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ثقافة وناس

أدب

بودكاست صوتي عن األحالم التي تراود المبدعين في زمن الحجر

ُّ
ّ
مدونة «النائم» ...نداء من جهة الطور األيمن
محمد ناصر الدين
كـ ــان جـ ـي ــرار دو ن ــرف ــال ي ـح ـلــم بــأنــه
يصعد فــي الـسـمــاء ،خــالـعــا مالبسه
األرضية ومبعثرًا إياها في ِمعراجه،
ســائ ـرًا نـحــو نجمة تلمع فــي األف ــق،
مجتذبة نفسه التي قد تنفصل عن
نـفـســه ب ــن لـحـظــة وأخ ـ ــرى ث ــم يـنــزل
من جديد بني البشر ،وأنه قد أصبح
ً
فـ ـج ــأة رجـ ـ ــا ع ـظ ـي ـمــا ف ــائ ـض ــا ب ـقــوة
كهربائية قادرة على أن ّ
تمس كل ما
يقترب منه :رؤيا تحيلنا ّإلى املعراج
امل ـ ـح ـ ـمـ ــدي وحـ ـ ــديـ ـ ــث شـ ـ ـ ــق ال ـ ـصـ ــدر
والجدل بني املفسرين في وقوعهما
في عالم الرؤية أو الرؤيا ،الغيب أو
الشهادة .أطلق سان جون بيرس في
كتابه العظيم «منارات» على الشاعر

دانيال بيناك يحرر األحالم
من خانة التحليل النفسي
ويعتبرها األصل لبناء الحكاية
ل ـق ــب الـ ـح ــال ــم ،وتـ ـم ــاه ــت ال ـق ـص ـيــدة
ت ـم ــام ــا مـ ــع الـ ـحـ ـل ــم ،ل ـ ـنـ ــراه ي ـخــاطــب
ّ
الـشـعــر بـقــولــه« :ي ــا نعمة أن نتوهم
حياتنا ال أن نعيشها ،يا حظوة أن
نــرى األشـيــاء وكأنها س ــراب» .يقول
أوكتابيو بــاث إن الشعر هو األنتي
ـ-تــاريــخ ،أو املـضــاد الـحـيــوي للوقت
الذي هو العامل األكثر تراجيدية في
ه ــذا ال ـتــاريــخ :الـشـعــر هــو قـفــزة فــوق
منطق التاريخ السائر إلــى حتميته
باملعنى الهيغلي ،بــل هــو منظومة
أخ ــرى للبحث عــن املـعـنــى .مــن هنا،
ي ـت ـقــاطــع ال ـش ـعــر ب ـق ــوة م ــع ال ـحــدس
والرؤيا والحلم كما يقول ابن عربي:
«ال ـحــس ط ــرف أدن ــى واملـعـنــى طــرف
أعـ ـل ــى وأل ـ ـطـ ــف والـ ـخـ ـي ــال ب ـي ـن ـهـمــا،

ُ
بعدما سألت
«أفتح هذه المدونة الصوتية «النائم» ً
حولي عن أحالمهم ليس فقط فضوال مني،
من ً
بل رغبة في معرفة تلك العوالم التي ال تخضع
ألحكام وال تطلب إذنًا كي تحدث ،وتأكيدًا على
فكرة عدم الخوف من المخيلة ،بل إطالق العنان
لها لألقصى وتصديق ما فيها وكأنه حقيقة،
ألنه الحقيقة» تقول لنا الزميلة أحالم الطاهر في
المقطع التعريفي بالموسوعة الصوتية «النائم»
على تطبيق  .soundcloud.comالمشروع
بفكرته الجديدة عربيًا بدأته الطاهر بأسئلة جوهرية
حول الحلم والحكاية ،ليدخل بعدها الوباء
كعامل ثالث في أحالم ثالثة وأربعين من الشعراء
والمبدعين والروائيين في فترة الحجر في زمن
كورونا ،أسئلة من قبيل :من أنا حين أحلم بنفسي؟
ما الفرق بين الحلم ورواية الحلم؟ أليس من العبث
تحويل المادة الحلمية إلى نص وخطاب وهي أقرب
لضروب النسيان وزالت اللسان وهفوات السلوك؟
يوفرها
وتحاول أن تجيب بالمعادلة السائلة التي
ّ
التزاوج بين الحلم والحكاية أو الشعر« :النائم يتخطى
ليهديه
األجوبة ،يكفيه أن يرى ويختزن ما يراه
ّ
إليكم .سواء كان هذا األرشيف صورًا بصرية مجزأة
وغير متالحمة وشذرات من أحاديث ونقالت غير
منطقية في األحداث واألمكنة واألزمنة إال أنه يبقى
ّ
خزانًا للحكايات ...حول مشروع «النائم» وفكرته
وخلفياته ،كان هذا الحوار مع أحالم الطاهر التي
أكدت أنه «في الحكايات وحدها ّ
نطوع المدن
الموبوءة على هوانا ونخرج من قيود الحجر إلى
الحلم حيث ال جدران وال قوانين ...أبدًا»
حوار محمد ناصر الدين

