دعم النشاط املرسحي داخل مستشفيات الصحة النفسية
كتابة :ندى ثابت و هبة رفعت
ترجمة  :احمد عطيه
مراجعة :سارة نور و عبدالله ضيف
تصميم :ليو سيمز
إصدار :رشكة نون لإلبداع

ن"نون لإلبداع" هي رشكة مرصية ذات مسؤولية محدودة .تعمل نون عىل إستخدام فنون األداء كوسيلة للتنمية،
التعليم ،رفع الوعي والتعبري عن الذات .تعمل نون عىل إستخدام فنون األداء لخلق مساحة آمنة للتحاور يف مختلف
املوضوعات ،وما بني مختلف الرشائح العمرية واإلجتامعية .منذ تأسيسها يف  ،٢٠١١عملت نون عىل تقديم مجموعة
من العروض األدائية ،سواء عرب ورش عمل أو من خالل جوالت العروض التي متت بشكل موسع عىل املستوى املحيل
واإلقليمي والدويل؛ ويف هذا اإلطار فقد طورت نون رشاكات متعددة مع املنظامت الحكومية وغري الحكومية املحلية
والدولية ،الشبكات، ،املدارس ،الجامعات ،مراكز الشباب ،واملؤسسات الثقافية والرياضية .عملت نون مع األطفال
والنشء والشباب والبالغني ،وتناولت عروضها األدائية مجموعة متنوعة من املوضوعات ،والتي شملت الدمج ،أطفال
الشوارع ،األحالم ،املشاركة املدنية للشباب ،البيئة ،التحرش الجنيس ،األبوة واألمومة ،العنرصية ،االنتامء ،الهجرة،
ختان اإلناث وصورة املرأة يف اإلعالم والقانون يف مرص .كام وتعمل نون عىل ربط وتعزيز العاملني بالفنون األدائية
من خالل عقد اللقاءات وورش العمل وتبادل املهارات والربامج التدريبية واملوارد.
لالستعالمinfo@nooneterprise.org :
بالتعاون مع صندوق كامينو
بعض الحقوق محفوظة لرشكة نون لالبداع
هذا املصنف منشور برخصة املشاع اإلبداعي النسبة – املشاركة باملثل – االصدارة 4.0
شكر خاص لكل من آمن بهذا املرشوع ودعم تنفيذه.
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إن ما تتناوله هذه الوثيقة هو عرض بسيط للطريقة التي ميكن من خاللها للدراما واألنشطة املرسحية أن
تساهم يف التحسن الشامل للمصابني بأمراض نفسية .والتجارب املذكورة يف هذه الوثيقة هي نتاج مرشوع
نفذته رشكة نون لإلبداع يف مؤسستني عامتني للصحة النفسية وهام :مستشفى العباسية لألمراض النفسية،
ومستشفى حلوان لألمراض النفسية
وقد قام هذا املرشوع بالتعاون مع صندوق كامينو يف محاولة لدحض لوصم املتعلق بأمراض الصحة
النفسية  .وهو صندوق يدعم املنظامت التي تعمل عىل تحسني الصحة والسالمة النفسية
بني املجتمعات املهمشة ،وكذلك من يطبقون مناه ًجا إبداعية وغري تقليدية يف ذلك الصدد.

الغرض من املرشوع

امللحقات
منوزج  :١مخطط لجلسة مبستشفي حلوان
منوزج  :٢مخطط لجلسة مبستشفي العباسية اطفال
نص مرسحية العرائس “ أرنوب“
منوزج  :٣مخطط لجلسة مبستشفي العباسية لالمهات و الراعيات

