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 אמא:−111

 )18(، احللم )17(واحللم 

 ) 17(احللم 

تواصلت أحياء اجلمالية والعباسية وأنا أسري وآأنىن أسري
، فالتفت خلفى ولكنوخيل إىل أن شخصا يتبعىن. ىف مكان واحد

األمطار هطلت بقوة مل نشهدها منذ سنني ورجعت إىل مسكىن
وشرعت أخلع مالبسى ولكن شعورا غريبا اجتاحىن بأن. مهروال

شخصا غريبا خمتف ىف املسكن، واستفزىن استهتاره، فصحت به أن
يسلم نفسه وفتح باب حجرة االستقبال، وبرز رجل مل أر مثيال

 ".سلم أنت نفسك"ته وقال هبدوء وسخرية ىف مساحته وقو

وملكىن إحساس بالعجز واخلوف وأيقنت أن ضربة واحدة من
يده آفيلة بسحقى متاما أما هو فأمرىن بتسليمه حمفظىت ومعطفى
وآان املعطف يهمىن أآثر ولكىن مل أتردد إال قليال وسلمته

وملا قمت آان قد. ودفعىن فألقاىن أرضا.. املعطف واحملفظة
 اختفى وتساءلت هل أنادى وأستغيث

 .ولكن ما حدث مهني وخمجل وسيجعلىن نادرة ونكتة فلم أفعل

وفكرت ىف الذهاب إىل القسم ولكن ضابط املباحث آان من
 أصحاىب وستذاع الفضيحة بطريقة أو بأخرى

 .وقررت الصمت ولكىن مل أسلم من الوساوس

 مبعطفى،وخفت أن أقابل اللص ىف مكان ما وهو يسري هانئا
 .ونقودى

 : القراءة

هل يا ترى الدنيا آانت انقلبت إىل عامل الداخل عند جنيب
 بعد أن أغلقت نوافذ وبوابات اخلارج، إال من صياح حمفوظ،

وظالل حمبيه ومريديه وهى تعلو لتخرتق ستائر احلواس السميكة؟
 هم- مادة إبداعه–هل أصبح بيته هو داخل ذاته، وناسه 

ه الداخلى أساسا؟ هل هذا هو ما يستدرجىن إىلتشكيالت عامل
 أآثر منها خارجها، فأرىداخل الذاتقراءة معظم أحالمه 

 ؟..املنزل الرحم، وأرى تعدد الذوات بدال من واقع الشخوص
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حىت اآلن بشكل قد يشري إىل اجتاه" املنزل"يتكرر الرجوع إىل 
حرآة غالبة ىف آثري من األحالم رمبا نعود لرصدها حني تكتمل

 .الدراسة

"الرجوع"ىت اآلن، وبداية من احللم الثالث نتابع حرآية ح
رجع الراوى إىل شقته وأخطأ)" 3(حلم "ىف : باستمرار" احلنني"

رجع إىل مسكنه بعد أن ضاق بسريك)" 5(حلم "فيها، مث ىف 
 فإذا بالبلياتشووتاقت نفسى للرجوع إىل مسكىناخلارج 

أريد"البادئة آانت غايته )" 7(حلم "يستقبله مقهقها، وىف 
حلم"، وىف "العودة إىل بيىت على الرغم من أنه ال ينتظرىن أحد

برغم أنه غادرالشقة هربا من امتالئها دهانا وربكة)" 8(
"..حىت الشعور بالطرد، راح يقول لنفسه وهو يغادرها، 

، هذا الشعور"وأنا أشعر بأنىن لن أرجع إليها مدى عمرى
 . على ترآهنفسه هو حنني إىل البيت وأسف

ىف بداية هذا احللم احلاىل نراه يرجع إىل بيته مهروال 
احتماء من أمطار شديدة هطلت على أحياء تواصلت حىت تداخل

 هذا– حىت اآلن –مل يؤمنه أبدًا . املكان ىف بعضه البعض
الرجوع، أو الرغبة ىف الرجوع، أو احلسرة على احتمال عدم

