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 )3( "אמ"א−25

  3  احللم
هذا سطح سفينة يتوسطه عامود مقيد به رجل يلتف حوله
حبل من أعلى صدره حىت أسفل ساقيه وهو حيرك رأسه بعنف

 سرة ويهتف من أعماقه اجلرحيةمينة وي
 مىت ينتهى هذا العذاب؟

وآان ثالثتنا ينظرون إليه بإشفاق ويتبادلون النظر ىف
 ذهول

 :وتساءل صوت
 من فعل بك ذلك؟

 فأجاب الرجل املعذب ورأسه ال يكف عن احلرآة 
 أنا الفاعل

 ملاذا؟
 هو العقاب الذى أستحقه

 عن أى ذنب؟
 :فصاح بغضب

 اجلهل
 :فقلت له

 نا بك ذو حلم وخربةعهد
 جهلنا أن الغضب استعداد ىف آل فرد

 :وارتفع صوته وهو يقول
وجهلت أن أى أنسان ال ميكن أن خيلو من آرامة مهما يهن

 شأنه
 .وغلبنا احلزن والصمت

 )النقد(القراءة 

 :نبدا من اآلخر

 "،"الغضب استعداد ىف آل فرد) "1(
 ". مهما يكن شأنهأى إنسان ال ميكن أن خيلو من آرامة) 2(
يبدو أن هذه البديهيات الىت نتصور أنه ال جدال حوهلا، 

خاصة وحنن نرددها ليل ار، ونتصور أننا مبجرد أن ننطقها
قد حققناها، يبدو أن حلم حمفوظ هنا ينبهنا إىل احتمال

 حىت لو ظللنا نرددها دون أن- ننساها–أننا ىف حقيقة األمر 
 .ها بتسطيٍح أو تزييٍف أو آذبخنتربعمق وحقيقة ممارست
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، فقد شغلتىن هذهالغضب استعداد ىف آل فردأما أن 
ىف شكلها األبسط ىف) 2007(املسألة طويال حىت صغتها حديثا 

، أآتفى باإلشارة إىل"داخلنا وخارجنا"صورة أغنية لألطفال 
 25/7/2007 مقاالت الدستور "احلق ىف الغضب"موقعها ىف املوقع 

 مبا وراء هذا الغضب اإلجياىب،)1980 ( قبل ذلكِغْلتمث إنىن ُش
 الىت عادة ماالوجه االجياىب لغريزة العدوانحني رحت أدافع عن 

ننكر دورها اإلجياىب خوفا من حضورها التحطيمى السلىب األشهر،
من أول ما نّظرت ىف مسألة" العدوان واإلبداع" عن آانت أطروحىت

العدوان"الغرائز، وأآتفى أيضا باإلشارة إىل موقعها ىف املوقع 
 .1980ور يوليو  جملة اإلنسان والتط"واإلبداع

 :اجلهل ذنب خطري

-جهًال أو جتاهًال، ونتنكر) حق الغضب(حني ننكر هذا احلق 
، فنحن خنتزل)العدوان( إلجيابيات هذه الغريزة -ضمنا

طبيعتنا البشرية فنستحق العقاب، أقسى العقاب، وهذا هو
ما بلغىن مما ميثله هذا الرجل املقيد نفسه على عمود

 السفينة؟ 

 .جلهل األولهذا هو ا

، هو أن)الذى يبدو أيضا أنه جتُاُهل، فإنكار (اجلهل الثاىن
، بفئة دون أخرى،)الىت أآرم اهللا هبا آل خلقه(خنص الكرامة 

آرم"وسواء فهمنا آيف أن الكرامة نابعة أساسا من أن اهللا 
، من حيث هو إنسان، أو فهمناها بذاهتا لذاهتا مبعىن"اإلنسان

إلباء، فإن جهلنا هبا أو ختصيصها لفئة منالعزة واحلرية وا
البشر دون أخرى يرتتب عليه ذنب آخر يستحق نفس العقاب، أو

 .صدمة إفاقةمضاعفته، وهو ما جاء ىف هذا احللم وأعِلَن بعد 

مع أنه استعداد(حق الغضب ) يْنكر/ يتجاهل (الذى جيهل 
كن أنأن أى إنسان ال مي) ينكر/يتجاهل(، آما جيهل )ىف آل فرد

 خيلو من آرامة، البد أن يدفع الثمن؟

آفى بنفسك اليوم(وهو نفسه الذى يصدر احلكم على نفسه  
 ).عليك حسيبا

أى ذنب. آيف يكون اجلهل جرمية تستحق العقاب؟: لكن
 اقرتفه هذا اجلاهل؟

آثريا ما أآرر مثل ذلك على طلبىت حني أجد أن شرآات
 خيدم أمواهلا، ىف حُني يلقىالدواء قد أغلقت عقوهلم إال على ما

