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ىف صدر البهو جلست السيدة:قصدت املبىن األبيض األنيق
اجلميلة، واجتمعنا إليها فراحت تتحدث عن شرآة اإلنتاج

ورحبنا بالشرآة وصاحبتها ومضى. إنشاءهاالفىن الىت قررت 
ومل خنتلف إال حول. آل منا يدىل برأيه ىف اإلنتاج والعمل

.فقد آان رأيها أن حيدد األجر تبعا لالتفاق معها. األجور
وآان رأىي الذى أيده البعض أن حيدد األجر بنسبة ثابتة من

.رىوأجلت املناقشة إىل جلسة أخ. تكاليف الفيلم أو املسرحية
وقلت لزمالئى إن األخذ برأيها جيعلنا حتت رمحتها وإن النسبة

 .توضح األمر وتغلق الباب أمام االنتهازية

وبعد العشاء أقيمت. ودعتنا السيدة مع آخرين للعشاء
وما ندرى إال والسيدة تتجرد من ثياهبا. حفلة موسيقية

 . وترقص عارية وبصورة غاية ىف اإلثارة

قررت أن أبتعد عن الشرآة. ائيةواستقر رأىي بصفة 
 .وصاحبتها

***** 

 القراءة

وقد -على ندرهتا –هذا حلم من األحالم الىت تصلىن فاترة 
مثلما حدث(تعلمت من املشارآة، واحرتام رؤية اآلخر، 

ىف إصدار مثل هذا احلكم فالفتورأال أتعجل ) 40بالنسبة حللم
بقدر  -أنا  –قد يكون سببه املتلقى  -آما اعرتفت من قبل –

ما قد يكون دليال على حق املبدع أن ترتاخى حدة إبداعه
 .أحيانا

وصلىن هذا احللم باعتبار أنه قام بتعرية هذه السيدة
اللعوب الىت تستغل حاجة الناس للعمل واملشارآة واإلنتاج،

ل ذلك لصاحلها املادى، دون اعتبار ال للفن وال للعدل والتستغ
وهى تضرب عرض احلائط بأى رأى إال رأيها، آما أا  لألخالق،

قد تلجأ لكل الطرق لتحقيق مأرهبا، هذا النوع من
نساء األعمال ال يتورعون عن استعمال آل الوسائل/رجال

العشاءلتحقيق أغراضهم، وامتام الصفقات سواء على موائد 
 .أو ىف أماآن أخرى
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مل يصلىن التعرى هنا آنوع من اإلغراء لتمرير الصفقة
بشروطها، إذ لو آان االمر آذلك، ألخذهتم الواحد تلو اآلخر
سرا، آل مبا حيتاجه حسب شخصيته، لكن أن تتجرد هذه السيدة
متاما هكذا من ثياهبا مث ترقص عارية وبصورة غاية ىف اإلثارة

 .آخر، حيتاج لنظرة أعمق ، فهذا تعرٍّ

أما النهاية، فقد رجحْت ىل ذلك االنطباع الفاتر األول
أآثر ، هذا االنسحاب اهلادئ احتجاجا أو حبساب املكسب

ليس من" قررت أن أبتعد عن الشرآة وصاحبتها"واخلسارة 
طبيعة هذه األحالم عامة، وال هو من طبيعة أحالم فرتة النقاهة

الىت بلغت" اإلثارة"ى من آثار تلك خاصة، ُترى ماذا تبق
غايتها، وهو ينسحب، هل انسحب وهو أآثر إثارة، أو رمبا
تنقلب االثارة إىل ثورة، وقد حتدث نقلة أآثر غموضا،
وبالتاىل أآثر تنشيطا وحتوَّال، وُحْلمًا، ترتك لنا اية احللم

 .آيف شاء... مفتوحة ينهيها آلٌّ مّنا مبا شاء

.......... 

.......... 

أن املسألة آلها ليست صفقة فنية وال اتفاقا فجأة خطر ىل
 .وال اختالفا على طريقة األجور

خطر ىل ما آاد يصاحلىن على احللم، لكنىن خفت من استسهال
 . قراءته رمزًا خالصا

 ،البيت األبيضليس سوى  املبىن األبيضخطر ىل أن 

آونداليزا غري ممثلة ىف" (أمريكا"وأن السيدة ليست إال  
 )...رايس بالذات، فهى ال تصلح هلذا احللم حتديدا

العوملىبعد طرح مشروع االنتاج الفىن  –هنا يصبح التعّرى 
هو -مقابل معونة ثابتة بعد االتفاق معها ألمرآِة األتباع

تبجح أمريكا دون حياء ىف عرض وفرض شرآتها اخلاصة بشروطها
، وحيدد األجر حسب االتفاقاخلاصة إلدارة شئون عموم البشر