 الرجوع

 عتباره مالذا واعدا،البيت يلوح ، ينادى با

إما خاليا أو غريبا، أو: لكنه ىف نفس الوقت يتبني أنه
 .مفقودا، أو خمتنقا بالفوضى

لكن شعورا": حمتال" آان البيت - ىف هذا احللم - هنا 
 .غريبا اجتاحىت بأن شخصا غريبا خمتٍف ىف املسكن

 هو- آما ىف آثري من األحالم وقد أوضحنا ذلك–البيت هنا 
، أعىن النفس من الداخل، أو النوم، أو النزوعالداخل

 وأى من ذلك إمنا ميثل أحد– آما ذآرنا–للرجوع إىل الرحم 
، أحد قواعد حرآية"برنامج رحلة الذهاب والعودة"ذراعى 

النمو، وله جتليات خمتلفة أمهها النوم، دعاء النوم ىف اإلسالم
يقاظ هووأن االست ،"مشروع موت صغري" النوميقول بأن  

منه، وهو مرتوك بني يدى اهللا، هذه احلرآية جتعل النومالبعث 
 .قربا مؤقتا، والقرب هو الرحم أيضا

تتم باعتبارها) الرحم/البيت/الذات(العودة إىل الداخل 
مالذنا ومأوانا ومأمننا الذى ميكننا أن نلملم فيه أنفسنا

هذا الداخل الذىونعيد ترتيب ذواتنا لنقوم من جديد، 
نتصوره أنه ينتظرنا فاحتا ذراعيه ليس خاليا، احلقيقة أننا

 لسنا إال واجهة ملن يشغله فعال دون استئذاننا

 حنن نعرف بعض ساآنيه وال نعرف أغلبهم،

الرجل الذى آان حيتل املنزل مل يكن غريبا إال ألن صاحبنا
يكتشفه ألول مرة آما يكتشف أنه األقوى، وأنه االصل، وأنه

 يستوىل على آل شئ، بل وأن به من اجلسارة مايسمحقادر ان
 له أن يعلن فضيحة ضعف وخيبة هذا الذى ظن أنه صاحب 
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البيت، وأنه قادر على طرد من سواه، مع أنه هو ىف
النهاية الضحية الىت ُسِرَقْت، فاألفضل أن يكتم على اخلرب، وأن
يواصل احلياة بظاهره، لكن حىت ظاهره وهو ما يهمه أآثر

 .ُسِرَق منه) أآثروآان املعطف يهمىن (

فيسري بني: مع رفع الغطاء عن الداخل تتحول األحوال 
، ليس آما آان قبلآذلك مع أنه ليس متاما، آأنه هوالناس 

 .أن حيدث ما حدث

يبدو أنه حىت الرقيب الذى عليه أن يطبق القانون،
أصبح مصدر هتديد الحتمال أن يبوح بالسر،) ضابط املباحث(

و قناعامل يكن إال معطفا أ" الظاهر"ك فيعرف الناس أن ذل
 بال حول وال قوة 

وآه لو اآتشف الناس أن اآلخر شبهه متاما، أنه هو،
فماذا يتبقى منه، بل آه لو اآتشف هو أنه ليس هو، لو

وأنه حىت بعد أن! قابل اآلخر يسري هانئا مبعطفه ونقوده
 منوأنه ال ميلك) معطفه!! (ازم، ليس متفردا حىت بقناعة

 ).نقوده(أمره شيئا 

 ) 18(احللم 

ومت جملسنا على اجلانبني ىف القارب البخارى بدا آل.. 
.واحد وحده ال عالقة له باألخرين، وجاء املالح ودار املوتور

اطلت من النافذة وأنا. ارتعش ملرآها قلىب. املالح فتاة مجيلة
واقف حتت الشجرة وآان الوقت بني الصبا ومطلع الشباب،

رآزت عيىن رأسى ىف رأسها النبيل وهى مترق بنا ىف النهر،و
وتتناغم خفقات قلىب مع دفقات النسيم وفكرت أن أسري إليها