والــوحــي معنى ف ــإذا أراد املـعـنــى أن
ي ـن ــزل إل ــى ال ـح ــس ،ف ــا ب ــد أن يعبر
ع ـلــى ح ـض ــرة ال ـخ ـيــال ق ـبــل وصــولــه
إلى الحس ،والخيال من حقيقته أن
يصور كل ما حصل عنده في صورة
امل ـح ـس ــوس ال ب ــد م ــن ذلـ ــك فـ ــإن كــان
ورود ذل ــك ال ــوح ــي اإلل ـه ــي ف ــي حــال
الـنــوم ُسـمــي رؤي ــا وإن كــان ُ فــي حال
ً
الـيـقـظــة ُسـمــي تـخـ ّـيــا أي خـيــل إليه
فلهذا ُبــدئ الــوحــي بــالـخـيــال» .نحن
إذن فــي تـلــك «الـجـهــة األخ ــرى» التي
يأتي منها الشعر والحلم والوحي،
جـهــة «ال ـطــور األي ـم ــن» بــوصــف ابــن
عربي نفسه «فأسمعهم في قلوبهم
حديثًا ال يكيف سماعه وال يأخذه
حـ ــد وال ي ـ ـصـ ــوره خـ ـي ــال وم ـ ــع ه ــذا
يعقله وال ي ــدري كـيــف ج ــاء وال من
أين جاء وال ما سببه ،وقد يكلمه من
وراء حجاب صورة ما يكلمه به وقد
يـكــون الـحـجــاب بشريته وق ــد يكون
ّ
الحجاب كما كلم موسى من الشجرة
مــن جانب الـطــور األيـمــن لــه ،ألنــه لو
ّ
كلمه من األيسر الذي هو جهة قلبه،
ربما التبس عليه بكالم نفسه فجاءه
الـ ـك ــام م ــن ال ـج ــان ــب الـ ـ ــذي ل ــم تـجــر
العادة أن تكلمه نفسه منه».
ت ـك ـم ــن أهـ ـمـ ـي ــة مـ ـ ـش ـ ــروع «ال ـ ـنـ ــائـ ــم»
كـ ـفـ ـكـ ــرة وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ــزمـ ـيـ ـلـ ــة أحـ ـ ــام
الـ ـط ــاه ــر فـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل ال ـص ــوت ــي
ألحالم الشعراء والروائيني واألدباء
ف ــي ف ـت ــرة ال ـ َـح ـج ــر ف ــي اق ـت ـح ــام هــذه
ّ
املـنـطـقــة «غ ـي ــر امل ـنــظ ـمــة» ت ـمــامــا في
األدب العربي ،إذ لطاملا عثرنا على
الحلم والــرؤيــا كـمــادة ألحــام النبي
أو الــولــي أو الخليفة كـتـنــويــع على
الحلم اإلبراهيمي أو كـمــادة خفيفة
ُ
للتأويل تستعمل للرقية وطرد الجن
والوساوس على طريقة ابن سيرين،
ّ
كــأن الحلم قد شغل املخيلة العربية
بكونه إفالتًا من الواقع وقبضته ،ألن

لوغو
ّ
المدونة

وقفة
الحلم لم يقتحم تلك املنطقة الصعبة
نحو اإلبداع .ونستشهد هنا بمقالة
أدونـيــس فــي تقديمه لترجمة «املــاء
واألح ــام» لـبــاشــار« :لعلنا جميعًا
ّ
ّ
التخيل عند العرب
ُنـعــرف أن قــوى
ش ـغ ـلــت ع ـلــى األخـ ــص بـفـتـنــة الـعــن
والنظر ،البصر قبل البصيرة ،وقد
ان ـع ـك ـســت هـ ــذه ال ــرؤي ــة «ال ـن ـف ـع ـيــة»،
«ال ـس ـط ـح ـي ــة» ع ـل ــى ال ـل ـغ ــة نـفـسـهــا.
ّ
والـ ـح ــق أن ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة تـفـتـقــر،
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى طـ ـ ــرق اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
السائدة ،إلى الغوص على الجوهر.
تفتقر إلى حركية املاء وسيولته ،إلى
حــريــة الـحـلــم .تـحـتــاج إل ــى أن تكون
كانت في
نفسها ،مــن جــديــد ،مثلما
ّ
بداياتها :لغة ال تنقبض .ال تتعثر .ال
ّ
تتردد .ال تخلق بنفسها شرطًا على
نفسها .تنساق مثل أمــواج تموسق
خطواتهاّ ،
مدًا وجزرًا .ال تكون اللغة
ّ
نفسها إال بوصفها ينبوعًا ،وحــرة
كماء يتدفق طلقًا».
كينبوع،
ٍ
أهمية مشروع «النائم» هي السماح
لهذه الكوكبة من املبدعني بالحلم في
َّ
اللغة العربية ومائها الطلق ،والنظر
إل ــى وجــوهـنــا ال كسوسنة مــزروعــة
فــي ال ـتــراب يحكمها ضـغــط الــواقــع،
أو «العقل العملي» ،بل لنتعامل مع
ّ
متحركة ،يحكمها جدل عظيم
مــادة
ٌ
بــن الظاهر والـبــاطــن ،زه ــور طافية
ف ـ ــوق ن ـه ــر ال يـ ـك ــون ن ـف ـس ــه م ــرت ــن،
ال نـ ـع ــرف ك ـي ــف ي ـع ـج ـن ـهــا الـعـنـصــر
ال ـثــالــث بـطـمـيــه وطـيـنــه تـحــت املـيــاه
املـتـحــركــة ،ه ــذا الـعـنـصــر الـثــالــث في
مشروع «النائم» يطرح نفسه بقوة
على العالم هو الوباء وما يقتضيه
م ــن ال ـح ـج ــر والـ ـع ــزل ــة والـ ـت ــأم ــل فــي
اإلنـســان والطبيعة والـكــون .الشاعر
اللبناني عيسى مخلوف هــو األول
على البودكاست الصوتي ،رأى أنه
على شاطئ معزول منتظرًا سفينة
ال تــأتــي ،ليجد نفسه مــدفــوعــا على
ـذة تقام
هــدي ضــوء خــافــت نحو نــافـ ّ
خـلـفـهــا ح ـف ـلــة ألشـ ـخ ــاص مـقــنـعــن،
ـار ت ـم ــام ــا وب ــا
ي ـتــوس ـط ـهــم رجـ ــل ع ـ ـ ٍ
قـ ـن ــاع ي ــرق ــص وي ـل ـت ـف ــت فـ ـج ــأة إل ــى
الشاعر ويـقــول« :هــذا هــو» ،ليركض

