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 )10(، واحللم )9(احللم 

 ) 9(احللم 

على اريكة ىف حديقة املنزل الصغرية جلست أخىت تتأمل
وانتشيت بالنسيم: ضفدعا يسبح ىف القناة الىت تروى احلديقة

 .الرقيق وعناقيد العنب املدالة من التكعيبة

 خىت ماذا تنتظرين؟وسألت أ

من األفضل أن جنلس ىف احلجرة لنسمع: وقبل أن جتيبىن قلت
الفونوغراف وتبادلنا نظرة اختيار، مث انتقلنا إىل احلجرة
وازداد اجلو صمتا، وحىت النسيم مل يعد معنا ونظرت إىل أخىت،
فإذا هبا قد حتولت إىل املمثلة السينمائية جريتا جاربو، وهى

ة وطرت من السعادة بغري أجنحة ومأل السرورممثلىت املفضل
وأردت أن أستعيد. جواحنى غري أن ذلك السحر مل يدم طويال

املعجزة السحرية مرة أخرى ولكن أخىت رفضت الذهاب معى،
 :فسألتها عن سبب الرفض فقالت

  أمى-
 فقاطعتها قبل أن تتم عبارهتا

  إا ال تدرى-
 فقالت بيقني

 إا تدرى آل شئ
 .ت بأن احلزن غشى آل شئ آأنه شابورة مفاجئةوشعر

 القراءة
 شطح االقرتاب من هذه املنطقة حىت ىف تشكيلة حلم، حىت من خالل

اإلبداع، هو أمر صعب دائمًا، برغم أنه ضرورى، وما مل نتناول
إشكالة العالقة باحملارم إبداعيًا من منطلق التطور، قبل وبعد

دون رفضها(ية التأويلية ، سجن املنظومة األوديبة الفرويد
فقد تظل منطقة خمفية ىف الظالم حتت رمحة الكبت من ناحية،) آليًة

 . والتفسريات التقليدية املعادة من ناحية أخرى 

 أا- متحيزا لفكرى التطورى–البداية بالضفدع، وصلتىن 
 بالتطور، وهذا ما مسح ىل أن أمر ) حدسية غري مقصودة(تذآرة 
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عموما، مث مع اإلنسان، قبلمبراحل طويلة طويلة بني األحياء 
نعرف آيف حنن ". حنو األسرة"أن أصل إىل قراءة ما يسمى اآلن 

وتشكيل موقع" إعراب"هو الذى حيدد   Grammar" النحو"أن 
من الصرف وغري(اللفظ ىف اجلملة، مبا ىف ذلك املسموح واملمنوع 

الباحثون مؤخرا على اعتباربنفس القياس اصطلح ).الصرف
 يضع التشكيل على"حنو"قع الفرد ىف أسرته مبثابة تنظيم مو

 "!املمنوع"األفراد، ويقرر اجلائز و

البد وأن أذآر هنا أن ىل إجتهادات متعددة ىف إعادة
النظر ىف تفسري ما، يسمى عقدة أوديب والتنظري البديل بغري

- من ناحيىت–ما جاء به فرويد، وأمهية هذا احللم هنا 
أنه يدعم بعض ما ذهبُت إليه ىف مسألة -علما ونقدا: شخصيا

 .اآلن/العالقات احملارمية مما الجمال لالستطراد إليه هنا

 حمفوظ تناول املسألة برقة مناسبة، فمن ناحية جعل 
االختيار آان من الراوى، لكنه عاد يثبت أن  النداء ياتى

حنو" وهذا بعض ماتناوله تنظريى اخلاص لتجاوز متبادال،
 يبدأ من األم- ىف خربتى –إن آان النداء األغلب ، و"األسرة

 ىفاالختيار متبادال، وىف نفس الوقت يكون )ال شعوريا أآثر(
:النهاية، الحظ التعبري شديد الكثافة والداللة هنا

 ".وتبادلنا نظرة اختيار"

بدا قادرًا على أن يدور حول) اإلبداع(حمفوظ ىف احللم 
حليلًة حمل مَحّرمة، هكذا حلتحكاية احملارم هذه حني أحّل 