لطاملا استُخدمت الدراما يف العديد من عمليات الشفاء ،ونحن نرى عرب التاريخ الدور الذي لعبه حيك
القصص والطقوس الدرامية ملساعدة املجتمعات عىل التعبري عن األمراض والتعايف منها .فعىل سبيل املثال،
يُستخدم حيك القصص كأداة لرتابط املجتمع ومتاسكه ،وهذا بدوره يدعم التعبري الصحي عن الذات
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بدأ االهتامم باملرشوع عندما قام د .أحمد سواحل ــ والذي كان حينئذ رئيس قسم “إعادة التأهيل و
العالج بالعمل” ــ بعرض فكرة عىل رشكة نون لإلبداع وهي إنشاء عرض مرسحي يضم بعضً ا من املرىض
النزالء باملستشفيات .هناك هدفان لهذه الورش ،األول هو املساهمة يف التنمية الشخصية لألفراد (املهارات
االجتامعية والتفاعالت اليومية) ،والثاين هو التعامل مع الوصم وخلق املزيد من القبول االجتامعي.
ويف نفس الوقت ،عرضت الطبيبة مبستشفى العباسية د .شيامء مسلم عىل “نون” مرشو ًعا مشاب ًها ،لكنهم
طلبوا أن تقام الورش مع املرىض األطفال غري النزالء باملستشفى واملرتددين عىل عيادة األطفال الخارجية.
وكان املرشوع املقرتح هو إقامة ورشتني ،إحداهام مع األطفال املرتددين عىل املستشفى للعالج الجسدي
والنفيس إلعاقات جسدية وعقلية .وقد ركزت ورش األطفال عىل التعبري العاطفي ،وخلق مساحة آمنة لهم
يك يعربوا عن أنفسهم بوجه عام.
أما الورشة الثانية فقد كانت مخصصة ألمهات هؤالء األطفال والقامئات عىل رعايتهم .فقد كانت
املستشفى مدركة الحتياج النساء للدعم ،لكنها مل تكن تسطيع تقدميه لهم ،ولذا كانت هذه الورش مبثابة
نشاط عالجي لهن والذي خلق مساحة آمنة للقامئات عىل الرعاية يك يتشاركن ويعربن ويتواصلن.

٢

٣

منهج املرشوع
متكن األطباء من كلتا املستشفتيني من الحصول عىل املوافقات والتصاريح الرضورية إلرشاك املستشفى
واملرىض يف املرشوع .وبوجه عام ،مل تكن هناك مشكلة تذكر يف استخراج هذه التصاريح.
كان صندوق كامينو قد عرض التعاون مع رشكة نون لإلبداع قبل ذلك ،وكانت املشاريع مع املستشفى
متثل منوذ ًجا مثاليًا عىل نوعية العمل الذي يدعمه الصندوق .فتم تقديم طلب دعم إىل الصندوق ومتت
املوافقة عليه ،وجرى البدء يف املرشوع.
تضمنت مرحلة اإلعداد القيام بزيارات إىل املستشفى الستطالع املكان ،واالستقرار عىل االستعدادات
اللوجستية النهائية ،وكذلك املواضيع واألهداف املحددة لكل مجموعة .وقد اختارت الرشكة أال تشارك
يف عملية اختيار املشاركني ،وكل ما حددته هو أقىص عدد للمشاركني يف الورشة الواحدة .فقامت كل
مستشفى بالتواصل مع املرىض واختاروا املجموعات .بالنسبة لألطفال ،اختارت املستشفى حاالت صعبة
للغاية ،بحاجة إىل تدخالت إضافية للمساعدة يف عالجها .أما بالنسبة ملجموعة النساء ،وقع اإلختيار فقط
عىل مقدمات الرعاية املحبطات الاليئ يحتجن إىل عالج ويردن تجربة يشء جديد .يف حلوان ،كان النشاط
متا ًحا للمرىض املحجوزة تحت مادة  ١٠من القانون ،وهم املريض الذين ال ميثلون خطر عيل أنفسهم أو
األخرين برشط أن يكونوا قادرين عىل اإللتزام .كانت الحاالت معتدلة الشدة يف املرض العقيل ويف احتياج
ملثل هذا النشاط و الذي فيه تفاعل اجتامعي .بدأت الورش بالفعل يف فرباير  ،2017وكانت كل مجموعة
تعقد جلسة واحدة أسبوعيًا.
ومن حيث األساس ،كانت املناهج املستخدمة مع كل مجموعة قامئة عىل قدرات املجموعة واهتامماتها.
وقد تم إعداد كل جلسة بحيث تستوعب احتياجات املجموعة ،مع الوضع يف االعتبار األنشطة التي
تساعدهم يف التعامل مع أمراضهم أو مشاكلهم املحددة .يف حالة مجموعة مستشفى حلوان ،كانوا بحاجة
إىل تحفزيهم جسديًا أوالً ،ولذا كانت الحركة والرقص يُستخدمان بشكل متكرر يف الجلسات .وقد حظيت
مجموعة األطفال مبزيج من الحركة وحيك القصص ألن األطفال استطاعوا املشاركة يف أنشطة متعددة .أما
مجموعة النساء فاحتاجت مساحة أكرب للتشارك والتواصل اللفظي ،ولذا كانت أنشطة حيك القصص هي
محل الرتكيز.
برجاء تفقد امللحقات  1و 2و 4لالطالع عىل مناذج لكل جلسة من هذه الجلسات.

