�س.. 2
�أجلها . 3 من  ُكِتب  �لتي  �لأهد�ف  تعر�س  �لتي  �لتقنيات 

مر�جعهم  على  يعتمدو�  �أن  �لطالب  على  وكان  �لن�س. 
�خلا�سة وُطلب منهم �أن يكت�سفو� لأنف�سهم:

بريخت . 4 عند  �لإبد�عية  �ل�سريورة  عنا�رس  بع�س  هي  “ما 
وهو يعمل كفنان؟”

�آر�ء حول كيفية ��ستخد�م عنا�رس تربوية يف �لتعليم.. 5

�جنذ�بًا  نبنّي  �أن  هذه،  �لنطالق”  “نقاط  من  بالإمكان  جند 
�مللحمي  �مل�رسح  ونظرية  هيثكوت،  دوروثي  نهج  بني  فنيًا 
�مللحمي  بعنا�رس �مل�رسح  �أنف�سنا  �أوًل، دعونا نذّكر  لربيخت. 
�مللحمي،  للم�رسح  �لأ�سا�سي  منوذجه  ففي  بريخت.  عند 
عن  »طبيعية«  عمل  طريقة  بريخت  �أوجز  ال�سارع،  م�سهد 

كما  �جتماعية  عمليات  لت�سوير  �إ�سرت�تيجيات  �قرت�ح  طريق 
ل: �سوهدت يف عالقتها �ل�سببية. وكان مثاله �ملف�سّ

�ساهد عيان ُيظهر ملجموعة من �لنا�س كيف ح�سل �أحد 
�حلو�دث. �ملتفرجون رمبا مل ي�ساهدو� ما جرى، �أو رمبا 

خمتلفة.  بطريقة  �لأ�سياء  ويرون  معه  يتفقون  ل  بب�ساطة 
�سلوك  ميثل  يعر�س  �لذي  �ل�سخ�س  �أن  هي  و�لنقطة 
�ملتفرجون  يكون  بطريقة  كليهما  �أو  �ل�سحية  �أو  �ل�سائق 
�إز�ءها قادرين على ت�سكيل ر�أي )على �سبيل �ملثال، تاأمل( 

حول �حلادث.

يبدو  بد�ئية  �لأكرث  �مللحمي  �مل�رسح  لنوع  �ملثال  هذ�  ومثل 
�أنه ميّثل  �لتجربة  �أظهرت  �ل�سهل فهمه. ومع ذلك، فقد  من 
�أن  منه  ُيطلُب  حاملا  �مل�ستمع  �أو  للقارئ  مذهلة  �سعوبات 
�لنوع من عر�س  )implications( معاجلة هذ�  تبعات  يرى 
مل�رسح  �أ�سا�سي  ك�سكل  �سارع  ركن  )demonstration( يف 
عظيم بع�رس علمي. ما يعنيه هذ� بالطبع �أن �مل�رسح �مللحمي 
رمبا يبدو �أغنى، و�أكرث تعقيد�ً و�سعوبة يف كل �سيء خا�س، 
�إىل  �لأ�سا�س  يف  يحتاج  عظيمًا  م�رسحًا  يكون  لكي  وبالتايل 
�أن ي�ستمل فقط على �لعنا�رس نف�سها على غر�ر عر�س ركن 
�سارع من هذ� �لنوع، ول ميكن �أن ُيطلق عليه م�رسحًا ملحميًا 
بعد �لآن �إذ� كان �أيٌّ من �لعنا�رس �لرئي�سية لعر�س ركن �سارع 
غري موجود. و�إىل �أن ُيفهم ذلك، من �مل�ستحيل فعاًل �أن نفهم 
ما �لذي يتبع ذلك. و�إىل �أن يفهم �ملرء معنى احلداثة وانعدام 
لالقرت�ح  النقدية  للقدر�ت  املبا�رص  والتحدي  بالأ�سياء  الإملام 

يخدم  �أن  ميكن  �لنوع  هذ�  من  �سارع  ركن  عر�س  باأن 
�ملرء  ي�ستطيع  لن  �لعظيم،  للم�رسح  ُمر�س  �أ�سا�سي  كنموذج 

بالفعل �أن يفهم ما �لذي �سيتبع:

هو )بريخت( يطلب من �لقارئ �لتفكري بالأمور �لتالية:

�حلادث بعيد وب�سكل و��سح عما نعنيه بو��سطة حادث فني. 
فال�سخ�س �لذي يعر�س لي�س بحاجة �إىل �أن يكون فناناً )على 
�سبيل �ملثال، ممثل(. فالقدر�ت �لتي يحتاجها لبلوغ هدفه هي 
يف �لو�قع عاملية الطابع. لنفرت�س �أنه ل ي�ستطيع �لقيام ببع�س 
�حلركات ب�رسعة مثل �ل�سحية �لتي يقلدها، وكل ما يحتاج 
فعله هو �أن يو�سح اأنه يتحرك ب�رسعة م�ساعفة ثالث مر�ت، 
و�أن �لعر�س ل يعاين من ��سطر�ب يف �ل�رسوريات ول يفقد 
غايته. وعلى �لعك�س، من �ملهم �أن ل يكون كاماًل وحمكمًا 
�إىل  »�ملتفرجني«  �نتباه  جّر  �إذ�  د  يف�سُ �سوف  فعر�سه  للغاية. 
يتجنب  �أن  عليه   .)transformation( �لتحويل  على  قدرته 
من  لها  “يا  قائاًل  ي�رسخ  �أحدهم  جتعل  بطريقة  نف�سه  تقدمي 
�سورة ناب�سة باحلياة ل�سائق حافلة!”. عليه �أن ل “يلقي ظاًل” 
على �أي �أحد. ويجب �أن ل يحّول �لنا�س من �حلالة �لطبيعية 
�إىل “حالت �أعلى من �لهيمنة”. وهو ل يحتاج �إىل �أن يتعامل 
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ب�سكل ��ستثنائي مع �أي �سالحيات خا�سة باقرت�ح ما.

عنا�رس �أخرى للم�رصح امللحمي هي:

توليد �لوهم، �ل�سائد يف �مل�رسح �لعادي، ُي�ستثنى بدل ًمن . 1
تعزيزه.