جريتاجاربو حمل األخت، مث أنه جعل الراوى يتجنب ذآر تفاصيل
ما متَّ بينهما حىت بعد هذا اإلحالل، لكنه يعلن مصاحبات

، إال أن هذاالفرحة مسحورا بالنشوة: اللقاء ونتيجته
ومل يذآر احللم صراحة مىت اختفت. اللقاء الساحر مل يدم طويال

 .اجاربو لتظهر األخت من جديدجريت

 الراوى ىف اجلزء الثاىن من احللم آانت أخته وليستالىت دعاها
ممثلته املفضلة، دعاها مبا هى، وليس آبديلتها، ليستعيد املعجزة
السحرية، فرتفض، دون أن يعلن أا شارآته اجلولة األوىل الساحرة،

: سبب الرفضمث ها هو الراوى يدعنا نستنتج ما نرى، وهو يعلن
 . الىت تعرف آل شئ) وليس األب(إا األم 

للرفض مسح ىل أن) وهى األقل سلطة ىف ثقافتنا(توظيف األم 
أمتادى ىف تدعيم فروضى اخلاصة البديلة عن عقدة أوديب، والىت

األم، وليس" الشعور"النداء احملارمى يأتى من تشري إىل أن 
 .من تنافس اإلبن مع األب عليها: أساسا

"حنو األسرة"هل سبب رفض األم وخوف البنت هنا هو تطبيق 
الذى حيدد املمنوع من املتاح؟ أم أنه غريٌة ضمنية من األم حنو

 األخت؟ أم االثنان معًا؟ 

احلزن الذى انتهى به احللم له أآثر من قراءة، فهو ال
وإمنا) وإن آان اليستبعده(يشري أساسا إىل الشعور بالذنب 

تج ابتداًء عن إحباط الرغبة احملارمية، حىت ولويبدو أنه ن
 . متت حتت ستار إبداٍل سحرى
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 ) شابورة مفاجئة(ومع احلزن تنزل ستارة الوعى الظاهر 

 . ليقوم الكبت بدوره الضرورى

 ) 10(احللم 

 وذيول   احلارة   تلك ىف    وتواعدنا   والنشأة   الصداقة   مجعتنا
 واالستسالم   باللقاء   حاالنشرا   إال   لنا   هدف   ال.  هتبط   الليل 
  . القافية   طريقة على    والضحك   للمزاح 

، الظالم ىف    أشباح إىل    نتحول   وأخذنا   النكات   وتبادلنا
 وانطلقت   والقافية   املزاح   عن   نكف   ومل   بأصواتنا   وتعارفنا 
 وحنن ،  متعرجة   احلارة .  النيام   وتوقظ   اجلدران   ترج   قهقهاتنا 
ىف   غالينا   احلرية ىف    متادينا   وآلما ،  الظلمة ىف    نذوب   ال حىت    نتقارب 
  . آبري   شارع   أو   ميدان ىف    خالصنا   جند حىت    نتساءل   وبدأنا ،  الضحك 

 االنتقام   أرادت الىت    الفرعونية   امللكة   بأن   أحدنا   وذآرنا
 هذا   يشبه   مكان إىل    دعتهم   زوجها   قتلوا   الذين   لكهنةا   من 
 من   يفرغ   آاد   وما ،  املياه   عليهم   وسلطت فيه،    يغيطون الذى  
 وأسكتنا   معهودة،   غري   بقوة   علينا   هطلت السماء حىت    حكايته 
على   وزحفت   أقدامنا   غطت حىت    ترتفع   املياه   ومضت   الرعد 
 . الليل   ظالم ، ىف  املطر   حتت   نغرق   بأننا   وشعرنا   سيقاننا 

 اخلالص ىف    أمل   من   لنا   يعد   ومل   وضحكاتنا   نكاتنا   ونسينا  
  . الفضاء ىف    نطري   أن   إال 

 القراءة

  تشكيلّى مجيٌل  هذا حلم

حملتوى املروى حْكياجذبتىن الصورة واحلرآة حىت آدت أنسى ا
 . لفظيا

حضرت ىف وعيى النقدى صور من لياىل ألف ليلة حملفوظ ، ومن
حكايات خرافية هانز آريسيتان أندرسون لألطفال، ومن