مجموعة حلوان
كان هيكل الجلسات مبستشفي حلوان ثابت إلتاحة فرصة للمشاركني عيل التعود و التطور .وكان معظم
املشاركني مرىض منذ أعوام ،إن مل يكن عقود .كانت القدرة الجسدية عىل التحمل لدى املرىض ضعيفة
للغاية ،حيث كانوا ال يستطيعون الوقوف ملدة خمس دقائق يف كل مرة دون أن يتعبوا .ولفرتة طويلة
كانت الجلسات تركز فقط عىل إحامء الجسد ومتارين للوعي بالجسد .لكن عندما أصبحت الحركات
٤

ومتارين اإلحامء أكرث سهولة عىل املشاركني وأكرث تعقيدًا ،بدأت تتكشف شخصياتهم ،وبدأ املرىض يظهرون
الكثري من سامتهم الشخصية.
كان املرىض بحاجة إىل الوصول إىل مستوى من اإلرتياح مع أجسادهم أوالً ،السيام وأن بعضهم يعاين من
مشكالت يف ترابط الكالم .ولهذا كان تركيز التامرين التي تم اختيارها منص ًبا عىل الحركة واإليقاع وإنشاء
صور أو متاثيل ،وكل ذلك يهدف الوصول إىل مرحلة يشعر فيها املشاركون بارتياح جسدي ،وال يكون فيها
الكالم رضوريًا.
وعندما زاد الرتابط بني أفراد املجموعة ،بدأت املرحلة الثانية من العمل والتي فيها يقع االختيار عىل قصة
أو موضوع معني من أجل العرض النهايئ .وقرر أفراد املجموعة أن يحكوا قصصهم الشخصية ليظهروا
واقعوا حياتهم ،مبا يف ذلك أمراضهم وأعراضها ومعانتهم معها.
وقدمت املجموعة العرض بنجاح يف ديسمرب  2017أمام جمهور يضم مرىض آخرون وممرضات وأطباء
وطالب وطاقم العمل باملستشفى .وكان العرض عبارة عن سلسلة من القصص الشخصية يحكيها كل
مريض .وكانت ردود األفعال عقب العرض مدهشة للغاية ،فالكثري من الحارضين مل
يكونوا يتوقعون أن املرىض قادرين عىل تقديم أي عرض من األساس .وقد الحظ
األخصائيون االجتامعيون أن املرىض “بقوا حاسني بنفسهم و ان هام مميزين
عن باقي القسم  ،الناس مهتمه بيهم و هام بيعرضوا عيل املرسح“

مجموعة العباسية :األطفال

مجموعة العباسية :النساء

بالنسبة ملجموعة األطفال ،تقرر أن يكون الرتكيز منصبًا عىل استكشاف
عواطفهم .وتضمنت الجلسات مزي ًجا من التامرين التي تشتمل عىل حركة
وتعبريات لفظية .ونظ ًرا ألن املجموعة تضم نطاقًا متنو ًعا من اإلعاقات وأمراض
الصحة النفسية ،فقد كانت هناك تحديات يف الجلسات ،السيام يف كيفية مشاركة
الجميع بنفس القدر.

تم تقديم الورش إىل النساء كنشاط يشاركن فيه أثناء انتظارهن انتهاء جلسات أطفالهن .وقد بدا واض ًحا
من البداية أن النساء يف املجموعة يف حاجة رضورية ألن يتحدثن وأن يُسمعن .ويف البداية كان يُخصص
معظم وقت الجلسة ليتحدثن ويتشاركن قصصهن .ومبجرد أن توطدت روابط الثقة بينهن ،كان من
الصعب إرشاكهن يف متارين أخرى غري التحدث وتشارك القصص .لكن املدرب كان مدركًا بأن الجلسة يجب
أال تتحول إىل محادثات عالجية بدالً من املرسح ،وكان باستمرار يدير دفة الجلسة بعيدًا عن تبادل
األحاديث طوال الجلسة.

