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 אמא:−132

 قبل النقد

وهى" 20"أميمة رفعت قراءة أخرى حللم . وصلنا من د
2008 يناير 4ليها ىف حوار بريد اجلمعة القراءة الىت أشرت إ

، أرجو أن حتققlink" احملرورن الضيوف" منشورة ىف زاوية ىوه
،"نقد النقد"بذلك بداية متواضعة ملا آنت أرجوه مما أمسيه 

، أرجو أن ميثل"نقد آخر"، وأحيانا "نقد على نقد"أو لعله 
 أآثرمثل هذا النقد البذرة الىت آنت أمتىن أن تزرع ىف أرض

خصوبة، وحقل أوسع انتشارا برعاية الدولة مبا أمسيته
 ليست بالنسبة ألحالم فرتةLink" دورية نقد أعمال حمفوظ"

 .النقاهة فقط، وإمنا لكل أعماله

مث أىن عثرت مصادفة على بعض اجتهادات ىل سابقة بالنسبة
ألحالم النقاهة آنت قد نسيتها، ووجدت اختالفا بني ما قرأته

 مؤخرا ىف هذه اليومية، بني ما آتبته سابقا، وبدال منناقدا
- ىف هذه املرحلة –أن ألغى القدمي أو أقارنه باألحدث فضلت 

وأدع" 14"أن أنشر هذه القراءة القدمية مع اجلديدة حللم 
دور املقارنة، حىت أعود إليها، أو ال) الناقد(للقارئ 

القراءتان: أنظر امللحق.(أعود، حني يكمل العمل طوليا
وال أجد حرجا ىف) 20(أميمة .مع قراءة حلم د) 14(واحللم 

 ).نشر نص احللم قبل آل نقد

 واآلن إىل احللمني اجلديدين

 )24(، احللم )23(احللم 

 ) 23(احللم 

أسري ىف الشارع وأنا على بينة من آل مكان فيه، فهو
عملى ونزهىت، وأصحاىب وأحبائى، أحيى هذا وأصافح ذاك، غري
أىن الحظت أن رجال يتعداىن مبسافة غري طويلة وغري قصرية، وبني آل
.حني وآخر يلتفت وراءه آأمنا ليطمئن إىل أىن أتقدم وراءه
لعلى مل أآن أراه ألول مرة، ولكن على وجه اليقني ال تربطىن

..به معرفة أو مودة، وضايقىن أمره فاستفزىن إىل التحدى
ت أنه يبيت أمرا فازددتأوسعت اخلطى فأوسع خطاه، أدرآ

 حتديا، ولكن دعاىن صديق إىل شأن من شئوننا فملت إىل دآانه 
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واهنمكت ىف احلديث فنسيت الرجل وأهنيت مهمىت بعد األصيل
فودعته ومضيت ىف طريق سكىن، وتذآرت الرجل، فالتفتُّ خلفى

متلكىن االنفعال، وآان.. فرأيته يتبعىن على نفس طبيعته
بالعكس وجدت نفسى أسرعبوسعى أن أقف ألرى ماذا يفعل ولكىن 

.وآأىن أهرب منه، وأخذ يساورىن القلق وأتساءل عما يريد
وملا الح ىل مسكىن شعرت باالرتياح وفتحته ودخلت دون أن أنظر
خلفى، ووجدت البيت خاليا فاجتهت حنو غرفة نومى ولكىن توقفت

 .بإزاء شعور غريب يوحى إّىل بأن الرجل ىف داخل احلجرة

 القراءة

حمفوظ بالشارع واحلارة وناسهما، رمبا هى أوثق وأدقعالقة 
من عالقته بالبيت والقهوة والثلة، الشارع هو الناس، ناُسه

وأنا على بينة من آل مكان، "صما"حبق وهو حيفظه، حيفظهم 
فهو عملى ونزهىت وأصحاىب وأحبائى، أحيى هذا، وأصافح، فيه
مينعه ذلك أن وبرغم آل هذه األلفة، وهذا الود مل ،"ذاك

، وظاهرة االنشقاق ليست عرضًا نْفسيا آما حيب بعضينشق إجيابًا
النفسيني أن حيتكروه لوصف بعض املرضى، هو حرآية دالة

 .ومهمة، خاصة إذا متت حتت إنارة ضوء نسىب من الوعى الفائق

املريض، قد يشكو من مثل هذه املتابعة، من شخوص داخله 
قد) والصحيح بإجيابية(ملبدع، يسقطهم عادة خارجه، لكن ا

يعايش مثل هذه املتابعة، إْذ هو قادر على أن يسمح بالتفكك
آخطوة متهيدية، حىت يتجمع من جديد ىف إبداع ذاته تشكيال

 .ناميا، أو ىف انتاج إبداعه عمال أصيال

بشخص ما(ىف الوعى الشعىب قد يرتبط مثل هذا الشعور 
 ".القرين"مبا يسمى ) aboutnessحاضر باجلوار واملا حول 

