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ملخص
يعّرف هذا املقاُل القارئ مبجموعٍة من املصطلحات التي ُطبقت تاريخياً على مفهوم املماسفة، الذي كان، من وجهة نظر 
املؤلف، مكوناً رئيسياً يف عمل هيثكوت. لقد انبثقت هذه املصطلحات من مواقف فنية ونظرية، خصوصاً يف الرومانسية 
والعزلة/التغريب   ،)Ostranenie( غريباً  املألوف  وجعل   ،)Enstrangement( االغتراب  املصطلحات:  هذه  تضم  واحلداثة. 
)Verfremdung(، واغتراباً اجتماعياً )Entfremdung(، وخلق املسافة )Apostasiopoiesis(. أصبحت هذه املصطلحات يف 
األدبيات متشابكة وُمساًء فهمها، ما أدى إلى تطبيقات مؤسفة ومربكة. للمساعدة يف فهٍم أكثر وضوحاً للمماسفة يف عمل 
هيثكوت، سأقدم أوالً مسحاً تاريخياً لهذه املصطلحات، ثم أنتقل للنظر يف أفكار هيثكوت الشخصية حول املماسفة، وبشكٍل 
الشعري، خصوصاً  التحريف  أي   ،)Poetic Distortion( املصطلح  باقتراح  وأختم  )التشويه(،  والتحريف  االغتراب  خاصٍّ 

االغتراب والتحريف، كطريقٍة ُمالئمٍة لوصف مقاربة هيثكوت.

است�كشاف المماسفة في 
أعمال دورثي هيث�كوت: 
االغرتاب كتحريٍف شعرّي

ستيغ إيركسون
 ترجمة: يزن شروف

مقدمة:
قرب«  عن  »املماسفة  بي  اخلاصة  الدكتوراه  أُطروحة  يف 
مت   ،(Distancing at Close Rang Eriksson)  ,2009
استراتيجية  هي  ما  بقدر  شعريٍة  كأداٍة  املماسفة  طرح 
أداء  تقنية  هي  ما  بقدر  دراماتوجّي  وكُعرف  بيداغوجّية، 
املفهوم  ساعدني  لقد  جمالّي.  وتقليد  جمالية  ومقاربة 

له  العام  الفهم  يف  ينحصر  ال  -الذي  للمباعدة  األوسع 
كانفصال )detachment(- يف وصف ومناقشة أوجه الشبه 
شكلوفسكي  مثل:  عظماء،  وحداثيني  هيثكوت  عمل  بني 
)Shklovski( وبريخت )Brecht(، ورومانسيني مثل: شيلي 

.)Novalis( ونوفاليس )Shelly(
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يف  فرديٍة  فروٍق  -مع  الكّتاب  هؤالء  جميع  طبق  لقد 
املصطلحات واألُسلوب- مفهوم املماسفة يف »مشاريعهم« 
خالل  من  أعمالهم  يف  املماسفة  عن  عّبروا  األدبية. 
 )estrangement( االغتراب  مثل:  مصطلحاٍت  نحت 
 )Verfremdung(و )ًجعل املألوف غريبا( )ostranenie(و
ويصب  بريخت،  صاغه  مصطلح  وهو  )العزلة/التغريب، 
.)Eriksson, 2009: 24-25( )يف معنى املماسفة السابقة

ُطّبق يف عمل هيثكوت املصطلح )apostasiopoiesis(، أي 
إن هديف يف هذا   .)Hesten, 1994: 168( املسافة  خلق 
estrange- )املقال هو املساهمة يف فهم أكبر ملفهوم الغربة 

ment( كشكٍل من أشكال املماسفة، واملساعدة يف تفكيك 
إلقاء  التفاسير والترجمات املؤسفة للمصطلحات. وعبر 
التاريخّية  أصوله  بعض  واستكشاف  املفهوم  على  الضوء 
-وتنويعاته االصطالحية- أقوم مبحاولة ربطها بتطبيقات 
وجهة  أطرح  االستكشافات  هذه  أساس  وعلى  هيثكوت، 

نوفاليس )فريدريش فرايهير فون هاردنبرج( - (1772 - 1801) بيرسي بيس شيلي (1792 - 1822)

برتولت بريخت (1898 - 1956) فيكتور شكلوفسكي (1893 - 1984)

نظري بأّن أكثر الطرق مالءمًة لفهم مقاربة هيثكوت هي 
وصفها باعتبارها اغتراباً يوّلد التحريف الشعري.

استخدامات المماسفة وصنع الغرابة
املماسفة مفهوم يحتوي على ظالل معاٍن أكثر تعقيداً من 
Ver- التغريب  ومفهوم  احلماية،  املرجعيتني:  )نقطتيه 
fremdung( البرختي )الذي يعني جعل املألوف غريباً(. 
وأنا أعتبر ثالثًة على األقل من استعماالت املماسفة وثيقة 
الصلة بنظرية الدراما يف التعليم: املماسفة باعتبارها: )أ( 
مبدأً جمالياً يشكل عاماًل يف خلق نص أدبي، )ب( مسافًة 
وقائّية )حماية( عند األداء الدرامي ملوضوع حساس، )جـ( 
أداًة شعرية ميكنها خلق إمكانات فنية وبيداغوجية للتأثير 
والتعلم )Eriksson, 2011a: 65(. يبنّي بحثي أّن املماسفة، 
من خالل ميادين التطبيق الثالثة هذه، متثل أساساً يف 
الدراما التكونية، وتزّود معلم/ة الدراما ببُعٍد يدمج الفن 
مع التعليم، ويربط املسرح ببيداغوجية الدراما، وبهذا فإن 
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املماسفة تؤدي وظيفة الربط هذه.