 .ألرى آيف يكون استقباهلا ىل

لكىن وجدت نفسى ىف شارع شعىب لعله الغورية وهو مكتظ
باخللق ىف مولد احلسني وحملتها تشق طريقها بصعوبة عند إحدى

 . ممت على اللحاق هبااملنعطفات فص

 .وحيا فريق من املنشدين احلسني الشهيد

وسرعان ما رجعت اىل جملسى ىف القارب وآان قد توغل ىف
ونظرت إىل مكان القيادة فرأيت مالحا.. النهر شوطا طويال

ونظرت حوىل ألسأل عن اجلميلة الغائبة. عجوزا متجهم الوجه
 .ولكىن مل أر إال مقاعد خالية

 .ل العجوز عن اجلميلة الغائبةوقمت السأ

 القراءة
 آيف تتكسر احلواجز باستمرار ىف–حىت اآلن -آما الحظنا 

)املاضى واحلاضر(هذه األحالم، آسرت حىت اآلن حواجز الزمن 
بني)" 14(حلم "آسر احلاجز بني املوت واحلياة، )" 2(حلم "

")5(حلم "بني اخليال والواقع، )" 13(حلم "احلاضر والغائب، 
ىف هذا احللم ينكسر احلاجز بني املاء واليابسة، بني النهر

،" املالحة اجلميلة القارب البخارى تقوده"واحلارة، بني 
 وشارع الغورية
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)غالبا(لكن قبل ذلك، قبل أن جيد نفسه ىف شارع الغورية 
تطل عليه من) ىف نفس الوقت(وهو بعد ىف القارب آانت املالحة 

 بدايات رحلة احلياةالنافذة وهو حتت الشجرة، مث حيدد أننا ىف
بني الصبا ومطلع الشباب، وليس ىف بداية النهار أو بداية

 ىف حنيمترق بهوهى ىف نفس الوقت ) خّل بالك(دخول الليل مثال، 
، قد يكون سريه ىف املرآب يعىن أنه يعرب علىيسري إليهاأنه 

سطحه إىل مرآز القيادة حيث املالحة، أو يكون سريه ىف الشارع
ة لنداء طّلتها من النافذة، برغم أا مترق هبم النهراستجاب

 .ىف نفس الوقت

ىف الشارع الشعىب ىف الغورية تلوح له املالحة اجلميلة
 .أيضا

تنظر إليه) 2( تلوح له فيتبعها حلم – حىت اآلن –فتاته 
، هنا)2(ختتفى منه فيبحث عنها حلم ) 7(فيلحقها احللم 

، يلمحها، فيصمم على اللحاقىف شارع لعله بالغورية: أيضا
 .هبا

حتية احلسني الشهيد ليست بالضرورة إشارة إىل موته عطشا(
 ).، ولكن ميكن أن تكون آذلك)إليها(

 ىف القارب مع الرجوع إىل إزالة هذه احلواجز جند الراوى
من جديد، بعد أن ضاعت منه املالحة اجلميلة، وآأنه مل يرتك

 فقدها، حل حملها مالح عجوز، إال لي) الرحم أيضا(القارب 

 هكذا ضاع العمر دون أن يولد بعد،

 هو مازال ىف القارب الذى آان الرحم، وهو هو القرب

آان رمحا يِعد بالوالدة حني آانت األم هى الىت تقوده، مع 
وجود آخرين على اجلانبني ىف املرآب، إال أم آانوا آل واحد

– املوقف الشيزيدى -رين، منغلق على نفسه وال عالقة له باآلخ
 ) 16أنظر حلم (

مث جند املرآب ىف النهاية يقودها عجوز وقد عادت خاوية،
 ،الرحم القربوقد أصبحت 

وآأن الراوى فشل ىف رحلة احلياة حني عجز أن ميارس حرآية
 . على الرغم مما الح له من وعود) باملوضوع(العالقة باآلخر، 

روعا، واجلميلة واعدةيظل النداء قائما، واحلياة مش
 لكنها اختفت لتظل دائما أمنية ىف الصدر

 .وقمت ألسال العجوز عن اجلميلة الغائبة

 

 

 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   810


