
5 رؤى تربوية - العددان الثامن والثالثون و التاسع والثالثون

اجلماليات والتعليم

 1. حملل اجلمهور واملسرح

على مدى أربعني عامًا، سعى إدوارد بوند باستمرار الستخدام اخليال، وكان غالبًا ما يستثير الشخص لعمله ككاتب مسرحي. وكجزء من هذا املشروع 
الذي يهدف إلى تغيير املشاهدين، ويحمل طابعًا سياسيًا، سعى إلى فهم الشخص أو الذات، مركزًا بشكل خاص على العقل وعالقته بالعالم املادي 
واالجتماعي. هذا املشروع النظري متت العودة إليه باستمرار وُطّور بالتدريج في أبحاث، ورسائل، وتعليقات، ومفكرات عدة منشورة، سعى من 
خاللها إلى تعّقب أصول الشخص اإلنساني وطبيعته في املجتمع. وشمل هذا املجال بيانًا مفّصاًل بشكل متزايد للنوع البشري، وتطور الطفل، وطبيعة 
الراديكالية،  البراءة  فيها  القوة، رمبا كانت  بالغة  أوراق  السنوات اخلمس عشرة األخيرة، أخذ هذا شكل سلسلة  املسرح واملجتمع وتاريخهما. وفي 
واخليال، والذات األجزاء املركزية ملجموعة مفاهيم سيكولوجية واسعة النطاق، وتعتبر احملور الذي ُتفحص من حوله احتماالت العمل في املسرح 

ومزالقه ومخاطره.

اخليال والذات يف عمل 
إدوارد بوند*

بيل روبر

وما  عام.   2500 مدى  على  ميتد  األفكار  من  لتاريخ  ترنو  بعالقات 
التي  وللطريقة  للعقل  واخليال ضروريان  التفكير  أن  مركزية  أكثر  هو 
بها نفهم العالم. ومبعنى تطوري، فإن التفكير هو ما نتشارك فيه إلى 
حد ما مع بعض األنواع غير اإلنسانية في عالقتنا جتاه العالم. وعلى 
القيمة،  تشمل  فريدة  إنسانية  عملية  اخليال  يعتبر  ذلك،  من  النقيض 
احتماالت ومخاطر جدية. ومع  املجتمع على  في  الشخص  وتطلق 
واخليال،  التفكير  لعالقة  السابقة  التوصيفات  معظم  بخالف  ذلك، 
إليه  ُينظر  ال  واخليال  مهيمنة،  ليست  اإلنساني  التفكير  عمليات  فإن 
باعتباره ترفًا إضافيًا يخضع لنزوات التخيل والفانتازيا، وبالتالي هو 
غير ضروري، وال يكمن دور العقل بالضرورة أيضًا في توجيه اخليال 
الفهم  والسيطرة عليه ألغراض وأهداف ذرائعية وتكنولوجية. وفي 
التفكير  كال  إلى  حاجة  ثمة  االجتماعي،  والعالم  للمادة  اإلنساني 
العقل  إلى  يسعى  بالقيمة،  عالقته  خالل  من  فاخليال،  واخليال. 
يستطع  لم  له،  إنسانية  قيمة  ال  العقل  ألن  ما  وبطريقة  ويستخدمه، 

وتعد األسئلة السيكولوجية والفلسفية جزءًا ضروريًا من ممارسة بوند 
للكتابة وإخراج مسرحيات تستكشف مجموعة قضايا متكاملة حول 
سياسات احلاضر واملستقبل. وفي العمل ألجل مسرح معاصر يكون 
التاريخي واأليديولوجي، حلل، على سبيل  لسياقه  حيويًا ومركزيًا 
اإلغريقية  بالدراما  بدءًا  له،  املشاهدين  واستجابات  املسرح  املثال، 
2000a(. ولعل  بوند  لدى  املعاصرة  )الدراما  الراهنة  القدمية وحتى 
األمناط الشائعة للمسرح املعاصر حُتّلل باعتبارها غير كافية، وبخاصة 
في العالقة التي يستطيع املشاهدون الدخول إليها مع ما يجري على 
إلى  اخلاصة  مسرحياته  في  يسعى  فهو  ذلك،  على  وبناء  املسرح. 
استخدام العالقة مع املشاهدين بطرق جديدة )انظر الفصل الذي كتبته 
كيت كتافياز في هذا املجّلد(،1 ولتسهيل هذا، ثمة حاجة الستكشاف 

مجاالت نفسية معقدة.

تعبق  اإلنساني  العقل  لفهم  ومتميزة  مرّكزة  طريقة  بوند  لدى  توجد 
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استخدام اخليال. وبشكل مهم، تكمن القيمة اإلنسانية )ليس اخليال( 
في صميم استخدام العقل للخيال لفهم العالم واملجتمع. بينما يبني 
اخليال والعقل معًا الذات اإلنسانية، ويفتتحان طرقًا للفساد والبراءة 
ُتخلق الذات من خاللهما باستمرار. وعلى نحو حاسم، فإن احلالة 
مظاهر  إحدى  هي  اجلديد  للمولود  الناشئ  العقل  في  للقيمة  األولية 
البراءة الراديكالية، وهي تلك التي يسعى بوند، الكاتب املسرحي، 
إلى إيجادها ويتعامل معها لدى جمهوره. هذه البراءة الراديكالية هي 
منا  كل  في  االجتماعي  والفساد  والعادة،  اخلبرُة،  تدفنه  أن  ميكن  ما 
ونحن نتقدم في العمر. وهي متيل إلى أن تكون أقرب للسطح لدى 
للدراما  بوند  يوليها  التي  األهمية  فإن  هنا  ومن  والشباب،  األطفال 

واملسرح هي من أجل الشباب.

إنها هذه القيمة للعقل التي نسعى إلى استكشافها وجعلها محسوسة. 
املفاهيم  هذه  يوضح  أن  يحاول  بصدده  نحن  الذي  الفصل  هذا 
اجلوهرية، واستعراض بعض االستدالالت احلاصلة، والبحث عن 
الدليل وتقومي تضمينات مثل هذه القيمة. وباالحتفاظ بطريقة بوند 
واستكشافها،  الرئيسية،  املفاهيم  ترتيب  نحاول  سوف  اخلاصة، 
وبالتالي  األفكار،  تاريخ  إلى  اإلشارة  من  أدنى  حد  مع  وفحصها، 
املسرحي  الكاتب  عمل  في  األفكار  تلعبه  الذي  الدور  على  نؤكد 

كمؤلف درامي.

 2. سياق الذات: بنى أساسية

2000a( واحدة  يضفي املقال الطويل، الدافع للمسرح، )بوند، 
البشري  العقل  نشوء  على  والراديكالية  احلديثة  القيم  أكثر  من 
العشر  السنوات  والذات في عمل إدوارد بوند. ففيه، على مدى 
السابقة أو أكثر، أعيدت صياغة األفكار الرئيسية لألوراق األخرى 
واتضحت مفاهيمها، وغدت تضميناتها موضع فحص. إنه نص 
يحتاج إلى استعراضه أي شخص يريد االقتراب من وصف إدوارد 
بوند للذات واخليال، إنه هذا النص الذي سنعود إليه باستمرار في 

هذا الوضع.

باعتباره  اإلنسانية  للسيكولوجية  بوند  وصف  عرض  املستحيل  ومن 
املطلوبة  األفكار  وتقّلص  فاالنفصال  وبسيطًا.  واضحًا  آليًا  نظامًا 
ومجموعة  الدقة  لعناصر  مالئمة  غير  ستكون  املشروع  هذا  ملثل 
واملجتمع.  العالم  في  بالفعل  قائمة  اإلنساني كما هي  العقل  أهداف 
لذلك، ومن هنا تستطيع مفاهيم بوند والعالقات فيما بينها أن تظهر 
مستقرة نسبيًا، فما هو محدد من جانبها في احلياة أو في الدراما يتغير 
باستمرار. ولعل طبيعة العقل املتناقضة، واملتصارعة، والديالكتيكية 
بها،  وتفكر  إليها  تدخل  أن  منك  بوند  يريد  ما  هي  العالم  عالقة   –
من  واحد  هذا  والضرورة.  احلرية  بني  هامشًا  تقتضي  أنها  وبخاصة 

من إحدى فعاليات مسار الطفولة املبكرة.
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الثوابت في عمل بوند، حيث ميّثل العالم واملجتمع مجموعة عمليات 
»منطق  باعتبارها  العمليات  هذه  يلّخص  وهو  ومتصلة.  ديناميكية 
األنسنة«. وثمة مجموعة أخرى من الثوابت ميكن استنتاجها، فعلى 
املستوى التجريدي هناك عناصر وبنى أساسية مشمولة في هذا العقل 
على  نبّسط  سوف  الورقة،  لهذه  املبكر  اجلزء  وفي  العالم.  – عالقة 
نحو مبرمج هذه العناصر والبنى لنجعلها واضحة. وفيما بعد، سوف 

نعود إليها لنرى تعقيدات عالقتها في الذات واملجتمع.

من  باملقاالت  بدءًا  عامًا،  أربعني  مدى  على  متناغم.  شخص  بوند 
 )2000b 1 للمفكرات )بوند  التي ُجمعت في مجلد   ،1959 العام 
)بوند  املرئي  غير  والشيء  احلديثة  الدراما  األخير  اإلصدار  وحتى 
2003b(، فإن أهدافًا مشتركة، وعمليات وبنى ميكن حتديدها. وما 
البنية  لكن  بكلمات،  العمليات  على  ُيسيَطر  كيف  اللغة:  هو  يتغير 
األساسية التي يبدو أن بوند يحاول أن يجعلها متاحة لنا، تبدو مماثلة 

بشكل الفت للنظر خالل هذا الوقت.