من خالل دراساتي عن هيثكوت، تبنّي لي أن املماسفة هي 
يف   .)Eriksson, 2009( عملها  مجمل  يف  املركزّية  السمة 
مقاٍل لي يف مجلة »Eriksson 2011b( »Ride(، أُناقش من 
خالل منوذٍج )من عملها( كيف تستخدم هيثكوت مجموعًة 
رأيته  ما  خالل  من  وأعتقد،  االغتراب.  أدوات  من  واسعًة 
واستراتيجياته  االغتراب  أمناط  أن  َصنْعتها،  من  وخبرته 
إدراكي  إلى  توصلُت  وقد  عملها.  يف  وضوحاً  أكثر  وأدواته 
أّن جعل املألوف غريباً هو مبثابة فكرٍة أساسيٍة يف فلسفة 
فنونها  يف  أساسيٌة  أبعاٌد  فهي  وبهذا  التعليمية،  هيثكوت 
من خالل جعل  التكونية.  الدراما  وشاعريتها يف  التعليمية 
املألوف غير مألوف، واالغتراب، يتحقق التفكير عبر النظر 
إلى العادي بعيوٍن جديدة، ويبدو املألوف غريباً، وهذا مشابٌه 
عن  يتحدث  عندما  الشعرية   )Novalis( نوفاليس  لفلسفة 
احلاجة إلى رمنطقة العالم )جعله رومانسياً( من خالل الفن 
ومن أجل استعادة املعنى األصلي للعالم وخلق معنًى جديد:

أُعطي  ما  بقدر  رومانسياً.  العالم  جعل  »يجب 
معنًى أسمى ملا هو عادي، ومظهراً غامضاً ملا هو 
وما  مألوف،  هو  ملا  املألوف  غير  وجالالً  مبتذل، 
يشبه الالنهائي ملا هو نهائي، فإنني أجعله )العالم( 

.)Novalis, 1846, part 3: 236( »ًرومانسيا

يف نظري، تستخدم هيثكوت تستخدم طريقًة مشابهًة يف 
بالعمل  التفكير  جعل  إلى  احلاجة  تؤكد  عندما  التفكير 
الدرامي فاعاًل داخل التجربة. يف مقالٍة شعريٍة باألسلوب 
هذه  »عن  بعنوان   1978 عام  كتبتها   )Brecht( البرختي 
البذور التي تتحول« )of these seeds becoming( تعبر 

عن رؤيتها حول االغتراب:
»وهكذا، أسعى كمعلمٍة

لالستفادة من هذه اللحظات
التي نادراً ما تستيقظ

حني تكون األولوية للتجربة
وحني تتحرر اللغة لتمتلك قوة التعبير

بات ك يف السُّ وهكذا، بينما تغطُّ قوى الشَّ
يتمكن التأمل يف التجربة، القائم على احلدس

من أن ينطلق للفعل
وهذا يتيح لنا أن نشعر بالرهبة -السحر يف العادي

العرض الراقي للمبتذل
العنقاء وهي تنهض من رماد املألوف- واملُهَمل

وأن نعرف يف تلك اللحظة ويف هذا الوقت
أن هذا هو ما نفهمه ونستوعبه عنه«

)Heathcote, 1978: 15(

غنيٌّ عن القول أن تشابهاٍت كهذه تتضمن اختالفات أيضاً، 
وهي احلال بالطبع مع كل أنواع التماثالت التي أطرحها 
السياق.  هذا  يف  األُخرى  األدبية  واملراجع  هيثكوت  بني 
ولكن املقارنة بحد ذاتها ليست هي املسألة الرئيسية يف 
املماسفة، ليس  املهمة هي مفاهيم  املقال، فاملسألة  هذا 
كـ«انفصاٍل أو اغتراب«، بل مبعنى جعل املألوِف غريباً من 
أجل الرؤية من جديد -الذي أراه تعليمياً بشكٍل متأصل، 
ومنسجماً بشكٍل طبيعيٍّ مع نظرية هيثكوت وممارستها. 
آلية  املماسفة  بأن  مالحظتي  على  توافق  أنها  ويبدو 
تستخدمها بانتظام، حيث تقول: »أتفق متاماً مع القول إن 
املماسفة مهمة، إنها العامل الذي يقود إلى قيام املشاهد 
 Letter to( »مبشاهدة ذاته، ومن ثم يتم استدعاء الفنان

