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 )26(، )25(احللم 

 ) 25(احللم 

 طربا قلىب    فرقص ،  معنا   أحد   وال . معى   احلجرة ىف    رأيتها
 أن   يلبث   لن   وأنه .  قصرية سعادتى    أن   أعلم   وآنت ،  وسعادة 
 الشروط   مجيع   أن   هلا   أقول   أن   وأردت ..  أحد   وجيئ   الباب   يفتح 
 الزمن   من   فرتة تلزمىن    ولكن ،  والرأس   العني على    هبا   أبلغت الىت  
 فخطوت رغبىت    وناديت ،  شيئا   أقل   فلم   بوجودها   فتنت ولكىن  
 ال   إنك   حبدة   وقال   ستاذاأل   ودخل   فتح   الباب   لكن ،  خطوتني   حنوها 
 القائم   معهده إىل    وتبعته نفسى،    واقتلعت   الوقت معىن    تفهم 
 عشر   العمل إىل    حاجة ىف    أنت ىل    قال   وهناك ،  عمارتنا   قبالة 
 البيانو   أمام   للجلوس ودعاىن  . ' العزف   تتقن حىت    يوميا   ساعات 
ىف   اهنمكت   ما   وسرعان حجرتى،  ىف    حيوم وقلىب    لتمرينا   فبدأت 
. جبالله   يهبط   املساء   آان   بالذهاب ىل    مسح   وعندما .  العمل 
 أن ىف    أمل   مثة   يكن   مل   ولكن .  عجل على    الطريق   أعرب   وبادرت 
 الوجه   بسام   اللحية   طويل صيىن    برجل   وإذا .  غياىب   مدة تنتظرىن  
عندى   شك   وال ،  تعزف   وأنت   املعهد ىف    آنت :  ويقول سبيلى    يعرتض 
 وأنا سريى    وواصلت   وذهب ىل  واحنىن    رائع   مستقبل   ينتظرك   أنه 
  . وحشة   من مسكىن  ىف  ينتظرىن    مما   مشفق 

 القراءة

 أن   وقبل  ، وحدمها   معها   مجعه الذى    األول   املشهد هى    هنا   احلجرة  
   . االستمرار ىف    يشكك   الزمن   إليه   قفز ،  يرصدها   أو ،  فرحته   يعلن 

 بالفراق   التهديد   له   حال ،  الفرحة   ومع   قبل ،  البداية   منذ
 يفتح   أن   يلبث   لن   وأنه ،  قصرية سعادتى    أن   أعلم   آنت "...

 املكان   خصوصية   يكسر   أن " يلبث   لن  " هنا   املالِحق   الزمن ". الباب 
 .  اللقاء   وسعادة   القلب   رقصة   معه وختتفى  فيختفى  ،  الباب   بفتح 

 هلفته وعجلته القناص فرصة انفرادمها، علىهل آشفت
 احتمال آذب قبوله شروطها، ولو مناورة ال شعورية؟

وهل تلك الفرتة من الزمن الىت قال إا تلزمه لالستجابة
لشروطها آانت بال فحوى موضوعيه، ألنه، آما سيقول االستاذ

 حاال ال يعرف معىن الوقت؟
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لزمن اخلّطى التتابعىالزمن هنا يظهر ىف أشكال خمتلفة، ا
".الزمن   من   فرتة  " االنتظار   بضرورة   شروطها   قبوله   يقرتن   حني 
الالهث طلبا للذه، والقرب، املرتقب للنهاية،   الزمن و

والزمن امللئ مبا يستحقه" قصرية سعادتى    أن   أعلم وآنت"..
 "أنت ال تفهم معىن الوقت"

نادى  " حاال مل ينتظر، بل   بوجودها   هوفتنت   حرصه   فرط   من  
 وليس اقرتب بنفسه وحبه وآله منها،" رغبته 