هناك خمسة مؤشرات أو مجاالت على إحدى اخلرائط، وبينما تتغير 

اللغة املستخَدمة تبقى املواقف التي ميكن حتديدها عبر األعوام اخلمسة 
واألربعني املتداخلة. وهي:

الذات. «
املجموعة أو املجتمع الذي ُيحتمل أن يكون فاسدًا أو مبدعًا. «
الفراغ، واحلد، والفجوة أو العدم. «
العالم الطبيعي للموضوع. «
العقل كمعّبر عن نفسه دراميًا بشكل أساسي. «

اإلنسانية  للسيكولوجية  بوند  وصف  في  شائعة  تبدو  العناصر  هذه 
الذات  أواًل،  إليهما.  باإلشارة  جديرتان  نقطتان  وثمة  واملسرح. 
والعقل مرتبطان بشكل وثيق جدًا. وتعقيدات هذه العالقة بني الذات 
والعقل سوف ُتستكَشف في الفصل الرابع.2 ثانيًا، الوصف الثابت 
الذي يعطيه بوند هو واحد من بني العناصر التي تنتشر حول العنصر 
الثالث الذي غالبًا ما ُيشار إليه بكلمة عدم. وبسبب طبيعته التجريدية 
والدور احملوري الذي يلعبه، يحتاج هذا العنصر بعض التقدمي. وقد 

وّضحه بوند مؤخرًا على النحو التالي:

من  »العدم«.  إليها  يضيفون  لكنهم  بيئتها  احليوانات  يشاركون  وهم  التاريخ.  في  يتطورون  البشر  الطبيعية.  بيئتها  في  تدريجيًا  تتطور  احليوانات 
الواضح أن احليوانات ليس لديها مفهوم عن الالشيء. لكن العقل البشري يعّبر عن املجموع ويواجه كل شيء. جميع البشر دائمًا ما يتساءلون ماذا 
قبل وبعد العالم الطبيعي وكيف سيرتبط، أيًا كان، باملستقبل. لذلك يصبح العدم موقع املجهول، ويتعذر تعليله بوضوح. ليس على حافة األفق 
فقط نذهب إلى العدم عندما منوت. إذ ميكن أن ُيستخدم )هذا العنصر( لتفسير ظواهر وجودية أخرى. فالعدم يصبح مكانًا للقلق واخلوف. وُيظهر 
تأّمل للحظة أن حياتنا تشترك باندهاش مع العدم، حيث يصبح املصدر املقدس للفضيلة واحلكم، ويكون حاضرًا في اخلرافة واألبراج اليومية. 
إنه يخلق اخلارق للطبيعة كإفساد للواقع املادي. فاملجتمعات تنتج زعماء وحكامًا يزعمون بأنهم ميّثلون العدم ويتحدثون باسمه. هذا من شأنه أن 
بنية  الوجودي وامليتافيزيقي في  الوجودية. هذا يدمج  ُتدَمج مع سيطرة الضرورات  اعتيادية، وبخاصة عندما  يضفي على األيديولوجيا قوة غير 
واحدة غير اعتيادية، لذلك يتقلص التاريخ كثيرًا بشكل مفاجئ ما وراء الطبيعة. وأيًا كان من ميلك العدم، فإنه ميلكك. لكن من قبيل املفارقة أنه 

أيضًا أصل احلرية. ومثلما ُنقش معنى العالم في العدم، فإنه سيظل محل خالف عبر التاريخ – مدفوعًا بتغير في عالقاتنا املادية.

هذا يقود إلى فكرة »الفجوة« – نوع من العدم املصغر بني كل ذات والعالم. احليوانات ال فجوة لديها، واتصالها بالواقع مباشر دون وساطة عبر 
الثقافة. والفجوة هي موقع تفاعل بطريقتني بني الذات واملجتمع- العالم. إنها الطريقة التي نخلق بها عالقتنا املتقلبة مع الواقع املادي. وبالنتيجة، 
الثقافية. والفجوة مثل موقع  التضادات  يفّسر  الفجوة. وهذا  ننتجه في  الذي  الكلي  املعنى  الفجوة. فنحن  أنفسنا في  إننا نخلق  تقول  أن  ميكنك 
ملسرح الذات. نحن ال نعيش حياتنا البيولوجية –بطريقة حيوانية فقط– وإمنا املعنى الذي نخلقه في الفجوة. هذا مينحنا احتمال احلرية ضمن حدود 
الضرورة املادية. لكن األنسنة ليست اعتباطية. فاملعنى في الفجوة ينسجم مع منطق األنسنة. لهذا السبب أنا أحتدث عن منطق اخليال – يجب أن 
يكون طليقًا، ال ميكن أن يكون مقررًا سلفًا لتخّيل األنسنة، ألن األنسنة ال توجد، فنحن نخلقها. وإذا أسأنا استخدام املنطق )باختصار الضرورة 

احلتمية إلنتاج سعادتنا املشتركة(، فإننا ندمر أنفسنا، ولن تكون صالة جيدة للعدم طلبًا للمساعدة. نحن سادة العدم.

أحيانًا أستخدم كلمة »فراغ« بداًل من العدم عندما أريد أن أؤكد على البنية بداًل من تلوينها األيديولوجي للرهبة واإلكراه واملقاومة. و«احلد« 
يوجد بني الواقع املادي والعدم. أحيانًا أقول إن السلطة تكتب أيديولوجيتها على احلد – على غرار مالحظة عدم التجاوز التي تدرج القوانني 
والعقوبات للعصيان. وعلى سبيل السخرية أدعو هذا السيناريو- القانوني التعجيزي الكتابة على احلد. فاحلد ال يوجد هناك بالضبط، إنه 

يوجد فيك بسبب الطريقة التي بها تتسلل األيديولوجيا إلى الفجوة. واحلد يصبح موضع خالف ونزاع )بوند 2004(.

الذات والعالم واملجتمع موّجهني من  يرى  بوند  إن  القول،  خالصة 
وقيمة  معنى،  غياب  هو  فالعدم  العدم.  حول  املعنى  سؤال  خالل 
وعدل في مكان أو زمان محددين، ويحث البشر على طرح أسئلة. 
حيث  املستقبل،  مثل  عليه  متنازعًا  موقعًا  يكون  ما  غالبًا  املكان  هذا 
في  للعدل  وتأويالت  وقيم،  ملعاٍن مختلفة،  تؤسس مصادر مختلفة 

الذي  املوقع  أو  املكان  العدم إذن هو  اإلجابة عن األسئلة املطروحة. 
جتري فيه معظم األحداث املهمة والنزاعات والتحقيقات اإلنسانية.

العرض،  أجل  من  بوند  أفكار  تبسيط  من  محاذير  هناك  لذلك، 
فالطريقة التي تدخل بها العناصر اخلمسة في عالقة متبادلة لتشكيل بنية 
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ُتظهر تطابق نوع طوبوغرافي ميكن تقدميه برسوم تخطيطية. وبالنظر 
إلى أن العقل والذات ميكن اعتبارهما كواحد في هذه املرحلة، يبدو 

أن بنية واسعة ُتصمم في كتابة بوند. وهذا واضح في الشكل 1.

القانون،  املجتمع:  مؤسسات  املجتمع/األيديولوجيا  ويشمل 
األهمية،  من  وبقدر  أيضًا،  لكن  وغيرها،  والتعليم  والكنيسة، 
دور  باعتباره  يأخذ  أن  لبوند  النموذج  هذا  يسمح  لذلك  املسرح. 

وال  هذا.  يومنا  حتى  التاريخ  عبر  واالحتمالي،  الفعلي  املسرح، 
فحسب،  واأليديولوجيا  األخرى  باملؤسسات  عالقته  ذلك  يشمل 
واملؤسسات  املجتمع،  فعالقة  والعدم.  اإلنسانية  بالذات  أيضًا  بل 
يجعل  الذي  ما  في مشكلة  تتمحور  اإلنسانية  بالذات  واأليديولوجيا 
في  إنسانيًا  طابعًا  الناس  على  يضفي  الذي  وما  إنسانيني،  البشر 
املجتمع، وبأي الطرق ومع أي نتائج ميكن أن تخفق عمليات إضفاء 

البعد اإلنساني. وإجابة بوند عن السؤال األول هي أن 

الشكل 1: البنية ُتشاَهد من وجهة نظر املجتمع

عقل / ذات

عقل / ذات

مجتمع / 
أيديولوجيا

فجوة

مجتمع / 
أيديولوجيا

عالم

عالم

عدم

طبيعة الذات اإلنسانية في املجتمع ليست حقيقية، شيئًا ما في الداخل، 
اخلارج، في شكل  باألحرى هي خارجية، في  أو  أو فطريًا.  مالزمًا 
والقصص،  والطقوس،  واملعتقدات،  اإلنسانية،  بالثقافة  عالقتها 
والفن وغيرها. إنها أيضًا ثابتة لكنها متغيرة تاريخيًا، في ديالكتيك كما 

في كتابات ماركس، مع التكنولوجيا والطبقة أو بنية ملكية املجتمع. 
ويلخص بوند هذه العالقات باعتبارها إحداثًا ملنطق األنسنة. لذلك، 
ميكن إعادة رسم الشكل 1 من وجهة نظر الذات بحيث تكون الفجوة 

مثل العدم املصغر ُيخلق فيها معنى، كما في الشكل 2.

الشكل 2: البنية ُتشاهد من وجهة نظر الذات
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الدراما  لتعليم  الوطنية  الرابطة  مؤمتر  إلى   1989 بوند  خطاب  في 
)NATD( )بوند، 1989(، هذه النقاط الُتِقطت من جديد بكلمات 

مختلفة نوردها اآلن:

محطة 1: املوضوع )ذات(.
محطة 2: اإلدارة )مجتمع/أيديولوجيا(.

محطة 3: احلد )عدم(.

هنا ُيعرض احلد كمصطلح عالئقي يشير إلى حد بني املعروف بشكل 
فاملوضوع  معنى.  إلى  ويفتقر  املعروف  وغير  معنى  وذي  عادي 
واملأوى،  الطعام،  أجل  من  بعضها  متعددة:  حاجات  له  اإلنساني 
جانب  من  ُيعالج  احلاجات  هذه  تلبية  وتنظيم  وهكذا.  وامللبس 
اإلدارة. لكن املوضوع أيضًا يحتاج معنى في اإلجابة عن أسئلة ملاذا 
وماذا التي ال حُتصى عن العالم، وآخرين، والذات نفسها التي حتدث 
خالل  من  أيضًا،  هذه  عن  احلديث  إلى  تسعى  فاإلدارة  احلد.  على 

أيديولوجيتها.