.)the author, 09.02. 2005

أوليفر فياال )Oliver Fiala( عن  1977، حتدث  العام  يف 
تقارب هيثكوت الفني مع بريخت )Fiala, 1977(، والحقاً 
ناقش ألستير موير )Alistair Muir( العناصر البرختية يف 
عمله )Muir, 1996(. أما النتيجة التي توصلت إليها فهي 
أن املماسفة كمظلة ملصطلحات، مثل )ostranenie( )جعل 
املألوف غريباً(، و)Verfremdung( )جعل املألوف غريباً(، 
و)apostasiopoiesis(، متثل خيطاً يتخلل عملها )هيثكوت(. 
بدءاً  املصطلحات،  هذه  مناقشة  ستتم  التالي  القسم  يف 
أول  ظهر  الذي   ،)apostasiopoiesis( اليوناني  باملصطلح 
ما ظهر يف أدبيات تعليم الدراما عندما استخدمته هيسنت 
175( كجزٍء من   :1994( للدكتوراه  )Hesten( يف رسالتها 

مناقشتها عمل هيثكوت وعالقته ببريخت.

تفكيك المفاهيم
أعجب  مصطلحاً  يكون  قد   )apostasiopoiesis( أن  مع 
هيثكوت، ألنه من نوع املفردات الغنية باملعنى وله وقٌع من 
الغرابة، فإنها، يف حدود ما أعلم، لم تستخدمه أبداً. يأتي 
املقطع الالحق )poiesis( )Suffix( من اليونانية القدمية، 
تركيب  يف  شائٌع  املقطع  وهذا  يخلق«،  أو  »يعمل  ويعني 
واحلديثة  والوسطى  القدمية  اليونانية  اللغة  الكلمات يف 
يأتي  الكلمة  اآلخر يف  واملكون  االبتكار،  أو  اخللق  بكلمة 
من االسم املؤنث )Apostasis(، ويعني املسافة. ومبا أن 
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هذه الكلمة ال توجد إال يف نصوٍص من القرن العشرين، 
فإنه من اجللّي أنها لفظة جديدة يف اللغة اليونانية، ويقول 
Ver- للمصطلح األملاني  إنها ترجمة  اللغة  تاريخ  )علماء 

fremdung( الذي نحته بريخت، أي أنها ترجمة مستعارة 
جيني  اليونانية  لزميلتي  اللغوية  بالتفسيرات  مديٌن  )أنا 

كارافيّتي(.

مع ذلك، فإن مصطلح بريخت )Verfremdung( هو من 
قبله،  األملاني  القاموس  يف  موجودًة  كلمًة  وليس  ابتكاره، 
فيها  وضع  التي  األُولى  مالحظاته  يف  استخدمه  فقد 
أساس نظريته وممارسته املسرح امللحمي، الذي ستكون 
فيه املماسفة هي املفهوم املركزي، ولكن املفردة باألملانية 
)Verfremdung( تترجم إلى االغتراب أو التغريب باملعنى 
بني  العالقة  لوصف  ماركس  كارل  فيه  استخدمها  الذي 
العمال ووسائل اإلنتاج، أي بدالالت سلبية. االغتراب بهذا 
املفهوم يعني أن يكون املرء منفصاًل عن ذاته، يعاني من 
عدم حتقق الذات أو قيمتها، ومير بتجربة غياب املعنى يف 
 )Novalis( الوجود. بإلهاٍم من الرومانسيني مثل نوفاليس

وشيلي )Shelly(؛
على  البداية  منذ  االغتراب  فكرة  بريخت  أضفى 
استخدام كلمة املماسفة: »كنُت أبحُث عن نوٍع من 
العرض ميكن من خالله أن يصبح املألوف رائعاً 
تبدو  أن  العادية يجب  واملعتاد مدهشاً. األحداث 
يتم  أن  يجب  طبيعياً  يبدو  مما  والكثير  غريبة، 
 Brecht, [1936] 1963a:( »التعرف إليه كمصطنٍع

.)196

معروف:  مقال  يف   )Verfremdung( مصطلح  استخدم 
»املسرح للمتعة أم املسرح للتوجيه« يف العام ذاته )1936(، 
أجل  من  املسرح  باستخدام  التزامه  بريخت  يؤكد  إذ 

التفكير النقدي:
لتجربٍة  يخضع  أن  للمشاهد  مسموحاً  يعد  »لم 
نتائج عملية( عن طريق  دون  )ومن  نقد  دون  من 
التعاطف الساذج مع الشخصيات املسرحية. لقد 
املطروحة  واألحداث  العرض  مادة  اإلنتاج  أخذ 
ووضعها ضمن عملية اغتراٍب أو تغريب، االغتراب 
الضروري للفهم. عندما يبدو شيء ما كأنه أكثر 
األمور وضوحاً يف العالم، فهذا يعني أّنه مّت التخلي 
عن أي محاولٍة لفهم العالم« )ترجمة جون ويلت(

. )Brecht [1936] 2001a: 71(

يبدو أن هناك اتفاقاً بني املختصني يف أعمال بريخت على 
أن التحّول من املصطلح )Entfremdung( إلى املصطلح 
)Verfremdung( حدث مع نهايات 1936. ويؤكد الباحث 
مت  أنه   )Jan Knopf( كنوبف  جان  األملاني  املسرح  يف 
 1936 العام  نهاية  )Verfremdung( مسرحياً يف  تعريف 
Wil-( ويوضح ويليت .)Knopf, 1984: 385, note 62(

