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”إذا كان لشخص واحد أن یضلل الجمیع، فإن إنسانًا واحدًا كذلك قادر على أن یھدي الجمیع، یكفي فقط أن یمتلك شجاعة أن یتبع الرغبة

ب الدھشة“. الصادقة لقلبھ ویجّرِ

ھكذا علقت ”تاتیانا كاساتكینا“، مدیرة مركز دراسات ” دوستویفسكي  والثقافة العالمیة “ التابع لمعھد األدب الروسي بأكادیمیة العلوم الروسیة،

على النص الدرامي ” حلم رجل تافھ“ للكاتب الروسي الكبیر، الذي تم تقدیمھ في عرض مسرحي من إخراج ”لورینسو لوریس“، وبطولة

”ماریو ساال.

البطل مجھول االسم في ھذا "المونولوج" الذي ألفھ ” دوستویفسكي “ ونُشره في ١٨٧٧ على صفحات مجلتھ ” مذكرات كاتب “، ھو رجل

غریب األطوار، مثیر للسخریة، لم یعد یتحمل تفاھتھ، واستھزاء اآلخرین بھ، كان یقف على حافة ھاویة منعھ من السقوط فیھا حدث غریب
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منعھ من االنتحار.

تبدأ القصة عندما یقرر البطل أن ینتحر، وھو قرار اتخذه عندما رأى في السماء ”نجمة صغیرة وحیدة في لیلة معتمة إلى حد ال یمكن تخیلھ“،

ولكن تظھر فجأة طفلة صغیرة وتجذبھ من ذراعھ برقة، وتستنجد بھ باكیة ألن أمھا تحتضر. ینھر الطفلة ویتركھا ویعود إلى منزلھ لینفذ ما قرره

ویطلق رصاصة على رأسھ. لكن شیئا غریبا یمنعھ من االنتحار، ذلك اللقاء المدھش مع الطفلة، ذلك اللقاء الذي أثر فیھ كثیًرا، لقاء تقول عنھ

”كاساتكینا“ إنھ ”مزق جدران عزلة قلبھ المتحجر“.

ھكذا دلف إلى شقتھ القذرة وجلس، ثم سحب مسدًسا كان بال شك سیطلق على نفسھ النار بھ، لكنھ لم یفعل بسبب تلك الطفلة التي وضعھ تخلیھ

عنھا أمام معضلة سیطرت علیھ ولم یجدا مفرا من حلھا: إذا كان قد ارتكب فعًال مخزیًا على كوكب آخر، ثم عاد إلى األرض، ھل كان سیتملكھ

ذلك الشعور بالعار بسبب ما ارتكبھ أم ال؟ ظل یصارع أفكاره حتى الفجر، إلى أن غلبھ النوم - وھو الذي ال ینام أبدًا- رأى حلماً: یطلق فیھ على

نفسھ رصاصة ولكنھ ال یطلقھا في اتجاه رأسھ، بل یغرسھا في قلبھ ”ألن األحالم ال ینسجھا العقل بل الرغبة، ال تتشكل في الرأس بل في القلب،

"حلم، الثالث من نوفمبر، جعلني أرى الحقیقة وبشرني بحیاة جدیدة عظیمة“.

في ذلك وبعد انتحاره، یأتیھ كائن غریب یقوده خارج قبره ویأخذه في رحلة فانتازیة (وتقول ”كاساتكینا“ إن القصة الخیالیة ھي أسمى صور

الحقیقیة بالنسبة لدوستویفكي). ھذا الكائن الغامض یحلق بھ عبر األزمنة ویقطع بسرعة رھیبة مسافات فلكیة، واعدا إیاه بكلمات تقطر حزنا، أنھ

سیرى كل شيء. الكوكب الذي یصالن إلیھ، یشبھ األرض في بدایة الحیاة، جنة عدن، حیث كل شيء بريء ومثالي، وحیث الناس یعیشون دون

خطیئة ودون رغبة ألنھم یعیشون حیاة ممتلئة، وھم جمیلون، جمیلون، جمیلون!“ . لم یكن لدیھم ”معابد وال إیمان“، كان لدیھم فقط ”یقین راسخ

بأنھ إذا ظلت مسراتھم ومباھجھم األرضیة ال تتجاوز حدود الطبیعة، سیكون سیصلون، أحیاء وأموات، إلى الحدود القصوى في عالقتھم مع

الكون“. حیث یعیشون في حالة من التناغم والعشق الجماعي الشامل“.

لكن كل شيء یتغیر فجأة. تفسد جنة عدن، یصبح الناس أشراًرا، یضیع التناغم فیما بینھم وكذلك بینھم وبین الطبیعة . تصبح ھذه الجنة أقرب إلى

عالم الیوم، أقرب إلى عالمنا المریض. لماذا؟ خطیئة من؟ یقول الرجل التافھ: ”انا من أفسدھم جمیعا. ال أعرف كیف حدث ھذا، ولكني أتذكره

بوضوح. كأني جرثومة طاعون أصابت بالعدوى األرض كلھا“. ھكذا عادت الخطیئة إلى العالم من خاللھ. ھكذا كان رفضھ احتضان طفلة

متألمة، ذلك الفعل الذي یبدو تافًھا، بدایة لفساد العالم.

في الحلم، حیث التكثیف المدھش للزمان والمكان، یرى البطل عاقبة فعلھ. ”ما نفعلھ ال یضیع“، إنھ في النھایة ما یشكل الصورة التي یكون

علیھا العالم“.

یستیقظ الرجل التافھ في لحظة اإلشراق تلك، ما زال یتردد في أذنھ صدى ضحكات الرجال الذین فقدوا طبیعتھم، والذین كانوا یریدون أن

یضعوه في مصحة عقلیة، ألنھم یرونھ قد أصبح خطیًرا بسبب شعوره بالندم وبسبب رغبتھ في التكفیر عن سیئاتھ. یفیق من غفوتھ، ویقرر أن

وجوده سیكون مكرسا للحیاة وللحكایة، حكایة ما رآه في حلمھ. ”ألنني رأیُت الحقیقة بعیني، ورأیُت مجدھا“. سیقولون لھ إنھ مجرد حلم ال أكثر،

ولكنھ سیظل یحكیھ، ألن ”الخیال ھو أسمى صور الحقیقة“. في الحلم یكتشف مفتاح كل شيء، ذلك المفتاح الذي قد یعید الجنة إلى األرض.

”أِحّبْ اآلخرین كما تحب نفسك. ھذا ھو األساس، ھذا ھو كل شيء. ال حاجة لغیره. إنھا حقیقة قدیمة قیلت وقُرئت مالیین المرات، ولكنھا لم

تترسخ بعد في العقول“.
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