ويف إطار عملية الوعي واالستكشاف العاطفي ،يُطلب من األطفال التفكري فيام تعنيه العواطف لهم
واألنواع املختلفة من العواطف التي يشعرون بها ،أو يُطلب منهم تقديم صورة مرئية للعواطف من خالل
استكشاف فكرتهم عام تبدو عليه العواطف.
ومن أجل تحفيز وعيهم بأجسادهم وإثارة حامسهم ،تتم اإلستعانة بتامرين تتضمن حركات وسلوكيات
الحيوانات .وشارك األطفال يف متارين حركة متنوعة تحتوي عىل إيقاعات وأصوات مختلفة .كل التامرين
تم تقدميها إىل األطفال يف شكل ألعاب استمتع بها األطفال كث ًريا.
العمل مع األطفال قد ينطوي عىل تحديات متعلقة بالتعامل مع مستويات الطاقة لديهم .ولهذا يتم
استخدام متارين أو ألعاب مختلفة من أجل تهدئة أو ضبط مستويات الطاقة املتقلبة .وغال ًبا ما تُ ارس
متارين تتطلب حركة قوية ،أو رمبا متارين تركز عىل الوعي بتنفسهم ،وهي تشبه كث ًريا أساليب التأمل.
بعد ذلك بدأ األطفال العمل عىل تطوير قصة من أجل العرض .وعرب سلسلة من متارين حيك القصص،
ابتكر األطفال قصة أطلقوا عليها أسم “أرنوب” .القصة يف األساس تحيك عنهم وعن التجارب املتعددة
التي مروا بها ،لكنها تقع يف مملكة الحيوانات .العرض تضمن دمى صنعها األطفال بأنفسهم .وقدموا
مرسحيتهم مرتني أمام أطفال آخرين وآباء وأطباء وممرضات يف املستشفى يف ديسمرب .2017

وعىل غرار املجموعات االخرى ،كانت مجموعة النساء تشارك يف أنشطة متعددة تشمل الحركة وحيك
القصص .وقررت املجموعة أن يكون الرتكيز منصبًا عىل حيك قصصهن ومعانتهن الشخصية ،حيث أردن أن
يطلعن املجتمع عليها ،وقد أدركن أنهن ليسوا مبفردهن يف هذه املعاناة ،بل هناك من يشاركهن تجارب
مامثلة .هناك رسالة بعثتها إحدى النساء تعرب فيها عن تأثري الجلسات بوضوح ،حيث قالت “اليوم مارسنا
ثالث ألعاب مرهقة للغاية ،لكنها حمستني .لقد استمتعنا وضحكنا واستطعنا الهروب من هذا الشعور
باإلختناق“.
تم تسجيل قصصهن وتحريرها ،ثم أعيدت إليهن ليفحصوها .بعض النساء تفحصن قصصهن ،وبعضهن
أراد شخص آخر أن يفحصها بدالً منهن.
ومن خالل هذه التجربة ،بدأت النساء يف اإلحساس بثقة أكرب ،واكتسنب مزيدًا من االستقاللية .واستطاعت
بعضهن العثور عىل وظيفة ،وتزوجت أخريات مرة أخرى .ونظ ًرا للتغريات يف حياتهن الشخصية والظروف
غري املتوقعة ،كان من الصعب عليهن االلتزام بتقديم العرض .فعىل سبيل املثال ،إحدى النساء قامت
بعملية جراحية يف ساقها خالل الربنامج ،وعربت للمجموعة عن أسفها عن عدم متكنها من االستمرار “ ،انا
واللهي مهتمة بس لألسف انا الجراحة اليل عملها يف رجيل مخلياين مش قدرة اجي .انتوا وحشني اوي و
نفيس اكمل معاكم لالخر  ،مهتمة بس ظروف قهريه“.
لكن مع ذلك ال تزال لديهم الرغبة يف عرض قصصهن ،ولذا تم اتخاذ قرار باالستعانة مبمثالت محرتفات.
وهكذا تحولت قصصهن من مونولجات طويلة إىل مشاهد ضمن عرض يسمى “تاء ساكنة“.
عرض “تاء ساكنة” يأخذ الجمهور يف رحلة عن األمومة يتخللها االكتئاب والصحة النفسية واالنوثةُ .عرضت
قصص هؤالء النساء الشجعان ألول مرة باملجلس الثقايف الربيطاين يف ديسمرب  .2017ثم ُعرضت بعد ذلك
يف أماكن ومهرجانات أخرى مثل مهرجان وسط البلد للفنون املعارصة (القاهرة) ،ومهرجان الزم مرسح
(إسكندرية) ،ومهرجان ومان يب ثا يس للفنون (الجونة ،الغردقة) ،ومن املقرر حاليًا عرضه بلبنان يف
سبتمرب.٢٠١٩
كانت املدربة تفضل لو أن النساء أنفسهن هن من قمن بالعرض ،لكن كان واض ًحا من ردود الفعل أنهن
ارتبطن بالعرض ارتباطًا شديدًا .فقد متاهني مع قصصهن وقصص النساء األخرى عندما حرضوا العروض.
٧

قصص نجاح و تأثري
يف البداية ،كان املرىض املشاركون ال يفهمون بشكل حقيقي العملية التي ميرون بها ،ومل يكونوا مدركني
للتأثري الذي سيقع عليهم من هذه العملية .غري أن تأثري ورش العمل كان واض ًحا خالل الجلسات ،وأيضً ا
بعد تقديم العروض النهائية .واستطاع األطباء رؤية التطور ،لكن األهم من ذلك أن مشاعر وترصفات
املرىض قد تغريت.