الـجـمــع بــأســره نـحــو نــافــذة الـشــاعــر.
ال ـشــاعــرة وال ــروائ ـي ــة امل ـصــريــة هــدى
عمران تستحضر كائنًا رهيبًا أشبه
ب ـمــاك امل ــوت يـحـمــل منجله وي ــدور
عـلــى بـيــوت ال ـشــاعــرات ،فـتـهــرب منه
ل ـت ـجــده ف ــي ان ـت ـظــارهــا ب ـعــد ال ـعــودة
إلى البيت ،كما تسمع في منام آخر
صــوتــا أشـبــه بـصــوت اإلل ــه يناديها
«يــا غــزالــة الشعر ،أنــت تأكلني ُحلمًا
ً
ن ـي ـئ ــا فـ ـق ــول ــي اآلن أهـ ـ ـ ـ ــا» .الـ ـح ــرب
حضرت بخاصة في أحالم املبدعني
ّ
والكتاب السوريني ،كالروائي خالد
خـلـيـفــة الـ ــذي ي ــدع ــوه أص ــدق ــاؤه في
املـ ـن ــام إلـ ــى ال ـس ــوي ــد ف ـيــأخــذهــم إلــى
حلب ،والكاتبة ياسمني الترك التي
مثل زرقاء اليمامة ترى الحرب ّ
تتقدم
بأسلحتها وطائراتها وخرابها من
ف ــوق امل ــدن امل ـ ّ
ـدم ــرة .ال ـخــوف يحضر
عـلــى صـ ــورة األس ـن ــان وال ـخ ــوف من
فقدانها عند الـشــاعــرة املصرية رنا
ال ـتــون ـســي ،وع ـنــد ال ـشــاعــر ال ـعــراقــي
خالد شاطي حيث نسمع عن أحالم
السجن والقمع أيــام النظام السابق
والـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي تـ ـخـ ـت ــرق أسـ ـ ــوار
الزنزانة ومتالزمة نفسية عن العب
كــرة قــدم هندي اسمه رافــاشــي يفقد
ساقيه ويظل ملدة شهرين يقول بأنه
يـلـعــب ف ــي مــركــز خ ــط ال ــوس ــط حتى
ب ـعــد ال ـب ـتــر .الـ ـق ـ ّ
ـاص امل ـص ــري أحـمــد
عـبــد الـلـطـيــف يـخـبــرنــا عــن لصوص
يدخلون بيته ،باملئات ،ويجتاحون
امل ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة ال ـ ـنـ ــوم ،وي ـن ـظ ــرون
إل ـيــه وكــأن ـهــم أص ـح ــاب الـبـيــت وهــو
ال ـغــريــب أو الــدخ ـيــل بـيـنـهــم .املـمـثــل
اللبناني رائــد ياسني يــزوره الشيخ
ً
إمـ ّـام في منامه قــائــا« :قــول للناس
ت ــوق ــف تـغـنـيـلــي ع ـشــان م ــش ب ـعـ َـرف
أم ـ ــوت ك ــوي ــس وب ـت ــأل ــم ف ــي ق ـب ــري».
هــذه األحــام تحيلنا إلــى ما يسميه
بـ ــاشـ ــار فـ ــي ك ـت ــاب ــه حـ ـ ــول األحـ ـ ــام
«مناولة لألرواح تؤديها الصور في
ّ
عظمتها ،وبحيث يمكننا تعلم لغة
الشعر مـبــاشــرة ألنـهــا لغة ال ــروح »،
املناولة التي تفترض الجمع والحفل
والبشارة تبقى قائمة حتى في زمن
الوباء والعزلة واملوت.