  رغبته؟   الواحد ينادى    آيف

-  تنتظر   آانت )  الرغبة ( وآأا   ببساطة   هكذا   حمفوظ   يقوهلا  
 .  -  جماورة   حجرة ىف  

 وهو   األستاذ   يدخل   لندائه   الرغبة   تستجيب   أن   من   وبدال 
 مباشرة   األستاذ   يؤنبه ". زمن  " هو   ملا   املعىن اآلخر   معه   حيمل 
نادى   وآما " الوقت معىن    تفهم   ال   أنت  " الوقت   ضياع على  
آلها( " نفسه   اقتلع "،  احلاجب ينادى    وآأنه   رغبته الراوى  

إىل   األستاذ   وتبع ،  )مهارةهذه املرة وليس جمرد رغبته ىف تعلم 
 ".عمارتنا   قبالة  " اآلخر   اجلانب 

 بني   التجول على    حمفوظ   قدرة ،  نستطرد   أن   قبل ،  هنا   نالحظ
 ناديت "لتعبريى    فاختياره ، ) ذواته، منظومات وعيه  ( ذاته   حاالت 
  axon self  حمورية   ذات إىل    يشري قد " نفسي   اقتلعت  " و " رغبيت 

الىت   الذات  وهى   (Sandor Rado  رادو   ساندور   أجبدية   مستعريين
 الرغبة .  الداخلية األخرى  )  الذوات  ( الكيانات   حوهلا   تتمحور 
  . عاطفة   جمرد   وليست " ذات "ىف    مشخصنة   تبدو   هنا 

 وجد حىت    أستاذه   وتبع   فسهن   اقتلع   إن   ما   أن الراوى   املهم
 فرحا   قلبه   رقص الذى    احلال   هو   ال ،  متاما   آخر   حال ىف    نفسه 
 يعلن   حيتمل أنه ناورها به وهو الذى    احلال   هو   وال ،  بصاحبته 
 النجيب   الطالب   أو ،  املطيع   اإلبن   حال هو  ،  شروطها    قبوله 
 أستاذه   حلرص   طيبة   استجابة   هنا   إذ يبدو أنه أبدى.  اتهد 
على   اجلاد   بالتدريب   مبادرته   مث ،  الوقت ملعىن    تنبيهه على  
 ):  مثال   الضرب   جدول   حفظ على    حثه   وليس  ( البيانو   دروس 

 له   شهد   باجتهاد   الفور على    التدريب   بدأ   املنطلق   هذا   من 
 .  بعد   فيما الصيىن    احلكيم 

، إبداعه   مهارات   بتدريب   الوقت   ملء   آان   هنا   البديل   إن
 لكن ،  الطروب   اللقاء   حجرة ىف    قلبه   نبض   البديل   هذا   يـنسه   مل 
، التدريب   ملواصلة   حافز   وآأنه  هذه املرة  بدا   الشوق   هذا 
، وهى اللذة الىت هلفه على اقتناص لذة عمرها قصري   ليسو 

  .حتققها رغبة يناديها من احلجرة ااورة

رضى   ما   ميارس   أنه   من   فبالرغم ،  سهلة   تكن   مل   احلسبة   لكن
 أو   تفوقه   يؤآد   ما   فقط   وليس ،  وجدانه   طاقة   يستوعب   أن 
 أن   صحيح .  اللقاء   حجرة   حول   حيوم   ظل   قلبه   أن   إال ،  جناحه 
 شخص   به   اشتهر الذى    املثابر   اإلبداع  ( البيانو على    التدريب 
  ويطرب   اجلمال حيتوى    أن  -  املبدأ   حيث   من  -  ميكن )  بالذات   حمفوظ 
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 ال   الطفل   القلب   أن   أيضا   صحيح   لكن ،  معا   والعقل   القلب   له
لتحتوى   األدوات   وتشحذ   العواطف   تنصقل حىت    ينتظر   أن   يستطيع 
ولو العاطفى،    جوعه   عن   به فيستغىن  ،  اإلبداع   إيقاع   نبضاته 