ما، . 2 وقع حادث  كيف  �لعر�س  عملية  على  �لرتكيز  يكون 
 the( )�لتبعات(  حدثت  ملاذا  و�إقر�ر  متييز  ميكن  بحيث 
implication(، فالعر�س هو �إعادة بناء ولي�س تظاهر�ً لأن 
يكون �حلدث �حلقيقي. ويتم تنفيذه لتحقيق هدف. وهذ� 
�لهدف يقرر �أي نوع من �خلربة يجب �إعد�دها )للمر�قب( 

وهي، يف �ملقابل، ُتقرر بو��سطة �حلدث.
ي�ستطيع . 3 و”خرب�ت”  “عو�طف”  بخلق  �لهدف  يتمّثل  ل 

�ملر�قب �أن ي�سّخ�سها ب�سكل كامل، بل بالأحرى بخلق ما 
ي�ستطيع �أن يتاأمل فيها ... “هذ� ل يعني �أن �ملر�قب يجب 
�أمامه”.  عت  ُو�سِ معينة  بعو�طف  �مل�ساركة  من  مُينع  �أن 
يجب �أن ميتلك �لعر�س “�أهمية �جتماعية عملية”. و�سو�ء 
�أكان مقدم عر�س �ل�سارع �خلا�س بنا يف �خلارج ليبني �أن 
موقفًا و�حد�ً من قبل �ل�سائق، �أم �أحد �مل�ساة يجعل �حلادث 
حتميًا، حيث ل يكون �لآخر كذلك، �أو ما �إذ� كان يعر�س 

بهدف تثبيت �مل�سوؤولية، فاإنه يظل لعر�سه هدف عملي.
�أن . 4 عليه  كيف  يقرر  يعر�س،  �لذي  �ل�سخ�س  هدف  “�إن 

�رسوريًا،  لي�س  ل  �ملف�سّ �لتقليد   .”)imitate( �لتقليد  يتقن 
و�إمنا “مبا يكفي لإعطاء �سورة”، على �سبيل �ملثال، موقف 
مثقف  �ساب،  �مر�أة،  �أ�سا�سي )رجل،  مميز، جودة �سوت 
– غري مثقف( وحتى هذ� �مل�ستوى غري �ملعقد من �لتقليد 
“يوفر فر�سًا لت�سوير بارع وغني ومتنوع لأنو�ع ب�رسية”.

�لهدف �سوف يختلف.
قد يتم �ل�ستحو�ذ على �لعر�س، على �سبيل �ملثال، ب�سوؤ�ل 
من  بتجريده  يغامر  و�ل�سائق  �إلخ.   ... لل�سحية،  تعوي�س 
و�لذهاب  �سياقة(،  )رخ�سة  رخ�سته  وفقد�ن  وظيفته، 
ثقيلة،  م�ست�سفى  بفاتورة  �ل�سحية  وتغامر  �ل�سجن.  �إىل 
وخ�سارة وظيفة، وت�سّوه د�ئم رمبا ل يكون مالئمًا للعمل. 
قد  �أدو�ره.  �لعر�س  مقدم  فيه  يبني  �لذي  �ملجال  هو  هذ� 
حت�سل �ل�سحية على تعوي�س، ورمبا كان �ل�سائق يرتك فتاته 
جتل�س �إىل جانبه. هذ� من �ساأنه �أن ُيظهر �لعن�رس �لجتماعي 
ب�سكل �أف�سل، وي�سمح للنا�س �أن يكونو� م�ستك�سفني على 

نحو �أكرث دقة.
 على مقدم �لعر�س �أن ي�ستمد �أدو�ره بالكامل من �لأفعال . 5

تبقى  �ل�سارع،  يف  �لعار�س  �إىل  وبالن�سبة  يقلدها.  �لتي 

�سخ�سية �لرجل �لتي تقدم يف �لعر�س، �مليزة �لتي ل حتتاج 
�إىل تعريف ب�سكل كامل. و�سمن حدود معينة، قد يكون 
كهذ� �أو كذ�ك، ل يهم ذلك. ما يهم �لعار�س هو ما يفكر 
به جتاه �حلادث وكفاء�ت لإثبات وجود حادث. يجب �أن 
يذهب  �أن ل  ... يجب  “عار�سًا  �أي�سًا  �مل�رسح  ممثل  يبقى 
تقدميه يف  يتم  �لذي  �ل�سخ�س  �إىل  بالكامل  ليتحول  بعيد�ً 

�لعر�س.
�أحد �لعنا�رس �ل�رسورية مل�سهد �ل�سارع، يكمن يف �ملوقف . 6

�سقني.  من  يتكون  و�لذي  �لعار�س،  يتبناه  �لذي  �لطبيعي 
حيث  �حل�سبان.  يف  ياأخذهما  ما  د�ئمًا  ظرفان  فهناك 
يت�رسف ب�سكل طبيعي كعار�س، ويرتك مو�سوع �لعر�س 
�أبد�ً، ول  ين�سى  �أي�سًا. هو ل  ياأخذ م�ساره ب�سكل طبيعي 
ي�سمح لذلك باأن ُين�سى على �أنه لي�س �ملو�سوع، بل �لعار�س 
لي�س  �ملتفرجون  ير�ه  ما  �إن  �آخر،  مبعنى  �لعر�س(.  )مقدم 
م�ستقاًل  ثالثًا  كيانًا  ول  و�ملو�سوع،  �لعر�س  بني  �ندماجًا 
غري متعار�س مع �لكينونة �لتي تعزل �سمات )�أ( �لعار�س 
�لتقليدي يف  �مل�رسح  �أمامنا  ي�سع  مثلما  �ملو�سوع،  و)ب( 
ولعل  �ستان�سالف�سكي(.  �أغلبها  ��ستنبط  )�لتي  �إنتاجاته 
لي�ستا  يعر�س  �لذي  �لدور  يف  و�آر�ءه  �لعار�س  م�ساعر 

مندجمتني يف �سخ�س و�حد.

بع�ض عنا�رص تاأثريات الغرتاب

�ختيار . 1 فتقنية  و�أهمية،  جديد�ً  وعيًا  »�لعادي«  �إعطاء 
ت�سنيفها  ويتم  ر  ُت�سوَّ لأن  �لجتماعية  �لإن�سانية  �حلو�دث 
كاأنها �سيء مده�س، و�سيء ي�ستدعي تف�سري�ً لي�س مفهومًا 
�سمنًا ولي�س فقط طبيعيًا. و�لهدف من هذ� »�لتاأثري« هو 
نظر  وجهة  من  بناء  ب�سكل  ينتقد  �أن  للمر�قب  �ل�سماح 
�جتماعية. وهذه �لتقنية ميكن ��ستخد�مها يف �أي »م�سهد 
يومي �سغري مل�رسح ركن �ل�سارع �لطبيعي، �لذي له عالقة 

ب�سيطة بالفن«.
�إىل . 2  )representation( �لتمثيل  من  �ملبا�رس  �لتحّول  �إن 

�مل�رسح  به  يتميز  �لذي  على   )commentary( �لتعليق 
�أي  متييزه كعن�رس من عنا�رس  �ل�سهل  يز�ل من  �مللحمي ل 
قادر،  �أنه  �لعار�س  ي�سعر  وقت  �أي  ويف  �سارع.  عر�س 
اإي�ساحات/ يقدم  لكي  فجاأة  تقليد  من  به  يقوم  ما  يوقف 
تف�سريات. فجوقات �مل�رسح �مللحمي وخمططاته �لتوثيقية، 

وخماطبة �ملتفرجني ب�سكل مبا�رس من قبل �ملمثلني هي فقط 
يف �سلب �ملو�سوع.

وم�رسوع . 3 و»طبيعي«،  ب�سيط  م�رسح  �مللحمي  �مل�رسح 
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�جتماعي تكون �أ�سوله، وو�سائله ونهاياته عملية ودنيوية.
لعبار�ت . 4 �أي حاجة  دون  �مل�رسح  من  �لنموذج  هذ�  يعمل 

م�رسحية مربجمة مثل »�لإ�رس�ر على �لتعبري �لذ�تي«، »جعل 
»غريزة  روحية«،  »جتربة  للمرء«،  خا�سًا  ملكًا  �جلزء 

�مل�رسحية«، »فن �رسد �لق�سة«، ... �إلخ.
وحتى عر�س ركن �ل�سارع يت�سمن عنا�رس فنية. فالقدر�ت 
�لتي  �حلدود  �سمن  وقت  �أي  يف  ممار�ستها  ميكن  �لفنية 
بنا ... فامل�رسح �مللحمي  �ل�سارع �خلا�س  يفر�سها منوذج 
فنانني  للتفكري دون  قاباًل  بالكاد يكون  للغاية،  فنية  ق�سية 

وبر�عة فنية ر�قية، وخيال �لفكاهة �أو �لإح�سا�س بالآخر.