أّن أول ذكٍر يف كتابات بريخت  lett( أنه من شبه املؤكد 
للمصطلح )Verfremdngseffekt( جاء يف مقال »مؤثرات 
االغتراب يف التمثيل الصيني«، الذي ُطبع باإلجنليزية يف 
 Willett,(  »Life and Letters, London 1936« مجلة 
note ,99 :2001(. ويشير ويليت إلى التشابه مع مصطلح 
كان  هذا  أن  ويقترح   ،)PriemOstranenie( شكلوفسكي 
بتأثيٍر من الشكالنية الروسية إثر زيارة بريخت إلى روسيا 
 )Verfremdung( عام 1935، التي أدت إلى تبّنيه مصطلح

.)ibid( )Entfremdung( بدل مصطلح

ولكن، قبل أن أُكمل حول شكلوفسكي )Shklovski(، أود 
 )Willett( ويليت  اختيار  حول  مختصراً  تعليقاً  أُقدم  أن 
 )Verfremdung( غير املوفق لترجمة مصطلحي بريخت
و)Entfremdung( إلى اغتراب، وسأدعه يتكلم عن نفسه:

كنُت أُفّضل استخدام مصطلٍح أقل  »أنا شخصياً 
إرباكاً مثل »detachment« )االنفصال عن(. هناك 
أو صنع  اجلمالية  »املسافة  املقبول  املفهوم  أيضاً 
إلى  وصلُت  عندما  كانت  املشكلة  ولكّن  املسافة«. 
شائع  كان  االغتراب  فمصطلح  بريخت،  مسألة 
االستعمال كتفسيٍر ملصطلح بريخت، بحيث شعرُت 
أنه سيكون من املربك )حتى ال أقول املُرِهق( أن 
أيَّ  الغموض  أال يسبب  آمل فقط  تغييره.  أُحاول 

.)Willett 1984: 221( »ضرر

من املؤسف أّن قلق ويليت )Willett( يبدو يف محله، ألن 
»االغتراب« كثيراً ما أُْضفيَت عليه دالالٌت سلبية، وبالتالي 

سوء فهٍم ملا يستتبع »خلق املسافة«.

من املمكن، أيضاً، تأطير املُماسفة ضمن خلفية النظرية 
األدبية للشكالنية الروسية وعالقتها بتجديدات املسرح 
الروسي يف أواخر العشرينيات وأوائل الثالثينيات. تبحث 
أُطروحة الدكتوراه خاّصتي يف التأثيرات احملتملة لهذه 
زمالء  على  ف  تعرَّ حيث  بريخت،  عمل  على  التطورات 
روس خالل ظهورهم كضيوٍف يف برلني قبل العام 1933، 
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آخر  مجاٌل  وهذا   .1935 العام  موسكو  زيارته  وكذلك 
التأثيرات  التاريخي يف  للتحقيق  مفتوٌح  لالهتمام  مثيٌر 
املتبادلة )see: Eriksson, 2009: 89-93(. أما يف هذا 
السياق، فسأُسلط الضوء، فقط، على مفهوم »املماسفة« 
 )Verfremdung( باعتباره األقرب إلى مصطلح بريخت

واغتراب هيثكوت.

أّن أحد واجبات الطليعة  لقد اعتبر الشكالنيون الروس 
األدبية املساَهمة يف حتويل املألوف إلى غريٍب يف إدراك 
كانت  ذلك  لتحقيق  والوسيلة  الفن،  خالل  من  العادّي 
املعروفة  الظواهر  لتمثل  الفنية  التطبيقات  استخدام 
أّن  يؤكد شكلوفسكي  معتادة.  وغير  جديدٍة  بطرٍق  جيداً 
هذا ضروري، ألن اإلدراك البشري عرضٌة للتأثير البليد 
تصفح  يف  بدأنا  »إذا  والروتيني:  األُوتوماتيكي  للفهم 
يصبح  عندما  أنه  فسنرى  لإلدراك،  العامة  القوانني 
 Shklovsky,( »ًاإلدراك اعتيادياً فإنه يصبح أوتوماتيكيا
19 :1917(، »إن االعتياد يلتهم األعمال واملالبس واألثاث 
إّن طرق   .)op. cit.: 20( »والزوجة واخلوف من احلرب
التفكير خالل احلياة اليومية، كما األفعال العملية خالل 
األشياء  تعود  ال  بحيث  اإلدراك  تُشّوه  اليومية،  احلياة 
)لدى  ُمسجلًة  األحداث  وتصبح  ملحوظة،  ولكن  مرئية؛ 

بة. الناس(، لكنها ليست ُمجرَّ

يجد شكلوفسكي يف اللغة الشعرية ترياقاً ضد ميكانيكية 
اليومية  احلياة  لغة  عن  االنفصال  خالل  من  اإلدراك. 
إدراٍك  قوى  الشعرية  اللغة  تخلق  واملبتذلة،  الركيكة 
أكثر  ثاقبًة  ونظرًة  املعتاد،  ألوتوماتيكية  وتفكيكاً  جديدة، 
إلى العريف، ما يتيح إعادة عيش ما هو معروف. وتصبح 
أُطروحة شكلوفسكي أّن مهمة الفن هي حترير اإلدراك 
واألحداث،  لألشياء  املعنى  عدمية  اإلنتاج  إعادة  من 