املواقف  وصف  في  اجلديدة  الطريقة  هذه  ملثل  بوند  لدى  احلافز  إن 
بياني  َحرفي  متثيل  مشكالت  إلى  ويشير  ملسرحه،  جدًا  مهم  اخلمسة 
ألفكاره. وما يحدث هنا هو أن أحد املواقف، احلد، هو موقف كل 
من العالم املادي والعدم/ الفراغ، وأن اإلدارة، املصدر األكثر قوة، 
تسعى إلى التحدث عنه. إنه، في املقابل، موقف تستطيع أن تتحدث 
عنه وتستكشفه مصادر أخرى، على سبيل املثال الديانة، والسياسة، 
باعتبارها  هذه  من  الكثير  بوند  يرى  وسوف  واملسرح.  والتعليم، 
عليه  متنازع  موقع  إذن  فاحلد  األيديولوجيا.  عن  تعبيرًا  احلقيقة  في 

يجلب إليه املوضوع، كذات، وعقله أو عقلها، مع مبرره، وخياله، 
باعتباره  باحلد  نفكر  أن  اآلن  نستطيع  أخرى.  وسمات  وشخصيته 
مثبتًا أيديولوجيًا في الفجوة. عندئذ حتتوي الفجوة داخلها، بأشكال 
أوضح،  وبتعبير  املسرحي.  والتعبير  املسرح  عناصر  على  متنازعة، 
عقلنتها  وطرق  ومعانيها  وأحداث  وبشر،  مادية،  وأشياء  أماكن، 
بوند  أدوات  تعمل  هذا،  وضمن  الفجوة.  في  مسرحيًا  عنها  وُيعّبر 
قائمة  )انظر  املرئي  غير  الشيء  ومتثيل  مسرح  أحداث  مثل  املسرحية 

املصطلحات(3. الذات تصبح موقع الدراما.

يأخذ  أن  ميكن  الفجوة  في  يحدث  الذي  األولية  العناصر  تكثيف  إن 
أشكااًل متعددة، ولديه تضمينات لعمليات العقل. فالتفكير واخليال 
التفكير من جهة مع  منهما مبجال عمله:  ليسا ضّدْين مكّملنْي، كل 
العالم املادي، واخليال من اجلهة األخرى مع املجتمع واأليديولوجيا. 
واألصح كالهما يشتركان بكال املضمونني، فاخليال يستخدم التفكير 
املادية  املادي واألشياء  الواقع  ينسج  يوّجه اخليال. وبالتالي  والتفكير 
ميتلك  أن  ميكن  نفسه  والشيء  واخليال.  التفكير  من  كل  مع  عالقة 
ومن  الوسائل-الغايات،  لفهم  العقلي  األساس  من  مستمدًا  معنى 
ودم  مشروب  على  يحتوي  أن  ميكن  الفنجان  للقيمة:  الناقل  اخليال 
رجل يعاني سكرات املوت، واألخير ميكن أن يكون مخطئًا بالنسبة 
للسابق، كما في املثال في لؤلؤة بيضاء )بوند 2000a(. ويدعو بوند 
بوند:  ملسرح  رئيسي  مجال  وهذا   .)TE( املسرحي  باحلدث  هذا 
استخدامه لألشياء املادية، مثل فناجني، طاوالت، نوافذ، بطانيات، 
ليسمح  ورمبا  املعتادة،  األيديولوجية  املفاهيم  لُيضعف  بطاطا  رقائق 
بدخول معنى جديد إلى فهمنا. فالشيء املسّلم به حتى اآلن، املتحّول 
بأجزاء  االرتباط  له  لُيتاح  الدراما  في  ُيستخَدم  واملؤدلج  أداة،  إلى 

حصة في توظيف الدراما مبدرسة جلجلية – رام الله.
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أو  العقالني  غير  بحرصها  العادة  عكس  جتري  التي  ومعانيها  الذات 
في  التالي  القسم  في  ُتعاَلج  واخليال  التفكير  وعالقة  املالئم.  الوقت 

أعقاب نظرة عامة على وصف بوند.

القليلة الالحقة حول مرحلة ما بعد احلداثة )بوند،  وفي املالحظات 
كالتكنولوجيا  السمات  هذه  ومثل  األساسية  البنية  ُتطّور   ،)1990

واملسرح مُتّيز بشكل أكثر وُتدَمج في الصورة:

النموذج الثالثي للناس، والسلطة، واحلد ميكن استخدامها لفهم 
والتكنولوجيا  الناس  بني  للعالقة  الراهنة  احلالة   ... و  التاريخ 
فيها  األخرى  واألجزاء  املسرح  يكون  التي  والطريقة  والسلطة: 

جزءًا من تلك العالقة )بوند، 1990: 4-213(.

هذا يسمح بالتعبير عن تعقيدات تاريخ املجتمعات واملسرح وعالقتها 
كنتيجة  القريب،  املاضي  في  مهم  تاريخي  تغير  ويحدث  بالذات. 
للتكنولوجيا، عندما تغير املجتمعات املهيمنة وظيفتها من كونها وسيلة 
لتلبية حاجات إنسانية إلى كونها مبنية، في رأسمالية استهالكية، في 

إشباع حاجات )بوند، 1989(.

كما يضعها في الطفل الدرامي:

املجتمعات الغربية هي املجتمعات اإلنسانية األولى التي استغنت 
عن صنع الثقافة. فهي ال تعتمد على قدرتها على أنسنة وشرعنة 
دون  ووسائل  مجتمعات  هي  بضائع.  توفير  على  بل  السلطة، 

غايات )بوند، 1993:46(.

وبالنسبة إلى بوند، هذه املجتمعات )مجتمعات ما بعد احلداثة( التي 
محفوفة  دائرة  في  العالقات  كل  ترمي  غايات،  دون  الوسائل  متتلك 
باملخاطر. ثمة وضع كثير التعقيد والتغير والنزاع تتأنسن فيه العمليات 
معّطلة  ليست  اآلن  وهي  الكذب(  )احلقيقة-  األقل  على  جزئيًا 
فحسب، لكنها تفسد بشكل إيجابي أيضًا )الكذب- الكذب(. على 
يسميه  ما  غرار  على  مهيمنة  أشكال  ثمة  املسرح،  ضمن  املثال  سبيل 
مسرح ستانسالفسكي، واألداء وبريخت، تكون غير مالئمة للتعامل 

.)2000a ،مع هذه األزمة املعاصرة )الدراما احلديثة، بوند

ومؤخرًا في القبعة )بوند، 2003a/2001( ُيستكَشف موقف العدم 
ثانية وتوصف معركة املجتمع الظالم كتلك اخلاصة بـ”ملكية العدم”.

موتنا  في  معنا  عدمًا  نحمل  نحن  ألحد،  جتسيدًا  ببساطة  لسنا 
واحلرية  واالختيار  لإلبداع،  اإلمكانية  يهبنا  فالعدم  وضعفنا. 

.)2003a:xix ،بوند(

وفي كتابات أخرى حديثة، إن انغالق مجتمع/أيديولوجيا والعالم/
معمارية”  أطباق  “اجتماع  باعتباره  ويوصف  ُيستكَشف  الطبيعة 
)بوند، 2000a: 175(. هذا يؤكد ما هو رديء وما هو مناسب بني 
املجتمع الرأسمالي والعالم الطبيعي. وفي الورقة نفسها يوّضح بوند 

مظاهر الفجوة.

الفجوة هي موقع املعنى الذي نهبه للواقع وذاتنا. وهذا املعنى هو 
“وجودنا” )ومعنى “وجودنا”(. نحن الفجوة، إنها وعينا ووعي 

.)2000a: 176 ،الذات ألن “الوجود” هو معناها لنا )بوند

ثمة نقطتان حتتاجان إلى توضيح هنا. أواًل، حيث أن العدم والفراغ 
أكثر  سمة  تقترح  فالفجوة  بذاتهما،  وقائمان  يبدو  كما  مجردان 
تعقيدًا هي عالقة بني أشياء، الفجوة بني x، y ورمبا z تقترح سمات 
املجتمع/ الفجوة بني  طوبوغرافية مختلفة. وفي هذه احلالة، تكون 
اجلهة  من  والذات  جهة،  من  املادي  والعالم/الواقع  األيديولوجيا 
ونبني  أسئلة  فيها  نسأل  التي  للخارطة  فارغة  منطقة  إنها  األخرى. 
ُتشاَهد  عندما  الفجوَة  الذات  تدخل  ثانيًا،  وجودنا.  ونبني  معاني 
كاملعنى الذي ُيبنى في الفجوة. ويقول بوند، »من الضروري لألنسنة 
للمسرح«  أيضًا  مهم  وهو  فينا.  احلي  الكائن  وليس  معنانا  نعيش  أن 
)بوند، 2004(. وكما للذات معانيها جزئيًا من األيديولوجيا وجزئيًا 
بالتالي  فهي  الذات،  ووعي-  الوعي  جانب  إلى  املادي،  الواقع  من 
قدرة  ومتتلك  الفجوة  في  فهي  هنا  ومن  محددة،  وغير  عليها  متناَزع 
أن  نقول  أن  اآلن  نستطيع  ذلك،  على  وبناء  اإلبداع.  على  الفجوة 
واألحداث  األشياء  تستطيع  ال  مكان  هما  الدرامي  والتمثيل  املسرح 
ممسرحًا  معناها  متتلك  أن  أيضًا،  والذوات  بل  فحسب،  واألماكن 

ومبنيًا من جديد.

