ذاكرة الجسد والهوية

كاستيت .

ب*

ترجمة  :حميد السالسي
إن الذاكرة هي امللكة اليت نتصور هبا املاضي ،أي ما تعلمناه وما عشناه ،وعلى وجه اخلصوص ما
شعرنا به .وكل ما ميت بصلة إىل هذه اآلثار من األوقات املنصرمة .إن كل شيء يسجل يف العقل ،كما
يدون يف الالشعور بكل مرجعياته ،ليظهر من جديد -عند احلاجة -على ساحة الشعور .إن الذاكرة هي
مكان التذكر ،وبكيفية جد دقيقة ،مكان للذكريات .إن نوع وطبيعة هذه األخرية تكمنان يف إمكانية
االمنحاء الظاهري ،وهنا بالذات نتحدث عن النسيان .والواقع أن هذه الذكريات تظل موجودة بكيفية
قارة .فاإلنسان ليس إال كيانا من الذكريات اليت حتدده يف كل ما يوجد عليه.
إن هذه الذكريات تكون مسجلة يف أعماق الكائن اإلنساين ،مع احتمال انبعاثها أحيانا بشكل غري
مرتقب ،بل يف غري حملها .إننا نعرف كم هو مرهق عبء الذكرى السيما عندما تظهر -بالرغم من تواريها
بكيفية جد عميقة -على غري استعداد .يتعلق األمر هنا بالتجربة العبقرية للتحليل النفسي اليت هي جتربة
رهيبة يف أغلب األحوال وقاتلة أحيانا.
بيد أن كل فرد يتذكر -دائما -ما كان عليه يف استمراريته ،بالرغم من التغريات الظاهرية اليت
تلحقه .إن الذاكرة هي سند اهلوية ،أي إمكانية االعرتاف بالذات ألجل الذات قبل كل شيء .فال أحد
ينسى بتاتا ماضيه وحاضره ومستقبله .هكذا تُؤسس الذاكرة التصورالذي يكونه كل فرد عن ذاته ،وأن ما
نستحضره عندما نقول "أنا" هو :أي شيء ذاك الذي جيد الفرد فيه ذاته ألجل ذاته .إن اهلوية تسجل يف
الذاكرة .إهنا حدث هذه األخرية.
ليست اهلوية مدونة يف العقل فقط ،ولكنها مطبوعة أيضا يف اجلسد ،إهنا تظهر يف اإلشارة ،ويف
وضع اجلسد ،ويف املظاهراإلميائية ،وهذه مجيعها تعمل على قولبة اجلسد والطلعة ،وجتعل من كل فرد كائنا
متميزا .إننا نعرف أن لكل فرد طريقته اخلاصة به يف املشي أو يف اجلري ،بل منطه اخلاص يف كيفية لبوثه
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ثابتا أويف ابتسامته أو توليع سيجارته أو استخدام ملعقته .إن حتمية هذه احلركات تكون الشعورية من
حيث شكلها ،وبالتايل فهي حتمية تنتمي إىل ذاكرة اجلسد.
حقا لكل من وضع اجلسم واإلميائية داللة يتم إدراكها من طرف اآلخر إذا هي مل تتجل للفرد
بكيفية تلقائية .هكذا نرفض الشعوريا فكرة مكدرة إلشارة اليد ،أو نبتسم لطلب سار .إن هذه احلركات
هلا غاية أصيلة تطبعها ومتيزها أساسا عن االستجابات احلركية اليت ترتبط إما بالتفريغات العصبية كما هو
احلال يف األزمة الصرعية ،أو برجة التيار الكهربائي .إن هذه احلركات تُكتسب أحيانا يف سري نرجسي.
إهنا احلركات اليت نتناول هبا ما هو مرغوب فيه ونستبعد هبا ما يؤذي أو نبتعد هبا عنه .ويف موضع آخر
تُتعلم بفعل الرتبية ،أو تنقل عرب حركة متاهي .إهنا يف كل احلاالت دليل انبثاق املاضي ومآثر الذكريات،
وآثار االستثمارات البعيدة ،ومواضيع الذاكرة .إن هذه احلركات تبدو يف شكل آثار عصبية لتصبح تقريبا،
ويف زمن معني ،شبه ارتكاس .إهنا حركات قابلة للتغري من جهة أخرى ،غري أهنا تعن كلما استدعى
املوقف ظروف اكتساهبا .إهنا كذلك -حسب األصول -حركات أكثر حرية حبيث تدون بعمق يف ذاكرة
اجلسد ،وعندئذ تصبح مألوفة ،كما تصري الشعورية يف هناية املطاف .هكذا أال ختطر ببالنا -أثناء قيادتنا
للسيارة -احلركة اليت ينبغي القيام هبا لتغيريالسرعة ،وأيضا عندما نكون على دراية بركوب احلصان ،أال
خيطر ببالنا وضع الركوب على املطية؟ غري أن احلركة ميكن أن تكون غري مالئمة-نقول عنها حركة غري
موفقة-ليس فقط لكوهنا ال حتوز على اإلعجاب يف حينها ،ولكن أيضا ،وباخلصوص،عندما نستحضر
ظروف اكتساب غري مرضية .هنا أيضا ،وبالنسبة ملعىن احلركة الذي يوجد يف ذاكرة الفرد ،فإن تلك احلركة
تستثمر بكيفية سلبية ،ومن مث حيمل اجلسد يف ذاكرته ،األثر السليب لذلك االستثمار .فليس مثة شيء
مقبول إطالقا ال يتم تسجيله يف آثار عصبية .وعلى هذا النحو جند أن الطفل الذي يشكو -لسبب أو
آلخر -من ُرهاب (  )phobie) (1احلصان -أو إىل كل ما يرمز اليه -ال ميكن أن يصبح فارسا.
إذا متعنا جيدا يف هذا الوضع ،جند أن وظيفة إعادة الرتبية السيكوحركية ،هي إعادة اهلوية الكاملة
للفرد ،وذلك عرب اإليقاع على ذاكرة جسده ،أو يف مقابل ذلك نعمل على التأثري على العقل عرب اجلسد،
أو بواسطة احلركة ،أو وضع اجلسد ،أو اإلميائية.
إن ما هو عقلي يرتجم يف اجلسد وباجلسد .يتعلق األمر إذن بإعادة مكانة احليز األساسي للذة
اجلسد يف اكتماله .وعليه ،فاملقصود هو العمل على استثمار -بكيفية اجيابية -ما مل يستثمر من اجلسد
أو ما مل يوظف استثماره ،أو ما متت عملية استثماره ،على منط سليب .وبكيفية إمجالية ،يتعلق األمر هنا
بتوليد اللذة حيث ال يوجد إال الكرب .إن هذا الوضع خيلق رؤية جديدة (أخرى) للعامل توازي رؤية
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جديدة (أخرى) للذات.
ميكن أن نقول أيضا إن اجلسد ،أيا كان املستوى الذي يوجد فيه ،غري منفصل عن العقل ،وإن
الذاكرة واهلوية غري منفصلني عنها أيضا .إن هذا الوضع يربهن لوحده مفهوم السيكوحركية .فإذا كان من
الضروري على عامل النفس ،املختص يف اجملال السيكوحركي ،أن يأخذ بعنب االعتبار معىن احلركة ،فقد
يستحيل عليه أن يتغاضى عن ذاكرة اجلسد اليت سجلت فيها تلك احلركة باإلضافة إىل اهلوية اليت هي
انعكاس لتلك الذاكرة و بينتها (دليلها).
اهلوامش
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