وبالتالي استعادة إدراٍك طازج:
استعادة  من  املرء  يتمكن  أن  أجل  من  الفن  »يوجد 
باألشياء،  نشعر  جلعلنا  يوجد  باحلياة،  اإلحساس 
أن  هي  الفن  من  الغاية  حجرياً،  احلجر  ليجعل 
وليس  تدَرك،  كما  األشياء  على  اإلحساس  يُضفي 

.)ibid.( »كما هي معروفة

إنه  القائلة   )Shelly( شيلي  فكرة  من  جداً  قريٌب  وهذا 
ميكن حتقيق الرؤية اجلديدة للعالم من خالل نزع صفة 

املألوف عنه:

أجزاًء  نشكل  الذي  الكون  إيجاد  يُعيد  »الشعر 
الداخلية  بصيرتنا  عن  يزيل  وهو  وندركه،  منه 
غشاء املألوف )العادي( الذي يحجب عّنا ُمعجزة 
كينونتنا. إنه يُرغمنا على أن نشعر مبا نُدرك، وأن 
الكون من  الشعر يخلق  نعرفه.  الذي  نتخيل ذاك 
جديٍد بعد أن مّت تدميره يف أذهاننا بسبب تكرار 
اإلعادة«  كثرة  بسبب  تبلّدت  التي  االنطباعات 

.)Shelly [1821] 2001: 42(

مجدداً، إّن املفهوم الرئيسي لتعزيز اإلدراك شعرياً لدى 
املألوف  جعل  مبعنى  املماسفة  هو  وشكلوفسكي  شيلي 
غريباً. وهناك أدلة يف كتابات هيثكوت على أنها استُلهمت 
Heathcote & Hovda1980; Heath- )من هذين املؤلفني 

 .)cote 1984c

مفردته  أيضاً  شكلوفسكي  صاغ  بريخت،  مثل  »متاماً 
جعل  تعني  التي   ،)Ostranenie( املفهوم  لهذا  اخلاصة 
الشيء غريباً، من )Strannost( )غريب أو غرابة(، من أجل 
 )Priem( حتقيق مشروعه: جعل املألوف غريباً. تظهر كلمة
يف كثيٍر من األحيان مع هذه الكلمة، وترجمتها هي »أداة«، 
Prie- )وهكذا يصبح معنى املصطلح املركب من الكلمتني 
 O’Toole and( ،ًأداًة جلعل الشيء غريبا )mOstranenie
Shukman, 1977: 16(. ولكن كلمة )Priem( تتضمن معنى 

اإلجراء، ما يعطيها سمة املسار بدل التكنيك.

هذا مهمٌّ من حيث عالقته بكيفية استخدام هيثكوت مفهوم 
يستحق  كذلك  التكّونّية.  الدراما  سياقات  يف  الغرابة  خلق 
اهتمام الشكالنيني الروس باللغة أن يؤخذ بعني االعتبار، من 
الشعرية من  للّغة  الواعي  باستخدام هيثكوت  حيث عالقته 
أجل تغريب التفكير والفهم. يتضمن التغريب ِسَمتَي التساؤل 
يشرح  عندما  بوضوح  بريخت  يفسره  ما  وهذا  والفضول، 
مصطلح )Verfremdung(: »تغريب حدٍث أو شخصيٍة يعني 
أوالً جتريد احلدث من سماته البديهية واملألوفة والواضحة، 
 Brecht, [1939]( حوله«  والفضول  بالدهشة  شعوٍر  وخلق 
فكاهٍة  عنصر  وجند   .)[1963b: 101 [my translation
لطيفاً عندما يُعطي أمثلًة على ما قد يعنيه التغريب بطريقٍة 
ُمشابهٍة لكالم شكلوفسكي الوارد أعاله: »أن يرى املرء أُمه 
كزوجٍة لرجل، فإنه يحتاج إلى »A Effect« )املؤثر أ(، وعندما 
 »A Effect يحدث  وكالء احملكمة  من  ُمالحقاً  أُستاذه  يرى 

.)[Brecht [1940] 2001b: 144 [Willett’s translation(
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هيث�كوت تشري إلى بريخت وشكلوفسكي
نقاط  من  املراجع واحداً  إلى  يُعّد االستعداد لإلشارة  ال 
ضئيٍل-  نحٍو  -على  تعترف  لكنها  هيثكوت،  لدى  القوة 
إشارة  توجد  عملها.  يف  وشكلوفسكي  بريخت  بتأثيرات 
إلى بريخت يف مقالٍة منشورٍة لها بعنوان »من اخلاص إلى 
بالعمل  بريخت  برؤية  فيها  نفسها  تُلزم   )1980( الكوني« 

من أجل التفكير والفهم اجلديد:
»أنا معنيٌة، يف التعليم، بالفرق بني العالم احلقيقي 
املُتخيَّل  والعالم  حقاً،  فيه  نعيش  أننا  يبدو  الذي 
إرادتنا.  حسب  نوجد  أن  نستطيع  إذ  لو(،  )ماذا 
أن  »لو  أقول  أن  بإمكاني  ولكن  فعلياً،  أعيش  أنا 
إّن  أعيش«.  أن  يف  سأرغب  فهكذا  هكذا،  األمر 
من طبيعة تعليمي أن أخلق عناصر تأمليًة داخل 
الوجود الفعلي. بريخت يسمي هذا: زيارة غرفٍة 

أُخرى«.

