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حول  ومالحظات   ،(Bond, 2000) املسرح  ألجل  العقل  يف 
اخليال (Bond, 2003)، واحلرية والدراما (Bond, 2006)، يرى 
بوند اخليال كقوة محّركة لتنسيق معّقد يبحث يف املقام األول 
املسعى.   لهذا  ممكنة  كُمحصلة  يُفهم  هنا  والعقل  القيم.   عن 
يف  يترابطان  واخليال  العقل  مصطلحي  فإن  احلقيقة،  ويف 
بطبيعة  التفكير  نستطيع  ال  بحيث  وثيق،  بشكل  بوند  نظرية 
اخليال ودوره دون أن نفكر يف الوقت ذاته بطبيعة العقل ودوره.  
وبالفعل يشير املؤلف إلى أنه يف مرحلة ما من مراحل تطور 
الذات، «يولد اخليال مع توأمه العقل الذي ينزع إلى االستدالل 

.(Bond: 2000: 115) العقلي» 

وبالنسبة إلى بوند، فإن احليوانات، بصرف النظر عن البشر، 
فيه  شك  ال  ومما  الوقائع،  إلى  بالنظر  مشكالت  وحتل  تفكر 
أن عالقتها بالعالم أكثر عقالنية من عالقتنا به.  فعلى سبيل 
املثال، عندما يواجه احليوان خطراً حقيقياً من حيوان مفترس، 
ميكن أن «يفكر» عقلياً، بحيث «ال يترك مخبأه» ألن «احليوانات 
هذا  فإن  ذلك،  ومع    .(Bond, 2000:113) قريبة»  املفترسة 
يناسب  أن  ميكن  ال  احليواني  العقلي  االستدالل  من  النوع 
حاجة اإلنسان إلى االستدالل العقلي.  فالبشر ال يتكيفون كلياً 
إنهم،  بل  غريزياً،  احليوانات  تفعل  مثلما  الطبيعي  النظام  مع 
االحتاد  وهذا  ثقافتهم؛  مبوجب  ويعيشون  يتصرفون  أيضاً، 
املزدوج لديهم مع الطبيعة والثقافة يشير، بالفعل، إلى انقسام 
تعاني  ال  الذي  األمر  وهو  الطبيعية،  وغرائزهم  أفكارهم  بني 
التناقضات  بفعل  يتشّكلون  فالبشر  إطالقاً.   احليوانات  منه 
والصراعات األبدية بني الضغوط الناجتة عن هذه «احلقائق» 
املتعارضة، نوعاً ما، بشأن املعنى.  وبكلمات أخرى، نحن نعيش 
ضمن مساحة تتميز بالصراع املتواصل بني قطبْني: كيف نفهم 
الواقع  هذا  متطلبات  نختبر  وكيف  (الثقافة)،  الواقع  ونصف 
الفجوة  هذه  ترتبط  بوند،  وبحسب  (الطبيعة).   أنفسنا  على 

الطبيعة  بها  متتاز  التي  احلتمية  عن  احلرة  اإلرادة  بانفصال 
النهاية  يف  ى،  وأدَّ مبدئياً،  كانط  عنه  أعلن  الذي  البشر،  لدى 
 ،(Bond, 2006:205) إلى خلق أزمة فلسفية يف الفكر احلديث
وال يزال هذا االنفصال ينتج لنا أسئلة أنطولوجية بال إجابات 
لنواجهها: ما هو اإلنسان؟ ما هي احتياجاته؟ وكيف ينبغي له 
أن يعيش؟ إن جميع اإلجابات التي نقدمها، على نحو اجتماعي، 
لألسئلة املذكورة أعاله، تشكل، آجًال أم عاجًال، أيديولوجيا.