زيارة السيد عبد احملسن القطان رئيس مجلس األمناء ملدرسة قبيا في إطار 
املشروع التعليمي »وتكون قبيا«.
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والذات،  العقل،  عن  ما  نوعًا  بسيط  بتعبير  العرض  بهذا  البدء  ومع 
متزايد،  بشكل  وبعيدة  منفصلة  كمواقع  والعالم  واملجتمع،  والعدم، 
من  اجلزء  ذلك  مفرطة.  أدبية  قراءات  إخفاقات  رؤية  على  بوند  يجبرنا 
ما  مبعنى  ويحتويها  أخرى،  ألجزاء  موقعًا  يكون  أن  ميكن  الذي  البنية 
الديالكتيكية  الطريقة  إلى  بالنسبة  أو يستحوذ عليها، ذلك اجلزء حاسم 
للعملية هنا. فاملسرح، مثال على التفوق، هو املكان الذي مبقدوره أن 
يفعل هذا، وباالقتران مع التمثيل الدرامي، يفتح ذلك مكانًا قويًا جدًا 
ُيحتمل أن يحدث فيه تغير في املعنى والذوات. وقد استخدم بوند مؤخرا 

فكرة املوقع في أوراق متعددة على نحو مفّصل وطّور هذه الفكرة:

مواقع.  والعالم  فالذات  مواقعه.  بفهم  فقط  املسرح  فهم  ميكن 
مأساة- في  نقديًا  يلتقيان  اآلخر.  أحدهما  مواقع  أيضًا  وهما 

احلرية. ومنصة املسرح موقع – وهي النظير الطوبوغرافي الدقيق 
على  نقف  إمنا  املسرح،  منصة  على  نقف  فعندما  ملوقع-الذات. 
)الدراما  مركزها.  من  املسرحية  قصة  وتأتي  والعالم.  ذواتنا 

.)2000a: 18 ،احلديثة، بوند

ومنصة  املشاهدين  لتفكير  مهمة  مأساة-احلرية  عن  الفكرة  هذه 
حلياة  األولى  األيام  منذ  األنسنة  فيه  ُتبنى  الذي  املكان  إنها  املسرح. 
الطفل في املواجهة بني الذات الناشئة )الواعية، التي تختار، البريئة أو 
الفاسدة( واألوضاع املتطرفة أللم ولذة الذات واآلخرين. هذا يقودنا 
إلى استكشاف )في القسم 3( األساس السيكولوجي لهذه األنسنة، 

وبالتالي )في القسم 4( تطور الذات.

 3. الرباءة الراديكالية والتفكري واخليال

والبنى،  العناصر،  لعمليات  األساسية  املوضوعات  هذه  ضمن 
والدرامي  النظري  بوند  عمل  عّلق  العمل،  في  الديناميكية  والطبيعة 
والشخص.  اإلنساني  العقل  سيكولوجية  على  عظيمة  أهمية 
ذاتي وسيكولوجي، وبخاصة عمليات  مبا هو  االهتمام  فإن  وعليه، 
اخليال والذات هي في صميم منهجه. وسيكون من اخلطأ القول إن 
أو  للصورة  األخرى  األجزاء  الستبعاد  يأتيان  والذاتي  السيكولوجي 
أنهما ُيسَتخدمان على نحو تقليصي. فدائمًا ما يعتمد حتليل بوند على 
الذات بشكل مبدع  العناصر األخرى لفهم  العقل والذات مع  عالقة 

في املجتمع ووسط املشاهدين – عمليات مسرحية.

يبدو،  ما  على  بوند،  قّدم  التسعينيات،  عقد  من  مبكر  وقت  وفي 

مفهومًا رئيسيًا جديدًا للفهم السيكولوجي: البراءة الراديكالية. وفيما 
األساسيني  املفهومني  على  العمل  أعاد  أيضًا،  التسعينيات  في  بعد 
اللذْين اشُتقا من الفلسفة اإلغريقية: التفكير واخليال. لم يكن الهدف 
من  أيضًا  بل  فحسب،  كثنائي  أهميتهما  على  التأكيد  إعادة  ذلك  من 
املتسلسل  التفكير  أهميته في زمن  والتأكيد على  اخليال  أجل إصالح 

والتكنولوجي.

1991( وحتديدًا في تعقيب  ومن أفكار حول ما بعد احلداثة )بوند، 
على مسرحيات احلرب )بوند، 1991(، وكذلك في الطفل الدرامي 
حق  أو  الراديكالية  البراءة  فكرة  اسُتكِشفت  فقد   ،)1993 )بوند، 
الطفل في أن يكون في العالم »أن يكون في بيت في العالم« وبالنسبة 

»للعالم أن يكون بيته«:

وال  حيوانيني  ال  بريئني،  الراديكالي  الصعيد  على  ُولدنا  نحن 
إنسانيني. نحن نخلق أنسنتنا ألن عقولنا تبدأ بالتفكير في غرائزنا 

)بوند، 1991:251(.

وهو  العالم،  إلى  الطفل  يجلبه  شيء  لإلنساني،  أساسي  مظهر  هذا 
الطفل  ينمو  مثلما  يأتي،  الذي  واملعنى  للقيمة  التطوري  األصل 
للعدل.  مفهوم  إلى  ر  ُيطَوّ لكي  يأتي  األكبر، حيث  املجتمع  ويدخل 
هذا يصبح اخلط األساس أو نقطة انطالق عملية التغير اإلنساني، قبل 
ل اللغة متامًا. وبناء على ذلك، يجرؤ على التعامل مع مفهوم  أن ُتشَكّ
إنه  كلمات.  إلى  الترجمة  على  يستعصي  ورمبا  الكلمات  قبل  يوجد 
يشير نحو الفكرة التي تقول إن هناك توجيهًا أساسيًا لإلنساني حديث 
الوالدة جتاه العالم، ومن العالم جتاهه. وما هو جوهري بالنسبة إلى 
هذا املركز اجلديد للوعي هو حقه في أن يكون. وُيوّضح هذا تدريجيًا 
في حقه أن يكون مناسبًا جلعل العالم موطنًا له وبالنسبة للعالم لكي 
يكون هو موطنه الذي ُيوّضح في الوقت إلى حق ذاته واآلخرين في 
تأتي  الذي  اإليجابي  املوقع  هو  هذا  العالم.  في  متصلني  يكونوا  أن 
مثل  أيضًا  نفسه  املوقع  وهو  لُتبنى.  والشخصية  والفهم  الذات،  إليه 
الدراما  فيه  حتدث  أن  تستطيع  الذي  واملوقع  والكوميدي،  املأساوي 
والتمثيل- الدرامي الذاتي، والذي ميكن أن يسير فيه احلق في الوجود 
بشكل  يقّصر  أن  أو  بعنف،  خاطئ  نحو  على  العدل  إلى  واحلاجة 

مضحك، أو أن ُينجز في الوقت احملدد.

لكنها  اعتباطية  ليست  وهي  اخلاصة.  بوند  بكلمات  احلجة  هي  هذه 
ُتبنى على التحليل واالستدالل املتأني:

هناك حالة ما قبل الذات لوعي غير مرّكز لكن مزدهر. وما قبل الذات يرتبط باللذة واأللم، حيث تبدأ الذات بالتماسك من هذه التأثيرات. وهناك 
فردية: وعي- الذات يختلف عن األشياء األخرى كلها، إنه فريد من نوعه. ويجب أن يعّبر وظيفيًا عن »حقه في أن يوجد«. فالفنجان ال يحتاج 
إلى حق كي يوجد ألنه شيء. وطاملا هو كذلك، فإنه يجّسد ضرورة. والوعي ليس شيئًا، وإمنا فعل. ولكي تفعل يجب أن ُيسمح بالفعل – امتالك 
حق الفعل. ال أستطيع أن أبلغ الوعي أن ال يكون وعيًا – فقط يستطيع أن يبلغ ذاته بذلك: في الصدمة، فقط ميكن أن يعطي ما قبل الذات نفسه هذا 
احلق كي يوجد – إنه بديهي في وجوده اخلاص، في الوعي. ولعلها ضرورته. فاحلق يوحي بأن مكانه يجب أن يكون املكان الصحيح للحق كي 
يكون، ألن احلق وما قبل الذات هما شيء واحد والشيء نفسه. إنه مثل احلديث عن حق املياه بأن تكون رطبة، لكن الرطوبة بالطبع ليست فعاًل. 
إن ما قبل ذات الوليد ال يستطيع أن يقوم بأعمال شخص راشد، لكن أيًا كان »االجتاه الذي يتحرك فيه«، أو يسعى إليه، أو يقصده، فإنه يشكل 
عالقة منوذجية مع اللذة واأللم ومع حوافز أخرى أقل أهمية. هذا ميكن أن ُيقصد فقط للحصول على املكان املناسب ألجل أن »يكون احلق«. ومهما 
يعتزم –أو يهدف– يجب أن يكون وُيشاَهد من جانبه كبريء. تلك هي الكلمة التي سنستخدمها الحقًا. والنوايا راديكالية ألنه ال بد من تعريفها عن 
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ذات

خيال خيال                 
وعي-الذات العقل/العالم         

عالم

طريق غاياتها – فاحلديث الوالدة لم يدخل بعد »برملان الوسائل«. وفي احلقيقة، الوليد كائن دقيق وحيد اخللية )موناد(. ال يستطيع التمييز بني ذاته 
والعالم. هما واحد. الذات ُتخَلق في هذه العملية، وهي تتضمن هذا احلق في الوجود وبراءة راديكالية. والطفولة هي املرحلة الوحيدة لألنسنة 
غير الُعرضة للفساد، ألن الطفل ال يستطيع إفساد نفسه. الحقًا عندما يدخل الطفل املجتمع، ُيعّرف احلق في الوجود باعتباره عداًل. ففي أساس 
كل ذات إنسانية هناك تشكيل لبروميثيوس وأنتيجوني. لكن في مجتمع غير عادل رمبا تفسد الذات، في ظل ضغوط سيكولوجية ُتخلق بفعل ما 
يجب فعله للنجاة اقتصاديًا ووجوديًا. فاحلاجة لالستقرار في العالم واحلاجة للعدل رمبا يصبحان الرغبة في االنتقام – ليس األمر أن الدافع قد تغير، 
بل إن الرغبة في االنتقام هي تنفيذ حاجة الذات للعدل. مثل هذه األحداث ُتكتب في العدم. فهي حتدث في دراما الفجوة. وهي حتدث ألنه على 
الرغم من أن الضرورة امللحة للعدل هي ضرورة إنسانية، فإنها مجردة، ولذلك يجب إعادة خلقها باستمرار في سياق الواقع االجتماعي. القانون 
ال يستطيع التعامل مع مثل هذه املفارقات. فهي موضوع حرب، وجرمية، ودراما. وهي إحداث منطق األنسنة. نحن نشعر عبر التاريخ في الدراما 
بالثَقل الكبير للحتمية لتصبح تعّلمًا إنسانيًا حول فساد األزمنة. ومن قبيل املفارقة أن حتمية العدل ال ميكنها أن تتركنا نرتاح، ولذلك رمبا تدمرنا. 