الغرفتني  هاتني  يف  األفعال  بني  الرئيسية  الفروق  »إن 
تتعلق بـ:

حرية التجريب من دون عبء التداعيات املستقبلية.. 1
احلياة . 2 يف  يوجد  الذي  الصدفة  عنصر  غياب 

.)Heathcote, 1980: 8( »الواقعية

مع ذلك، فإن هيثكوت بالكاد تناقش غرفة بريخت األُخرى. 
يُذكر بريخت كمرجع، أيضاً، يف مقالٍة مشتركٍة لهيثكوت 
مع فاليا )Falia(: »إعداد املعلمني لتوظيف الدراما: دائرة 
الطباشير القوقازية« )1980(، وكذلك يف مالحظاٍت غير 
خالل  من  السياسي  الوعي  »تعليم  فيديو  على  منشورٍة 
الدراما« )1980(. يف مقابلٍة مع ديفيد ديفس العام 1985 
تُقُر هيثكوت باستمدادها أفكاراً من بريخت، لكنها تضيف 
Da-( »لم تقرأه أبداً، ولم تشاهد أّي عرٍض بريختّي«  أنها

.)vis, 1985: 77

ومثل بريخت، ال تعطي هيثكوت لشلوفسكي إال القليل من 
االهتمام، إذ أشارت إليه -حسب علمي- يف مقاٍل واحد 
 ،)[1980] 1984(  »Material for Significance« بعنوان 

لكنها هنا تربط نفسها بوضوٍح بفلسفة شكلوفسكي:

»ما أُحاول أن أفعله هو أن أَُهزَّ القارئ ليرى خارج 
 »Ostraninie« مبدأ  باستخدام  التقليدي،  املنهاج 
الذي يُعّرفه شكلوفسكي بأنه »خلق الغرابة، جعل 

املألوف غريباً«. إننا مستعدون للتوقف عن »رؤية 
مخدرين  نصبح  بحيث  فيه،  نعيش  الذي  العالم 
بأن  لنا  تسمح  الفنون  إن  املميزة.  مالمحه  جتاه 
نعكس هذه العملية، وأن نُحّرف بشكٍل إبداعيٍّ ما 
هو معتاد وعادي، وبالتالي نغرس يف أنفسنا رؤيًة 
 Heathcote,( مستهلكة«  وغير  طفوليًة  جديدًة، 

.)[1980] 1984c: 127

هيثكوت  تطرح  سابقاً،  أوردتُها  التي  الشعرية  املقالة  يف 
واحد  بينها  ومن  التعليم،  حول  آلرائها  العامة  اخلطوط 
 .)Estrangement( يكشف وجهات نظرها بشأن االغتراب

هنا تطرح هيثكوت أن هدفها هو:
»أن أخرج، حني أستطيع، من وجهة النظر املُتحيزة

حتى أُتيح املجال لوجهة نظٍر جديدة
دون عبء التصنيف

الذي مينع إعادة النظر )الرؤية من جديد(«
.)Heathcote, 1978: 21(

)Brueghel( مثال بروغال
األكبر  بروغال  وهيثكوت  بريخت  من  كلٌّ  استخدم  لقد 
إيكاروس«.  »سقوط  لوحته  سيما  ال  عملهما،  يف  كُملِْهٍم 
وأخبرتني هيثكوت يف رسالٍة أن هذه اللوحة كانت واحدًة 
 Letter to the author, 11.( الدراما  خللق  موادها  من 
2011 .01(. يف احلقيقة، أنا استخدمُت هذه اللوحة على 
 ،)Eriksson, 2009( خاصتي  الدكتوراه  أُطروحة  غالف 
Ver- كمؤثر  بذاتها،  تُفَهم،  أن  ميكن  برأيي،  إّنها،  )إذ 

تنظر  أن  عليك  ألّن  وذلك  مباعدة،  كأداة   ،)fremdung
فيها:  الرئيسي  لتعثر على احلدث  ُقرٍب  اللوحة عن  إلى 

إيكاروس يسقط من السماء.

أنك  هو  اللوحة  هذه  يف  للغريب(  )صناعًة  أجده  ما 
مع  العالقة  تكتشف  أن  قبل  الزمن  من  فترًة  ستحتاج 
ثم  الشمع،  من  جناحيه  صنع  الذي  إيكاروس،  أسطورة 
سقط يف البحر عندما ذاب جناحاه حني اقترب كثيراً من 
ُمزارٌع  فيه  اللوحة نرى أوالً مشهداً طبيعياً  الشمس. يف 
السمك  يصطاد  ورجٌل  قطيعه،  يقود  وراٍع  حقله،  يحرث 
على  متأثرين  غير  يبدون  الثالثة  هؤالء  الشاطئ،  على 
اإلطالق لرشق املاء الناجم عن سقوط إيكاروس بعيداً يف 
الزاوية اليمنى من اللوحة. ولكن، ما إن نالحظها أخيراً 
تغييٌر  بالتفكير: هل سيحدث  ونبدأ  يتنّبه فضولنا،  حتى 
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لوحة سقوط إيكاروس )c. 1558( لبيتر بروغال األكبر. ميتلك اللوحة املتحف امللكي للفنون اجلميلة يف بلجيكا/ بروكسل.