  .   باحلجرة ومن هبا-مؤقتا، فهذا هو قلبه مازال معلقا 

 طويل الصيىن    الرجل   ةصور ىف    احلكمة   لكن دخيال يلبس ثوب   
 ويطمئنه   اجتهاده   حيتل الصورة ليبارك   اللحية بسام الوجه 
  .  مستقبله على  

 بالتفوق   له   وتنبؤه )  الصيىن  ( احلكيم   هذا   تشجيع يكفى    هل
    الرقيق؟ العاطفى    جوعه حيتوى  الذى    التوازن   حيققا   أن 

  .  آذلك   مراأل   أن   يبدو   ال

 ليواصل   نفسه إىل  الراوى    يرجع ،  الواعد   اإلجناز   هذا   فمع
 حجرة   أن ما يشري إىل    يوجد   ال - حجرهتما إىل    ال  ( مسكنه إىل    سريه 
 ببصرية   منغمر   وهو   يرجع ، ) مسكنه   حجرات إحدى    آانت   اللقاء 
، الصعب   الوالف   حتقيق ىف    دفعه الذى    الثمن   عن   راض ،  النضج 
ىف   اختارها الذى    فهو ،  وحدة حمتملة   من   ينتظره   ملا   متقبل 
 أدوات   يصقل   بأن معىن    للوقت   جيعل   أن رضى    حني   النهاية   اية 
، اجلائعة   طفولته   عواطف   دفق   باحتواء   الواعدة   اإلبداع 
 وهو   البيانو   ضربات ىف    الغض   وجدانه   نبضات   إيقاع   تشكيلو 
 . يعزف 

 انتظار   فليكن ،  اجلائعة   اجلياشة   عاطفته   حساب على    ذلك   آل
 .  الثمن   هو   الوحشة 

 ولو  ( للوحشة   متقبال ،  بإجنازه   فرحا ميضى    وهو   احللم لينتهى  
  ). مؤقتا 

الذات/القرب/الرحم/األصل(مازالت العودة إىل املنزل 
تلوح بأن املنزل هو الوعد باحلماية بأنه) القابعة هناك

 .املالذ

 !ومازال املنزل موحشا ألنه بال ناس، فال أمان

 ) 26(احللم 

 من   بوليسية   قصة صاحىب    علينا   وقص بلدى،  مقهى    مجعنا
 ومن .  القاتل   عن   الكشف إىل    دعانا   خلتاما   وقبيل ..  تأليفه 
 الصحيحة   اإلجابة إىل    ووفقت ،  طلبه   مثن    دفع) من يعفى    يفز (
إىل   العودة ىف    أذنتاست   ساعة   وبعد .  السعادة   غاية   بذلك   وجدت 
 أخريا نفسى    وجدت حىت    طرق ىف    فسرت   هتت بنجاحى  والنشغاىل  . بيىت 
إىل فأوصلىن    أحدهم   وتطوع ،  اجلميع   ضحك   أثار   مما املقهى    أمام 
 .  وانصرف وودعىن  بيىت  

 خلع ىف    وشرعت   صغرية   وحديقة   واحد   طابق   من   مكون وبيىت 
 الرتاب   من   خطا   أن   الحظت   الداخلية مبالبسى    صرت   وملا مالبسى  
ىف   ورد   قد   املنظر   هذا   وآان ..  الغرفة   أرآان   أحد   من   يتساقط 
    من على    البيت   بسقوط   نذيرا   وآان   صاحبنا   ألفها الىت    القصة 
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 الفزع وملكىن  . رأسى   فوق   سينقض   الصغري  بيىت   أن   فبكيت   فيه
 انطلقت   األمان ىف    واستزادة   وهلوجة   بسرعة   البيت   فغادرت 
  . الطلق   اهلواء ىف    سرعة بأقصى    البيت   عن   بعيدا 