�مللحمي  و�مل�رسح  �ل�سارع  م�سهد  در�ما  بني  �لفرق  ولعل 
لي�س يف �ختالف �لنوع، بل يف م�ستوى �ل�سكل �لفني ورقي 
�أو  �ملحدود  �ل�ستخد�م  �ملثال،  �سبيل  )على  �لتنفيذ  وبر�عة 
و�ملاكياج،  م�رسحية(،  )�أغر��س  و�لدعائم  للمالب�س،  �ملفرط 

و�لفن �ملعماري، و�لبنية، و�ل�سكل(.

ذ�ت  ظاهرة  �مللحمي(  )�مل�رسح  �أنه  يف  �سك  ثمة  لي�س  لكن 
عنا�رسه.  كل  على  تهيمن  و��سحة  �جتماعية  بوظيفة  مغزى 
�أ�سله  يكمن   )performance( �مل�رسحي«  »�لعر�س  فجوهر 
يف حادثة ميكن �حلكم عليها بطريقة �أو باأخرى، بحيث ميكن 
�أن تتكرر ذ�تها باأ�سكال خمتلفة ول تنتهي بل م�سممة لتحقيق 
هو  �لعر�س  هدف  �إن  �أهمية.  �حلكم  هذ�  ميتلك  حتى  نتائج 

وو�سائله  احلادثة.  حول  راأي  اإبداء  ال�سهل  من  جنعل  �أن 
مبهار�ته  يتميز  م�رسح  �مللحمي  فامل�رسح  لذلك.  ت�ستجيب 
�ملدى.  بعيدة  �لجتماعية  و�أهد�فه  �ملعقدة  وم�سامينه  �لعالية 
ففي �إعد�د م�سهد �ل�سارع كنموذج �أ�سا�سي له، نحن نتجاوز 
وظيفة �جتماعية و��سحة ون�سفي على �مل�رسح �مللحمي معايري 
نقرر عن طريقها ما �إذ� كانت �حلادثة، �أي حادثة، ذ�ت مغزى 
�أهمية عملية. وكمنتج وممثلني  �أم ل. و�لنموذج �لأ�سا�سي له 
يعملون لبناء عر�س ينطوي على �لكثري من �لأ�سئلة �ل�سعبة –

م�سكالت تقنية، و�أخرى �جتماعية– فاإنه ميّكنهم من فح�س 
ما �إذ� كانت �لوظيفة �لجتماعية للنظام برمته ل تز�ل �سليمة.

و�لو�سف �لتايل مل�رسوع تعليم-فريق ي�سف �لعمل قد مت تنفيذه 
مع معلمني خالل �لأ�سبوع �لأول من م�ساق »�لدر�ما كتعليم« 
�أ�سلوب  جو�نب  بع�س  يو�سح  فهو  كاماًل.  عامًا  �متد  �لذي 
بحيث  �سفوف،  مع  عملها  و�أ�ساليب  هيثكوت  دوروثي 
ميكن مقارنتها مع �إفاد�ت بريخت عن �مل�رسح �مللحمي. وقد 
�ختريت م�ساهد من دائرة الطبا�سري القوقازية التي من �ساأنها، 
عندما يقوم معلمون بتنفيذ »مهام« بخ�سو�س هذه �لن�سو�س، 
�أمامهم للتفكري بق�سايا مثرية لالهتمام من �أجل  يفتح �ملجال 
له �سكل خارجي )عر�س �سيء  �ل�سف. وكل م�سهد  تالميذ 
يحدث( و�سكل د�خلي )مغزى �حلدث(. ومن وجهة نظرنا، 
�ملعلم  قبل  باهتمام متو�ٍز من  �ملو�سوعني يحظيان  فاإن هذين 

و�لكاتب �مل�رسحي.

باميال بويل تتحدث للم�ساركني يف م�ساق حول تخطيط �لدر�ما �سمن م�سار �لدر�ما يف �لتعليم 2013.
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بنية د�خلية�سكل خارجي

م�سهد ثان
ك�سف �ملعنى �ل�سمني – �ملو�سوع/�لطريقة �لتي ترتبط بها �لعنا�رس غري �للفظية باللفظية.�للقاء و�لوقوع يف �حلب.

من: )�سفحة 126( �ملغني: �ملدينة �سامتة ...
�إىل: )�سفحة 128( �ملغني: ... لكن ملاذ� هي ح�سن؟

م�سهد ثان
�ل�سكل »يقمع« �ل�سعور لكي »يعززه«.�لوعد

من: )�سفحة 133( غرو�سا: �سيمون �سا�سافا، �سوف �أنتظرك.
�إىل: )�سفحة 133( بعد ذلك تفر دون �أن تنظر حولها.

م�سهد ثان
مفارقة عمل �خلري و�ل�رس يف �لوقت نف�سه�لقر�ر

من: )�سفحة 138( �ملغني: بينما كانت و�قفة ...
�إىل: )�سفحة 139( ... مثل ل�س زحفت بعيد�ً.

م�سهد ثان
كيف ميكن جعل غري �ملرئي حا�رس�ً بطريقة ما.�جل�رس

من: )�سفحة 149( �ملغني: غر��سا فات�سنادز� ...
�إىل: )�سفحة 152( نهاية �مل�سهد �لثاين.

م�سهد ر�بع
مهام �لر�وي/�ل�رسد�للقاء

من: )�سفحة 169( �ملغني: كثري جد�ً من  �لكلمات قد قيلت ...
�إىل: )�سفحة 171( كانت �ملدينة يف �للهب ...

يف مقعد �لقا�سي جل�س �أزدك.

لقد بد�أنا من خالل طرح �ل�سوؤ�ل �لتايل: “كيف تقوم �لدر�ما 
بعملها يف �مل�رسح ويف غرفة �ل�سف؟”

ل على كتاب جتربة درامية للكاتب جي.  قد ُقّدم طرح مف�سّ
�آي �ستيان: »�مل�رسحية يجب �أن ترتجم من �لأفكار �إىل �سور 
حم�سو�سة ت�ساعد على جعل ما هو �سمني )implicit( �رسيحًا 

وو��سحًا”.