ولعل العدم سيكون املنطقة األخيرة التي سوف نتغلب عليها )بوند، 2004(.

ومع ذلك، ففي أعقاب مقدمة البراءة الراديكالية متامًا، ُيوّضح املفهوم 
اخليال  حول  مالحظات  وفي  متزايد.  بشكل  باخليال  الصلة  وثيق 
ُيسَتكشف   ،)2000a )بوند،  للمسرح  والدافع   )1995 )بوند، 
السيكولوجية  أو  الفّعالة  الوجود”  “إحداث  لعملية  كضرورة  اخليال 

في مركز الطفل والبالغ في املجتمع.

حديث  الوجود  أو  للوليد  مهمًا  اخليال  يعتبر  بوند  إلى  بالنسبة  إذن 
الوالدة في العالم.

والطفل  كالطفل  العالم  يخلق  فخياله  العالم،  يتخيل  ال  الوليد 
املعنى  ولعل  ذات.  إلى  بها  نتحول  التي  الطريقة  هي  هذه  كالعالم. 
املزدوج للخيال يربك الفهم الحقًا، ألنه في الطرق األساسية يواصل 

.)2000a:114 ،اخليال خلق الواقع )بوند

جلّيني،  جلزأْين  الوليد  عقل  في  متييز  عملية  خالل  من  الذات  ومتر 
الذات والعالم، وهذا هو خلق وعي الذات في الوقت نفسه. وميكننا 

أن نبّسط العملية رمبا في الرسم البياني التالي:

الناحية  من  صعب  الراديكالية  البراءة  على  اإلصرار  هذا  تقومي  إن 
الفكرية. فهو بطرق متعددة أصل مفقود الحتمال الكتابة أو احلديث 
الذي يوجد ما وراء الكلمات والتخمني. فهو ينطوي على اجنذابات 
بأفكار عديدة في علم النفس والفلسفة، ومع ذلك ال ميلك أي منهما 
إدراك، وشعور  وترابط  بشري،  نوع  إنه سمة  متامًا.  نفسه  املضمون 
ووعي حلاجات الكائن احلي والعالقة مع آخرين قد متتلك أصلها في 

أجزاء البنية الكلية لدماغ الوليد.

وضع  في  تكمن  بوند  لوصف  الراديكالية  الطبيعة  إن  ذلك،  ومع 
البراءة الراديكالية واملفاهيم الناشئة للعدل، وبالتالي العمل السياسي 
واألخالقي واتخاذ القرار في صميم وصف اخليال والذات. وفي هذا 

فهو يقتحم موضوعًا جديدًا ودون نظير.

وفي مفكراته في وقت مبكر العام 1982، في واحدة من اإلشارات 
القليلة السابقة إلى اخليال، وصفه بوند باعتباره »قدرة تصبح متطورة 
طبيعته  ويفقد  التاريَخ  البشري  اجلنس  يدخل  عندما  كبير  بشكل 

.)2001a:77( »الغرائزية

املزدوج  االستخدام  إزاء  حذرين  نكون  أن  بوند  يريدنا  ذلك،  ومع 
لكلمة “خيال”.

من الناحية السلبية، يتخيل الوليد نفسه أن يكون هو العالم بأكمله. 
البالغ يعرف أنه ليس كذلك. وبشكل مبدع، ال يزال الوليد يستخدم 
اخليال لتقومي العالم في سياق جتربته – يحاكي جتربته. إنه هذا الذي 
اعتباطية،  ذاتية  تأثيرات مرجعية  للفرح واللذة  أن يكون  يحول دون 
يجعلها  بحيث  )والذات(  الذات  قبل  ما  إلى  باإلشارة  يدركها  ولكنه 

مفاهيم للمأساة وامللهاة )كما سُيطلق عليها الحقًا(.

وعن هذا يقول بوند:

إن الصلة الوثيقة للخيال والقدرة على التفكير، حتى من البداية، 
للمفاهيم  وبالتأكيد  للعاطفة،  جديد  لفهم  أسس  فثمة  مدهشة. 

املهمة مثل املأساوي والكوميدي )بوند، 2004(.

علم  بدء  لكيفية  بوند  لفهم  مثيرة  لكن  جدًا  عامة  صورة  يعطي  هذا 
اخليال،  بسبب  أكثر حتديدًا،  اإلنساني ووظائفه. وفي سياق  النفس 
بطرح  إليها  ُيشار  العالم  مع  احملتملة  اخلاّلقة  اإلنسانية  العالقة  فإن 

أسئلة “ملاذا”.

بـ”ملاذا”.  ليس  لكن  ومتى،  مباذا  تهتم  اإلنسانية  غير  احليوانات 
واخليال ضروري لطرح سؤال ملاذا. اخليال وليس التفكير يجعلنا 
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توأمة مع
      اخليال             التفكير

عندئذ فقط تكون األنسنة احتمااًل.

ال  الذات  ووعي-  واخليال  للذات.  واعون  فنحن  إنسانيني. 
)بوند،  باآلخر...  أحدهما  يرتبط  أن  دون  يوجدا  أن  ميكن 

.)2000a:113

ولعل القدرة على التفكير، مع أنها أكثر تطورًا لدى البشر، هي ما 

أساسًا  ليست  لكنها  اإلنسانية،  غير  احليوانات  بعض  مع  به  نشترك 
التفكير  ُيدمج  عندما  فقط  األنسنة.  وجود  إلى  املجيء  لهذا  كافيًا 
على  القدرة  من  يستفيد  للقيمة،  كمصدر  اخليال،  فإن  اخليال،  مع 
اخليال  يكون  وأن  عقالنيًا  يكون  أن  التفكير  ويستطيع  التفكير، 

منطقيًا.

وباستمرار اجلزء املهم لكن املكثف أعاله يرى بوند

العقالني سابق لقدرتنا على التفكير. إنه مستمد من واقع موضوعي. والتفكير ال يجعلنا عقالنيني. إنه خيالنا الذي يفكر. فاخليال ليس سابقًا 
للتخيل، إنها إنساني بالكامل. والتفكير يبحث عن العقالني، واخليال يبحث عن املنطقي – أحدهما مثل املصير أو احلرية )املرجع السابق: 113(

املعلم معتصم األطرش خالل إحدى حصص توظيف الدراما في مدرسة جلجلية – رام الله.
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ناحية  أهمية، من  الفلسفي، واألكثر  بوند  وكالهما في سياق منهج 
بوند كدرامي، هذا التأكيد املكتظ بإحكام ذو أهمية قصوى ويستحوذ 
تظهر  التضمينات،  هذه  ولتلخيص  لها.  حصر  ال  تضمينات  على 

اخلالفات:

ميكن تقسيم عمليات العقل إلى تلك املتعلقة بالتفكير واخليال. «
إنساني  « اخليال  أن  حني  في  احليوانات،  بعض  فيه  يشارك  التفكير 

أن  لديها فهم ألنها ال تستطيع  ليس  احليوانات  بشكل مميز. لكن 
“تعرف أنها تعرف”.

– السبب،  « اإلنساني  غير  للعالم  العقل  فهم  في  له أصله  التفكير 
واملساحة،  والوقت،  العالقات،  وغايات  ووسائل  واألثر، 
فبنية  وهكذا.   ... الشكلي  واملنطق  والرياضيات،  والعدد، 
العالم املادي وكيف يعمل )العقالني( هو ما يبحث عنه التفكير. 
ومع ذلك فهو غالبًا ما يأتي للهيمنة على فهمنا للعالم اإلنساني – 
“هو يعمل للحصول على املال لشراء الطعام كي مينحه الطاقة على 

العمل ...”.
ملاذا  « – اآلخر،  للعالم اإلنساني  العقل  اخليال لديه أصله في فهم 

يتصرفون كما يفعلون، املاضي واملستقبل، والعدل، والفضيلة، 
اإلنساني  العالم  فبنية  واحلرية.  واملصير  والعواطف،  والشعور 
عنه  يبحث  ما  هو  واحلرية(  املصير  )منطق  واألحداث  لألعمال 
)املرجع  التغيير”  منطق  الواقع،  منطق  هي  “الدراما  اخليال، 
بالتفكير  مزودًا  متزايد  بشكل  يصبح  فاخليال   .)119 السابق: 

وُيستخدم معه لفهم العالم املادي واإلنساني.
لكال  « ممكنة  فاملعرفة  الواقع.  ملعرفة  يسعيان  واخليال  التفكير  معًا 

العملية اإلرشادية  اإلنساني وغير اإلنساني، واخليال هو  العاملني 
لدى اإلنسان.

الواقع  « عن  يبحث  بل  املادي،  الواقع  طريق  عن  ُيقّرر  ال  اخليال 
خاصية  إنه  بذاته،  اإلنساني  العقل  في  يوجد  ال  وهو  املادي. 
أن  ويبدو  العالم.  مع  العالقة  في  حتدث  التي  اإلنساني  العقل 
املالَزمة  إلى  بالنسبة  املهمة  بوند األخيرة  بإشارات  ُيقصد  هذا ما 
بوجود  واالعتقاد   )immanence( اجلوهري  احلضور  أو 
)بوند،   )Immanentism( الطبيعة  أو  الكون  في  اإلله 
يعيد  أن  بوند  ويتمنى   .)2000a:49، 93، 123، 161
املسلوبة  الثراء  أوجه  من  الكثير   )materialism( للمادية 
واملنشورة بشكل عام عن طريق األيديولوجيا. واملعنى هنا هو أن 
اخليال طارئ، إنه ليس هبة الله أو خارقًا للطبيعة، وليس فطريًا 
ومتصاًل بالدماغ. لم يعد “جوهرًا” أكثر من “احلق في أن يوجد” 

أو “البراءة الراديكالية”.