 القراءة

- مرة أخرى-  الحظ (بلدى  مقهى    هو   املرة   هذه   املكان
 بقصة   احللم يبدأ )  أغلب األحالم ىف    املكان   بتحديد   البداية 
 أحد   وهو )  لتوه   ألفها   أنه   يبدو ( مؤلفها   حيكيها   بوليسية 
الراوى   وينجح ،  للتسلية   سطحية   قصة   أا   فنستنتج   األصدقاء، 
 مثن  ( هةتاف   تبدو   اجلائزة   أن   ومع ، ) القاتل   من  ( اللغز   حل ىف  
 غامرة   آانت   ذاهتا ىف    النجاح   نشوة   أن   يبدو   أنه   إال )  شرب   ما 
 نفسه   حول   ودار   بيته   عن   وتاه   وعيه   يفقد   فكاد   أسكرته حىت  
 يوصله   أن   أصحابه   أحد   اضطر   مما   املكان   نفس ىف    إليهم   عاد حىت  
  .  بيته إىل  

 ال   هذه   الذاهلة   النجاح   نشوة   أن   آيف   البداية   من   نكتشف
 فالنجاح ،  ذلك   ومع ، ) املشاريب   مثن  ( املكسب   حقيقة   مع   تتناسب 
، اجلوائز هى    واجلوائز ،  التنافس   هو   والتنافس ،  النجاح   هو 
  .  الذهول حىت    النشوة هى    والنشوة 

 بقيت  ( قليال   إال ويتعرى  )  بيته  ( نفسه إىل    صاحبنا   د  يعو   حني
-  القصة   تكاد حىت    واقع إىل    اخليال   ينقلب )  الداخلية   املالبس 
  .  حقيقة   تصبح  -  تفاهتها على  

 سؤال ،  اللغز   القصة   سؤال   غري   آخر   سؤال   إلينا   يقفز   هنا
 ذهول   بعد التعرى  ).  القاتل؟   من   ال " (القتيل؟   من  " يقول 
 إذا :  أنه الراوى    ينبه   أن   أمكن   اجلائزة   تفاهة على    الفوز 
 فهو ،  له   قيمة   ال   فوز   نشوة   تسكره ،  اهلشاشة   هبذه   شخصه   آان 
  . الذهول حىت    هاغرتاب ىف    يغرقه   تافه قد   فوز بأى    مقتول 

 النجاح معىن    عن   التساؤل   أمام   حمفوظ   يضعنا   فجأة   هكذا
 النجاح   متثيلية   أن   حمفوظ   يعلن .  الفوز ومعىن  ،  التنافس ومعىن  
 دوامة  إال - ىف اية النهاية–قد ال تكون    مجيعا   منثلها الىت  
 تفاهة   برغم   يسكرنا الذى  تنافسى  ال الفوز   سعار   وأن ،  فراغ 
 .  ذاته   الضياع   هو   اجلائزة 

املتمايل   هو   هو   اللغز،   حل   مبكأفاة   فوزه   برغم الراوى    إن 
 بسبب حىت    أو ،  فوزه   برغم  -  وهو ،  ىف سْكر النجاح حىت التوه

 تساقط   يعلنه الذى    شاهل   وجوده   ايار   يواجه  ـ    هذا   فوزه 
مل حيِمه الفوز من التهديد   . الغرفة   أرآان   أحد   من   الرتاب 

إىل   صاحبه   ينتبه   ومل ،  الوقت   طول   هشا   آان   وجوٍد   بايار
إْذ فوجئ بأن ،  اخلائب   بفوزه   ذهوله   غمره   حني   إال   هشاشته 

وشك االيار بال سبب ظاهر إالالبيت الصغري املنعزل، على 
 .هشاشة بنيانه

 أو   اإلفاقة   أو   التعديل   أو   اإلصالح إىل    سبيل   مث   هل   لكن
    جديد؟   من   البدء 

