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 )36(، احللم )35(احللم 

 : أميمة رفعت التعليق التاىل. جاءىن من د

ألحالم  هل تتوقف عن القراءة التحليلية: ردا على طلبكم الرأى
 امعة، أم تستمر؟فرتة النقاهة وتنتقل مباشرة إىل القراءة اجل

أنا. الشديد أود أن أعرب عن رأىي الشخصى جدا والهتمامى
أعمال األرابيسك، أرى املوضوع آمن يعرض عليه عمل فىن من

فرياه مجيال و يفتنت به، ويود لو إقرتب منه أآثر ليكتشف سر
 .التأثري الطاغى الذى خلب لبه هذا

 دات الذى جيعله يدقق ىف وح هذه الرغبة هى الدافع
األرابيسك فيتأمل مجال الصنعة، وتنوعها من وحدة إىل أخرى،

خفة أنامله ومهارهتا و يذهب أبعد إىل مث يفكر ىف صانعها ، ىف
الفنية أحاسيس هذا الفنان وفكره أثناء إبداعه لقطعته

بعد أن يدرس آل الوحدات يبتعد خطوة. لتخرج هبذا الشكل
له ما سر مجال قطعةليلخص لنفسه النتيجة وهى إجابة تساؤ

رمبا آان األرابيسك هذه؟ و هنا يأتى دور النظرة اجلامعة،
التكرار الرأسى مثال لبعض الوحدات، أو أن السر ىف عدم

،باإلضافة إىل نعومة اخلطوط أو حدهتا الىت التكرار على اإلطالق
إىل تأثري البيئة تدل على آذا وآذا ىف شخصية الصانع، وتشري

 وينطبق هذا متاما على النص . إىل آخره....نهمثال ىف وجدا
)آما تفضلت وأمسيتها( مث قراءة تشرحيية  قراءة أولية: األدىب

فال أتصور إذن أن تتخطى املرحلة.... جامعة وأخريا قراءة
آنت تقصد أنك الثانية لتصل إىل األخرية، اللهم إال إذا
  رأىوهنا ىل... ستقوم بذلك و لكن دون آتابته أو توثيقه

فالقراءة املفصلة التقل فنا و ال إبداعا عن النص...أيضا
ترتآه على القارىء هو تأثري األصلى، بل أن التأثري الذى

 مزدوج، فيصله فكر ووجدان الكاتب من خالل فكر ووجدان
الناقد، هى جرعة مكثفة من التفكري واملشاعر يستقبلها

 فكرا آخرلتثري فيه هو اآلخر –  آل بطريقته–القارىء 
فن، أما القراءة اجلامعة فال أنكر ما هبا من. ومشاعر أخرى

ولكنها أقرب إىل عملية عقلنة لكل ما سبق، هى النتيجة الىت
 وحده دون إشراك القارىء معه، هى  توصل إليها الناقد
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لكن مع إعطاء القارىء خالصة العمل صحيح على طبق من فضة و
 ....حرمانه من متعة املشارآة والتفكري واإلحساس خطوة خبطوة

ىف مصر إىل توثيق املفكرين ألفكارهم، ال أعلم إذا آان حنتاج
الطباعة أو ىف التسويق أو حىت ىف لدينا مشكلة ىف النشر أو ىف

اليقني هو الرغبة ىف القراءة نفسها، ولكن ما أعلمه علم
أنه ليس لدينا أزمة ىف املفكرين، ولكن إذا احجم آل مفكر

أه بالفعل،فإما أنه ستصلنامجيل آان قد بد عن إمتام عمل
، أو)دنيانا غالبا بعد رحيله عن(أعماله آأعمال مبتورة 

 أن هذه الدرر ستذهب معه دون أن تدرى األجيال القادمة
 !!!خسارة هلا من فيا....عنها شيئا