وقد �أملنا يف �أن يكت�سف �ملعلمون وي�سجلو� بالتدريج عنا�رس 
من  �أهد�فنا  �إىل  وبالن�سبة  �ت�سال.  كو�سيلة  للم�رسحية  �أ�سا�سية 

�خرتنا  و�لتعليم،  �مل�رسح  بني  �مل�سرتكة  �لأر�سية  ��ستخد�م 
لكليهما.  �لأهمية  حيث  من  مركزيًا  �أمر�ً  باعتباره  التوتر 

فالتوتر �لفعل يف �مل�رسحية، و�لتوتر مي�س جميع �أجز�ء �لن�س، 
ويف  �مل�رسحية.  من  و�لهدف  �لد�فع  يظهر�ن  ونتيجته  �لتوتر 
يف  �لتوتر  يكون  �أن  قررنا  القوقازية  الطبا�سري  دائرة  حالة 
فكرة �لرثوة، �لذي ُيعد عبئًا �أي�سًا، ق�سية مركزية تغلغلت يف 
على  وهدفًا  وحدة  ي�سفي  �سوف  فالرثوة/�لعبء  �مل�رسحية. 
در��سة �مل�رسحية، وكذلك على جمالت �لتعليم �لتي �أردنا لفت 
�نتباه �ملعلمني لها. وبالإبقاء على �لرثوة /�لعبء ماثاًل للعيان، 
يف �لوقت �لذي تتقدم فيه م�ساهد �مل�رسحية �إىل �لأمام، ي�سبح 
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مع  بالر�بط  بالطبع  ويزودنا  للتاأمل،  �ملركزية  �لق�سية  عندها 
عن�رس  عن  عو�سًا  �لتعليم  يف  �ملو�سوعي/�لثيمي  �لعن�رس 
�لنطالق  �إىل  نحو »�حلاجة  ب�رسعة  تتحرك  فاحلبكة  �حلبكة. 
وبالتايل  »�لتجربة  يف  ُيكبُح  و�ملو�سوع/�لثيمة  �لأمام«.  �إىل 
�ملختلفة  �لأنو�ع  توؤكد  �سوف  �لتالية  �لأمثلة  ولعل  �لتاأمل«. 
و�ملتعددة للتعلم �لذي ناأمل �أن ينتج عن �لعمل. عمل �لطالب 
�ملدربون موجودين  مهام، وكان  يف جمموعات �سغرية على 

للنقا�س.

م�سطلحات  خالل  من  �مل�ساهد  هذه  يف  �لتحدي  قدما  لقد 
�أنهم  لو  كما  �لن�سو�س  �لطالب  ��ستخدم  حيث  م�رسحية، 
هذه  �أعينهم  ن�سب  ي�سعو�  �أن  عليهم  كان  لكن  �سينتجونها، 
�أن نح�رس  بغر�س  يعملون. كان ذلك  �ملحددة وهم  �لعو�مل 
�لتي حلها بريخت من خالل  �إىل وعيهم �خلا�س �مل�سكالت 
بعملية  يقوم  وكيف  �لو�سيط،  بها  عمل  �لتي  للطريقة  فهمه 
�لتو��سل و�لإبالغ ، ولكي ميتلكو� فهمًا و��سحًا للم�سكالت 
�ملعلمون  يتعلم  �أن  �ل�رسوري  م�سهد. ومن  �ملوجودة يف كل 
�لعمل باعتبارهم »كتاب م�رسح فوريني«، لي�س لأنهم �سوف 

يكتبون م�رسحية ل�سفوفهم بال�رسورة – مع �أنه لي�س هناك �سيء 
خاطئ يف فعل ذلك طاملا �أنه يلبي حاجة- بل لأن �لأفكار �لتي 
ياأتي بها تالميذ �سفوفهم ل بد من �إنتاجها لكي ُي�ساهدو� يف 
املعلم  يحتاج  التي  الرئي�سية  املهارات  اإحدى  هذه  »�لعمل«. 
اإىل تعلمها. وكما ي�ساعد �خلز�ف �سفًا لفهم كيف ميكن �أن 

نحول �لأفكار عند �لعمل بالطني –�حلياكة ت�ساعد يف حتويل 
�لأفكار �إىل مالب�س ميكن �رتد�وؤها– كذلك يجب على معلم 
�لدر�ما �أن ل ياأخذ �لأفكار ويحولها �إىل م�رسح فح�سب، بل 
كيف  �لذ�تي  وعيهم  عرب  �لتعلم  على  �لنا�س  ي�ساعد  �أن  �أي�سًا 
يعزلون �مل�سكالت �لتي ت�ستح�رسها �أفكارهم، و�إيجاد طرق 

ملحاولة حلها باأ�سكال در�مية.

بهذه �لطريقة يعطي �ملعلم �ل�سلطة لتالميذ �ل�سف يف ظروف 
تزد�د تعقيد�ً على �لدو�م. فقو�عد �لطني ميكن روؤيتها – �لطني 
يتجّز�أ يف �أتون �لنار �أو مب�ساعدة ب�سيطة جد�ً. وت�سبح �لدر�ما 
غري فعالة �أي�سًا عندما ُي�ساء تطبيق �لقو�عد غري �ملرئية. بب�ساطة، 
يتطلب »عمل �مل�رسحية« فقط �ل�سخ�س �لذي �سيكون خز�فًا 
�ملكتمل.  �ل�سكل  وحتى  فعاًل  �ملن�سغطة  �لطني  كتلة  من  بدء�ً 

من م�ساق حول تخطيط �لدر�ما �سمن م�سار �لدر�ما يف �لتعليم 2013.
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فهي باأي حال من �لأحو�ل، جتعل من �ملمكن للخز�ف �أو رمبا 
�أن يعرف �لقو�عد. و�لنتاج �لنهائي للمعلمني  طالب �لدر�ما 
من  متغرية   – »متغرية«  �سفوف  تالميذ  على  �حل�سول  هو 
منوهم  وتدعم  �ستت�سع،  �لتالميذ  مرجعية  جمالت  �أن  حيث 

�لإن�ساين، كما �أن فهمهم لالإن�سانية ي�سبح رحبًا.

تطلب  �لأول،  �مل�سهد  يف  بريخت  ن�س  على  �لعمل  وبعد 
�لتمرين �أن يثبت �ملعلمون لأنف�سهم باأنهم قد فهمو� كيف يربز 
خا�ض  ثروة/عبء  خلق  طريق  عن  �ل�سمني  �ملفهوم  �لعر�س 

بهم مثل ما ميكن �أن يح�رسه �سف لهم.

ويف  �أوًل،  عملو�  �خلا�س،  »كنزهم/عبئهم«  وبا�ستخد�م 
ب�سيء  �لفور  على  و�أتبعوه  بريخت  ن�س  على  ذلك،  �أعقاب 
مو�ٍز ومبا�رس خا�س بهم، حيث ميكن �لتعامل معه يف �للحظة 

»�حلا�سمة« د�خل �ل�سف.

�لطالب  �ختارها  �لتي  �لكنز/�لأعباء  وبع�س مو�سوعات 
مبو�ز�ة دائرة الطبا�سري القوقازية مدرجة هنا:

�لرهبان من . 1 �أكتاف  �لقدي�س كثربت حمموًل على  جثمان 
لندي�سفارن �إىل در�م يف �لقرن �ل�سابع.

�إك�سري �حلياة.. 2
مياه نافورة �ملعرفة �ل�ساملة.. 3
�لبحث عن �لكاأ�س �ملقد�سة.. 4

ق�سة  �لأول:  �ملو�سوع  على  �لعمل  �ملعلمون  �ختار  لقد 
�لقدي�س كثربت. وبد� ت�سل�سل �لعمل بالن�سبة للمعلمني �سيئًا 

مثل هذ� ...

بريخت

د�ئرة �لطبا�سري �لقوقازية 

1. �للقاء و�لوقوع يف �حلب.              
)كيف ُينَقل �ملفهوم �ل�سمني(.                  