 4. الذات وتطورها يف اجملتمع

الذات  في  والتفكير  واخليال،  الراديكالية،  للبراءة  وصفه  في 
اإلنسانية، تصبح العالقة مع املجتمع، والعدم، والعالم املسَتكَشف 
عاماًل  متسلسل  زمن  في  التغير  بها  يحدث  التي  بالطريقة  وأيضًا 
املراحل  في  وبخاصة  وتطوره،  بالطفل  مهتمًا  بوند  يصبح  رئيسيًا. 
باعتبارها خاّلقة لكن  الذات،  املبكرة للحياة. والدافع لهذا هو فهم 

ُعرضة لتشويهات األيديولوجيا.

املعتادة الغوص في  العمليات  الرئيسية هي، كيف تستطيع  واألسئلة 
األيديولوجيا، والتفكير الرأسمالي الذرائعي، ومشاهدة الرياضة أو 
البريختي  أو  الواقعي  املسرح  حتى  أو  والراديو،  التلفاز  مسلسالت 
البالغ؟  عن  الطفل  عقل  يختلف  وكيف  العمل،  إلى  العقل  تقود  أن 

ويضيف بوند أسئلة أكثر بالغة،

االجتماعية  بالضغوطات  للخيال  املعتاد  التوجيه  من  الرغم  على 
واالقتصادية والتفكير كأيديولوجيا، والذي ُيبنى على مر السنني 
وقد أصبح الطفل بالغًا، هل ال تزال الدراما قادرة على استخدام 
براءة  أي  إلى  العودة  دون  واإلبداعية،  األصلية  الذات  قدرة 
طفولية، بل إلى الراديكالية التي تدمر التشويهات وُتفسد احللول 
الوسط –براءة راديكالية مثقلة بالفهم كّله للتجربة الالحقة– إبداع 

راديكالي؟ )بوند، 2004(

وكما ورد سابقًا، هذه األسئلة أيضًا حول الطبيعة املتغيرة للمجتمع، 
املسرح  وأشكال  وامُللكية،  والتكنولوجيات،  املتغيرة،  واملؤسسات 
... إلخ. وأجوبة بوند صادرة عن البنى األساسية التي تبدأ من ضمنها 
الوجود  إلى  بالدخول  واخليال  التفكير  وتفاعل  الراديكالية،  البراءة 
وبناء- الذات للذوات اإلنسانية بدءًا من امليالد وحتى تشويهات الذات 

املعاصرة الفاسدة التافهة، واملنّفرة، والساخرة والعادية.

الوليد  في  تبدأ  قوية  ذات  بوضوح،  محدد  للذات  بوند  وصف  إن 
ُيطلق عليها  ليبنز )1714( أكثر من فكرته،  كفردية، باستعارة كلمة 
تقلبات  بفعل  يتنقل  فهو   .)monad( اخللية  أحادي  الدقيق  الكائن 
اخليال والتمثيل املسرحي من خالل أهداف وصفية ميكن تقسيمها إلى 

أربع مراحل للتغير من الطفل إلى الشخص البالغ.

الكائن الدقيق أحادي اخللية أو املوناد – ما قبل- الذات. «
الذات السيكولوجية الناشئة في املرحلة قبل احلقيقية. «
الذات تدخل الثقافة. «
الذات املتقلبة كأن تكون بريئة وفاسدة معًا. «

صميمها  في  واملتطورة  املتغيرة  الذات  هذه  بها  متتلك  التي  والطريقة 
البراءة وعمليات اخليال والتفكير سوف يتم فحصها هنا.

غير  كائن  وموناد  الوحدة،  وتعني  األصل  إغريقية  )موناد(  وكلمة 
كائنًا  باعتباره  يبدأ  الطفل  بأن  بوند  ويجادل  أجزاء.  دون  أو  مرئي 
وُكّلية  لالنقسام  قابلة  وغير  متباينة  غير  وحدة  اخللية،  أحادي  دقيقًا 
ككيان  هذا  من  ينفصل  الطفل  وأن  والعالم،  بذاتها   Totality((

مختلف عن العالم.

هذا )املوناد( ليس له نافذة على العالم وال باب على الوقت. إنه 
يوجد في األزل. جميع أحداثه عنصرية )مستمدة من العناصر(، 

.)2000a:114( وكونية، وكّلية

نعرفه  ما  الوليد  أن يجرب  أن ذلك هو كيف يجب  بهذا  بوند  ويعني 
كزمن متسلسل ومساحة محددة باملقدار. هو يطلب منا الدخول إلى 
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عالم املوناد ليفهم خلق الوليد املتقلب وعنصريته )نسبة إلى العنصر(.

وإذا  وأثر.  سبب  وحدث،  أداة  وفعل،  فاعل  هو  املوناد-الوليد 
ومنقواًل،  ناقاًل  سيكون  ليشرب  فنجانًا  أخذ  مستحيل(  )مثال 

.)a:1142000 ،فنجانًا، وشاربًا، ومياهًا )بوند

الذات  انقسام  قابلية  وعدم  الكلية  تعني  األولى،  املرحلة  هذه  في 
أنه  يبدو  الذي  واملستقبل  سيكولوجية.  ليست  الذات  أن  والعالم 
يندمج وينتج الفترة االنتقالية للمرحلة التالية للذات هو الوعي الناشئ 
العالم  الوليد واقتناعه بحقه في أن يكون في  فيه حتمية  الذي تتضح 

وببراءته الراديكالية، ومن هنا يقبل باملسؤولية عن عامله.

في الفوضى النمطية خلبرته يستريح العقل على فكرة واحدة: لديه 
حق في أن يكون ... .

جتربته  املوناد  ميّثل  مثلما  ألنه  ميلك  وال  يكون   – فضيلة  املوناد 
اخلاصة، فإنه ال يستطيع التمييز بني احلقيقة وحكم القيمة. ففيه، 

الفعل “يكون” ينبغي أن يكون )املرجع السابق: 6115-(.

ُتستكَشف مالحظة »اخلارطة« كبداية  اخليال،  وفي مالحظات حول 
بناء املوناد:

اخلارطة تؤكد حق الطفل في العيش: أي سلطته كخارطة وصانع 
خارطة. فالعالم والطفل هما موناد. الطفل يخلق العالم، عامله. 

.)viii :1995 ،والعالم هو مساحة البراءة الراديكالية )بوند

دور  ُيطور  املرئي،  غير  والشيء  احلديثة  الدراما  حداثة  األكثر  وفي 
التمثيل الدرامي واملأساوي والهزلي:

عناصر  فيها  تظهر  مرحلة  هي  السيكولوجية  قبل  ما  الذات  إن 
اإلبداع )املأساوي، والهزلي(. وفيها ُتخلق الذات السيكولوجية. 
فالذات السيكولوجية، العقل اإلنساني، بنية درامية. إنها تخلق 
)بوند،  إنسانية  تكون  لكي  احلتمية  مسرحة  طريق  عن  األنسنة 

.)2003b: 3

تبدأ كي حتدث اآلن:  الرئيسي هو أن عمليات االختالف  إن الشيء 
عالم مستقل يوجد وراء جلد الطفل والعقل، بينما يأتي الوعي ووعي 
وبالتالي  البالغ،  الشخص  عالم  الطفل  يدخل  الوجود.  إلى  الذات 
يصبح، أو باألحرى، يخلق ذاتًا: أداة، فعل، سبب وأثر، وقت، 
الداخلي واخلارجي يأتيان لبناء فردية موناد. إنه ميلك اآلن نافذة يطل 

من خاللها على العالم.

الذي  الطفل  بوند  يرى  موناد،  نظر  وجهة  من  األشياء  إلى  وبالنظر 
مواٍت  بشكل  باالتصال،  يبدأ  وهو  القيمة  مصدر  اخليال  فيه  يكون 
ومثير للجدل، مع العالم اخلارجي الذي تعمل فيه قيم أخرى، وفي 
هذه العملية فإنه يخلق نفسه وفهمه الفردي للعالم اخلارجي، واملعنى 

الذي بحوزته للطفل. ولدى بوند املعنى هو كل شيء.

في هذه املرحلة الثانية للذات، ُيهيَمن على عمليات التمثيل الدرامي 
البالغني،  مع  بالتعاون  الطفل،  باألشياء:  اإلنسانية  الشخصية  بربط 
الكراسي  تتحدث،  األشجار  إنسانية،  ذاتية  األشياء  على  يضفي 
القيمة  مرهقة، العواصف غاضبة. وبفضل املسرحية، يحدد الطفل 
قبل  ما  مرحلة  هذا  على  بوند  ويطلق  العالم.  على  معنى  ويضفي 

الواقعي:

الطفل يركز  أو كلبًا.  “تكون” سيارة  الطفل رمبا  كتلة خشب لدى 
ومثلما   ... الطفل  يجّسد  العالم   – قيمة  ذات  أشياء  على  فكريًا 
يضع هو خارطة العالم لكي يوجد فيها، فإنه يضع نفسه في اخلارطة 
ويضع العالم في ذاته. كل اخللق يخلق اخلالق. الطفل يخلق ذاته 

.)2000a: 120 ،مثلما يخلق سيارة الكتلة اخلشبية )بوند

وفي مالحظات حول اخليال )بوند، 1995(، ُيقّدم موضوع رئيسي 
عن وصف بوند للذات: العقل يعمل إليجاد معنى وقيمة ولكي يفهم 
العالم، ليس على أساس معاجلة ثابتة أو استيعاب التجربة فحسب، 
نوعي في عملية مواجهة  لتغير  نفسه يخضع  العقل  أن  باعتبار  ولكن 

العالم:

تعلم  كلما  تكبر  ضوء  كدائرة  يوصف  ال  أن  يجب  الطفل  عقل 
الطفل. فعقله ذو طبيعة كّلية وهو ُيحضر العالم إليه رويدًا رويدًا 
كما لو أنه يزيد من رقعة البريق. ومن قبل هو يعرف الكلية )نسبة 
.)vii :1995 ،إلى الكل( بجهل، وباملعرفة يعرفها بدراية )بوند

بهذا، يقصد بوند أن الطفل وعقله يجب أن ال ُينظر إليهما من خالل 
التي  الكثير من األجزاء  إلى  يفتقد  البالغ، فهو كوجود ناقص  منوذج 
سيكتسبها مع الوقت. وباألحرى، إنه كّلية وخبرات يقوم بها العالم 
شيء  مثل  وأفراحه  وآالمه  سحيقة  هاوية  مثل  عامله  كاآلخر:  نفسه 
ذاتًا  تشّكل  الكّلية  وهذه  احترامها.  يجب  الطفل  جتربة  حقيقي. 
قوية، أو مركزًا للعقل اإلنساني. ففي احلوارات حول طبيعة الذات، 
ينسجم هذا إلى حد كبير مع األوصاف التي تؤكد على رباطة اجلأش 
بوند،  إلى  وبالنسبة  األجزاء.  وجتميع  التفتت  عن  عوضًا  والتكامل 
من  كّلية،  باعتبارهما  واخليال  التفكير  بها  يعمل  التي  الطريقة  فإن 
خالل وساطة اخلارطة وعمليات مثل التمثيل الدرامي، هي االندماج 
وزيادة “بريق” هذا اجلوهر القوي لذات الطفل الناشئة. ففي األطفال 

الصغار، ال تزال البراءة الراديكالية في املقدمة.

ولعل النتيجة الفورية لهذا أن الذات ال تتغير بطريقة كمية عن طريق 
استيعاب جتارب جديدة، ومعرفة، ومهارات، وذكريات فحسب، 
بل تتغير أيضًا نوعيًا من خالل بنى مختلفة للخرائط عن طريق دمج 

معاٍن وقصص في ذاتها القائمة. فهي تخلق معنى ذاتها:

واخلارطة  قصة.  موقع  هي  اخلارطة  كخارطة.  جتربة  يبني  اخليال 
األولى هي خارطة الوليد. وفيما بعد ُتفرُض خرائط عليه وعلى 

.)2000a: 117 ،غيره. والذات هي مخطوطة خرائط )بوند

الذات ميكن أن تعيد خلق نفسها طوال احلياة.
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املرحلة الثالثة في تطور الذات هي عندما يدخل الطفل ثقافته ويزداد 
بالوجود  احلق  حتمية  ولعل  ملحوظ.  بشكل  األيديولوجيا  تأثير 
قصة  خالل  من  والقيمة  العدل  عن  البحث  تصبح  املوناد  عالم  في 
الطفل الكبير. وبناء على ذلك، يخلق الطفل نفسه خياليًا من خالل 
عمليات قصة في متثيل درامي مفّصل باستمرار لذاته وآخرين والعالم 
تتجاوز تلك  العمليات، وإن كانت في طرق عدة  من حوله. وهذه 
التي فحصها جورج هربرت ميد، ميكن ُتعزى إلى ليف فايجوتسكي 

وسيغموند فرويد في األيام املبكرة لعلم النفس:

في املسرحية، تأخذ الطفلة دور أخرى ومتثل كما لو أنها األخرى 
أخرى  وأدوار  هندية،  ممرضة،  طبيبة،  أم،  املثال،  سبيل  )على 

رمزية ال حصر لها( )ميد، 1932: 169(.

دور  بأخذ  لالتصال،  الدمج  هذا  أن  في  يتمثل  كان  ميد  خالف  إن 
اآلخر ورؤية نفسه من موقع اآلخر، قد استخِدم في تشكيل كل من 
“me” )الـ”أنا”  “I” و  التي أطلق عليها  الذات  الذات وأجزاء  وعي 
إن   )2004( بوند  يقول  النصب(.  املتكلم في حالة  الـ”أنا” ضمير  و 
“أكثر عمقًا من افتراضها عن طريق “I” و”me”. هذا  خبرة الطفل 
واملأساوي”.  الهزلي  طريق  عن  مسبقًا  ُيبنى  الطفل  عقل  أن  بسبب 
التمثيل  حول  بوند  أفكار  إلى  أقرب  ميد  فرضية  تبدو  ذلك،  ومع 
قياسًا  للعدل في قلب األشياء  القيمة واحلاجة  الدرامي، حيث تضع 
إلى وصف فرويد )1920( في ما وراء مبدأ اللذة للطفل الذي يلعب 
لعبة التكرار في الطفولة املبكرة )Fort-Da Game(، حيث يعرض 
ظهور واختفاء اسطوانة )َبَكرة( قيطان على حبل. ويرى فرويد هذا 

دون  بعيدًا  الذهاب  لألم  يتيح  للطفل  جديد  بإجناز  مرتبطًا  باعتباره 
احتجاج. وعلى نحو مماثل يرى فايجوتسكي لعبة التظاهر باعتبارها 
“إجنازًا خياليًا، ووهميًا للرغبات غير القابلة للتحقق” والتي بها يتمنى 

الطفل؛

يتمنى ويدرك أمنياته عن طريق ترك التصنيفات األساسية للواقع 
متر عبر جتربته، وهي حتديدًا ملاذا في اللعب ميكن أن يستغرق يوم 
نصف ساعة، ومائة ميل ُتغطى بخمس خطوات )فايجوتسكي، 

.)550  :1976

وبناء على ذلك يسير منهج فايجوتسكي عكس منهج بوند عن طريق 
إبراز الرغبة واخليال. وعلى نحو مقارن، يسّلط وصف بوند للخيال 
الذي  الطفل  عن  للمسرح  الدافع  في  مثاله  وحتديدًا  الطفل،  ولعب 
واملعنى،  النشاط،  على  الضوء  يسّلط  خشبية،  كتلة  بسيارة  يلعب 
والقيمة بينما تركز أوصاف أخرى في األدب على اخليال القصصي، 
تداخل  هناك  ذلك،  ومع  واللذة.  والرغبة  والرمزية،  والفانتازيا، 
كبير، وهذا يستحق مزيدًا من البحث. رمبا تتحول املشكلة إلى القرب 
الذي يجده بوند في عمل اخليال والتفكير، وكيف يكون ذلك عملية 

تخلق »واقعًا إنسانيًا«.

ففي الطفل الدرامي، يرى بوند عملية »توفير دليل« ضرورية لكيفية 
دليل«  »توفير  عملية  وتعتبر  الطفل.  إنسانية  في  القصة  استخدام 
مشاركة في البحث عن العدل وتشير إلى الدافع للبراءة الراديكالية. 

هذا مستبعد حاليًا من التعليم:

املعلمة أميرة ياسني مع طلبتها في مدرسة األميرة بسمة – القدس.
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للحياة.  دليل  لتوفير  احلاجة  عن  وتعبر  معنى  عن  تبحث  الدراما 
املعاني،  لتحديد  للقواعد  وفقًا  تدريبية  أنشطة  تستخدم  والدراما 
ال أن تأخذ مكان املعاني. والثقافة درامية بشكل جوهري )بوند، 

.)48  :1993

على  رئيسيًا  خطرًا  تشكل  املعنى  مكان  حتتل  التي  األخرى  واألشياء 
بوند  إلى  بالنسبة  يعزز  وهذا  اليوم،  والتعليم  للثقافة  الطفل  دخول 
مقولة أن التمثيل الدرامي أساسي لتطوير الذات. فمحاوالت احللول 
مكان استكشاف املعنى والقيمة من خالل الدراما، مع الشروع بثقافة 
وسائل وأدوات عملية مبفردها، أمر أساسي في وصف بوند لكيفية 

توجيه التفكير للخيال وكيف يقود إلى فساد الذات.

املرحلة الرابعة للذات، التي تستمر حتى سن الرشد، توجد في الدافع 
والكتابات   )2003a )بوند،  القبعة   ،)2000a )بوند،  للمسرح 
وديناميكية  معقدة  ذات  إحداها  عن  ينتج  التي  األخيرة،  األخرى 
متغيرة  العالم  جتاه  عالقتها  تكون  والنزاعات،  الطبقات  متعددة 
لهذه  األمثل  الدليل  هي  نفسها  واملسرحيات  الفردية.  في  ومغرقة 
موضوعات  ثالثة  هناك  أعاله  الواردة  املصادر  في  لكن  التعقيدات، 

مهمة يتم الرجوع إليها بشكل متكرر:

الذات باعتبارها مجموعة متنوعة لذوات مختلفة ُتبنى مع الوقت،  «
وخبرات وسياقات.

الظرف االجتماعي للذوات باعتبارها مؤنسنة، وفاسدة، وتافهة،  «
وحمقاء ... إلخ.

منطق  « مثل  الذات«،  »كلمات-  وساطة  خالل  من  الذات، 
اخليال: الفردي واألعمال اجلماعية، واألحداث، وتواريخ احلياة 

والقصص تعرض هذا املنطق للمصير واحلرية.