مصيرية  أكثر  هي  حال،  أي  على  األيديولوجيا،  مع  واملشكلة 
لألفراد من مجرد مواجهة بسيطة ملعضلة فكرية حول املعنى.  
فالبشر ُمَصممون على أن يجدوا أجوبة محتملة لهذه الفجوة.  
ماهية  إلى  بالنظر  واملعاني  القيم  على  فقط  يحصلون  ال  فهم 
العالم، الذي يصف جوهرياً كيف ينبغي لهم أن يعيشوا، عالوة 
التي متليها الثقافة وأيديولوجيتها  على ذلك، فاملعاني والقيم 
اخلاصة  املعاني  عن  منفصلة  غير  املادي  الواقع  على  املهيمنة 
التي تؤثر يف الواقع على صياغة كيفية فهمهم لذواتهم.  وكما 
وعينا  هي  وتقلّباتها  وعواملها  الفجوة  بوضوح، «إن  بوند  يعلن 
بقصتنا  اخلاص  املوقع  هي  أيضاً  الفجوة   ... الذاتي  ووعينا 
آخر  وجزء  النوعية،  سيرتنا  منها  جزء  ميثل  التي  الفردية 
وتشّكل    .(Bond, 2000: 176) األيديولوجيا»  يف  األحداث 
تصبح  لدرجة  لتفكيرنا  أساسياً  مكّوناً  بالتالي،  األيديولوجيا، 
فيه، إلى حد كبير، غير منفصلة عن أفكارنا الواعية مبن نعتقد 
أن نكون، وكيف ندرك صوراً عن أنفسنا (املرجع نفسه: 136).  
متاحة  قدرة  أي  يضعف  كهذا  اعترافاً  فإن  ذلك،  على  وبناء 
للعقل إلدراك ما هو واقعي، وإدراك أنفسنا بطرق أخرى غير 

أيديولوجي. نحو  على  سلفاً  اُحملّدد  السرد 

لكن ما هو أكثر أهمية على الصعيد الشخصي، أن األيديولوجيا 
بالنسبة إلى بوند تلغي اخليال أيضاً.  فعن طريق فرض معانيها 
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وتستأثر  اخلاص  اخليالي  منطقه  العقل  «يفقد  الذات،  على 
متخذاً  العقل  يف  اخليال  «يتهاوى  والحقاً  األيديولوجيا»،  به 
وبالتالي    .(139 نفسه،  ومذهب» (املرجع  سليم  منطق  صورة 
بني  والصراعات  التنافرات  موازنة  يف  اخليال  قوة  إزاحة  يتم 
وأسئلة  أجوبة  البتكار  أيضاً  وأهليته  املادي،  والواقع  الثقافة 
من  البشر  يصبح  أن  ميكن  الطريقة  بتلك  املعنى.   لفجوة 
بشكل  العقل  يستخدمون  ورمبا  مجانني،  االجتماعية  الناحية 

:(137 نفسه،  (املرجع  عقالني  غير 

على  وينطوي  مشوش  واخلاص  االجتماعي  سلوكنا 
مفارقات.  فاحلب يصبح كراهية، والغضب مصاحلة، 
أجل  من  يكون  الطغاة  وتصرف  شيطاني،  واملقدس 
خير الناس، واملجرم يطيع أصواته السماوية، وترتكب 
لنكون  قساة  نحن  احلرية،  أجل  من  مجازر  اجليوش 

.(Bond, 2000: 136)  ... طّيبني 

لهذا السبب عندما نستخدم املعاني التي تنتجها األيديولوجيا 
شرك  يف  واقعني  ووجدانياً  فكرياً  نصبح  فإننا  الواقع،  لفهم 
ال  الذات  تشّكل  األطر  هذه  أن  وطاملا  األيديولوجية،  أطرها 
ما  على  احلفاظ  أجل  من  بعناد  عنها  ندافع  فسوف  محالة، 
نتصور أنه وعينا، وذاتيتنا.  فاالعتداءات على مثل هذه املعاني 
األيديولوجية التي أضفي عليها الطابع الفردي ميكن أن تُفهَم 
باعتبارها اعتداءات على متاسك الذات حني يهيمن االجتماعي 

على الشخصي، وبالتالي تصبح التوترات االجتماعية توترات 
شخصية (املرجع نفسه: 176، 137-139).  على سبيل املثال، 
إن النزعة الوطنية، والعنصرية، ومجتمعات املؤمنني هي بعض 
أيديولوجياً»، الذي  احلاالت التي متّثل ما يدعوه بوند «جنوناً 
ال يزيح العقل فعلياً، بل يحدث فيه أو له (املرجع نفسه: 139)، 
ويصبح بالنسبة للعقل الفاسد معقوالً كاملنطق السليم (املرجع 
اجلنون  أن  إلى  هنا،  اإلشارة،  اجلدير  ومن    .(137 نفسه: 
النفس  علم  إطار  يف  مباشر  بشكل  يُستخَدم  ال  بوند  رأي  يف 
املرضي.  فهو يشير إلى فساد كل من العقل، واملنطق، واخليال 
باأليديولوجيا، ويتراوح من شكل متطرف للتعصب وحتى فساد 
بأم  الواقع  رؤية  على  القدرة  انعدام  إلى  يؤدي  خفي  ظاهر 

عينيك.