معها مبا يسمح هلا مبواصلة نشاط فرقتها من خالل التحالفات
الثنائية، وغريها، ومن مثَّ الغزو املسلح دون قرار دوىل،
وتروجيها ملبدأ القتل الوقائى آحق مشروع لألقوى، ورفضها
توقيع معاهدة آيوتو للحفاظ على البيئة، ووقاحتها ىف فرض

ل قواهتا املسلحة من احملاآمة أمام احملكمةاستثناء رجا
إخل، آل ذلك هو نوع... اجلنائية الدولية على جرائم احلرب

من التعّرى الفاضح، المرأة قوية وفاجرة وظاملة ومتبجحة،
تأىب إال أن تكون هى صاحبة الرأى األوحد وهى تعرض بضاعتها

 .وتفرض شروطها الىت ال تناقش

ىف هذه القراءة الثانية هو ما حدثالذى منعىن أن أمتادى 
، فتعرى أمريكا مبا سبق ليسغاية ىف اإلثارةعِار " رقص"من 

رقصا، وال هو غاية ىف اإلثارة، وإمنا هو وقاحة مقززة، غاية
ىف إثارة االمشئزار والغثيان، قبل تفجري الثأر فالقتل

 . القصاص، أو ما شابه
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 اية احللم باللجوء إىلُثم إىن مل أستسغ طريقة االحتجاج ىف
االبتعاد عن الشرآة وصاحبتها، مل أَر أا الرد املناسب على

 .مثل هذه الوقاحة القارحة، وال حىت الرقص العارى املثري

أن تعيد قراءة احللم والنقد من -عزيزى القارئ–أدعوك 
 .جديد على هذا األساس أيضا، أو أصًال

 يا ليتك تفعل وتقول ىل ، أى القراءتني وصلتك أقرب؟

 .أو لعل عندك قراءة ثالثة أو رابعة

***** 

 50حلم 

آنت أتطلع إىل امرأة فاتنة تسري ىف الطريق، فاقرتب مىن
آان براق العينني. جبرأة ومهس ىف أذىن اا حتت أمرى اذا أمرت

أن يأخدواتفقنا على مبلغ وأصر على . منفرا ولكىن مل أصده
وضرب ىل موعدا ولكن عند. نصفه مقدما فأعطيته النصف

اللقاء آان مبفرده واعتذر بتوعك املرأة وآان على أمت
وآان يقابلىن. استعداد لرد املقدم ولكىن صدقته وأبقيته معه

وخشيت أن تسئ هذه املقابالت. ىف حلى وترحاىل ويطالبىن بالصرب
ولن أسرتد املقدم ولكن عليه مسعىت فأخربته أنىن عدلت عن رغبىت

ومل يعد يقابلىن ولكنه آان يلوح هبا ىف أآثر. أال يقابلىن
وضقت به آما آرهته وقررت. األماآن الىت أختلف إليها

سيدى جابر رأيته واقفا  وىف حمطة . االنتقال إىل االسكندرية
 . وآأنه ينتظر

***** 

 القراءة

الراوى احلامل هنا ال يرتدد ىف السماح للطبيعة الفجة
بداخله أن تتوجه إىل ما تتوجه إليه، املرأة فاتنة ، وهو
جاهز، لكن األمور تتطور إىل شىء آخر، وسيط دخيل يقفز
بينهما ليتمم الصفقة، انقلبت املسألة من نداء واحتمال

:صفقاتاستجابة إىل صفقة هلا مثن ومقدم ومؤخر، ومثل آل ال
 َتحتمل التالعب والتأجيل واملغالطة وآل شىء،

نالحظ أيضا أن الرجل ذو الربيق املنفِّر ىف عينيه، ال 
يعتذر بتوعكه هو، ولكن بتوعك املرأة، وأتصور أنه حني آان

مل يكن جادا، وأن  آان على استعداد لرد املقدم يزعم أنه 
يتصور طول صاحبنا حني صدقه مل يكن يصدقه فعال، وأنه آان

الوقت أنه ميكن أن حيصل على مطلبه بشكل ما ولو تأخر مهما
تأخر، وحني طال الزمن مل يعد مثَّ مفر من تبني احلقيقة والرتاجع

ىف حله) ال يالحقه(والتضحية باملقدم، ظلَّ هذا املنفِّر يقابله 
 .وترحاله، ويطالبه بالصرب

رتحال، حملاللصيقة ىف احلل وال" املقابلة"إحالل آلمة 
ىف أحالم أخرى، جعلىن أميل أآثر إىل" املالحقة"أو " املتابعة"
 من الداخلأن أقرأ هذا الوسيط الدخيل  
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هذا التفسري جاهزا آلما الحت ىل ) من الداخل(يقفز ىل 
تنويعات املالحقة ىف اإلبداع واملرض على حد سواء، حيضرىن هذا