ّ
وحدها الحكايات تطوع المدن الموبوءة
■ كيف ُولدت فكرة «النائم»؟
ـ ـ لــم أطــرح على نفسي أيــة أسئلة...
اخـتـ ُ
ـرت املــادة البصرية من مجالت
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــارة وكـ ـ ـت ـ ــال ـ ــوغ ـ ــات املـ ــوضـ ــة
وملصقات مـهــرجــانــات الـغــرافـيــك...
مزيج من الفوتوغرافيا والكوالجات
الــورقـيــة بــوســائــط مـتـعــددة ألسماء
أك ـت ـش ـف ـه ــا لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى :إن ــدي ــا
الوتــون ،ألبا بــرات ،جــوان أوزورنــو،
ل ـ ـ ـ ــوران مـ ـيـ ـل ــي ،ويـ ـلـ ـي ــام الرسـ ـ ـ ــون،
إيــزاب ـيــل ري ـت ـمــايــر ...مـثــل املـنــامــات،
تحتفي ه ــذه املـشـهــديــات بالنقص
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ال ـ ـب ـ ـصـ ــري إلـ ــى
حــالــة ذهـنـيــة ،حـيــث الــدمــج والـنـقــل
وال ـت ـح ــري ــف ت ـض ـفــي ال ـج ـم ــال عـلــى
الذعر .شعرت في الحال بأنني في
ب ـي ـتــي .ال ـنــائــم ف ــرض نـفـســه كـفـكــرة
مكتملة« .كيف ولــدت هــذه الفكرة»
ســؤال يطلب مني أن أبــوح بأسرار
ّ
ال أملكها .لكن شيئًا ما ُيعيدني إلى
أعمال الفنانة األدائية صوفي كال.
بعد سبع سـنــوات مــن السفر حول
الـعــالــم وع ـنــد عــودتـهــا إل ــى بــاريــس
عـ ــام  ،1979ق ـ ـ ّـررت كـ ــال أن تــاحــق
ً
بكاميرتها كل يوم شخصًا مجهوال
مثل مخبر ّ
سري وتكتب عنه ،كأنها
تتعرف عبر مساره إلــى املدينة من
جديد .وطلبت أيضًا من  28شخصًا
النوم في سريرها ،والتقطت صورًا
ل ـك ــل م ـن ـهــم ب ـع ــد أن ي ـغ ــط ف ــي ًن ــوم
عميق ،كما سعت للعمل خادمة في
ّ
وتصور
فندق ،لتدخل غرف النزالء

م ــا ي ـتــركــونــه م ــن أغ ـ ــراض حـمـيـمــة.
هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة امل ـت ـلـ ّـص ـصــة نـجــدهــا
ل ــدى جــامــع امل ـنــامــات أي ـض ــا ،املـنــام
يشبه رسم اسكتش سريع لسيرتك
الــذات ـيــة ،ثـمــة خـيــط يــربــط املـنــامــات
بالشخصية ككل.
■ ما هي أهمية املنام بصورة شخصية
بالنسبة إليك؟
ـ ـ ـ ـ امل ـن ــام ن ـظــام م ـح ـ ّـرض جـ ـدًا يملك
أس ـ ــاس ـ ــه املـ ـنـ ـطـ ـق ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص .ث ـمــة
منامات ّ
غيرت مسار حياتي كليًا ـ
وليس باملعنى املجازي ـ نقلتني من
مدينة إلى أخرىّ ،قربتني من غريب
أو أفقدتني حبيبًا ألنـهــا منحتني
أجــوبــة على أسئلتي األكـثــر جنونًا
وأردت مـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة
أن أقـ ـي ــس م ـ ــدى خـ ـط ــورة م ـنــامــات
اآلخــريــن أو أن أعـثــر على مناماتي
م ــن بـيـنـهــا ك ـمــن ي ـع ـثــر ع ـلــى كـتــاب
ضــائــع ال نـقــرأ عنه إال فــي حواشي
ّ
املتخيلة.
املوسوعات
■ صــدر عربيًا لنجيب محفوظ «أحــام
فترة النقاهة» وأخـيـرًا فــي فرنسا كتاب
ّ
لــدان ـيــال بـيـنــاك ح ــول الـحـلــم .هــل اطلعت
على بعض التجارب األدبية في التعامل
مع األحالم؟
ـ ـ ـ ـ ق ـب ــل ب ـض ـعــة أشـ ـه ــر ،أخ ـف ـق ـ ُـت فــي
م ــراج ـع ــة ال ـك ـت ــاب األخـ ـي ــر لــدان ـيــال
ب ـي ـن ــاك «قـ ــانـ ــون الـ ـح ــال ــم» .إخ ـف ــاق
توصلت بعده إلى استنتاج بسيط:

ُ َ
املنامات ال تنقد .لكن بيناك يحرر
األحــام من خانة التحليل النفسي
ويـعـتـبــرهــا األص ــل لـبـنــاء الـحـكــايــة.
ال ـقــانــون ال ــذي يــوصــي ب ــه :عـلــى كل
حــالــم أن يـمـتـلــك أرش ـي ـفــا ألحــامــه.
يبدأ قانون الحالم بكذبة بيضاء ،أو
ربما بشائعة تقول إن والــدة بيناك
كانت مساعدة فيديريكو فيلليني
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات .ولـ ـك ــي يـشـكــرهــا
ع ـلــى ت ـعــاون ـهــا ،أه ــداه ــا َرس ـمــة من
ّ
كتابه «كتاب أحالمي» علقتها فوق
سرير ابنها دانيال الذي يقول« :في
صغري ،كنت أنــام تحت أحد أحالم
ف ـي ـل ـل ـي ـنــي» .وك ـ ــان فـيـلـلـيـنــي يـ ـ ّ
ـدون
أح ــام ــه ف ــي دفـ ـت ــر م ــاح ـظ ــات ــه كــل
صـبــاح ويــرسـمـهــا أيـضــا ثــم يبحث
ف ــي ال ــواق ــع ع ــن م ـم ـث ـلــن يـشـبـهــون
مــن رآهــم فــي املـنــام كــي يظهروا في
أفالمه.

والتصالح مع نفسي ومع اآلخرين.
العالم من حولنا يؤمن بالصور وال
يعتمد كـثـيـرًا عـلــى الـكـلـمــاتّ .
يعبر
عن كل شيء بواسطة الصورة التي
ّ
تركز على نحو استحواذي وبرتابة
ع ـل ــى األشـ ـ ـي ـ ــاء .ه ـ ــذه ال ـت ـس ـج ـيــات
تعطي الصوت الخاصية التعبيرية
نفسها التي تمتلكها الصورة ،حني
نسمع ضجيج بيروت في تسجيل
ب ــاس ــل وصـ ـي ــاح ال ــدي ــك ف ــي ضيعة
لـ ــور ،وس ـك ــون غــرفــة خــالــد خليفة،
نــدرك أنــه من العبث فبركة أصــوات
وتـ ــرك ـ ـيـ ــب م ــوسـ ـيـ ـق ــى ل ـل ـخ ـل ـف ـي ــة...
ال ـص ــوت امل ـبــاشــر ه ــو الـ ــذي يعطي
ل ـل ـت ـجــربــة م ـع ـن ــاه ــا وم ـ ــن امل ــده ــش
س ـمــاع م ـنــامــات /أصـ ــوات اآلخــريــن
ُ
وهــي تخرجنا تدريجًا مــن عزلتنا
وت ـس ـت ـم ــر مـ ـث ــل م ـس ـل ـس ــات ف ـت ــرة
الظهيرة...

■ كيف فرض الحجر املنزلي نفسه على
الفكرة؟
ـ ـ ـ ـ ب ـعــد ج ـ ــوالت ال ـح ـجــر امل ـت ـعــاق ـبــة،
اكـ ـتـ ـسـ ـب ـ ُـت تـ ــدري ـ ـجـ ــا ذل ـ ـ ــك ال ـ ـنـ ــزوع
الكاريكاتوري الهزلي ،تلك الطريقة
فــي الـنـظــر إل ــى نـفـســي وإل ــى كــل ما
ّ
يـ ـح ــدث ب ـت ـه ــك ــم ،وكـ ـن ــت رغـ ـ ــم ذل ــك
غاضبة طوال الوقت حتى إنني أظل
مرتدية املعطف البالستيكي الواقي
م ــن امل ـط ــر ح ـتــى ف ــي الـ ـف ــراش .لــذلــك
كنت ّ
أعول على ما تستطيع املنامات
إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذه ،ك ــأسـ ـل ــوب ل ـك ـس ــر ال ـك ــآب ــة