*** 
 )35(احللم 

 صوت أيقظىن    للنوم   أسرتنا إىل  نأوى    وحنن   العباسية   بيت ىف 
أخى   ابن   وجاء   فزعا   وهنضت ،  السقف ىف    حريق   يصيح   وهو خى أ   ابن 
على   منا   واحد   آل   وصعد   الصالة ىف    وأقمناه اخلشىب    بالسلم 
 النار على    يرشه   وأخذ   املاء   من   محله   استطاع   ما   حامال   جانب 
 نومها   من   وأيقظتها أخىت    حجرة   وأقتحمت   األرآان   بني   السارية 
 ال   أننا   من   ومتشاآية   متكاسلة   قامت   أهنا   عجب   ومن   العميق 
 األوعية   مبلء   ساعدتنا   حال أى  وعلى    بالنوم   تنعم   أبدا   نرتآها 
 األمر ىف    حنقق   وبدأنا .  وأمخدناها   النار على    سيطرنا حىت    باملاء 
 هلم   اجلريان   استدعاء   أثر على    حضروا   املطافئ   رجال   ولكن 
 األثاث   وتفقدوا   الشرفات   وفتحوا   النار   مخود   من   وتأآدوا 
 وعندما .  فزعا   أفحمنا   أن   بعد   احلريق وانتهى    هبا   املوجود 
 هنا   ويالحظ   يفونالتل   جرس   دق   هدوئنا   بعض   نستعيد   جلسنا 
 به   يكن   مل   العباسية   بيت   أن   إذ   واملكان   الزمان   تداخل 
 جرس   دق   آخرين   أناس   مع   آخر   مسكن ىف    أصبحنا   وهكذا   تليفون 
 شقة   هبا   أستأجرنا الىت    العمارة   صاحب   املتحدث   وآان   التليفون 
 وإن   ابطاء   دون   االسكندرية إىل    الرجل   ودعانا   اإلسكندرية ىف  
 فأمخدوا   املطافئ استدعى    أنه   وطمأننا   الشقة   داخل   النار   شبت 
 ارتدينا   احلال وىف    احلال   بطبيعة ضرورى    حضورنا   ولكن   النار 
ىف   وآنا صحرواى ال   الباص   حمطة إىل    وأسرعنا وزوجىت    أنا   مالبسنا 
 الشقة   إخالء زوجىت  على    اقرتحت أنىن  حىت    واإلنزعاج   الكدر   غاية 
 ذلك   قبل   سرقة   حماولة إىل    تعرضت   وأهنا   لصاحبها   وتسليمها 
  .بقى   وماذا   منها   ضاع   ماذا نرى  حىت    انتظر ىل    قالت   ولكنها 

*** 
 القراءة

 العباسية واالسكندرية معا، وتداخل جديد ىفعودة إىل
راجع حلم(املكان بالذات بني بيت العباسية واإلسكندرية 

، ومها موقعان هلما مكانة خاصة عند شيخنا، العباسية)24
بذآرياهتا العاطرة احلاضرة، وشقة اإلسكندرية القدمية
باملنشية الىت مسعته حيكى آيف آان حيمل هّم نظافتها قبل شد
الرحال إليها آل صيف، وذلك حني عرضت عليه شراء شقة جبوارى
على البحر ىف بالج السراى أبو هيف بثمن متواضع، وبالرغم

 من اقتناع زوجته الفاضلة بالفكرة، إال أنه أصر على

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1339



 21I02I2008א – אא

–الرفض، وعلل ذلك بأنه ال يريد محل هّم نظافتها وصيانتها 
 مبا ال يطيق، العباسية هى األصل، واإلسكندرية هى-أيضا 

والنحاس باشا يتمشى،) برتو(ف وتوفيق احلكيم حرآة الصي
 اخل...فينلخع قلبه حبا لرؤيته على الكورنيش

حرمته الظروف األخرية وقبل األخرية من روتينه السنوى الرائع
بالذهاب إىل االسكندرية، آما دفعته ظروف الدنيا والقدرة وتغري

العباسية، من شقة - شكال –األحواْل إىل االنتقال إىل ما هو أحسن 
لكن يظل املكانني مها املكانني ماثالن ىف وعيه، مضافة إليهما
روائح بصمات القدم، واألصل، واخلوف عليهما من خماطر السرقة

 ).احلريق هنا(، أو الدمار )24حلم (واالستيالء 

املكان الثاىن هنا الذى أعلن تداخل املكان والزمان ليس
 به تليفون مل يكن ىفىف االسكندرية، آل ما مييزه هو أن

العباسية، ويبدو أن هذا املكان يقع ىف القاهرة، ليس به
حريق وال ابن أخ وال أخت، هو مكان هادئ بال جمتمع حيوى حميط،
مل أستشعر فيه رائحة املكان األول، وال حىت رائحة احلريق،
مكان هادئ بال حرآة وال نبض للبشر احلقيقيني، صحيح أنه

لتليفون، لكن التليفون ال يفيد إال للتواصلبدليل ا" أحدث"
عن بعد، وأى تواصل؟ هذه هى األخبار السيئة تصل عرب هذا

 .التليفون بالذات، ومن االسكندرية

حريق العباسية حضره بنفسه، أما حريق االسكندرية فقد
أبلغ عنه بعد انتهائه، وماذا ينفع الذهاب إليها لريوا ما

لصلة باالسكندرية أيضا، ومن مثضاع وما تبقى، فلتنقطع ا
االقرتاح بإخالء الشقة، وقفل باب محل مهها، لكن يبدو أن
الزوجة تظل حتتفظ باألمل، أما هو فيبدو أنه يريد أن يتخلص