بوند  إلى  بالنسبة  الثقافة  بأن  عندئذ،  جنادل،  أن  وبإمكاننا 
من  املجتمع  يخلقها  التي  املعاني»  «بنْية  تقدم  إمنا   (2003)
أجل التفسير والبقاء يف العالم على قيد احلياة، وهي تسيطر، 
واملستقبل  واحلاضر،  للماضي،  فهمنا  على  نفسه،  الوقت  يف 

.(xi (صفحة 

لكن كيف ميكن أن نفهم الواقع عندئذ أو نحرض على التغيير 
لفهم  والثقافة،  اللغة  مثل  أيديولوجية،  بُنى  نستخدم  كنا  إذا 
أنفسنا والعالم؟ فهل البشر واقعون على الدوام يف َشَرك هذه 

األطر؟

طالب سنة أولى خالل مساق مع بيرنار أوكونير ضمن املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي، 2016.
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العدد 54-53
يعتقد بوند أن الناس يجب أن يحفظوا ويصونوا القدرة 
على ابتكار قصص جديدة لعصرنا، طاملا أن القصص 
احلالية ليست بالية فحسب، بل مملوكة للسلطة، أيضاً، 
يف معظم األحيان، لذلك فهي توّلد اجلنون والعنف بدالً 
من العقل.  وهذا بوضوح مطمح سياسي، لكن املؤلف ال 
يسعى إلى أن يُعلم اجلمهور أو يُريهم كيف يغيروا عن 
طريق تعويض القصص «املجنونة» بقصص «معقولة» يف 
مسرحياته.  وعلى األرجح طّور أسلوباً متميزاً ملعاجلة 
القصص األيديولوجية والقيم التي تنتقل عبرها، والتي 
يختار  هو  الثاني».   باعتبارها «ِجلدها  بالذات  ترتبط 
القصص  هذه  ينتقد  أو  ببساطة  يُدين  ال  أن  بالتأكيد 
هذا  مثل  أن  أساس  على  اجلمهور،  منطق  مبخاطبة 
كهجوم  بعيد،  حد  إلى  يُفهم،  أن  ميكن  املفتوح  الهجوم 
على ذات املشاهدين، وميكن أن يضطرهم إلى الدفاع 
معتمدين  ذاتهم،  صورة  على  حفاظاً  القصص  عن 

مسرحياته  تقّدم  ال  وهكذا  بالفعل.   فاسد  عقل  على  بالتالي 
يستوعبها  لكي  مذهبية  أو  تعليمية  نظر  ووجهة  بديلة،  قصة 
اجلماهير.  فالقصص، مع أنها حاضرة بوضوح، ليس الغرض 
صحية»،  رعاية  «توفر  أو  كديداكتيك،  نفسها  تقدم  أن  منها 
بل تُستخَدم لترك فجوة حسب احتياج اجلمهور وقدرته على 
على  تعديلها.  هذا هو املكافئ لفتح فجوة يف القصة حفاظاً 

الثقايف. والتجديد  للتغيير  استعدادنا 

ويف النهاية، ميتلك أفراد اجلمهور دوراً حاسماً يف مسرحيات 
بوند، لذلك فالسؤال األكثر أهمية الذي يجب أن جنيب عنه 
مبمارسته،  ترتبط  كيف  أو  بوند،  نظرية  تفيدنا  كيف  لفهم 
ترويها  التي  القصة  يف  اجلمهور  مسرحياته  تُشِرك  كيف  هو 
اخلاصة  استراتيجيته  املسرحي  الكاتب  طّور  وقد  الدراما.  
يتجنب  لكي  الدرامية  وتقنياتها  األساسية  مببادئها  املميزة 
املعنى  وصنع  الفجوة  لدخول  اجلمهور  ويدفع  األيديولوجيا، 

الواقع. بشأن  بهم  اخلاص 

القصة
كنقطة  بوضوح  عليها  التعرف  ميكن  قصص  استخدام  إن 
بداية، يعد على األرجح، أحد املرتكزات يف محاولة بوند جتّنب 
قوي  قصة  خط  على  تُبنى  مسرحياته  فمعظم  األيديولوجيا.  