الذى" 8"حواديت طفولىت ، هذا حلم مبَدع طليق، بعكس احللم 
 "!. علمًا ال حلمًا"وصلىن منذ البداية 

اجز الزمن ، وقد شاهدنا آيفينكسر ح) االبداع (ىف احللم 
حني تالشى احلاجز بني املوت واحلياة ،) 6(تالشى الزمن ىف حلم 

 واختصرت ستني عامًا، بني الدفن والعودة، إىل حلظة واحدة،

بني الظاهر واخلفى،: احللم يكسر حواجز أخرى آثرية: هنا
السماء: بني احلاضر والتاريخ ، مث تتداخل فيما بينها

 . لفضاء واملياه وا

تتحول العواطف البشرية ىف انسيابات مفاجئة وغري مفاجأة
، ففى البداية ننتقل بني املزاح والضحك والسخرية، مث يرتاجع

برغم( ليفسح مكانا للحرية ومتىن اخلالص –آل ذلك جزئيا 
، لينتهى التهيؤ الواجداىن إىل الصمت)استمرار غلبة الضحك

ٍص أقوى وأبعد من جمرد اللجوءواخلوف من الغرق واألمل ىف خال
 . إىل شارع متسع أو ميدان ، خالص بالطريان ىف الفضاء
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 وذيول الليل هتبط، إىل الزمن يتحول ىف احلارة املتعّرجة 
زمن الفراعنة، فيحضر جربوت امللكة وهى تعاقب الكهنة،
ليصبح التاريخ حاضرا ماثال يهدد الثلة احلاملة الشاطحة

  . الساخرة الِفَرَحْة، يهددها باإلغراق

إىل هنا ونتوقف عن متابعة تشكيل الزمن، والنقالت،
 .لننتقل إىل احملتوىواحلرآة وآسر احلواجز 

"جاك الآان"مل أجد ىف نفسى ضرورة لذلك حمتميًا برتآيز  
على الدال أآثر من املدلول، وأيضا اعتمادًاعلى أن الصورة

نقبل أن يكو" مبا هو" طبيعة احللم  واحلرآة مها األساس ىف
رمزًا أو حكيًا وآل ذلك يسمح بتجاوزاحملتوى إنه ميكنك أن
تستنتج من احلرآة والنقالت والتقلبات، خصوصا إذا وصل

 إىل أن يقلب شخوصه أشباحًا تتعارف باألصوات، وحتتمى اإلبداع
ببعضها حىت التذوب ىف الظلمة، آل ذلك يسمح بتقدمي الشكل على

 . ة الدال عن املدلولاحملتوى، حىت نتأآد أمهية وأسبقي

وبالرغم من آل ذلك فثمة إشارات موجزة من إحياءات
 : احملتوى فضلت أن أصيغها ىف التساؤالت التالية

هل اخلالص من لعبة التالشى ىف الظالم يكون إىل ميدان أو*
 شارع آبري ، أم العكس؟

عندى أن فراغ واتساع امليادين هو الذى يدفع لالحتماء 
 ؟ !!ذيول الظالم ، ىف حارة ضيقة ب- حىت لعبا–

 :مث 

هل الطريان ىف الفضاء هو الذى ميكن أن حيمينا من الغرق
فيما حنن فيه، مبا ىف ذلك قهر وإرهاب السلطات؟ أم أن مث
طريقا أخر علينا أن نسلكه ىف مواجهة القهر والطوفان

   معا؟

  يكشُف وال يوصى،- اإلبداع -  احللم

 .نتحمل مسئولية ما يصلناوعلينا حنن أن نتلقى و

 :وأخريا

وصلىن أنه مل جيمع بني أفراد هذه الثلة الظريفة إال املرح
والسخرية وحكى التاريخ، ولكن حني واجهوا القهر واخلطر، مل

 .  عصبة معَا– برغم ضمري اجلمع –أرهم 

هذا حلم فيه من سحر الظالم، وعبث الصحبة، وألعاب
ة والصورة ىف إبداع األحالم، قبلاهلرب، ما يؤآد أولوية احلرآ

 . حمتواها ورموزها

آما أن فيه من الطالقة واملراوغة وأحالم اهلرب، ما ميكن
 .أن يوقظ فينا املوقف املناسب لنكمل أو نراجع أو نرتاجع

  

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   524