دعم املهارات الشخصية وخلق ترابط اجتامعي
يف مجموعة حلوان ،بدأ املشاركون يظهرون تقد ًما يف مهاراتهم االجتامعية .وصاروا أكرث تحفي ًزا والتزا ًما
بالجلسات وبدأوا يف املواظبة عىل الحضور يف املوعد .وبدأ وعيهم باأليام والشهور يتشكل ،ومل يكن هذا
مقصودًا يف البداية .وأصبحوا يالحظوا إذا تم إلغاء جلسة ،ويستفرسون يف الجالسة التالية عن سبب
إلغائها .وقد سجل اإلخصائيون االجتامعيون العاملني مع املرىض هذه التطورات.
وهكذا انتقلوا من حياة متبلدة للغاية إىل حياة متدهم بالنشاط والوعي بالبيئة املحيطة .يف البداية ،كانت
هناك تحفظات بشأن اختالط الرجال والنساء .هناك قاعدة عامة تقيض بعدم اختالط الرجال والنساء ،لكن
ُسمح باالختالط يف هذا النشاط بالتحديد .بدأ املشاركون يف معرفة أسامء وقصص بعضهم البعض ،فأخذوا
يسألون بعضهم البعض وتكونت بينهم روابط اجتامعية.
وقد الحظ األخصائيون االجتامعيون العديد من التغريات يف السلوكيات ،حيث قال أحدهم “الحالت ما
كنوش عوزين يخرجو من األقسام يف االول  ،و دلوقتي برنوح نلقيهم جاهزين و قعدين مستنينا.
يف مريض مكنوش بيتكلموا خالص بقوا يغنوا و يشتكوا و ميثلوا – بقي يف تغري و تعاون بنهم“

إحدى هؤالء النساء حرضت العرض وقالت:

كام أدىل األخصائيون مبالحظة أخرى متعلقة بالتغريات يف السلوكيات ،إذ قالوا إنهم شعروا “ ان يف اختالف
كيل من ساعت ما االستاذة ندى جت :يف تغري يف عالقات املريض مع بعض  ...يف تعاون ما بنهم – السلوك
– يف  ٢مريص تآخر عقيل بداء املستواي الذهني بتعهم يتحرك معانا – بقي يف نشاط – النشاط الحريك
بيفرق معاهم جدا.

ن“انا رحت املرسحية امبارح :كانت جميلة و يا ريت كلكم تروحوا .يف  ٣بنات بيمثلوا و بيعرفوا اية هو
االكتائب و ظروفة و حالته“.

بدأت الصداقة تتشكل ،وبدأ املشاركون يف االعتناء ببعضهم البعض .فإذا مل يحرض أحدهم ،كان القلق
ينتاب املجموعة ،ويسألون عن سبب غيابه .ومن يحرضون كانوا يأخذون أطعمة خفيفة لزمالئهم الذين
غابوا عن الجلسات .كام كانوا يعرفون إذا كان غياب زميلهم بسبب موعده مع طبيب أو بسبب مروره
بأزمة ما.

ن“مبسوطة جد...املرسحية جميلة جدا جدا بتتكلم عن قصصنا كلنا صح مفيش فيها أي حاجة غلط –
هي دخلت القصص بتاعتنا يف بعض عشان الناس ما تعرفش مني مني و متصعبش عليها حد اكرت من
التاين.كان معني املرسحية حلو“.

مل يبدأ أي من هذا االهتامم واالعتناء إال بعد إقامة الورش ،ولذا ميكن القول بأن هذه الورش قد عززت
الروابط االجتامعية بني املرىض ،ودفعتهم إىل االنخراط اجتامع ًيا.