 .أآثر من رغبته ىف التخلص من الشقة) من األمل(منه 

 ال أحد يعرف ماذا تبقى من أى شئ؟ بعد أى شئ؟

نان رفض املفاجآت والتعرضويظل الكدر واالنزعاج يعل
 .للسرقة والدمار من جديد

يالحظ"ملاذا وسط احللم متاما، يثبت حمفوظ بالكلمات أنه 
 .؟"هنا تداخل الزمان واملكان

رفضت ذلك ألول وهلة، فهذه رؤية الحقة، من حق الناقد أن
،)24، 18(يكتشفها ويعلق عليها، آما سبق أن وصلىن ىف أحالم 

هل قفزْت منه آلية اإلبداع: د، فتساءلتوما قد يأتى بع
فأثبتها داخل النص دون قصد؟ ال أعتقد أن مثل هذا حيدث
هكذا من مبدع بلغ من سالسة الطالقة وإتقان الصنعة ما بلغه

 .هذا العمالق

هل هو مبثابة إحضار العني املراِقبة للحلم داخل احللم،
 مثلما يعلم احلامل وهو حيلم أنه ىف حلم؟ 

 .رمبا
 أن هذه اجلملة الدخيلة مل تزعجىن، – برغم حتفظى هذا –لكنىن أعرتف 

 .بل آنستىن بشكل مباشر
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 ال أعرف ملاذا؟

هذا احللم ُيظهر جانبًا آخر من عامل حمفوظ الداخلى، يقابل
التهديد باحلريق: وال يتناقض مع ظاهره اآلمل املتفائل

 .فاخلراب، والرتاجع عن األمل واإلصالح

الذى يزيده إصرارًا علىلكن هذا الداخل هكذا رمبا هو هو 
مواصلة اإلبداع والتنوير، وعلى التمسك باحلياة وقبول التحدى

  تواٍن أيا آان املتبقى من واقع هذا الواقع املدمّر بال

ظهور األخت هنا للمرة الثالثة حىت اآلن، آان ظهورا أثار
عندى احتماالت غامضة، األخت برغم انزعاجها من اإليقاظ القسرى

 . عليها، سارعت باملشارآة ىف إمخاد احلريق بال هتاونالذى فرض

ملاذا أظهر حمفوظ األخت هبذه الصورة الناعمة الناعسة
 املقاومة، لتنتقل الصورة إىل اإلسهام اإلجياىب الطيب؟

 ؟)30، وحلم 9حلم (أهلذا عالقة ما مبا ذآرناه ىف 

 .رمبا

*** 
 )36 ( احللم

 أعرفها   ووجوه   مرة   ألول   أراها   وجوه   مثة .  ما   هبو   مجعنا
 وأعلنت .  نصيب   يا   نتيجة   إعالن   ننتظر   وآنا .  الزمالء   من   جيدا 
 زياط   وحصل   حديثة   فيال   اجلائزة   وآانت   الرابح   وآنت   النتيجة 
ىل   الوق .  آمدها ختفى    أن   آثرية   وجوه   تستطع   مل. وهتاىن   وتعليقات 
 لتأثيثها   املال   لك   أين   من   خازوق   ولكنه   فوز   إنه   آثريون 
 وخدمة   والكهرباء   املاء   واستهالآات   هلا   الالزمني   اخلدم   وتوفري 
  . اخل   والتكييف   السباحة   حوض 

 يوم   آل   الفيال   أتفقد   أنا   وها   حلما   مازال    احللم  أن   احلق
خربتى   قلة   أناس   واستغل .  واحلسرات   باخليبة   وأرجع   تقريبا 
ىل   تبني حىت    ساعات   به   فرحت   بثمن   واشرتوها   ببيعها واقنعوىن  
  . وسرقت   خدعت أنىن  

 التزاحم   وآثر   عام   مدير   وظيفة   خلت   أن   الوقت   ذلك ىف    وحدث
 له   وقلت   الوزير   وقابلت   النفوذ ذوى    وبطاقات   ملرشحونوا   حوهلا 
على   حتافظ   أن   تستطع   مل   إنك ىل    قال   ولكنه   سواه ىل    وسيط   ال إنىن  
  . العام   املال على    أمتنك  أ فكيف   اخلاص   مالك 

 اخلدمة ىف  ىل    الباقية   املدة   ضم   فطلبت   ومثاال   نادرة   وصرت
 ال   موضع ىف    الطمأنينة   وجدت   وأخريا   املعاش إىل  وإحالىت  خدمىت  إىل  
  . الطموح   ذوو   إليه   ينظر   وال   طماع   إليه   يتطلع 

 القراءة

قارن(البهو هنا جيمع الغائب باحلاضر، اجلديد بالقدمي، 
هو) 4بواب حلم استعمال البهو املرتامى األرآان املتعدد األ