اآلن يف العالقة بني شخصيات اللوحة؟ أم هل سيستمر 
املبدع  اجلريء  بالعمل  اهتماٍم  أدنى  دون  هو  كما  عاملهم 

الذي مت أداؤه بالقرب منهم؟

وهما  إيكاروس  قدما  متثله  الذي  الصغير  التفصيل  إّن 
هو  قرب،  عن  بالنظر  إال  وال جتده  البحر،  يف  تختفيان 
واملفارقة.  الفكاهة  خالل  من  حتقيقه  مّت  ُمباعدة  مؤثر 
نفسه  بريخت  اللوحة.  وانخراطنا يف  اهتمامنا  يعزز  إنه 
ففي  املماسفة،  على  كمثاٍل  الفني  العمل  هذا  يستخدم 
مقاٍل له بعنوان »مؤثرات االغتراب يف اللوحات القصصية 

لبروغال األكبر« يعلّق بالقول:
لتباينات  جوهرّيٍة  بدراسٍة  يقوم  شخٍص  أيَّ  »إّن 
مع  يتعامل  أنه  يُدرك  أن  بّد  ال  الصورية  بروغال 
تتشظى  إيكاروس  سقوط  لوحة  يف  التناقضات. 
الفاجعة لتصبح قصيدًة ملحميًة بطريقة متيزها 
نّفاذٍة يف  اكتساب بصيرٍة  بوضوح، ويصبح ممكناً 
القصيدة  تُغّير  أن  للفاجعة  يسمح  ال  إنه  رؤيتها. 
امللحمّية، فتبقى دون تغيير، وتنجو دون أن تتدّمر، 

.)Brecht, 2001c: 157( »إنها تتشّوش فقط

التحريف  أشكال  من  كشكٍل  التشّوش  إلى  النظر  ميكن 
الشعرّي، ألن بروغال هنا أعطى األُسطورة حياًة جديدًة عبر 
تزويد الناظر مبدارك جديدٍة وُمتعددٍة حول جتربة إيكاروس.

التحريف الشعري
إّن فكرة التحريف كأداة ُمباعدٍة موضوٌع متكرٌر يف كتابات 

ألنفسنا  مشاهدين  نكون  أن  نستطيع  »نحن  هيثكوت: 
بطرٍق غالباً ما تكون ممنوعًة عنا يف مواقف حّية، ألننا 
إلى  للوصول  فرصًة  لنعطي  الزمن  نُحّرف  أن  نستطيع 
التأمل« )Heathcote &Hovda, 1980: 5(. هذا التركيز 
على إمكانات التأمل الكامنة يف احلدث الدرامي موجوٌد 
شعريٌّ  هو  مبا  وعيها  ومُيثل  هيثكوت،  عمل  بإصراٍر يف 
أداة  إّن  التأمل.  إلى  التوصل  عملية  يف  أساسيًة  سمًة 
التحريف هي التي تُلّمح إليها كشرٍط ُمسبٍق عندما تكتب 

عن مساهمة الفنون يف فهم احلالة اإلنسانية:
التجربة  عناصر  من  عنصراً  تعزل  »الفنون 
محطَّ  وجتعله  باالهتمام  شيئاً  تخصُّ  اإلنسانية، 
احلياة،  وفهم  احلياة  تستخدم  الفنون  انتباهك. 
ُمعينٍة يف  فيها خالل حلظٍة  تتمّعن  لكنها جتعلك 
بطريقٍة  يُحّرف  ال  فنٍّ  على  حتصل  لن  احلياة. 
 Heathcote,( مثمر«  بشكٍل  تشّوه  الفنون  ما. 

.)1984a:114

هذا إبداع تأملّي يقوم على االنتقاء، وهو ما يعنيه التعليم 
أستخدم  »أنا  هيثكوت:  تقول  املؤثر.  واملسرح  املؤثر 
حتى  الشكل  عن  أبحث  وأنا  بالتفكير،  ألُمعن  التحريف 
ليٍة مُتّكنني من  أمتّكن من خالل التمعن من خلق قوٍة تأمُّ
أغفل  ما  كثيراً   )op. cit.: 117( أتعلمه«  فيما  التفكير 
النقاد االهتماَم بالشكل يف عمل هيثكوت، لكنني وجدُت 
والبنية  واألدوار  اللغة  -يف  الشكل  باختيار  عنايتها  أّن 
الدرامية- شديدة األهمية يف أعمالها املسرحية. إنه شكل 