ما يعيننا على" املعرفة واملعاىن"املرضى ىف وعينا من 
مساعدهتم ورؤية أنفسنا وإياهم، لكنىن أجد مقاومة شديدة من

إن اهللا: "طلبىت وزمالئى لفهم أبسط هذه الرسائل، فأقول هلم
، أوسيحاسبنا على ما نعلم، وعلى ما رفضنا أن نعلمه

ما دامت قد أتيحت لناعلمه، ولو الشعوريا، جتنَّبَنا أن ن
 . معرفته، إدراآهفرصة تعلمه،

 :العقاب
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طيب ما هو العقاب الذى نلحقه بأنفسنا إذا ما أذنبنا
، وأقل،أدىنىف حق أنفسنا فعشنا أنقص مما خلقنا اهللا، مبعىن 

 وأآثر تشويها؟

 نقرأ احللم

هل هى مقابل سفينة نوح؟مسرح احللم هو سطح سفينه، 
الىت حيملها لنا احللم، حنملها وحنن نرآب" صدمة اإلفاقة"

الفلك لعلها تنقذنا من االغرتاب التخديرى الذى وَصْلَنا إليه
 .على مستوى العامل؟

 لنقد هذابالصدفة البحتة بعد أن آتبُت املسودة األوىل
يومية"آرمية تعليقا على ) قارئة(احللم وصلىن من زائرة 

،)23/10("أدمغة املدمن ومستويات الوعى": "حاالت وأحوال
انظر حوار الغد ىف. (معلومة جعلتىن أعيد حتديث نقد احللم

 )هذه اليومية

قائد الثورة" هوشى مّنًه"طلب ... "تقول هذه املعلومة 
الفيتنامية من رفاقة أن يربطوه بسارى مرآب، وال يفكوه

".نمهما تأثروا بصراخه، حىت يتسىن له الكف عن تعاطى األفيو
هزتىن هذه املعلومة وأنا أربطها حبدس جنيب حمفوظ اإلبداعى

يربط نفسه ليفيق" هوشى مّنًه"برغم عكس الرسالة، ذلك أن 
من املخدر، ىف حني أن رجلنا هنا يربط نفسه عقابا على أنه

 .استسلم لتخدير االختزال واالغرتاب وتشويه الفطرة

فوظ يبلغنا هبذاما وصلىن من تشكيل هذا احللم أن جنيب حم
 :احللم أنه

مهما بدا العقل الفوقى حليما وحكيما، ومهما بدا يقظا
متلفتا، فهو قاصر عن اإلحاطة بكلية الوجود، ألنه أغلق

 ".اجلسد"و" احلرآة"بقية قنوات املعرفة مبا ىف ذلك 

 العلم املعرىف

، حياول)خاصة ىف العشرين سنة االخرية(العلم املعرىف األحدث 
 هذا الذى حلق بالوجود البشرى اختزاال واغرتابا حىتتصحيح

التخدير، وذلك حني يذآرنا أن العواطف هلا براجمها املعرفية،
 آما يعلمنايشارك ىف التفكري) مبا هو جسد(وأن اجلسد 

 أمهية- املبدعون ال الذاهلون –متصوفونا ومتصوفوا العامل 
العقل) وليست البديلة عن(بقية قنوات املعرفة املشارآة مع 

 .املنطق األحدث

 !!النتيجة

بصورة تشكيلية شديدة اإلجيازهكذا حيدد هذا احللم 
 :ألمور على الوجه التاىلوالتكثيف ا

 حني حّل هذاإننا قيدنا وجودنا آله، حىت الشلل) 1(
العقل الفوقى، حمل حرآتنا االستكشافية: الرأس املتلفِّت

 ).اإلميانية(املعرفية 
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أو إىل) أى ميني(إنه سواء آان التلفت إىل اليمني ) 2(
، فالنتيجة واحدة والضياع واحد،)يسارأى (اليسار 

 .والعقاب حتمى

إن هذا االغرتاب التخديرى اُملعْقَلْن إمنا جيرحنا ىف غور) 3(
مىت ينتهى هذا"نا حىت تستغيث أعماقنا وجودنا إذ خيتزل

 ".العذاب

 املشاهدون والصوت 

لكن من هؤالء الثالثة الذين ينظرون إليه باشفاق
 ويتبادلون النظر ىف ذهول؟

هنا، رفضت إثباهتا" 3"خطرت بباىل عدة احتماالت لرقم 
ليسوا(مجعيا خوفا من التعسف، ومع ذلك احرتمت أم ثالثة 