وعبت أخرى عن إحساسها أثناء العرض وشاركت األخريات قولهن
ّ

بل وأراد بعضهن الحضور أكرث من مرة ،وسألن عن متى سيتم تقديم العرض مرة أخرى.
٨

وقد عربت النساء يف مستشفى العباسية عن امتنانهن للمشاركة يف الورش؛ حيث تحولن من غريبات
ينتظرن أطفالهن يف نفس املكان إىل مجموعة دعم قوية .وكانت هناك الكثري من النساء التي تعتقد كل
٩

واحدة منهن أنها وحيدة وأنها متر مبعاناة ال متر بها غريها ،لكن ورش العمل غريت هذا املفهوم الخاطئ
لديهن ،حيث أدركن أن أولياء األمور اآلخرين ميرون بنفس املعاناة ،بل إن قصص بعضهن كانت متطابقة.
وقد استمر دعمهن لبعضهن بعد انتهاء الورش؛ حيث ال يزلن يتواصلن من أجل التشاور وتشجيع بعضهن.
وكن حريصات للغاية عىل حضور الجلسات ،وكان تفويتها يزعجهن .فقد قامت إحدى النساء التي فوتت
إحدى الجلسات بسبب وظيفة جديدة بالتعبري عن انزعاجها لذلك قائلة “فعال عدم مروحنا املستشفى
يوم السبت خنقني– انا مضغوطة يف الشغل بس نفيس اجي و احكلكم بعمل اية كل يوم و ان انا فرحانة
يف الشغل الجديد” .وتحدث بعضهن أيضً ا عن أن كونهن جز ًءا من املجموعة قد أثر عليهن .وقالت أخرى
“انا وحدة من الناس قولت الحمد الله بالجروب بتعنا – بجد بحب الجروب ...عمل شغل معايا كتري جدا
و الحياة بقت جميلة جدا -اتغري مني حجات كتري .كنت تحت الصفر و دلوقي فوق ال.“١٠٠
كان االعتزاز بالنفس لدى إحدى األطفال منخفض للغاية ،لكن بعد قيامها بالعروض والنشاط املمرسحي
ارتفع اعتزازها بنفسها حسبام الحظت الطبيبة املعالجة لها.

مغادرة املرىض النزالء للمستشفى
لقد لوحظ تحسن حالة العديد من املشاركني يف الورش تحس ًنا هائالً لدرجة أنهم غادروا املستشفى الحقًا.
وميكن القول بأن مشاركتهم يف هذه الورش كان أحد األنشطة التي ساعدتهم يف الخروج من املستشفى.
وعىل حد قول إحدى املمرضني ،فقد أتاح نشاط املرسح للمرىض املشاركني أن يعربوا عن أنفسهم بحرية
األمر الذي كان يزيد من سعادتهم ويحسن حالتهم املزاجية العامة يف يوم النشاط وداخل أجنحتهم.

خلق تجارب جديدة وممتعة
لقد أتاحت الورش للمرىض أن يحظوا بتجارب جديدة أسعدتهم .عىل سبيل املثالُ ،سمح ملجموعة حلوان
بارتداء مالبس جديدة يف العرض ،ووضعت النساء مكياج مبساعدة متطوع من املستشفى .كل املرىض
جاءوا من خلفيات متواضعة ،وال يستطيعون تحمل كلفة رشاء مالبس جديدة أو مكياج ،ولذا كانت
معظم مقتنياتهم عبارة عن تربعات .وقد ساهم حصولهم عىل مالبس جديدة وعىل هذه املعاملة املميزة
يف تحسن حالتهم الذهنية والعامة.

إلهام القامئني عىل الرعاية
نتائج الورشة شجعت العديد من األطباء واألخصائيني وفريق التمريض عىل إدراج األساليب املرسحية
والدرامية يف عملهم .وقد أرادت بعض طالبات التمريض تقديم بعض املشاهد عن املرىض املصابني
باالكتئاب الهويس ،فلجأوا إىل املدربة ملساعدتهم يف ذلك.
وباملثل  ،كام الحظت الدكتورة رانيم  ،شعرت مجموعة األطفال يف عباسية بالفخر وامللكية بعد صنع
الدمى الخاصة بهم  ،واختيار املواد واأللوان والتصميم.

١٠

التحديات
صناعة العرض
بالنسبة للمرىض النزالء مبستشفى حلوان ،كان التحدي (لكنه يف الواقع نجاح أيضً ا) هو أنه مبجرد أن
يبدأ الكثريون منهم يف التحدث والتعبري عن أنفسهم ،تتحسن حالتهم ،وهوما يؤدي إىل خروجهم من
املستشفى .من الواضح أن هذا انجاز كبري بالنسبة للمرىض ال ميكن التقليل من أهميته ،لكن بالنسبة
لصناعة العرض ،كان هذا يعني أن القصص ستتغري وذلك أدى ايل حزف القصص األعمق واألكرث متاسك.
كانت احد األهداف هي رفع الوعي مبشكالت الصحة النفسية وتخفيف حدة الوصم اجتامعيًا .لكن خروج
العديد من املرىض من املستشفى وعدم قدرتهم عىل االلتزام بالحضور بعد خروجهم ،أسفر عن بعض
الصعوبات .ولهذا مل يتم تقديم العرض كامالً