  ،  مفتوحة   النهاية   حمفوظ   يرتك
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 قرب   من   تيقن   أن   بعد   األمان   عن   يبحث   وهو   صاحبنا   يرتك
ىف اخلارج   األمان   عن   يبحث   راح ، ) الصغري   بيته  ( وجوده   ايار 

 .هذه املرة

 . بيته ال إىل بيته   عن   بعيدا   يعدو   فهو   

بيته   ( نفسه   من جيرى  ،  الطلق   اهلواء ىف    سرعة بأقصى  جيرى   
املشروع األقرب إىل أصلها، إىل(إىل نفسه،    )الصغري املنعزل

  )  عة إىل اهلواء الطلقالطبي

  .اجلرى   مواصلة   إال   بشيء   يعد   ال   الطلق   اهلواء   ولكن هذا

 يستشعر   وهو   بيته إىل  الراوى    توجه   السابق   احللم ىف ....  
 ماهرا ،  مبدعا ،   مسئوال   توجه   لكنه ،  وحشة   من   ينتظره   ما 
وقد أشرنا إىل تكرار مثل هذا(الوحدة    رغم )  للبيان   عازفا (

 .  مل يكن هنا تلقائيا بل مبساعدة صديق " إىل البيت"التوجه 

،)الوحدة( ذى الطابق الواحد  بيته   من   هنا يهرب الراوى    
، وهو بذلك يعلن أن)ال مكان آلخر(وذى احلديقة الصغرية 

 مهددالبيت الصغري، ال يفى بأى مما ميكن أن يعد به، وأنه
 ).أو بسببها(بالسقوط، برغم هدوئه وبعده وعزلته 

رمبا الطبيعة(اهلرب هنا من البيت إىل اهلواء الطلق 
 .يصبح هو األمان هذه املرة) والناس واملساحة واحلرآة واحلرية

راجع ما سبق ذآره ىف أآثر من حلم وأآثر من يومية عن(
 ).الدخول واخلروج (برنامج الذهاب والعودة

 ينطلق الذى    املعمار   متثل   زالت  ما "  باألماآن " حمفوظ   عالقة -
 أحالم ىف    أنه   إال ،   جديدا   ليس   هذا .  إبداعاته   معظم ىف    وبه   منه 
:نفسى ىف    قلت .  مثوال   وأآثر أقوى    حضور   للمكان   أصبح   النقاهة 
 وهو ،  آالل   من   بالبصر   حلق   ملا اإلبداعى    التعويض   هو   هذا   لعل 
 نشاط   وغلبة   يقظة   عنده   رصدت   حني جاءىن  الذى    التفسري   نفس 
الكلى،   بالتصور   املختص  ( الدماغ   من غريالطاغى    النصف 
 ذلك   حدث   رمبا )  إخل .. الضام   والتكثيف ،  املتداخل   واإليقاع 
 ملواصلة الطاغى    النصف   تدريب   فرص   لتناقص   نتيجة   لشيخنا 
 هذا   حدث املتتاىل،  الرتبيطى    والتسلسل اخلطى    باملنطق   طغيانه 
 هذا   هل .  شيخنا   هبا   امتحن  الىت   املتزايدة   احلسية   اإلعاقات   بعد 
 الغالب   احلضور   هذا   آل   للمكان، الصورة، املساحة،   جعل   ما   هو 
 به   اإلحساس   من   تزيد الذى    احلضور   ذلك   العمل؟   هذا ىف    املتزايد 
على   حتافظ   بفجائية   النقالت   وتداخل ،  احلرآة   سرعة إيقاع 
 وجتددها؟   شةالده 

 األقواس تدل على تصحيح حمتمل ملا َغمضت على قراءته-
 سواء ىف النشر أو ىف النص خبط اليد
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