ومباشرة. خطية  ظاهرياً  احلبكة  تبدو  حيث  ومفهوم، 

ويف الوقت نفسه، ال تستنفد القصة وصف التطبيق كله بحد 
ذاته.  فالنية غير متحققة، ببساطة، بخلق حبكة مبنية جيداً 
انطالق  نقطة  باعتبارها  أكثر  تعمل  فهي  ظاهري.   نحو  على 

للدراما. النهائي  الهدف  من  بدالً  للمشاركني 

عدم  وأن  أساساً،  ناقصة  القصص  أن  بوضوح،  بوند،  ويرى 
فالقصة  عليه.   الضوء  تسليط  إلى  يحتاج  النوعي  االكتمال 
أيديولوجيا مثيرة للريبة، وباألحرى عند املقارنة بني كيفية النظر 
إليها يف مسرح ما بعد الدراما (Post-dramatic Theatre)، وما 
بعد البنيوية (post-structuralism)، وهي حتتاج إلى تفكيك.  
القصة  معنى  بناء  إعادة  يف  الهدف  يكمن  بوند  عمل  يف  لكن 
الدراما]  [حدث  «يبدأ  الدراما:  أحداث  خالل  من  وتغييره 
بفعل يعتقد املشاهدون أنهم يفهمونه، ومن ثم يُعرض مسرحياً 
  .(Bond in Davis, 2005: xliv) معناه»  بها  يتغير  بطريقة 
(انظر أدناه تعريف حدث الدراما).  فالهدف هو خلق حلظة 
للمعنى  فجوة  فتُح  ممكناً  يكون  حيث  القصة،  يف  حلظات  أو 
يستطيع املشاركون من خاللها أن «يروا» ويحكموا بأنفسهم وال 

طبيعية». «حوادث  باعتبارها  القصص  يقبلوا 

املركز
األيديولوجيا  كشف  إلى  الدرامية  بوند  أعمال  جميع  تهدف 
الكامنة وراء القصة، بحيث نشعر بها بشكل مباشر عاجًال أم 
آجًال.  ويرتبط ذلك مبركز املسرحية.  فاملركز ليس تعليمات 
أو دعاية، لكنه يُعرَّف باعتباره املوقَع اخلاص مبوقف يشتمل 
على نزا  بني حاجة اإلنسان للعدالة من جهة، وانتشار الفساد 

من جهة أخرى.

وبالنسبة إلى بوند، ينبغي أن ميلي املركز كل شيء يف الدراما، 
بحيث يتعني على كل خيار املرور من خالله.  ويجب احتواؤه، 
نوعاً ما، يف كل واردة وشاردة للدراما (يف احلركات، واألفعال، 
ويوَصف  يُحّدد  أن  يجب  وبالتالي،  والكلمات).   واإلمياءات، 
بالتفصيل من جانب املنتجني، ويصبح متاحاً للمشاركني، ليس 

كمحاضرة بالطبع، بل كتجربة.

الصيفية:  املدرسة  ضمن  أميروبولوس  كوستاس  مع  مساق  خالل  أولى  سنة  طالب 
.2016 تعلمي،  سياق  يف  الدراما 
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ويجب أن يكون ممكناً التعبيُر عن املركز ببضع عبارات، وهذه 
حقيقة جتعل التعبيَر عنه باملمارسة صعباً للغاية.  فهو يرتبط 

باملوقع (أ) للدراما (انظر أدناه تعريف املوقع أ).

املوقع
متتلك  الدراما  أن   (2000) بوند  يزعم  املخفية،  احلبكة  يف 
مدن  إحدى  أو  العاصمة  املسرح،  «خشبة  هي:  عدة  مواقع 
احملافظة حيث يوجد املسرح، العصر (الزمن)، اللغة والثقافة» 
الدراما  بها  حتتل  رمبا  التي  الطريقة  يوّضح  ثم    .(10 (ص. 