، قد تتجسد هذه)هنا(االبداع /ىف احللم واالبداع، واحللم
الظاهرة تشكيال داال دون أن تكون عرََضا مرضيا، تتشكل ىف

 .لوحة دالة مثلما هنا ىف هذه اللوحة احملفوظية

 ".املتابعة"ال " اجلذب"يبدأ احللم بنوع من 

، وآأنهري خلفهاألمام، والراوى هو الذى يسالرجل ىف 
يقوده، يتتبعه بشكل مقلوب، اليقني بعدم وجود معرفة أو
مودة، ال ينفى بل لعله يثبت أنه هو هو، الداخل مستقطًا،
الراوى يلجأ إىل فاصل من التواصل الدافئ والتوقف املؤتنس

فملت.... دعاىن صديق"للهرب من هذا اآلخر الغريب القريب 
 ،... اخل"يث فنسيت الرجلإىل دآانه واهنمكت ىف احلد

بعد هذا الفاصل الذى امتد حىت األصيل تعود حرآة بسط 
أو(، فتعود املتابعة لكن ينتقل الشخص )باالنشقاق(اإليقاع 

إىل مكان املتابعة) الشبح أو الشعور اسد أو القرين
–الطبيعى، فهو يسري اآلن خلف الراوى هذه املرة وهو حيتفظ 

 .س املسافة بنف–على ما يبدو 

 آما –) آفى هذا" (واحدًا"يلوح احلل، لكى يتجمع الراوى 
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 ىف الدعوة إىل العودة إىل البيت املالذ–بدا ىف أحالم سابقة 
 ).النوم/الرحم/السكن(

 يثبت أنه ال ونيس- آما تكرر أيضا من قبل–لكن البيت 
 "ووجدت البيت خاليا"فيه، على عكس ما راوده من أمل 

،)حجرة النوم( إىل النوم وحني خيطو خطوة أخرى إىل الداخل
 .الغامض" اآلخر"ال جيد الونيس أيضا، بل ريح هذا 

،"الشعور املتعني رجال"ينتهى احللم حني يتحول هذا اآلخر 
 ، يتحول إىل شعور عام غامض حميط،)يتقدم أو يتبع(

اإلنشقاق اإلجياىب(هذا وارد، حني ينتهى دور التفكك 
amorphous cognition" شةاملعرفة اهل"إىل ما يسمى ) املؤقت

 .الىت هى اخلطوة احلامل ألجنة إبٍداع ما

 أجبدية أخرى من- وعموما –هكذا نتعلم من هذا احللم 
بعد أخر عن النفس وتعددها، وحرآيتها، وإيقاعها، وعن

الذى انتهى به احللم، والذى" احمليطى"عالقة هذا الشعور 
 برغم هالميته الىت توحى وال حتدد،

 منه الشخوص واملوضوعات ىف اإلبداع، حني يتشكل ىفتتخلق 
 ".اجلديد األصيل"

 )24(احللم 

قررت اصالح شقىت باالسكندرية بعد غياب ليس بالقصري، وجاء
العمال وىف مقدمتهم املعلم وبدا العمل بنشاط ملحوظ، وحانت
مىن التفاتة إىل شاب منهم فشعرت بانىن ال أراه ألول مرة،

شعريرة عندما تذآرت أنىن رأيته يوما ىف شارعوسرت ىف جسدى ق
جانىب يهاجم سيدة وخيطف حقيبتها ويلوذ بالفرار، ولكىن مل
أآن على يقني وسألت املعلم عن مدى ثقته بالشاب دون ان

 :أشعر الشاب بذلك فقال ىل املعلم

 إنه مضمون آاجلنيه الذهب، فهو إبىن وتربية يدى،-
 وقع بصرى على الشاب انقبضواستقر قلىب إىل حني، وآلما

صدرى، وطلبا لألمان فتحت إحدى النوافذ املطلة على الشارع
الذى يعمل فيه آثريون ممن أعرفهم ويعرفونىن ولكىن رأيت حارة
اجلراج الىت تطل عليها شقىت بالقاهرة فعجبت لذلك وازداد
انقباضى، وجرى الوقت واقرتب املساء فطالبتهم بإهناء عمل

 املساء لعلمى بأن الكهرباء مقطوعة بسبب طولاليوم قبل
 .غياىب عن الشقة

فساورىن شك بأن".. معى مشعة.. ال تقلق: "فقال الشاب
الفرصة ستكون متاحة لنهب ما خف وزنه وحبثت عن املعلم فقيل
ىل أنه دخل احلمام وانتظرت خروجه وقلىب يتزايد، وتصورت أن

ىف وسط عصابة، وناديتغيابه ىف احلمام مؤامرة، وانىن وحيد 
 .على املعلم ونذر املساء تتسلل إىل الشقة