■ ل ــو ن ـظــرنــا إل ــى املـ ـش ــروع م ــن مـنـظــور
التحليل النفسي ،هل نحن أمــام نوع من
أرشفة الالوعي؟
ـ ـ بعد يومني من فتح ّ
املدونة ،سمعت
ع ـلــى إذاع ـ ــة  France cultureحلقة
ع ــن أه ـم ـي ــة أرشـ ـف ــة الـ ــاوعـ ــي وق ــت
األزمـ ـ ـ ــات ،ف ـقــد اس ـت ـطــاعــت املـحـلـلــة
النفسية شــارلــوت بـيــراد ،املنغمسة
فــي رع ــب ال ـنــازيــة فــي الثالثينيات
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي أن ت ـج ـم ــع مــا
ي ـقــارب  300حـلــم مــن سـكــان بــرلــن،
من كبار رجال األعمال إلى مدبرات
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املنازل وصغار التجار .كأنها تريد
استطالع أجواء الالوعي ملعرفة ما
إذا كان اآلخرون يشاركونها رعبها
املتزايد ...لكن كيف نقرأ هذه املادة
الـيــوم؟ هــل نستطيع أن نـقــارن بني
وبـ ـ ــاء ك ــوف ـي ــد ـ ـ ـ  19وح ـك ــم ال ــراي ــخ
ال ـث ــال ــث؟ إذا كــانــت ت ـلــك الـلـحـظــات
التاريخية التي جمعتها شارلوت
ب ـيــراد تـبــدو بـعـيــدة عـنــا ،ف ــإن نهج
التوجه إلى األحالم لفهم ما لم نعد
نفهمه عــن ال ــذات فــي سـيــاق جديد
وغير متوقع يظل قائمًا ،فقد اغتنم
ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ــؤرخـ ــن وامل ـح ـل ـلــن
الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــن وحـ ـ ـت ـ ــى املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الكبرى مثل متحف لندن ،الفرصة
إلع ـ ــادة ف ـتــح الـ ـح ــوار ب ــن ال ـع ـلــوم
االج ـت ـمــاع ـيــة والـتـحـلـيــل الـنـفـســي،
من خالل استكشاف املنامات التي
نــراهــا مـنــذ األي ــام األول ــى النتشار
ُ
الوباء والتي تظهر بأن االضطراب
قـ ـ ــد وصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء األكـ ـث ــر
حميمية :إلى الالوعي...
■ ف ـتــح ال ـح ـلــم ع ـلــى مـنـطـقــة ال ـل ـق ـيــا مع
ّ
واملخيلة األدبـيــة يجعل
الـســرد والشعر
امل ـش ــروع فــي منطقة تـتـجــاوز التحليل
النفسي الفرويدي ،ما رأيك؟
ـ ـ ـ ـ ـ بــال ـف ـعــل ل ـيــس هـ ــذا ه ــو ال ـه ــدف
م ـ ــن تـ ـج ــرب ـ َـة «ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــم» ،فـ ـم ــا مــن
ح ـلــم ص ـ ــادف ح ـتــى اآلن الـتـحـلـيــل
الشافي .فرويد نفسه يعترف بهذا
األم ـ ــر .ل ــذل ــك أن ـح ــاز كـلـيــا لـتـحــريــر

املنامات من إطار التحليل النفسي
وأدعـ ـ ــو لــال ـت ـفــات إل ـي ـهــا م ــن دون
ب ـح ــث عـ ــن م ـع ـنــى أو ت ـف ـس ـي ــر ،بــل
أن نـ ّ
ـدون ـهــا م ـبــاشــرة ،أن نحكيها
لـبـعــض بـعــامـيـتـنــا ال ـب ـس ـي ـطــة ،كي
تكون مـصــدرًا للحكايات والصور
وال ـ ـه ـ ـلـ ــوسـ ــات ،ك ــأرشـ ـي ــف سـ ــردي
يثير املخيلة ويـقـتــرح رؤي ــة آســرة
أكـ ـث ــر ل ـل ـع ــال ــم مـ ــن ح ــولـ ـن ــا .أش ـعــر
ب ــاألم ــان ف ــي ح ـضــور م ــا ال أعــرفــه،
وأك ــون مطمئنة أكـثــر فــي الـحــاالت
ال ـغــام ـضــة ،املـلـتـبـســة ،الـخـفـيــة إلــى
حد ما .ما هو غير عادي ومجهول
ومدهش أو لنقل بتواضع ،ما هو
غ ــري ــب غ ــال ـب ــا م ــا ي ـن ـت ـظــرنــي عـنــد
منعطف ما في الطريق .يخطر في
بالي اآلن تعليق لتشارلز سيميك
ّ
يـ ـق ــول إن األح ـ ـ ـ ــام األك ـ ـثـ ــر مـتـعــة
لـيــس لـهــا مــوضــوع واضـ ــح .تشبه
أن تـشـعــل الـتـلـفــزيــون م ـتــأخ ـرًا في
الليل وتــأتــي على مشهد مــن فيلم
قــديــم بــاألبـيــض واألسـ ــود ،فيلم لم
يسبق لك أن شاهدته من قبل ،لكنه
ي ـب ــدو ل ــك م ــأل ــوف ــا ب ـش ـكــل غــامــض.
وه ــذا يـعـنــي ،أن ـهــا لـيـســت الحبكة
ف ـق ــط (عـ ـ ــادة م ــا ت ـب ـقــى م ـج ـهــولــة)
ول ـك ــن ب ـعــض امل ـش ــاه ــد أو ال ـصــور
املنفصلة عــن أي سـيــاق هــي التي
ألننا نجدها مثيرة
تأسر أعينناّ ،
ل ــاه ـت ـم ــام وج ـ ــذاب ـ ــة م ــن ال ـنــاح ـيــة
الجماليةّ ،
ثم تستمر في مطاردتنا
لسنوات.