املواقع: هذه 
عصر،  (مدينة،  االجتماعية  املواقع  الدراما  تواجه  أ. 
ثقافة، ... إلخ) املألوفة للمشاهدين، التي تُؤَخذ كأمر 

قبلهم. من  واقع 
احملددة  املواقع  املشاهدين  جلمهور  الدراما  تنقل  ب. 
للمسرحية.  وتندرج هذه املواقع حتت العناوين نفسها 
يف  مختلفة  تكون  قد  بالطبع  لكنها  (أ)،  يف  الواردة 

إلخ.  ... واملكان،  بالزمان،  اخلاصة  التفاصيل 
تنقل الدراما املسرحية إلى اجلمهور -اجلمهور كموقع.   ج. 
بطرق  فقط  االستقبال  على  قادر  اجتماعي،  اجلمهور 
مبتَكرة).  ويجب أن ينقل (ج)  معينة (إن كانت أحياناً 

كًال من (أ) و(ب) إلى جمهور املشاهدين.
اجلمهور هو موقع اخليال.  ويجب أن تُنقل (أ)، و(ب)،  د. 
و(ج) إلى هذا املوقع.  ويعتبر (د) املوقع احملدد للدراما 
ألنه -من خالل املسرحية- يحتوي على جميع املواقع 
األخرى وعالقاتها املتبادلة.  ما هو (د)؟ ما هي احلاجة 
(د)  حاجات  تلبية  من  الدراما  هوية  تأتي  للدراما؟ 

نفسه). (املرجع 

ويعتبر املوقع (د) موقع منطق اخليال.  إنه يف احلقيقة موقع 
«التناقضات والصراعات» (Bond, 2011: xx)، التي حتدث يف 
املجتمع، وتنعكس يف كل فرد.  إنه املساحة املتخيَّلة حيث يخلق 
يصطدمان  وحيث  املعنى،  يف  فجوًة  والشخصي  االجتماعي 

لكنهما يجعالن تغيير القيم ممكناً.

احلد األقصى
املواقف  يف  بوند  مسرحيات  جميع  تدخل  املراحل،  بعض  يف 
القصوى.  فاخليال بالنسبة إلى بوند يسعى إلى املواقف القصوى 
التي تتجّرد فيها الذات من كل وهم عن ذاتها، بينما تكون قادرة 
.(Bond, 2000: 190) (humanness) على «التشّبث» باإلنسانية

بحق.   أقصى  حدث  دخول  إلى  املشاركون  يحتاج  الدراما  ويف 
أو  العنف  بسياق  فقط  محدد  غير  للحدث  األقصى  فاحلد 

يحتويها.   قد  أنه  من  الرغم  على  وشاكلتها،  احلاّدة  النزاعات 
التعليم  بني  الصراع  بسبب  للموقف  األقصى  احلد  وينتج 
أي  عن  ينشأ  أن  ميكن  لذلك،  اإلنسانية.   والقيم  االجتماعي 
شيء من شأنه أن يغلّف هذا الصراع، كمأزق، أو خطر، أو أزمة 
أو حتى تصرف أو حدث ال ميكن تفسيرهما بوضوح ... إلخ.