الكنز/العبء املبتكر

جثمان �لقدي�س كثربت

�جلنائنيون يف �لدير يعملون وهم
ُيظهرون خماوفهم من خطر �لقر��سنة

�لإ�سكندنافيني. )�لعمل ماألوف وعادي يف
حني �أن �لو�قع مليء بالفزع(.

�أتِبع هذ� بتحليل من قبل جميع �مل�ساهدين لكيفية قيام �ملجموعة بنقل �ملعنى �ل�سمني. بعد ذلك و�سف �ملعلمون وعر�سو� الآن قد 
عرفوا باأنهم عرفوا كيف تقوم الدراما بتو�سيل الأفكار ونقلها لالآخرين.

2. �لوعد.
)��ستخد�م قمع �ل�سعور لتعزيزه(.

كثربت  جثمان  جانب  �ل�سري  مبادرة  �إىل  �لن�سمام  على  �ملو�فقة 
لاللتز�م  �ل�سديد  فهمهم  �إىل  تدخلهم  �لطقو�س  جتعل  بطريقة 

�لعاطفي.

ُيتبع بـ:
حتليل وو�سف تفكري جديد حول كيفية �سنع �لدر�ما لطرقها يف �لنقل و�لإبالغ.

عمل  خالل  �سمني  مفهوم  )تعزيز  �حلب.  يف  و�لوقوع  �للقاء   .3
�سيء �آخر ب�سكل و��سح(.

�لقدي�س  يق�سي بدفن  �أمر�ً  �أنهم يطيعون  يبدو  حيث  �لرهبان،  لقاء 
�إىل  بعيد�ً  جثمانه  لأخذ  بالفعل  نيتهم  يظهرون  هم  بينما  كثربت، 

مكان �آمن.
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ُيتَبع بـ:
حتليل مرة �أخرى. �إ�سافة حديثة جد�ً لكت�سافاتهم.

4. �جل�رس.
قاباًل  يكون  لأن  روؤيته،  بالفعل  ميكن  ل  �لذي  ذلك  )جعل 

للمر�قبة و�لت�سديق(.

»ُي�ساهد« جثمان كثربت ومع ذلك لي�س ثمة جثة.

ُيتَبع بـ:
حتليل �إ�سافة �إىل عر�س مزيد من �ملالحظات.

يف �حللقة �لأخرية يو�جه �ملعلم ب�سوؤ�ل عن كيفية �لرتميز )symolise( بطريقة تخلق جتربة ل�سيء ما ل ميكن �أن يكون موجود�ً بالفعل 
د�خل غرفة �ل�سف.

هذه �إحدى �ملهار�ت �لكربى �لتي يحتاجها �ملعلمون، لكنهم لي�سو� مدّربني للح�سول عليها.

5. �للقاء.
)�إتاحة �ملجال لوظائف �لر�وي و�ل�رسد على خ�سبة �مل�رسح(.

حلظة �كت�ساف ُدرهام.

كما هو �حلال مع �جل�رس، تعترب مهارة �ل�رسد �إحدى �ملهار�ت 
�لأكرث �أهمية �لتي �سيحتاج �إليها �ملعلم. فالر�وي د�خل غرفة 
�سوت  ��ستخد�م  هنا  نعني  ل   – كثرية  مهام  لديه  �ل�سف 
»جيد« مللء فر�غ غرفة �ل�سف �أو لت�رسيع �لفعل. فهو بو�سوح 
�سيفعل ذلك، لكنه ي�ستطيع �لقيام باأ�سياء كثرية ويوؤثر كثري�ً يف 
جودة �لعمل، بحيث �أن �ملعلمني من دون معرفة دقيقة بكيفية 
ي�سبحون  �سوف  �أجلهم  ومن  �سفوفهم  تالميذ  مع  توظيفه 

»م�سلولني«!

لقد مت �لآن حتليل �للقاء ون�رس �لنتائج. على �لقارئ �أن يتذكر 
طريق  عن  لأنف�سهم  املعلمون  اكت�سفه  ما  كانت  �لنتائج  �أن 
و�سع م�سكالت �سفهم اإىل جانب تلك التي ا�ستنبطها كاتب 

م�رصحي متمر�ض. كان �لعمل قد حظي بالحرت�م من �لناحية 

للمعلمني. مل  �ل�سخ�سية وجمديًا  �لناحية  من  �لأكادميية ومثري�ً 
يحدث �سيء يف نطاق غري عادي بالن�سبة للكلية؛ با�ستثناء �أن 
حاجات ومهار�ت �ل�سف �سّكلت �لأ�سا�س ل�ستخد�م عمل 

�لكاتب �مل�رسحي عو�سًا عن �رسحه يف نهاية �لتمرين.

5. بع�ص ال�صتنتاجات

جاهز  �أحدهما  ظرفني؛  على  �ملعلمون  عمل  لقد  �إذن، 
م�سار  �لعيزرية �سمن  مدر�سة  معلمات  مع  �مل�ساند  �لتعليم  ور�سة حول  من 

�لدر�ما يف �لتعليم 2013.
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�إليها  �مل�سار  �ملكونات  مع  و�لآخر  �أحببتم،  �إذ�  »للخبز«، 
فقط. قد �سعرنا �أن ظرفًا �إ�سافيًا كان ل بد منه. وعليه �ساغت 
وبينما  بها،  �خلا�س  �لكنز/�لعبء  فكرة  هيثكوت  دوروثي 
هي ترجتل مع �ملعلمني ك�سف، كانت تعلق ب�سكل متو��سل 
تطور  وترية  من  �أبطاأ  بالطبع  وهذ�  تفكريها.  عمليات  على 
�أن  يدركو�  �أن  يجب  �ملعلمني  باأن  �سعور  �ساد  لكن  �لدر�ما، 

املعلم وال�سف لديهما رحلة خمتلفة كلياً يف الدر�ض، و�أن �ملعلم 

ينطلق بحما�س نحو �ل�سكل، و�أفكار مت �إجنازها ونحو م�رسحية 
لل�سف. و�لكنز/�لعبء �لذي �ختارته دوروثي هيثكوت كان 
تبدو  م�سكلة  لعر�س  �ملو�سوع  هذ�  �ختري  وقد  �ليور�نيوم. 
غري �إن�سانية وتقدمي جمموعة من �ملو�سوعات �لعاملية بدًل من 

�حلبكات. وفيما يلي �لظروف �خلم�سة لليور�نيوم:

1. م�سهد �للقاء و�لوقوع يف �حلب لربيخت �أ�سبح .....

)�سيء و�حد بو�سوح، بينما �سيء �آخر يحدث لالأ�سخا�س(.

2. »م�سهد �لوعد« لربيخت �أ�سبح ................

3. »�تخاذ �لقر�ر - م�سهد �لطفل« لربيخت �أ�سبح ......

)مفارقة فعل �خلري و�ل�رس يف �آن و�حد(.

4. »م�سهد �جل�رس« لربيخت �أ�سبح ......... 

)جعل غري �ملرئي موجود�ً من �أجل �إدر�كه(.

5. »م�سهد �للقاء عند �لنهر« لربيخت �أ�سبح ........
)وظائف �ل�رسد(.