ة تتواصل حىت بدون سببالتصور بشكل خاص حني أآتشف أن املالحق
واضح ظاهر، أو حني نتابع املالحقة وهى تظهر ىف أماآن ال
نتوقع فيها املالحقة، أو حني ختتلط املالحقة باملقابلة أو اهلمس

 .اخلفى

مث إن املفروض أن الذى يالحق هو صاحب احلاجة دافع املقّدم
وليس العكس، إذن حنن هنا بإزاء تتبعٍّ غامض أآثر منها

حقة آتلك الىت أحملنا إىل ضرورة العودة إليها ىف الدراسةمال
 ).47حلم (الشاملة 

"الواحدية"هذا اآلخر بداخلنا حني ينفصل عن حرآية  
ONENESS يظهر لنا ىف املرض ىف صورة أعراض معروفة هى بعض
أصوات ُتعقِّّب، أصوات، من املرتبة األوىل" شنايدر"أعراض 
هذا الداخل اآلخر" اخل..أصوات تالحق، )أحوال املريض( ُتناقش

هو ذات مالِحقة ملوحة، مىت انفصلت قبل التمادى ىف التفسخ
فإا متضى تعرى املسائل، وهى تظهر هنا مسقطة ىف صورة هذا

اإلعجاب بامرأة فاتنة هو عرض  القوّاد املقزز، فهو يعلن أن
للمضاجعة، مث هو يدفع صاحبه أن يتقدم إلمتام صفقة حمددة
املعامل، وهو يكشف أن العزوف عن تلك الرغبة ليست زهدا
حقيقيا أو تغريا ىف املوقف وإمنا هو يأس من حتقيق الصفقة،
وهو يريد أن يتخلص من إحلاح الرغبة ىف املرأة، وأيضا من

مام نفسه، خببطة واحدة، فيتنازل عن املقدم،تعرية نفسه أ
للداخل،  ويعلن العزوف، ليتخلص من هذا االنفصال املزعج

 .وما ترتب عليه

هذا التفسري من داخل الذات يرجحه أيضا أن احللم ينتهى 
 بظهور الرجل ىف حمطة سيدى جابر وآأنه ينتظر

 ينتظر ماذا؟ 

 من هو املفروض أن ينتظر؟

ملقدم بدون مقابل؟ أم ذلك الذى آناهذا الذى دفع ا
نتوقع أن يزوِّغ من صاحب احلق، خشية أن يقلبها جدا ويطلب

 املقّدم؟

 .البد أن هذا الذى ينتظر إمنا ينتظر شيئا آخر

***** 

 من هنا نبدأ

.........                                         

.......... 

 وبعد، 

 بعيدا عن احللمني
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 :خطر ىل ما يلى ) 50(نىن قد وصلت إىل احللم رقم حني الحظت أ

أن أتوقف عن قراءة األحالم –دون استئذانكم  – أن أقرر 
 ،)قد متتد غصبا عىن(نقدًا لفرتة حمدودة 

أحتاج ملا أما أسباب هذا القرار فهى أنىن اآتشفت أنىن  
مبا ىف ذلك من اآلن لكى أى قراءة آل األحالم   يقرب من عامني

،)أسبوعا ال أآثر 52السنة (مناقشة بعض ما يصلىن حوهلا ، 
إن آان رىب سوف يسمح ىل هبذا -بداهة -وأنا لست متأآدا

الوقت أم ال، وىف نفس الوقت وجدت عندى مسودات نقد ألعمال
حتتاج لإلاء، وهى ليست أقل أمهية، من بينها تكملة حمفوظ 

تكملة الوعود الىت جاءت ىف ايةالقراءة اجلامعة لألصداء، و
قراءتى البادئة ىف ملحمة احلرافيش، مث إعادة قراءة السراب،

قراءة ابن فطومة مقارنة بساحر الصحراء لكويهلو، وآذلك 
ورمبا أهم من آل هذا حتديات قراءة حديث الصباح واملساء، بل
ووأهم من األهم هى دراسىت حلضرة احملرتم، آل ذلك جاهز فعال أ

 آاجلاهز، فماذا أفعل ؟ 

 هل أواصل قراءة األحالم على حساب آل ذلك؟

أم أنتهى أوال من توصيل هذه الرتآة وفاء لصاحبها، 
 لعلها تصل إىل اصحاهبا قبل أن أقضى؟

إىل تساؤلال يقتصر األمر على إشكالة الوقت، وإمنا ميتد 
حول موقع النشر وطريقته، فهل تستوعب هذه النشرة

تلك األعمال النقدية املطولة الىت -آما أحملت سابقا -اليومية
سوف أضطر إىل تقسيمها على حلقات اعتبارا بطبيعة مثل هذا
النشر اليومى من جهة، ولصعوبة املتابعة من قارئ مزدحم من

 جهة أخرى؟

 .ال أعرف 

 أنتظر آراءآم

 )آما عودتكم(وال أعد أنىن سوف آخذ هبا 
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