عن هيبة الموت!
الظمأ األنطولوجي ،االغتراب العرفاني ،النبوت الفلسفي،
مريم ميرزاده *
العزلة ،الــو َحــدة ،العطش املعرفي ،كلها ذرائ ــع اصطالحية
ُ
ُ
ـوت أخ ـي ـرًا .يـتـنــاســل فينا فـلـ َـم ال ي ـكـ ُ
يـتـكــاثـ ُـر امل ـ ُ
ُ
ـون
تكاثر تحمل داللة الخوف من الواقع؛ واقع الفناء ،واقع سيرورتنا
ٌ
االنعدام ميالدًا لحيا ٍة أخرى؛ حياة ما بعد املوت؟! مهرجان باتجاه النهاية التي لم ُ
ينج منها كائن؛ أكان نبيًا أو مارقًا!
ُ ُ ِ
ُ
ً
َّ
َ
ً
ُ
َ
ي
قام في الطرف اآلخر من العالم ،فلم يعد رحيل امللتحقني شكل َ املوت لحظة بــارزة في أدب روالن بارت الذي خاض
َ
ُ
مؤملًا كما كان .ربما اليوم في
ِ
النصوص
ـداده من أعلى
قد فكانت يوميات ِح ـ ِ
االستثنائية تجربة الف ِ
ظروف األرض ّ
ّ
َ
ّ
ذاك
إلى
االنضمام
املهرجان! لعل هناك ما إحساسًا بالحزن والشفقة مــع الـنــوع البشري ومــع حقه
صار شيقًا ً
ُ
هذهُ ،
هو أجمل وأكثر راحة وسالمًا!  ....أقول ربما!
باملوت.
َ
َ
َ
امل ــوت ،ه ــذا ال ـحــدث الجليل ال ــذي أل ـهـ َـم الـفــاسـفــة والـكـتــاب
البنيويون املوت من دون أن يشعروا ربما حيث أحيل
وقاوم
ُ
ُّ
مجهوليته
والشعراء والفنانني فكان التعبير عن قلقهم من
موت الكاتب إلى القارئ وال يعود ملكًا للكاتب.
بعد ِ
ّ
يتخطى النص ُ ّ
ُ
ّ
قد
من خالل السفر في الوجود واملطلق ،وكل ما
هكذا يخلد الـنــص بــن يــدي الـقــراء عبر األزم ــان املختلفة،
نفسه إنّ
املوجود ويتجاوزه إلى الواجد أو واجب الوجود ،أو كان من فدريدا يقول ّإن التأويالت ال تنتهي .ويقول بارت ُ
ّ ً
النص لذة ال تموت.
خالل املؤلفات األدبية واللوحات التشكيلية .هذه الحادثة في
ّ
َ
َ
َ
ُ
الغامضة بالنسبة إلــى العقل الـبـشــري ،والـتــي إن حفرنا وأمات فوكو ّاإلنسان لكي يخلده من دون أن يلتفت .فتلك
في عمق اآلداب
والفنون والعلوم والفلسفات ،وجدنا أنها اللحظة التي خلص فيها اإلنسان من قلق املطلق واملجهول
الـضـ ّـالــة املــاكـثــة خلف كـ ّـل أفـعــال اإلن ـســان ،مــوضــوع بحثه وكهوف امليتافيزيقا ،في الواقع أدخله ّ
حد اإلنهاك في لعبة
َ
والشبح الذي ُّ
َ
بشأن
ليفكر باملوت ويقلق
يفر منه منذ والدته حتى استسالمه له .يقول األنساق ،فما عـ َـاد لديه الوقت
ِ
َ
بول فاليري في قصيدة املزمور:
زامًا
وج ــوده ،فلقد َمــات َمنذ بــدء الحداثة األول ــى ،وصــار ِل ّ
البدء كانت املفاجأة
في ِ
عليه أن يجاري لعبة اللغة والشبكة املعرفية من أجل حل
النقيض
تالها
ثم
أزمة الفكر.
ُ
َ
َ
ُ
ُ
التذبذب
ظهر
وبعده
قمح
امل ــوت؛ م ـحــراب الــزاهــديــن ووح ــي الـشـهــداء،
صــومـعــة ِ
ُ
َ
ومعه التوزيع
أحالمهم الكبيرة
تختزن
الفقراء التي
ً
وتاله الصفاء
أرغفة ملائد ِة ُاآلخرة.
وكان هو النهاية.
امل ـ ــوت؛ ل ـح ـظــة ق ـه ـ ِـر امل ــائ ـ ِـك وشـهـقـ ِة
ّ
ويظهر في قصيدته ّ
ُ
ُ
ُ
ل
يشك
امليالد
أن
ثرثرات
إلهام
السماء.
ة
ورهب
ـل
ـ
ـرس
ـ
ل
ا
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ً
ُ
ُ
َ
مـفــاجــأة أو صــدمــة ،يـعـيــش اإلنـســان
قناع السعادة،
قاوم البنيويون