حلماية  �ملّتقد  �لهتمام  من  نف�سه  بالقدر  تقني  ب�سكل  يبحث  �لعامل 
من  �ملكان  يعد�ن  وهما  فقط.  �سليمة  لأهد�ف  �ليور�نيوم  ��ستخد�م 

�أجل مفاعل �ليور�نيوم.

حلظة  يف  لليور�نيوم،  �لنهائي  لال�ستخد�م  مكثفة  رعاية  عن  �إعالن 
�ستمه كعبء للم�سوؤولية غري مرغوب فيه من قبل �لعامِل و�لفني على 

�ل�سو�ء.

بني  ما  مكان  يف  خد�عًا  هناك  باأن  �لفني  قبل  من  �لتحقق  حلظة 
�لعمال، و�أن عليه �أن يفعل �سيئًا ليوقفه دون علم �أحد، حتى لو غامر 

باليور�نيوم و�لعمال �لآخرين.

�ملفاعل �لنووي ي�سبح جاهز�ً يف �لغرفة.

�إح�سار �لعامِل و�لفني معًا يف ظل ظرف ي�سري �إىل وجود خد�ع.

يجب �أن نتذكر �أنه خالل هذ� �لعمل �لأخري، مل يكن �ملعلمون 
يحاولون �أن ي�سيفو� �إىل فهمهم عن كيفية عمل �مل�رسح، لكن 
هذه �ملرة يحاولون �أن يرو� ما يف عقل معلم يعمل حتت �رسوط 

وترية �لتعليم.

لقد حاولنا يف هذه �لورقة �أن نبنّي �أن كل عمل �لن�س ميكن �أن 
يكون وثيق �ل�سلة �إىل حد كبري باملهار�ت �لتي يحتاجها �ملعلم 
وي�ستخدمها يف غرفة �ل�سف مع تالميذ من كل �لأعمار. ولعل 
�لنق�سام بني در��سة �مل�رسح وتعليم �لدر�ما هو �نق�سام و��سح. 
فمعلم �لدر�ما غالبًا ما يعمل بدور »�لكاتب �مل�رسحي �لفوري«.

وتعترب نظرية بريخت مفيدة، وحتديد�ً يف م�ساعدتنا على روؤية 

كيف تكون مهنة �ملعلم مثل مهنة �لكاتب �مل�رسحي. فنو�ياه 
�لتعليمية/�لرتبوية و��سحة و�رسيحة، وبالن�سبة له يطور �مل�رسح 
»�أمناطًا  ويك�سف  فنية«  و�سائل  خالل  من  �حلياة  �إىل  »نظرة 
ذهنيًا  فهمها  على  �ملتفرج  مل�ساعدة  �لجتماعية  �لب�رس  حلياة 
وعاطفيًا«. وهو ي�رس، يف كتاباته حول �مل�رسح �مللحمي، على 
�لتفاهمات �لذهنية: »�لنقطة �لأ�سا�سية للم�رسح �مللحمي هي 
�أنه رمبا يخاطب �مل�ساعر �أقل مما يخاطب عقل �ملتفرج. وبدًل 

من تقا�سم �خلربة، يجب �أن يو�جه �ملتفرج �لأ�سياء«.

ويف �ل�سف يكون �ملعلمون �أي�سًا مهتمني بالتعلم، وُبنية �لفهم. 
وهذ� هو �ملفتاح للنظام �لذي ت�ستخدمه دوروثي هيثكوت يف 
�لتعليم. ولعل �أحد �أهد�فها �لرئي�سية �أن توؤثر يف �لنا�س لتطوير 



رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون 68

م
لي

تع
يف ال

ن 
نو

ف

قوة تاأملية – لغة ي�ستطيعون بها �أن مينحو� �عتبار�ً لأمور ذ�ت 
باعتبارها  �لدر�مية  م�رسحياتها  تتقدم  ل  وبالتايل،  �هتمام. 
�أحد�ثًا متعاقبة، و�إمنا بح�سب �ملنطق الداخلي بطريقة ت�سمح 
�أنه من  تعتقد  �لأحد�ث. ولفهم ظرف ما، هي  با�ستك�ساف 
وجلب  خمتلف،  ب�سكل  وحتريفه  عنده،  �لتوقف  �ل�رسوري 

�أ�سياء جديدة تكون حمل تبئري.

هذ� �لتاأكيد على �لتاأمل يردد �سدى �ملفاهيم �لإغريقية حول 
�لتا�سع  �لقرن  �لدر�مية يف  �لنظرية  �أكدت  �لدر�ما. ومع ذلك 
ع�رس على فكرة التفريغ للم�ساعر )عملية تنقية �لعو�طف عن 
طريق الت�سخي�ض و�لتعاطف مع �لبطل(. وقد و�سعت �لنظرية 
�للحظة  �أو  �لعرت�ف  عملية  على  مماثاًل  تركيز�ً  �لأر�سطية 
�حلرجة يف �لرت�جيديا �لإغريقية )�لإدر�ك من خالل �لتاأمل(، 
�لق�سايا  لبع�س  و�عيًا  �ملرء  ي�سبح  لكي  فكرية  �سريورة  وهي 
و�لعرت�ف  فالتفريغ  �لدينية.  �أو  و�لأخالقية  �لجتماعية، 
يف  بكاملها  للعملية  ومعا�رسة  متز�منة  جو�نب  ميثالن  كانا 

م�رسحيات �لقرن �خلام�س �لإغريقية.

دائرة الطبا�سري  �إن �ملعلمني �مل�سرتكني يف �لعمل �ملرتكز على 
وكانو�  جد�ً.  معقد  مترين  يف  ي�ساركون  كانو�  القوقازية 

�لعمل  يف  م�رسحي  كاتب  مر�قبة  نف�سه  �لوقت  يف  يحاولون 
ي�ساعد  قد  �ملثال  هذ�  ومتعلمني.  كمعلمني  �أنف�سهم  ومر�قبة 

�مل�رسحية جمموعة  �لن�سو�س  تنتج  �أن  تو�سيح كيف ميكن  يف 
تنتجه  مما  معلمني  تدريب  �أجل  من  �لحتمالت  من  �أو�سع 
�لأ�ساليب �لتقليدية لن�س قد �أوجز و�سفه يف �جلزء �لأول من 

هذه �لورقة.

ما  على  توؤكد  �لتي  بريخت،  عند  �مللحمي  �مل�رسح  ونظرية 
متتلكه عملية �لتقليد �لأب�سط لركن �ل�سارع من نقاط م�سرتكة 
مع �مل�رسح �لعظيم، ميكن �أن ت�ساعد يف �إظهار �لنقاط �مل�سرتكة 
على  وبناء  �لكال�سيكية.  و�مل�رسحيات  �سفية  در�ما  بني  ما 
القوقازية  الطبا�سري  دائرة  �ملعلمني يف مترين  ذلك، كان عمل 
�خلا�س  �لتمرين  ذلك  من  تعقيد�ً  �أكرث  هام�سي  ب�سكل  فقط 

باملعلم يف غرفة �ل�سف.