 القراءة

 التداخل التنقل يتم هنا بني مكانني على بعد أآثر من 
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مئاتى آيلو مرت، شقة االسكندرية بعد غياب، يفتح شباآها
على حارة اجلراج الىت تطل عليها شقة القاهرة، هذا التكثيف

الم، ومنللزمان واملكان يتواتر أآثر فأآثر ىف إبداع األح
ليحذقفرط تكرار ذلك، وصلىن أنه قد يبعث رسالة للمتلقى 

، هذه اآلليات تبدو ىل"الكلية معًا"و" التداخل"و" احلرآة"
أهنا أصل ىف الرتآيب البشرى قبل أن خنتزله إىل ما نعرف عن

 ظاهره،

بعد غياب ليس(شقة االسكندرية آانت مهجورة لفرتة 
 إلف مألوف، هى وشارعها أما شقة القاهرة فهى)بالقصري

 )الذى يعمل فيه آثريون ممن أعرفهم ويعرفوىن(

العجبأما ملاذا نتج عن اآتشاف هذا التداخل والتكثيف  
، فلعل ذلك إشارة إىل أن إصالح الشقة الذىوزيادة االنقباض

بدأ به احللم ليس إصالحًا حيقق النقلة والتجديد، فالقدمي
اإلصالح املهزوز، الذى بدأ أنه الاملألوف يفرض نفسه بديال عن 

، ومع ذلك فالقدمي مل ينجح ىفيعدو إال أن يكون أمال ال أآثر
 .ختفيف االنقباض بل زاده

السيدة موضوع اهلجوم واالعتداء من ذلك الشاب املشتبه
فيه املزعجة رؤيته، املشكوك ىف أمانته، اخلاطف حلاجة غريه، قد

يها الشبان األربعة ىف حلمتذآرنا بالسيدة الىت اعتدى عل
، لكنها هنا ليست عابرة طريق وال هى موضوع اقتحام"21"

خطف(يلوح باغتصاب، إهنا عابرة طريق، موضوع سرقة ما 
 .، ومع ذلك فقد تكون ذات داللة مشرتآة ىف احللمني)حقيبة

من هو هذا الشاب اللص الغامض؟ هل هو رمز أهل ثقة 
، وهو"مضمون آاجلنيه الذهب"؟ وهلذا هو "املعلم"الرئيس 

لست واثقا إن آانت حكاية التوريث (".إبنه وتربية يده"
 ).آانت قد أثريت ىف الواقع هبذا احلجم أيامها أم ال

املسألة إذن ليست توجسا موجها جتاه فرد واحد له سابقة
ما، يبدو أهنا عصابة مرتابطة حتت الفتة التجديد واإلصالح

ى اللص تتم من قبل السلطة األعلى، التغطية عل)الدولة(
 ".مضمون مثل اجلنيه الدهب"بوضوح بإعالن أنه 

تنعدم الشفافية أآثر: بلغة السياسة األحدث(وحيل الظالم 
، وألن صاحب الشقة موضوع التجديد واإلصالح الومهى آان)فأآثر

غائبا عنها طوال تلك املدة، فهو مل يشارك ىف مواصلة تعهد
ها وإصالحها بنفسه أوال بأول، فليدفع الثمننظافتها وصيانت

 .باملضى ىف الظالم اآلن مهددا بالسرقة

نستنفذ به من اجلارى، أو يؤمننا" املعلم"أين الرئيس 
 ضد السرقة واخلطف؟

 دخل احلمام 

 مهمة خارجية، تأجيل املواجهة، خطاب رّمسى بالنيابة؟  

 با، وال أمل ىف خروجه قري"املعلم هنا دخل احلمام
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 ،" ىف احلمام مؤامرةوتصورت أن غيابه"

فهى العصابة، وهو الغياب، وهو النداء بال طائل، وهو
املساء الظالم، وهى املسئولية على اجلميع بدءًا بغياب صاحب
الشأن عن شقته، وإمهاله هلا، امتدادا إىل الظالم، حتت مظلة

 .الفساد التآمرى، واختفاء املعلم الرئيس

 وبعد

ضا أن استبعد اختزال احللمأعرتف أنىن فشلت هذه املرة أي
 إىل أحوال البلد

ولو صح ما حضرىن، رغما عىن، فإنىن أميل إىل رفض أن يوظف 
اإلبداع ىف شجب الفساد اجلارى، ذلك أن شجب الفساد والتآمر

 إىل مثل هذا التحايل،– حاليا –علينا أصبح أمرا ال حيتاج 
 .مبثل هذا اإلبداع

ءتى احللم آذلك، رمبا آنتومن ناحية أخرى أشعر أنىن بقرا
 .استسهل

 لكن بيىن وبينك

مجيلة ودالة أآثر من مائة مقال: الصورة املْبَدَعة حلما
 .صارخ
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