مهبط احلظ ورضا القدر، هذه املرة مل تكن مكسبا ىف مائدة
 .ولكنه آان حظا ِصْرفًا) 28(املقامرة، حلم 
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هو احلياة ذاهتا، من ال" اخلازوق"بدا ىل أن هذا الفوز 
يستطيع أن ميألها مبا تستأهلها، من يفرط فيها قبل أن

 .يبدأها، سوف تنزع منه وآأنه مل يدخلها

 . قبل أن يعيش أصالال أحد يعيش ليحقق ما يريد

 ".يوجد هو"ال أحد حيصل على ما يريد إال بعد أن 

إذا آان هو قد فرط ىف حياته، فعجز أن يرعاها حبقها،
ويعّمرها مبا يلزمها فهو ليس أهال هلا، وليس جديرا بأن يكون

 .له دور ىف حياة الناس

:املال العام هنا ميكن أن يكون دور الواحد منا لناسه
 .تمع، أو حىت فردا ىف نوعفردا ىف جم

ال يتطلع إليه طماع"االنتهاء وهبذه الطمأنينة ىف موضع 
 .، وصلىن على أنه القرب"وال ينظر إليه ذوو الطموح

 .تبدأ أصًالها هو يعلن هنايته إنسحابا من حياة مل 

مل يقّدرها صاحبها حق قدرها ألنه عجز أن ميألها حبقها،
 يستطع أن يعيشها له، فكيففيكون آائنا يستحقها، حياة مل

 .تسهم ىف اثراء حياة آخرين

 .فانسحب إىل قرب يغرى بالطمأنينة العدم

 "ما عاَش َمْن مل يوَلِد"

 آتبت) 19(ىف قراءاتى حلم 

، حىتيسمح لك بالدخول، وال أن "توجد"ال يكفى أن "
احلياة يؤآد ىف ما بدوٍر، تقوم تِنْجز": تفعل": "تكون"

 ".وجودك

 مث

الشقة(ّن من يتصور مّنا أن جمرد االعرتاف بوجوده إ"
ألن، هو مربر آاف )اجلميلة، والسماح له بالدخول إىل السوق

، هو خمدوع، ومن َثم هو مهدد بالطرد من"دوره"يكون له 
 ".الوجود

 وأهنيته قائال

من ال جيد له دور، فعليه أن ينسحب أو يقبل أن يسحب"
 "منه االعرتاف بوجوده

 !مثة عالقة؟هل 

 قائال) 18( حلم  آذلك قلت ىف قراءتى

 هكذا ضاع العمر دون أن يولد بعد،

 هو مازال ىف القارب الذى آان الرحم، وهو هو القرب

 وأخريا
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حضرىن هذا الشطر حاال، وهو هناية قصيدة آتبتها بعد
زيارتى ألىب مسبل وتأملى وجه رمسيس تتعامْد عليه الشمس، هذه

 :النهاية تقول

  ، آَفَنا :  دثاره   الوليُد   َحَبَك

  . َمْهَدا : ...   حلَده   وّسدوه   رثاٍء   وبال

  : دموْع   بال   عليه   آتبوا
 . يولِد   َلْم   َمْن   عاَش   ما

 :ولكن إليكم القصيدة آلها

 الفخر   موت

 -1-  

  ، الزمْن   حيصُد   زهوًا   املصلوب   جدَّنا   يا

    القلوب   ننقُش   علينا   حمظورًا   صار   قد

  . احلجْر   هاماِت   فوق 

  . بشْر   أنَّا :  يفتخْر   أن   َوْعُينا   يـَجـْـُرؤ   عاد   ما

  ، فعْل   أو   َقَال   البدِء ىف  ".. 

  ،  الزمْن   وجه على      بصما

 "القدْر   الفعُل   ينـِسـُج   إذ

  ، العزيْز جّدى    َأيـَا   هـََذا   عـَصـْـِرنا ىف 

  . إذْن   ُدوَن   الشموُس   تطُلُع   ال

   - أمثِالنا -  اآلمثْه   للكالب   ُيستباُح   ال

    العريْن   تسكَن   أن
 -2-  

  ، ثعلب   العـَصــِر   هذا   فرعوُن

  . والعفْن   التماوِت   ثنياِت   بني   املشـانـَِق أخفى 

 . األمْل ىف  تالشى بال     لّوح   الْعدِل حبَّ     زعم ىف 
-3-  

  ، آَفَنا :  دثاره   الوليُد   َحَبَك

  . َمْهَدا : ...   حلَده   وّسدوه   رثاٍء   وبال

  : دموْع   بال   عليه   آتبوا
 . يولِد   َلْم   َمْن   عاَش   ما

  23/1/1981:  أسوان
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