والطفل األكبر سنًا والذات الراشدة هي الذات املتعددة، املتقلبة. أما 
الذوات املبكرة فليست مفقودة أو ُمغَلق عليها عميقًا في الداخل:

إنها كما لو أن الذوات موجودة في الطائرة نفسها ال تالئم إحداها 
ينتظر  الصمت  ففي  العجوز.  السيدة  دمى  طريقة  في  األخرى 
– أي واحد يتكلم  مزيج من أصوات رواة القصص كي يتحدث 
يعتمد على الوضع. فالنضج ال يعدل من قدرة الذوات املبكرة. 
وأي حدث الحق حقيقيًا كان أو متخّيال رمبا يثير أي ذات مالئمة 
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في  وأفعالها  بوند  شخصيات  ملقاربة  أساسية  املتقّلبة  الذات  هذه 
املسرحيات  تعمل  أن  بها  يريد  التي  للكيفية  وكذلك  املسرحيات 
عالقة  تاريخ  وهي  األفقية،  الذوات  فسلسلة  املشاهدين.  أجل  من 
الشخصية أو املشاهدين إزاء الظلم، تتضمن الذات التي تعتبر املوقع 
األصلي للبراءة الراديكالية. هذه الذات توفر الصلة التي حتفظ جميع 
الذات  إنها  للذات.  جأش  ورباطة  متاسكًا  وتعطي  معًا،  األخريات 
التي يكافح بوند كي يكون في الدراما مجال لبلوغها. متامًا كما في 
بشكل  تعمل  واحلواس  والعقل  بطيئة  األشياء  تبدو  فقد  احلوادث، 
أقرب لألهداف التي من أجلها تطورت بالتدريج، وكذلك أيضًا في 

بالدراما،  اخلاصة  األوضاع  هذه  ففي  الدراما.  تفتحها  التي  املساحة 
التي قد تكون متطرفة في الفعل أو تشتمل على أزمات معاٍن بداًل من 
من  ونوعًا  مراقبة  ذلك  عن  عوضًا  الدراما  تقتضي  قد  فوضى،  إثارة 
التأمل حتى في وسط العمل. هذا هو عالم زمن احلدث. الكثير من 
الذوات املتقّلبة التي تأتي للهيمنة في احلياة، واملشروطة مبعاني السلطة 

وأيديولوجيتها تكون مهّمشة وتستطيع معاٍن أخرى أن تنتشر.

قصة املجتمع هي ثقافته. إنها تروي الواقع مبا هو غير واقعي وما 
هو فوق العادة. )لكن في الواقع( األشجار ال تتحدث. وعوضًا 
طاوالت  إلى  اخلشب  يحولون  كيف  النجارون  يتعلم  ذلك  عن 
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املسرح،  حول  بوند  نقاش  من  للكثير  البؤرية  النقطة  هي  السمة  هذه 
العمليات  أهمية  على  تؤكد  فهي  املعاصر.  واملجتمع  والتعليم، 
يحاول  التي  والطرق  واخليال  الذات  تشكيل  في  الذاتية  السيكولوجية 
العناصر في عمله كمسرحي. وهي تشير بشكل  بها أن يستخدم هذه 
الذات، وفي  أوجه  تعددية  في  للتفاؤل  أرضيات  أن هناك  إلى  حاسم 
وفي  والهزلي،  املأساوي  وفي  األولى،  للخارطة  الراديكالية  البراءة 
للتجربة  احتمال  ثمة  هذه  وفي  والذات.  العدم  في  احملتَملة  احلرية 
هذه  مشاهد.  كجمهور  فسادًا  األكثر  الذات  في  حتى  واالستجابة 
ستكون حالة يعمل فيها اخليال بشكل مختلف، ليس كنكوص للطفولة 
وإقصاء لتطور التفكير لدى البالغ، وإمنا باعتبارها عالقة أكثر مباشرة 
لوضع، مجرد من معنى اعتيادي مؤدلج، ُيعيد احلتمية وحاجة الذات 
للعدل لتسخير التفكير بطرق راديكالية جديدة. ولعله في هذا السياق، 

تتعامل الدراما بشكل جوهري مع الواقع وليس اخليال القصصي.

في  صغيرًا  دورًا  تلعب  واحدة  هي  الذات”  “كلمات-  الثالثة  السمة 
كتابة بوند النظرية، وبالتالي تبدو ضرورية لكتابة مسرحياته. ويشير 
دور “كلمات- الذات” إلى ما يبحث عنه اخليال، “منطق ال نريده، 
قصص  في  عليه  العثور  يتم  منطق  نفهمه”،  أن  نستطيع  رمبا  لكن 

األعمال واألحداث في كل من حياتنا اخلاصة واملسرح.

نستخدمها  التي  الكلمات  لكن  املالئمة،  أسماؤنا  لدينا  نحن 
خليالنا:  أسماء  ألنها  أسماؤنا  أيضًا  هي  إنساني  هو  ما  لوصف 
جيد، سيئ، صحيح، خطأ، واقع، إله، مجتمع، حب الوطن، 
دين، ... وهكذا. هذه الكلمات لها معنى وهي حول معنى. 
لوصف  نستخدمها  التي  الكلمات  لكن  وصفية،  “طاولة”  كلمة 
كلمات- تكون  رمبا  الكلمات  كل  أن  غير  أيضًا.  إلزامية  أنفسنا 

ذات ... كلمات-الذات تعيد خلق نفسها في عالقة بعضها مع 
بعض. هي ليست مستقرة، لكن هناك منطق لعالقتها. واملنطق 
)بوند،  جماعيًا  لنا  سيحدث  وماذا  ألفراد  يحدث  ماذا  يقرر 
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اإلنسانية،  التراجيديا  ملنطق  عميقًا  استكشافًا  بوند  عمل  ويعرض 
والهزلية، والطبيعة املتناقضة للفعل اإلنساني. هذا اجلانب للذات هو 
واحد يفتح وريدًا لالستكشاف يبني على الذات املتقّلبة واالحتماالت 
الدرامية املفتوحة في كل من الشخصية وجمهور املشاهدين للعمل من 
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خالل طبقات عالقات الذات الفاسدة إزاء البغي وحتمية العدل.

 5. كاتب مسرحي وحملل

والتفكير،  واخليال،  الراديكالية،  للبراءة  بوند  إدوارد  أوصاف  متتلك 
ُتبنى  لكنها  وصعبة  معقدة  وهي  استثنائيني.  وتطورًا  امتدادًا  والذات 
والبنى  العناصر،  من  ومتماسكة  بسيطة  أساسية  مجموعة  على  أيضًا 
والعمليات. وهي تنشأ من السياق ضمن عمله ككاتب مسرحي، مهتم 
على وجه اخلصوص بالعدل والسياسة، ويستكشف منطق الشخصيات 

واألحداث بهدف إشراك املشاهدين في طرق راديكالية جديدة.

ولعل قوته اإلبداعية تكمن في ابتكار وصف للذات اإلنسانية والعقل 
اإلنساني الذي يرتبط بشكل منهجي متماسك بأسس املجتمع واحلياة 
تضع  وبينما  العدل.  مفاهيم  وتفسيرات  مصّنفات  في  االجتماعية 
واالستقالل  واملصداقية،  واملتعة  اللذة،  للذات  األخرى  األوصاف 
الطبيعة  على  بوند  يؤكد  الوضع،  هذا  في  وغيرها  الذات  وإدراك 
والعالم.  املجتمع  مع  اإلنسانية  للعالقة  والسياسية  األخالقية 
احليوية  الصلة  هذه  من  للذات  لوصفه  األخرى  اجلوانب  وتتكشف 
مع العدل. هذه العالقة ليست فردية، لكنها اجتماعية بدرجة كبيرة، 
ونحن صنف بشري في رأي ماركس. فالعالقة تقتضي حتميات كونية 
تنبثق من الطبيعة االجتماعية للحياة اإلنسانية والذات، وتشمل وصفًا 
السياق،  هذا  وفي  احلتميات.  تلك  مع  يتناغم  مبا  والعمل  لالختيار 
ُيعاد التفكير بالعالقة بني اخليال والتفكير، فاخليال ليس تساهاًل غير 
مجٍد بل مصدر القيمة، وبالتالي فهو حيوي الحتمال اإلنسانية وحتى 

البقاء االجتماعي للجنس البشري.

فيه  تلعب  اإلنساني  النوع  حول  تفاؤاًل  بوند  يعرض  الصميم  وفي 
البراءة الراديكالية، واخليال، والتفكير ضمن ذات معقدة لكن مرّكزة 
الدور الرئيسي. ومع ذلك، فإن حتليله للمجتمع الرأسمالي املعاصر، 
باعتباره   )2001 بي سي،  )بي  إذاعية مؤخرا  مقابلة  الذي وصفه في 
بالغ.  يلّون صورة خلطر  ُيبعث من جديد،  ليس مجتمعًا حديثًا جدًا 
األيديولوجيا  فيه  حتّرك  واحد  هو  جديد  من  ُيبعث  الذي  واملجتمع 
ألننا  موتى  فنحن  اخليال،  لقيادة  طوليًا  تفكيرًا  والغايات  بالوسائل 
نتوقف عن كوننا قادرين على تخيل املستقبل واالرتباط به من خالل 
لسجن  واخليال  اإلبداع  ُيستخَدم  ذلك  عن  وِعوضًا  اإلنسانية،  القيم 
ويعطي  املوتى.  مجتمع  املجتمع،  هذا  مع  تتكيف  كي  ذواتنا  وكبح 
بوند بطريقته اخلاصة مثااًل واضحًا على القيادة، وحتلياًل مقنعًا وإنتاجًا 
إجماليًا ُيظهر أن سيطرة هذه العملية بعيدة عن املعنى الكلي. فالذات 
كموقع للبراءة الراديكالية األصلية ميكن جلبها بالعالقة مع ما ُيعَرض 
على املسرح. فمحاوالته األخيرة في مجال تقنيات التأليف الدرامي، 
من األحداث املسرحية وحتى متثيل الشيء غير املرئي، تتبع هذا التحليل 
والعمل على تطوير ما يظهر على املسرح كونه يستطيع أن يستخدم ال 
أن ينفي، وُيقصي أو يفقد هذه الذات وحتمية املوقف من العدل. ففي 
أوقات ما بعد احلداثة، متثل هذه األفكار حالة قاهرة للدراما واملسرح 
وخيال،  ذات،  إلدخال  احلجة  خالل  من  أيضًا،  وتستطيع  اجلديد. 
العدل والصحة االجتماعية بداًل من احلفاظ على  وتفكير موّجه نحو 
احملاَصرة  للمؤسسات  زخمًا  توفر  أن  تستطيع  االجتماعية،  احلماقة 
للتعليم، والصحة، والعدل اجلنائي وغير ذلك. ومن امُللح أن ندعم 

عمل بوند ونفهمه ونستجيب إليه بشكل إبداعي.

ترجمة: عيسى بشارة
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