شديدا، دون تعليق، خاصة وأنه سيأتى ذآراحرتاما ) واحدا
 ). ومن يدرى بعد ذلك" (4"ىف احللم ) ثالثة(3الرقم 

 ؟من فعل بك ذلك": الذى يتسأءل: أما هذا الصوت
  صوت أحد الثالثةفقد يكون

 آما ميكن أن يكون صوت الزمن
 ). على نفسه بصرية ( أو صوت الشخص املقيد على السارى

 العقاب ليس مرادفا للشعورإنزالننبه أيضا إىل أن 
 برغم العقاب هنا هو أن يعيش اإلنسان ناقصا عاجزابالذنب،

 ".ىف احملل"حدة انتباهه 

مث أن الرجل مل يكن مشدودا إىل صليب يتأمل فوقه بل آان
 . مقيدا حببال عقله األعلى ال أآثر

احلرمان من بقيه مناهل املعرفة يتمثل ىفهذا العقاب هنا 
سواء آانت املعرفة باجلسد أم باحلدس أم باحلرآةمن ناحية، 

أم بالوجدان، آما يتمثل ىف العزلة والعجز واحلرآة
 .البندولية بني اليمني واليسار

 :هامش

قبل أن أشري إىل خامتة احللم، وآيف وصلْتىن، أنبه إىل قول
وجهلنا أن الغضب استعداد ىف آل") الاملصلوب(املشدود 

جهلُت أن اإلنسان الميكن أن خيلو من": همقارنة بقول.. ".فرد
العدوان"بإنكار ) حنن" (العام"اجلهل  وآأنه جعل "آرامة

من"إىل  البشر ، هو اخللفية الىت جعلته فردَا، مييز"واإلبداع
 ". عنده آرامة، ومن ال يستحقها

 :النهاية
أرجو أن ينتبه قارئ احللم لنهايته بدقة مناسبة، ذلك
أن احلزن والصمت مل يكونا من مشاعر احملكوم عليه بالقيد
واجلمود، حىت لو شعر بالذنب، وعاقب نفسه هكذا، واعرتف جبرمية

 أوالثالثة"ة وصمت اجلماعاية احللم آانت حزن . اجلهل
الثالثة زائد الصوت أو الثالثة زائد الصوت زائد الرجل

 ".املقيد، أو حنن مجعيا بىن البشر

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   327



 25I10I2007א – אא

حزننا هو هلذا االنقسام الذى برت الوجود البشرى إال من
 .عقله األعلى املتمنطق حىت لو اتصف باحللم واخلربة

رمبا يكون هذا هو احلزن الدافع األقوى لتحمل غموض
  .وضرورة العالقة باآلخر ىف آن

 .تعرية احلقيقة املناسب املصاحب لصدمة احلزن الذى هو التفاعلأو 

أما الصمت بعد هذه الرؤية فقد وصلىن على أنه ذلك الصمت
 .املفعم بوعود اليقني وضرورة مواصلة السعى املمتد آدحًا إليه

 وبعـد

  هل ميكن أن يقول تشكيُل حلم هبذا التكثيف واإلجياز، آل ذلك؟-1

 حمفوظ–ت هذه القراءة على مبدع احللم  وهل لو عرض-2
    يقبلها؟ -نفسه

التشكيل املكثف بكل/ وهل من حقى أن استقبل هذا احللم-3
 هذا التفصيل الناقد الصعب؟
 أن نعم،: االجابة عن السؤال األول هى

 .فإن مل يكن احللم قد قاله فهذا هو ما حضرىن نقدًا 

ها املبدع األولسواء قبل: االجابة عن السؤال الثاىن هى
أم مل يقبلها، فهذا األمر ليس من حقه، فاملبدع يبدع، مث

 ". يسهر النقاد جراها ويختصم"

متضمنة ىف االجابة عن: االجابة عن السؤال الثالث هى
 . السؤالني السابقني

ذات مرة رحت ألقى حماضرة على شباب مبعوثني تابعني - 
لوزارة التعليم العاىل إعدادًا هلم ملواجهة ما يسمى

عند سفرهم للدراسة ىف أوربا، وآان" الصدمة الثقافية"
من بني ما قلته هلم إن هناك ما ميكن أن يتعلموه من

 أن يغلقواثقافة خمتلفة متقدمة، وأيضا هناك ما ميكن
وعيهم عن تعلمه، وهم يقاومون أن يصل إليهم من هذه

وأضفت أن اهللا سبحانه سيحاسبهم علىالثقافة الغريبة، 
ومل يفهم!! (ما تعلموه وعلى ما رفضوا أن يتعلموه

 )أغلبهم اجلملة األخرية

  Lackoff. Philosophy in the flesh  الآوف - 
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