زمن احلادث
لكن  مماثل،  إنه  أقصى.   موقف  جتربة  أثر  هو  احلادث  زمن 
غير مطابق متاماً لنوع من التأثير البيولوجي الذي يحصل أثناء 
على  الوقت  مبرور  املشاركون  يشعر  حيث  اليومية،  احلوادث 
نحو أبطأ من العادة، أو حيث يظهر الواقع بوتيرة بطيئة.  إنه 
الشعور الذي يجتاحنا عندما نكون يف أزمة مفاجئة، كما يحدث 
باألحداث  نشعر  حيث  زلزال،  أو  سير  حلادث  التعرض  عند 
يثير  األقصى  فاحلد  عليه.   معتادون  نحن  مما  أبطأ  بوتيرة 
بدورها  وهي  املثال،  على سبيل  اخلطر،  بدافع  حاّدة،  مشاعر 
حتفز نشاطاً غير عادي يف الدماغ الذي يصبح واعياً مبزيد من 
التفاصيل اخلارجية أكثر من املعتاد.  ويكون الشخص متوتراً 
العالية  الدرجة  لكن  موت،  أو-   - حياة  حالة  يف  أنه  لو  كما 
من  الهرب  بإمكانه  «كيف  يرى  أن  للعقل  تسمح  اإلدراك  من 
السيناريو،  هذا  مثل  ويف    .(Bond, 2011) والنجاة»  احلادث 
فإن تفاصيل املوقف املدَرك، كونها تبدو حقيقية أو بارزة بشكل 
ألنه  بالبطء  شعوراً  تنتج  العادي،  اإلدراك  يسّجله  مما  أكبر 
شعورنا  كان  والذكريات،  التفاصيل  من  باملزيد  احتفظنا  كلما 

أطول. باحلوادث 

يعرفها  ال  ما  عادة  التي  بالتفاصيل  املتصاعد  الوعي  ولعل 
للموقف  اخلاص  الفهم  من  بنوع  يتسبب  واعية  معرفة  العقل 
إلى  بالنسبة  األقصى  احلد  أن  ويبدو  الذات.   تختبره   الذي 
عامل  عن  يكشف  اليومي،  تعليق  لدى  وحتديداً  بوند،  إدوارد 

اليومية. التجربة  يف  األيديولوجيا 
التحميل االنفعالي1

يعتبر التحميل االنفعالي (Cathexis) نوعاً من املعنى الشخصي 
أو  أفعال،  أو  اإلنسان  صنع  من  أغراض  إلى  يُنسُب  الذي 
كلمات، أو إمياءات، أو حركات ... وغيرها (ليس كائنات حية، 
حيوانات ... إلخ).  وينبغي اإلشارة إلى أن مصطلح التحميل 
االنفعالي يُنسب إلى فرويد، حيث يعني ذلك بالنسبة له طاقة 
نفسية مفتَرضة ميكن أن ترتبط بـ»فكرة، أو جزء من اجلسد، 
كهربائية»  بـ»شحنة  تشبيهها  مت  وقد  العالم».   يف  غرض  أو 
(Modell, 2003: 155- 156).  واحلجة األكثر إثارة لالهتمام، 
مع ذلك، هي أنه عندما يتم حتميل الغرض باالنفعال «ال يكون 

ثمة متييز بني العقل واجلسد» (املرجع نفسه: 155).
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العدد 54-53
وبالنسبة إلى بوند، فإن أغراضاً يومية بسيطة، مثل فنجان، أو 
الشامل»  اإلنساني  املعنى  إلظهار  تُستَخدم  أن  معطف، «ميكن 
األغراض  هذه  تكون  ال  ما  وعادة    .(Bond, 2000: 186)
هذه  استخدام  هو  والهدف  ودنيوية.   عادية  تبدو  بل  رموزاً، 
أيديولوجيا  من  حتمله  مما  مجردة  تظهر  بحيث  األغراض 
كفرصة إلشراك املشاركني بطريقة شخصية عن طريق حتميل 

بهم. مرتبط  معنى  باستخدام  باالنفعال  األغراض 

حدث الدراما
املجلد  يف  الدراما  حلدث  وضوحاً  األكثر  التعريفات  أحد  يرد 

:(1994) بوند  لرسائل  األول 

نحن  هي:  الدراما-  -أحداث  استراتيجية  إن  إذن، 
ميكن  ال  بطريقة  ونوّسعها  القصة  يف  أحداثاً  نختار 
التقاطها عبر القصة، بل يجب فحصها لذاتها، وذلك 
يف عالقتها مع القصة: بعد ذلك قد يفرض «الواقع» 

.(Bond, 1994: 43) القصة»  على  تأويله 

ولعل العالقة بني القصة وحدث الدراما تبدو ذات شقني.  فمن 
جهة، ال ميكن التقاط حدث الدراما عن طريق القصة.  وفعلياً 
يعد أمراً بالغ الدقة القول إن األيديولوجيا الكامنة وراء القصة 
ال تستطيع أن توضح أسباب حتّول حدث ما إلى حدث دراما.  
لكن، من ناحية أخرى، ينبغي فحص هذه األحداث يف عالقتها 

مع القصة لفهم أسبابها.