ما قبل ُالرحيل ّ ،وبطانة ِ
ُّ
بـعــد تـلــك الـلـحـظــة ع ـم ـرًا مــن الـتــذبــذب
ـات ال ـق ـل ـ ِـب وم ـقــص
م ـق ـص ـلــة م ـت ـعــل ـقـ ِ
أن
دون
من
الموت
بني املتناقضات ،فتجاذبته تفاصيل
األماني.
َ
الـحـيــاة ّ
ّ
أحيل
بحيث
يشعروا
ووزع ـت ــه حـتــى الذ بالصفاء،
ف ــي ك ــل مـسـعــى مــن اإلن ـس ــان لــرسـ ُـم
ٌ
ُّ
ُ
وانتهى .يقول
تشبه امل َــوت ،إخـفــاق مجهول
موت الكاتب مــامـ َـح
فاليري في «إفاقة» :ال النص بعد ِ
يدري املرء أين ّ
ّ
مجهولية الـعــدم .هل هو عدمٌ
يفر.
ُ
املعالم،
ٌ
اخ ـت ـل ـفــت ال ـت ـعــاب ـيــر ب ــن الـفــاسـفــة إلى القارئ وال يعود
ُ
يطرحه حتى ُ
أكثر
باالنتظار؟ ســؤال
ال ـنــاس إيـمــانــا .فمثلما ال يــذكــر املــرءُ
وال ـش ـع ــراء ،ورب ـمــا لـيــس ح ـص ـرًا بني
ملكًا للكاتب
َ ِ َ
هاتني الفئتني ،سوى ّأن أتباع الفلسفة
نفسه قبل االنــوجــاد (حــدث ال ــوالدة)
َ
بشكل
والـشـعــر هــم أكـثــر مــن تـعـ ّـمــق
كــذلــك فــإنــه ال يمكن أن يـتـصـ ّـو َر إلــى
ٍ
مرهق ّ
َ
َ
حد الفناء في فكرة املوت عرفوا
ِ
االنفناء أو الفناء
ماض ما بعد
أين هو
ٍ
ٌ
ٌ
(حــدث امل ــوت) .بــرهــة زمنية أو ّ
أم لم يعرفوا ذلك .أما األنبياء والرسل
تزم ٌن
ٌ
ٌّ
ُ
صيرورة ال ّ
فالوحي والصفاء املعنوي ومراتب الكمال التي
واألولـيــاء،
وما بني الذاكرة
وتعي ثم
مفر من َ حتميتهاّ .
ُ
َ
ُ
ّ
يبلغونها ،تجعل مقاربتهم أقرب إلى ِ
العبر والتبليغ ًبالسنن والتصور ،يعيش اإلنسان لحظة الحاضر بكل ما فيها من
اإللهية التي يحتاج إليها اإلنسان لكي يعيش حياة هانئة،
ومخياالت.
عواطف ّ ُ
ُ
زاخرة بالرضى والتسليم.
تقول جن ّية لوركا:
أما طائفة البشر املبدعني الذين ّ
تخبطوا في بحثهم خلف خذ َ
خاتم الزواج
ُ
َ
ـورهــا
أجدادك
الذي كان في أيدي
ِ
مـعــانــي هــذه الظلمة الـتــي تـخـطــف أب ـصــار الـبـشــر بـنـ ِ
ُ
الساطع ،فقد تركوا على امتداد التاريخ إرثًا من النظريات مئة ٍيد تحت التراب
ُ
واالح ـت ـمــاالت أقـصــى مــا تفعله ربـمــا هــو تــرويــض العقل
تفتقده اآلن.
َ
البشري بشكل مؤقت ومتقطع .هو ٌ
ُ
ُ
ُ
نوع من الخلق
ٍ
املقارع فهل يشعر األمــوات؟ وهل ينتابهم الحنني إلى الحياة؟ أم
ِ
للموت .لقد ٍ َ
من
القارئ
إلى
ه
برسائل
دوستويفسكي
بعث
ِ
صدر
إلى
اآلمن،
الخالص
إلى
سبقونا
الذين
السعداء
أنهم
ِ
َ
ّ
ّ
عمق عذابا ِته التي مثلت عذابات
تحت األرض وأغرقه في
مشامنا؟
األزلي في تأثيره في
الطني الدافئ بعطره
ِ
ِ
ّ
َ
َ
البشرية كلها ،فكانت الحادثة التي شكلت منعطف حيا ِته هو املوتُ ،
املاكثني على
خالص
توأم الحيا ِة اللصيق .وادي
ِ
ُ
الجسد إلى
الـكـبـيــر -نـجــا ِتــه مــن اإلعـ ــدام فــي اللحظة األخ ـي ــرة -بمثابة ضفاف املخاطر ،انعتاق أجنح ِة الــروح و َعــودة
ِ
َ
الوقود لذلك التعاطف مع اإلنسان والشعور بأعمق حدوس
الصلصال األول ،ما قبل آدم والخطيئة!
إناء الرحمن ...إلى
ِ
ِ
لحظات عمره.
أحلك
* مترجمة وباحثة
املرء في ِ
ِ
َ
َ َ
ُ
داده من أعلى النصوص إحساسًا بالحزن
قد ،فكانت يوميات ِح ِ
خاض روالن بارت تجربة الف ِ