قائٌم أساساً على شعرية املماسفة.
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التحريف هو من سمات املُماسفة أو االغتراب. حتريف 
ممكنًة  تصبح  بحيث  شعريٍّ  عالٍم  إلى  احلقيقي  العالم 
رؤية العالم يف ضوٍء جديٍد يعني حتويله من مألوٍف إلى 
غريب، بحيث يجعلنا نتساءل حوله ونفكر فيه من جديد: 
 .)Heathcote, 1976:8( الفهم«  أجل  من  نُحّرف  »نحن 
مقاربات  فّعاٍل-  -بشكٍل  يصف  الشعري  التحريف 
استخدامها  ذلك  يف  مبا  لالغتراب،  املتعددة  هيثكوت 
 Heathcote,( الزمن«  »إبطاء  مثل  الدراما،  تقاليد 
ملا  األساس  التقاليد  هذه  تشكل   .)1984b:166-167
 Neelands( »أصبح فيما بعد »مقاربة التقاليد يف الدراما
and Goode, 2000(. التقاليد املتعمدة هي وسائل تعبيٍر 
شعرية، وليست متارين مساعدة، وفيها شيءٌ مشترٌك مع 
فكرة بريخت »Gestus« .»Gestus« تعني أُسلوباً وطبيعّياً 
ذات  هيثكوت  تقاليد  هي  مثلما  متاماً  ذاته،  الوقت  يف 
على  ولكن  باحلياة،  شبيهٍة  تصوراٍت  ومبثابة  أُسلوب، 
 ،)Eriksson, 2009: 209( مسافٍة من احلياة احلقيقية
وهكذا، فإّن التحريف الشعري هو يف صميم ما تسعى 
إليه هيثكوت: »الفنون مجازية ومتناظرة، ونحن نستطيع 
يف  علينا  ممنوعٍة  بطرٍق  ألنفسنا  مشاهدين  نكون  أن 
احلياة يف الغالب، ألننا نستطيع أن نحرف الزمن لنعطي 
 Heathcote &Hovda,( التأمل«  إلى  للتوصل  الفرصة 
1980a:5(. إن طريقة هيثكوت يف إحداث التأمل والفهم 
احلالة  نأخذ  »نحن  والتحريف:  االنتقاء  طريق  عن  تتم 
نظرنا،  حتت  لنضعه  فيها  عنصراً  ونعزل  اإلنسانية، 
ولهذا يجب أن نحّرف« )op. cit.: 8(. وهذا يبدو شبيهاً 
بشكٍل الفٍت بنوع إيقاظ الوعي الذي يسعى إليه شيلي 

ونوفاليس وكذلك شكلوفسكي وبريخت، عندما يهدفون 
إلى تقدمي العالم من زوايا غير معتادٍة من خالل عملية 
أو   ،)defamiliarization( غريب  إلى  املألوف  حتويل 

.)estrangement( االغتراب

الخالصة:
يف  الرئيسية  املصطلحات  باستكشاف  املقال  يف  قمتُ 
معجم مفردات مجال البحث بعالقتها مبفاهيم املماسفة. 
ومن خالل عمل ذلك، حاولُت أن أُعّرف االغتراب كعنصٍر 
التحريف  مصطلح  أّن  واقترحُت  املماسفة،  يف  أساسيٍّ 
مناسٌب  مصطلٌح  هو  االغتراب-  مع  -بالتناظر  الشعري 

لالستعمال بالعالقة مع عمل هيثكوت.

مفهوم »الشعري« هذا ُمهمٌّ عند إعادة التفكير يف هيثكوت 
ومساهمتها يف املجال، ألن بعض النقاد، مثل ديفيد هورن 
اعتبروا   ،)David Horn Brook, 1989: 16-28( بروك 
أّن عملها يدور حول التعليم أكثر مما هو حول املمارسة 
حتريفاً  باعتبارها  للمباعدة  مقاربتها  بتقدمي  الفنية. 
لالغتراب، يقترح هذا املقال إعادة موضعة عمل  شعرياً 
هيثكوت مبا يوسع رؤيتنا ملساهمتها يف التعليم، لتتضمن 
أرى  التطبيقي.  عملها  اجلمالّي يف  بالبعد  أكبر  اهتماماً 
التي  الفني  التفكير  أشكال  من  استفاد  قد  عملها  أّن 
تراكيب  وجود  أتاح  ما  واحلداثيون،  الرومانسيون  مّثلها 
مثمرٍة من املعرفة والفن. وهذا هو السبب الذي يجعلني 
أعتبر مصطلح التحريف الشعري طريقًة مناسبًة لوصف 

مقاربتها.

الهوامش

1 نشرت هذه املقالة يف مجلة Drama Research بعنوان:
(Exploring Distance in the Work of Dorothey Heathcote: Estrangment as poetic distortion) يف العدد 5، اجلزء األول، نيسان 2014، 
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2 املماسفة ترجمة لكلمة Distancing ، وقد سبق لنا ترجمتها بالتماسف، تستخدم دورثي هيثكوت املصطلح )Frame Distance( للتعبير عن املسافة التي 

تفصل بني األدوار عن احلدث الرئيسي، وهذه املسافة حتُدد املنظور واملصلحة واملكانة والعالقة ملسافاتٍ مختلفةٍ مما يجري يف بؤرة الفعل.
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