ومهار�ت �لتعليم �لالزمة مل�ساعدة �ل�سفوف على بناء جتارب 
در�مية قابلة للتطبيق، و�لتاأمل مبعناها، ويف �سريورة عملهم، 
�أي�سًا م�ستوى عاليًا  هي مهار�ت حتتاج �إىل ممار�سة، وتتطلب 
تلك  �أن  ذلك  من  ون�ستنتج  �ملعلمني.  لدى  �لوعي  من  جد�ً 
�لأكرث  بالو�سائل  �لتدريب  يف  �ملعلمني  تزود  �لتي  �لنهوج 
فائدة، هي تلك �لتي تهدف بق�سد �إىل تطوير هذه �لأنو�ع من 

�ملهار�ت وكذلك و�لوعي بها.

ترجمة: عي�صى ب�صارة

من ور�سة حول �لتعليم �مل�ساند مع معلمات مدر�سة �لعيزرية �سمن م�سار �لدر�ما يف �لتعليم 2013.
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الهوامش:

1 هذه �ملادة �أخذت من:
Heathcote, Dorothy. Drama as a Context, The National Association for the teaching of English, First Edition, 1980.

2 كتبت هذه �لق�سيدة على يد بري�سي �سيللي �لكاتب �لربيطاين 1792-1822، مو�سوعها �ملركزي هو �لتدهور �حلتمي جلميع �لقادة و�لإمرب�طوريات �لتي بنوها، على �لرغم من �أنها 
كانت عظيمة يف زمنهم. يعد بري�سي �سيللي يف نظر �لكثري من د�ر�سي �ل�سعر �لإجنليزي و�حد�ً من �أكرث �سعر�ء �حلركة �لرومان�سية تاأثري�ً. وتكمن عظمته، ب�سكل خا�س، بقدرته �لعفوية 
�لفذة على �جلمع ما بني �لرومان�سية و�لنزعة �لعقالنية يف ق�سائد وم�رسحيات �سعرية تفي�س بالعذوبة و�جلمال وعمق �لأفكار. )�ملوقع �ل�سخ�سي للدكتور ماجد �حليدر: عبور �حلاجز، 

ق�سائد من �ل�سعر �لعاملي(.
3 د�ئرة �لطبا�سري �لقوقازية لربيخت: برتولت بريخت �ساعر وموؤلف م�رسحي وخمرج يحتل مكانة خا�سة يف �مل�رسح �لعاملي �ملعا�رس ملا �متاز به �سعره وم�رسحه و�إخر�جه من جدة و��ستثارة 
ورغبة يف �لتجديد �جلذري �ل�سامل. تعترب د�ئرة �لطبا�سري �لقوقازية ثاين �أهم م�رسحياته بعد �لأم �سجاعة وهي من منط �مل�رسح �مللحمي �لذي �عتمده. تقوم هذه �مل�رسحية على عدد هائل 
من �ل�سخ�سيات لي�س لديها �أبعاد نف�سية، �إمنا ت�سكل �أفعالها غ�ستو�س يوؤدي �إىل معرفة مقولة �مل�رسحية )�لأمثولة( �لتي يطرحها بريخت علنًا على ل�سان �ملغني يف �لنهاية. �أما من حيث 
�حلبكة، فامل�رسحية لي�س فيها �رس�ع، �إمنا يدور �سمن لوحاتها ق�ستان منف�سلتان تلتقيان يف نهاية �مل�رسحية، ومنها نرى �أن مبد�أ بريخت يروي حكاية حتث �ملتلقي على �لتفكري لي�سل �إىل 

�لأمثولة بعد �أن فكر هو بها.
4  لكلمة )implications( معاٍن عدة، وقد يق�سد بها يف �سياق �لتجربة �لدر�مية باملعاين �ل�سمنية �أو �لتبعات، وذلك عندما نتحدث عن �سلوك �أو حدث يو�سف فقد ن�ساأل عن تبعات 
هذ� �حلدث �أو �ل�سلوك، بينما عندما حتدثت دوروثي عن �لن�س �ملكتوب فقد ق�سدت �أن يتعلم �لطالب قر�ءة �ملعاين �ل�سمنية للن�س و�لكلمات �ملكتوبة؛ �أي قد نرى �أن �لكلمة يف هذ� 

�لكتيب قد ف�رست �أحيانا كتبعات �أو كمعاٍن �سمنية �أو ت�سمينات.
.)Peregrine Books( 123 :لف�سل �خلام�س، �س� .)Frame Analysis( »5  �نظر غوفمان. حتليل �إطار

6  “كال�سيكي” تعني هنا منتقاة بدقة و�إحكام لتنا�سب و�سعًا، ولغة، ونربة، ووترية �ت�سالت.
7  ميخائيل �ألك�سندر هاليدي ولد �لعام  1925يف �إنكلرت� لأ�رسة جامعية، ودر�س �للغات متخرجًا من جامعة بكني و�إنكلرت� �سنة 1955. فاللغة بنظر هاليدي، هي نظرة �لجتاه �لوظيفي، 
عبارة عن و�سيلة �ت�سال ي�ستعملها �أفر�د �ملجتمع للتو�سل �إىل �أهد�ف وغايات. فاجلانب �لوظيفي للغة لي�س �سيئًا منف�ساًل عن �لنظام �للغوي نف�سه، فتد�خل �لأدو�ر و�مل�ساركني يف �لنظام 
�لنحوي يف كل لغة، مرتبط �رتباطًا مبا�رس�ً بالوظيفة �لتي توؤديها �جلمل يف �ل�سياقات �ملختلفة، �أي ما ي�ستطيع �ملرء �أن يوؤديه �أو يفعله باللغة، فتكون �للغة نوعًا من �ل�سلوك �لدليل �ملحتمل 
من �ملتكلم. لقد طور هاليدي منوذجًا لنظام لغوي وظيفي موؤثر عامليًا، بحيث ي�سف �للغة كنظام �سيميائي “لي�س مبعنى وجود نظام من �لعالمات و�لإ�سار�ت، بل كمورد نظامي للمعنى”. 
وقد ح�رس هاليدي �أهم وظائف �للغة بـ: نفعية، تنظيمية، تفاعلية، �سخ�سية، ��ستك�سافية، تخيلية، رمزية، �إخبارية )�إعالمية(. وقد �عترب �لأخرية من �أهم وظائف �للغة كونها متكن �لفرد 

من �أن ينقل معلومات جديدة ومتنوعة �إىل �أقر�نه، بل ينقل �خلرب�ت و�ملعلومات �إىل �لأجيال �لقادمة.
8 M.A.K. Halliday “Language in Social Perspective”.
9 جيم�س بر�يتون )1908 - 1994( تربوي بريطاين عمل يف جامعة لندن يف جمال بحث تعليم �للغة، بحيث ينطلق بريتون )Britton( من �لت�سور �لرتبوي �ملتعلق مبجال �لتعليم، ليحدد 
ثالثة �أنو�ع من �لوظائف، وهي �أوًل، �لوظيفة �لتبادلية )transactionnelle( �لتي تركز على تبادل �لأحد�ث و�لأدو�ر، و�لت�سديد على وظائف �لعالقات بني خمتلف �ملتحدثني. وثانيًا، 
�لوظيفة �لتعبريية )expressive(. وثالثا، �لوظيفة �ل�سعرية )poétique(. و�لهدف من كل هذه �لوظائف هو تثبت �لقدر�ت �لكفائية لدى �لتالميذ يف �لإن�ساء �لكتابي. لذ�، فقد ��ستدعى 