تكرار العرض
كان من املفرتض يف البداية أن يقوم عرض مستشفى حلوان بجولة يف أماكن متعددة ملكافحة الوصم
املتعلق مبشكالت الصحة النفسية .وكان من املقرر إقامته يف مدارس وجامعات حلوان باعتبارها أنسب
األماكن لذلك .لكن مع األسف ألغت املستشفى الجولة نظ ًرا لتغري طاقم العمل وخروج العديد من املرىض
املشاركني من املستشفى .لكن عىل الصعيد اإليجايب ،فإن طاقم العمل الذين شاركوا اليزالون يقيمون هذه
األنشطة ،ويعتزمون إنشاء مرسحيات جديدة.

التوقيت وااللتزامات
بالنسبة ملجموعة األطفال ،كان التحدي الذي يعيق سري العمل هو العام الدرايس ،فكانت اإلجازات
واالختبارات تؤثر عىل حضور األطفال .وحاليًا مل يعد معظم األطفال يزورون املستشفى ،وبعضهم انتقل
من عيادة األطفال إىل عيادة املراهقني.

ماذا بعد؟
املزيد من الخطوات واألفكار حول كيفية تنمية املرشوع
أثناء انعقاد الورش يف مستشفى حلوان ،كانت هناك محاولة إلرشاك بعض املرىض من قسم اإلدمان ممن
هم يف سن الشباب واملراهقة .لكن هؤالء املرىض عادة ما يقضون فرتات قصرية باملستشفى ،ومل يستمتعوا
كث ًريا بالورشة ألنهم متقدمني ذهنياً عن الباقني ،ومل يلتزموا بالربنامج .ومع ذلك كان هناك اهتامم من
جانب املستشفى إلنشاء نشاط خاص لجناح اإلدمان والشباب.
وعىل الرغم من عدم نجاح املحاولة ،لكن هذا ال يعني التخيل عن فكرة إقامة ورشة مخصصة لهذه
املجموعة .وترحب كل من املستشفى ورشكة نون بإقامة مرشوع مشابه مع هذه املجموعة يف املستقبل.
١٢

يوجد بلوائح املستشفيات العامة للصحة النفسية بند عن استخدام الدراما واملرسح لتأهيل املرىض .بل إن
بعض املؤسسات لديها فرق مرسحية مثل مستشفى العباسية .غري أن األمر يعتمد عىل اهتامم ومهارات
األطباء أو طاقم العمل ألنه ال ت ُخصص ميزانية لألنشطة املرسحية ،وإن خُصص لها متويل فهو قليل للغاية.
وباإلضافة إىل تقديم بعض التجارب الدرامية واملرسحية للمرىض ،فمن املهم بنفس القدر أن يعمل األطباء
مع التمريض عىل طرق إلدراج أساليب فنية يف عالجهم للمرىض .وعليه فمن املمكن إنشاء وتقديم تدريب
منهجي لألطباء واملمرضات وطاقم العمل ومقدمي الرعاية.
وهكذا فإن تدريب املهتمني من طاقم العمل وحصولهم عىل مجموعة من األدوات هو أمر يساعد
املستشفى يف استغالل عنرص الدراما يف إطار العمل باملستشفى .كام أن إمداد املهتمني من الفنانني
بأدوات وتدريب للعمل داخل بيئة املستشفى قد يشجع عىل إقامة املزيد من األنشطة املرسحية داخل
املؤسسات العامة للصحة النفسية ،لكن يجب السعي إليجاد نظام لسد التكاليف.

ملحق ا

ملحق ٣

مخطط عام للجلسة املرسح مبستشفى حلوان

نص مرسحية “ارنوب“

املدة :ساعة – ساعتني

الراوي :كان يا مكان يف عامل الحياوان .كان يف ارنب ضخم جدا .كان طول الوقت بيدبدب و يزعق .و
بيعمل دوشة و مقالب يف جريانه الحيوانات .و يف يوم من االيام ،و هو بيعمل دوشة ،الجريان ابتدوا
يشتكوا.