وميكن القول إنه عند استخدام أحداث الدراما يف عمل بوند، 
رؤيته  من  بدالً  وجودياً  األيديولوجيا  مبأزق  نشعر  أن  ميكن 
لكل  الذاتية  التجربة  يخاطب  فهو  فكرياً.   إدراكه  أو  ببساطة 
قيمهم  يرون  يجعلهم  أن  يحاول  وبالتالي  املشاركني،  من  فرد 
اخلاصة يف الدراما: بإمكانهم إسقاط جتربتهم اخلاصة على 
الفريد. موقفهم  عن  شيئاً  العام  من  يستخرجوا  أن  أو  العام، 

يف النهاية، إن هدف حدث الدراما هو كشف فجوة املعنى التي 
تسعى األيديولوجيا إلى إخفائها (Bond, 1998: 304)، وأن يكافح 

املشاركون جلسرها عبر الفلسفة (املرجع نفسه: 304، 307).

.(The Archive, n.d.) الصورة (1): منحوتة فنية لدوناتيلو، استشهاد القديس لورانس
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الغرض اخلفي
الغرض اخلفي هو نوع من تأكيد اإلدراك.

يختزل  ألنه  غرضاً  اخلفي  الغرض  «يُسّمى  احلقيقة  ويف 
 Bond in) معناه»  مبثابة  إنه  املوقع:  على  غرض  يف  املوقف 
Davis, 2005: 90)، وهو ليس غرضاً حقيقياً.  بكلمات أخرى، 
إن الغرض اخلفي هو املعنى اخلفي ملوقف معني.  وميكن كشفه 
غرض  أو  الرأس،  مؤخرة  أو  «الوجه،  مثل  غرض  أي  بواسطة 

إلخ. فعل، ...  أو  كلمة،  أو   ،(Bond, 2011: xx) «إليه يُشار 

الفنون  من  مأخوذاً  مثاالً  بوند  عرض  املقابالت  إحدى  ويف 
جعله  ميكن  وكيف  خفياً،  غرضاً  يشّكل  أن  ميكن  عما  املرئية 
مرئياً للناظرين.  وكانت القطعة الفنية عبارة عن منحوتة فنية 

.(1) الصورة  لورانس  القديس  استشهاد  لدوناتيلو، 

وتشير املنحوتة الفنية إلى استشهاد القديس لورانس الذي رّوج 
اإلمبراطور  أدانه  وقد  ميالدية،   258 سنة  املسيحية  للعقيدة 
آنذاك، أحِرق  الروماني فاليريان.  وبحسب التقاليد الشائعة 

القديس لورانس حتى املوت على مشواة.

وثمة العديد من األغراض يف هذه املنحوتة، مبا يف ذلك املشواة 
التي ُوضع عليها القديس لورانس لكي يُحَرق، والكير املستخَدم 
يف  الضحية  تثّبت  التي  اخلشبية  والعصا  مشتعلة،  النار  إلبقاء 

مكانها.  ومن بني هذه األغراض، يعتقد بوند أن العصا اخلشبية 
تُستخَدم كناقل لأليديولوجيا التي ُجِعلَت خفية يف هذه الصورة.

إن األثر املزعج للصورة ليس من الكير الذي أِعّد لالستخدام، 
نعّد  فنحن  العصا.   إنها  اإلعدام،  منفذي  أو  والنار،  والوقود، 
الطعام ونستخدم السكاكني والُشوك لكي نأكله.  هنا تُستخَدم 
أياٍد  أربع  ثمة  املوت).   تبرز  (إنها  شخص  لطهي  وعاء  عصا 
(يد  وواحدة  مكانها  يف  يثّبتنها  ثالث  العصا،  على  أخرى 
لورانس) حتاول دفعها بعيداً.  العصا تهيمن على الصورة.  إنها 
غرض ميّثل أداة دراما - تنقل رعب اإلعدام بطريقة ال تستطيع 
التأثيرات التقليدية أن تفعلها.  فأداة الدراما تثير الدهشة يف 
اآلن  لكنني  تعرفها،  بأنك  اعتقدت  أنت  املشاهدين -  أوساط 
تؤذيك  ولكنها  تَُغّربك  ال  العصا   - بالفعل  هي  ما  لك  أعرض 