�لباحث هذ� �لنموذج �لديد�كتيكي �لنف�سي لتقوية هذه �لوظائف لدى �ملتعلم، وذلك يف �سياقها �لتعبريي و�لتو��سلي.
10 “دور” ُت�سَتخدم هنا يف �سياق “قوة للتاأثري”. وكمديري متحف �سمع ��ستطاعو� �أن ي�ستك�سفو� جو�نب �أخرى للمج�سمات �ل�سمعية بدل �ملعنى، مثل ترتيب جمموعات من حيث عالقة 

بع�سها ببع�س و�لتكلفة �لتقريبية ... �إلخ.
�أ�سخيلو�س  طرو�دة.  وحرب  �لأبطال  ع�رس  ميثولوجيا  من  م�رسحياتهم  ق�س�س  حماور  ��ستوحو�  قد  تر�جيديون،  م�رسحيون  كتاب  و”يوربيدي�س”؛  و”�سوفوكلي�س”  “�إ�سخيلو�س”،   11

�أقدم ثالثة كتاب  �أ�سخيلو�س و�حد�ً من  1 ق.م.(، هو كاتب م�رسحي يوناين ويعترب من موؤ�س�سي �للون �لرت�جيدي يف �لأدب �ليوناين. ويعترب   452-525( )Aeschylus- Αἰσχύλος(
م�رسح يونانيني مع �سوفوكلي�س ويورپيد�س. كتب �لعديد من �مل�رسحيات �لتي ج�سدت �لتاريخ �ليوناين، ويقدر عددها بحو�يل �سبعني م�رسحية، ومل ي�سلنا يف �لوقت �حلايل منها �سوى �سبع 
م�رسحيات. وُيَعُدّ �أ�سخيلو�س �أهّم كّتاب �ملاأ�ساة �لإغريقية على �لإطالق، وهو موؤ�س�سها باملعنى �لفني، و�أقدم فر�سانها �ملعروفني. ُتقّدر �مل�رسحيات �لتي كتبها بنحو ت�سعني، ومل ي�سل من 
�أعماله �سوى �سبع م�رسحيات. وهناك ما ي�سبه �لإجماع منذ �لقدم على �أن �أ�سخيلو�س هو �أبو فن �ملاأ�ساة. فقد كان له ف�سل تثبيت �أ�س�س �ملاأ�ساة من �لناحية �لفنية، �إذ كان �مل�رسح �ليوناين قبله 
يعتمد على ممثل و�حد يقوم بالأدو�ر �ملختلفة، ول�سيما دوَرْي �لإله و�لبطل، وذلك باأن ي�سبغ وجهه بامل�ساحيق ويحدث بع�س �لتغيري�ت يف مالب�سه، و�رسعان ما �أدرك �أ�سخيلو�س فد�حة هذ� 
�لق�سور �لفني فاأقدم على �إ�سافة ممثل ثان، و�أدخل تعدياًل على دور �جلوقة، ما �ساعد على �إبر�ز �ل�رس�ع �لذي تقوم عليه فكرة �مل�رسحية �ليونانية. وكذلك �هتّم مبالءمة �ملالب�س و�لأزياء لطبيعة 
�لق�سة، و�عتنى ب�سقل �لأقنعة و�إتقان �سنعها لتعرب تعبري�ً متنا�سبًا مع �لنفعالت �لتي يتلّب�سها �لبطل، وبوجه عام �عتنى بالإخر�ج و�مل�ساهد، وحث �ملمثلني على �إجادة �أدو�رهم وبذل �جلهد 

لإ�سعار �ملتفرجني باأنهم يرون �سيئًا حقيقيًا ولي�س جمرد متثيل.
12 هارولد بينرت )1930 - 2008(، كاتب وممثل وخمرج م�رسحي �إجنليزي. يعترب من �أبرز �لدر�ميني �لإجنليز و�أكرثهم تاأثري�ً، وقد كتب �لعديد من �مل�رسحيات على مدى 50 عامًا.

Innerstanding( 13(: هذ� �مل�سطلح، من كتاب روبرت بر�سيغ »زين وفن �سيانة �لدر�جة �لنارية«، ُي�ستخدم لالإ�سارة �إىل نوع من �لفهم ميتلك قوة وعي �سخ�سي؛ �أي �إدخال فكرة 

عو�سًا عن �ل�ستيعاب �لفكري لها.
14 breakdown approach into particularization.

15 برتولد بريخت؛ يعترب بريخت من �أهم كتاب �مل�رسح �لعاملي يف �لقرن �لع�رسين. ويقوم مذهبه يف �مل�رسح على فكرة �أن �مل�ساهد هو �لعن�رس �لأهم يف تكوين �لعمل �مل�رسحي، فمن �أجله 

تكتب �مل�رسحية، حتى تثري لديه �لتاأمل و�لتفكري يف �لو�قع، و�تخاذ موقف ور�أي من �لق�سية �ملتناولة يف �لعمل �مل�رسحي. ومن �أهم �أ�ساليبه يف كتابة �مل�رسحية:
1. هدم �جلد�ر �لر�بع: ويق�سد به جعل �مل�ساهد م�ساركًا يف �لعمل �مل�رسحي، و�عتباره �لعن�رس �لأهم يف كتابة �مل�رسحية. و�جلد�ر �لر�بع معناه �أن خ�سبة �مل�رسح �لتي يقف عليها �ملمثلون، 

ويقومون باأدو�رهم، هي ت�سبه غرفة من ثالثة جدر�ن، و�جلد�ر �لر�بع هو جد�ر وهمي وهو �لذي يقابل �جلمهور.
2. �لتغريب: ويق�سد به تغريب �لأحد�ث �ليومية �لعادية، �أي جعلها غريبة ومثرية للده�سة، وباعثة على �لتاأمل و�لتفكري. ففكرة �لتغريب جاءت لإحد�ث �أثر �لغربة يف نف�س �مل�ساهد مع 
�إدر�كه ملا ي�ساهده. فال�سورة �ملغربة هي تلك �لتي جتعلنا ندرك �ملو�سوع ويف �لوقت نف�سه ت�سعرنا باأنه “غريب” عنا. فالفكرة �إذن هي �نتز�ع �ملتفرج من �ل�سعور باأن �ملمثل هو فعاًل 

�ل�سخ�س �لذي ميثله.
3. �ملزج بني �لوعظ و�لت�سلية، �أو بني �لتحري�س �ل�سيا�سي وبني �ل�سخرية �لكوميدية.

4. ��ستخد�م م�ساهد متفرقة: فبع�س م�رسحياته تتكون من م�ساهد متفرقة، تقع �أحد�ثها يف �أزمنة خمتلفة، ول يربط بينها غري �خليط �لعام للم�رسحية؛ كما يف م�رسحية “�خلوف و�لبوؤ�س يف 
�لر�يخ �لثالث” 1938، فقد كتبها يف م�ساهد متفرقة ت�سب كلها يف و�سف �لو�سع �لعام لأملانيا يف عهد هتلر، وما فيه من �لقمع و�لطغيان و�ل�سود�وية �لتي تنبئ بحدوث كارثة ما.

5. ��ستخد�م �أغنيات بني �مل�ساهد، وذلك كنوع من �ملزج بني �لتحري�س و�لت�سلية.