اإلحامء – اتباع حركات القائد الجسدية.
ما شعورنا اآلن؟ مع استخدام الصوت والحركة.
التامثيل
بدء التامثيل يف الرقص
الغناء م ًعا
شك ًرا للجميع
هتاف جامعي ختامي

ملحق 2
مخطط عام للجلسة املرسح الألطفال
املدة :ساعة
إحامء الجسم
ما شعورنا اآلن؟ باستخدام الصوت والحركة
التحدث عن كيف أنه ميكن ألجزاء مختلفة من الجسم أن تشعر بأشياء مختلفة.
جري ،قفز ،جلوس ،ميش
ارتباط األجزاء املختلفة للجسم بعواطف مختلفة (األمل ،واإلثارة ،والحزن ،والغضب ،واألمل ،والخوف
والبهجة ،والسعادة(.
التعبري بأجسادهم عن هذه العواطف املختلفة من خالل الحركة وامليش يف املكان.
التحدث عمن تنتابهم مشاعر متشابهة.
تناغم املجموعة
غناء أغنية
هتاف جامعي ختامي
١٤

الجريان :بس يا ارنوب،
اسكت يا ارنوب،
كفاية يا ارنوب،
صدعتنا يا ارنوب.
فارنوب زعل ،و دخل قعد يف الغابة لوحده ،تحت شجرة كبرية
الشجرة :مالك يا ارنوب ،قاعد لوحدك ليه؟
أرنوب :عشان معنديش اصحاب
الشجرة :ليه معندكش اصحاب ؟
أرنوب :عشان انا زهقت ،وكل متصاحب عىل حد ،ارضبه و يزعل
الشجرة :طيب انا جتيل فكرة
الشجرة بتوشوش أرنوب ،و ارنوب يقولها
ارنوب :مايش
الراوي :اتفقوا عيل خطة ،جاهزين تشوفوها؟؟
الشجرة :الحق يا أرنوب يف شجرة وقعت عيل الطريق ،ويف بطة و عيالها مزنوقني .تقدر تساعدهم
الراوي :وافتكر أرنوب أن هو قوي و يقدر يشيل الشجرة ،فجري أرنوب...و شال الشجرة
ماما بطة :شكرا ً يا أرنوب شكرا ً
البطة الصغيزة جريت و ادت أرنوب بوسة
الراوي :و دي كانت أول مرة حد يقول ألرنوب شكرا ً
ورجع أرنوب للشجرة و قالها
ارنوب :شوفتي ايل حصل ،البطة الصغرية ادتني بوسة و قالتيل شكرا ً
.شجرة :شوفت بقى انك ممكن تستعمل قوتك ىف حاجة غري الرضب
وفرح ارنوب .وبعد شوية وقت...
الشجرة :الحق يا أرنوب العصافري قالويل يف حجرة كبرية عيل الهضبة اليل هناك هتتضحرج و تقع عيل
بيت االسد ،الحق
الراوي :ف راح ارنوب عيل بيت اسد و خبط عيل الباب
األسد :ميييييينننن ؟؟؟؟؟
األسد :انا ارنوب
األسد :اميش أنت أرنوب اليل بتعمل مقالب يف الناس
١٥

أرنوب :اللحق يا أسد مفيش وقت يف طوبة هتنزل عليك
األسد :انا مش هصدقك… اميش
أرنوب :طيب بص من الشباك
األسد :ايه ده صح يف طوبة هتقع عليا
الراوي :وراح أرنوب يشيل الطوبة
األسد :شكرا ً ،انك انقذت بيتي ،و عشان أشكرك ايه رايك تتغذي معانا
الراوي :ودخل أرنوب بيت األسد ،و وقعدوا مع بعض يف البيت
وأكلوا
و رشبوا
األسد :واحد رضب تليفون صعب عليه
وقالوا نكت
و ضحكوا مع بعض
لحد ما فجأة اكتشفوا ان الوقت اتأخر
أرنوب :ايه ده الوقت اتأخر انا الزم إروح .شكرا ً يا أسد
وجري أرنوب للشجرة وقالها
أرنوب :شكرا ً يا شجرة انا بقي عندي اصحاب
الراوي :وتوتة توتة ،خلصت الحدوتة ،حلوة وال ملتوتة

ملحق 4
مخطط عام لورشة العمل املتعلقة بالنساء
املدة :ساعة
إحامء الجسم
دائرة تعارف
التحدث عن موضوع الطلب دون خجل.
استكشاف الفرق بني األمر والطلب.
مشاهد عن السؤال يف مقابل الطلب.
إمداد اآلخرين بفرصة للعطاء.
التامثيل
تبادل الحديث حول شعور الجميع حيال هذه املواضيع
الخامتة
١٦