منشورة). غير  بوند،  (رسالة 

يتضح أن احلدث املبّني يف منحوتة دوناتيلو هو حدث أقصى، 
القديس  غير  املشاهدين  أو  للمشاركني  العام  السلوك  لكن 
لورانس يبدو بارداً.  وميكن مقارنته بحدث يومي يف املطبخ، 
أن  وميكن  وعنفها،  األيديولوجيا  قسوة  العصا  يف  تترّكز  حيث 
يصّور أيضاً توجهاً بيروقراطياً تقريباً ملجتمع معني.  ولعل جعل 
يشّكل على األرجح اخلطوة األخيرة من  الغرض اخلفي مرئياً 

الدراما. حلدث  الدرامية  العملية  مجمل 

طالب سنة رابعة يف أحد مساقات الدراما ضمن فعاليات املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي، 2016.
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العدد 54-53
التجسيد

إن العثور على الغرض اخلفي هو الهدف الرئيس للتجسيد.

وبحسب إحدى وجهات النظر، يعتبر التجسيد التجربة املعاشة 
للموقف الذي ينشأ من خالل الفهم احملسوس للموقف الذي يتم 
التقاطه يف الدراما والقصة التي تكشف يف النهاية عن «القوى 

  .(David, 2009: 132) املوقف»  ذلك  تغذي  التي  االجتماعية 
ويتوجب القيام بالتجسيد بربطه بالتجربة األصيلة املتوّلدة عن 

أثر موقع الدراما.

ترجمة: عيسى بشارة 
مراجعة الترجمة العربية: نعيم حيماد  وكفاح فني 
Amoiropoulos Kostas®

طالب املدرسة الصيف ية يجسدون صورة ثابتة يف مساق بإشراف وسيم الكردي ضمن املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي، 2016.

الهوامش:
قــام بإعــداد هــذه املــادة كوســتاس أمويروبولــوس الســتخدامها مــع طــالب مســتوى ســنة ثالثــة يف برنامــج الدرامــا يف ســياق تعلمي-املدرســة الصيفيــة- جــرش/ األردن 2015.  وقــد ارتأينــا نشــرها   *

يف هــذا العــدد مــن مجلــة رؤى تربويــة بعــد أن قــام املــدرب كوســتاس أمويروبولــوس بإجــراء بعــد التعديــالت عليهــا لتكــون جاهــزة للنشــر.
كوســتاس أمويروبولــوس: يعمــل معلــَم طفولــة مبكــرة يف مــدارس حكوميــة يف أثينــا، اليونــان.  يعمــل أيضــاً يف مؤسســة غيــر ربحيــة «ديادرومــز»، أثينــا، اليونــان، معلــَم درامــا ملجموعــات مــن التربويــني   *
واألطفــال، كمــا يديــر برامــج املســرح يف التعليــم يف املــدارس.  يعمــل أيضــاً مــع مؤسســات دراميــة يف اليونــان واخلــارج، مبــا يشــمل فلســطني والصــني.  تشــتمل مؤهالتــه علــى دكتــوراه يف الدرامــا 
يف التعليــم، مــن جامعــة بيرمنغهــام ســيتي، اململكــة املتحــدة، وماجســتير يف الدرامــا يف التعليــم، مــن جامعــة ســينترال إجنالنــد يف بيرمنغهــام، اململكــة املتحــدة، ودبلومــا يف اإلخــراج املســرحي مــن 
جامعــة رويــال هالــواي، لنــدن، وبكالوريــا يف مســرح الدرامــا ودراســات األداء، مــن جامعــة روآمبتــون، لنــدن، وبكالوريــوس يف تعليــم الســنوات املبكــرة مــن جامعــة أرســطو يف ثيســالونيكي يف اليونــان، 

وبكالوريــوس يف التعليــم االبتدائــي مــن جامعــة أرســطو يف ثيســالونيكي يف اليونــان.
1  التحميل باالنفعال: هي عملية استثمار الطاقة العقلية أو الشعورية لدى شخص أو غرض أو فكرة (مالحظة من املراجع).
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