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 43  حلم

 بني   بالعباسية   بيتنا ىف    تقام عمى    ابن   الزفاف   ليلة
 حلة ىف    عروسه   ذراعه   تتأبط عمى    ابن   يتقدم .  واألغاىن   الطبل 
 مفتش   يعرتضهما   الداخل إىل    السلم   يصعدا   أن   وقبل .  العرس 
على   املفتش   نقضا .  ذلك   وراء   عما   وتساءلنا   ذهلنا .  الشرطة 
وفحصه   صغري   لوح على    بصمتها   وأخذ   وجهها   فتفحص   العروس 
، الشرطة   سيارة إىل    هبا   وسار   عليها   القبض وألقى    مكرب   مبنظار 
  ذلك   يعنيه   ما   اجلميع   وأدرك 

 من   جناه الذى    اهللا   وحيمدون   يواسونه عمى    ابن على    وأقبلوا 
 ،  يطوقه   أن   أوشك   شر 

أمضى   أن   وقررت يبكى    وهو   الشاب مضى    فقد   ذلك   ورغم 
 مجيع   أن   أآتشفت ولكىن  أهلى    مع   العباسية   بيت ىف    الليلة 
  .  معطلة   الكهربائية   مصابيحه 

 أن   أيضا   واآتشفت .  الظالم ىف    يعيشون   آيف أخىت    فسألت
 أن   ونويت   باملكان   وضقت   ودهان   ترميم إىل    حتتاج   جدرانه 
 . القدمي   رونقه إىل    وأعيده ،  أصلحه 

 * * * * 

 القراءة

  ؟"آيف يعيشون ىف الظالم"نبدأ من اآلخر وهو يسأل اخته 

 ُترى أى ظالم؟

ظالم أم ليسوا على دراية بسذاجة ابن العم الذى آاد
يشوه مسعة االسرة وهو ال مييز من يناسبها من مصاهرة؟ أم ظالم
عدم احرتامهم ملشاعر شاب اختار، وانكسر ىف ليلة عرسه، ومل
يصلهم معىن بكائه من أثر الفضيحة، أو رمبا من لوعته لفقد

 .العروس، أو من شعوره باحتمال الظلم

 ال هل منظومة القيم الظالمية هذه هى آذلك ألا ال ترى إ
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ظاهر الظاهر دون أن تتيح الفرصة لرأى آخر أو رؤية
خمتلفة فهى حتتاج إىل ترميم؟ وهل يا ترى يكفى الرتميم أم

وآأن الذى"سيكون دهانا خيفى الشقوق لينسى اجلميع الفضيحة 
 ؟"جرى ما آان

)8(الحت ىل عالقة ما بني الرتميم هنا، وبني ما جرى ىف حلم 
ني أمه حني التقاها وقد خرج منالذى انتهى حبوار بينه وب

 البيت وقرر أال يعود إليه مدى احلياة، وقالت له 

 أنت السبب فيما حصل -

 فثأر غضبه وصاح

 بل أنِت السبب ىف آل ما حصل  -

 مث راح ميضى ىف اهلرب؟ 

الفرق هنا هو أنه حني ضاق باملكان، والظالم مل يهرب، بل
 .ميقرر أن يصلحه ويعود به إىل رونقه القد

من آان منكم بال خطيئه؟، أم"هل هذا الرونق القدمي هو 
 ؟"العدل واالحرتام"أنه قيمة 

 أم آالها، 

 أم هو جمرد مزيد من طالء المع على جدران متآآلة؟

 مث من أدرانا أن البوليس آان على حق فيما فعل؟ 

من أدرانا أن من تقبض عليه احلكومة هو جمرم، وهو مل
 حياآم بعد؟

مل يظهر ىف احللم ما يشري إىل أى دليل على موضوعية مثل
هذه االجراءات الىت بررت أن ينتزعوا العروس هكذا من
عريسها ىف ليلتهما، وهم ىف مرحلة أخذ البصمات، ومن ذا
يستطيع أن يتحقق من تطابق البصمات بالنظر مبنظار مكرب
وآأن البصمة األخرى قد انطبعت ىف ذاآرته؟ إذن هم مل
يتحققوا يقينا بعد ِمْن ما إذا آانت بصمات العروس ستطابق

 من يشتبهون فيها أم ال 

 إىل مىت نعيش ىف هذا الظالم؟

 * * * * 

 44  حلم

  مقدمة قبل القراءة

)44(اآتشفت أنىن سبق أن قدمت نقدا منشورا هلذا احللم 
، حيث ربطت بني هذه األحالم)113(، )124( باالضافة إىل حلمى

، وفضلت أنأصداء السرية الذاتيةالثالثة وبني إحدى فقرات 
أثبت النص بأآمله هنا اآلن، لعلى أعرض بعض ما أنويه ىف

لكال النصيني معا، بعد جتميع آلٍّ على" الدراسة الشاملة"
 !!حدة، رمبا
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:أوال

 " التحدى"بعنوان  32من أصداء السرية الذاتية الفقرة 

  :  وزيرا   النواب   أحد   سأل سياسى    جدل   غمار ىف 

  .  يلوث؟   مل   طاهر   شخص على  تدلىن    أن   تستطيع   هل 

  :  متحديا   الوزير   فأجاب

 واملعتوهني   األطفال  -  احلصر   ال   املثال   سبيل على   -  إليك
  . خبري   تمازال   فالدنيا ،  واجملانني 

  القراءة

مدعى   تضطر قد    احلياة   ضغوط إىل أن    التنبيه   موقع   من
 تضطر   أو ، )28فقرة/األصداء (  اخلفية   الدعارة إىل    الفضيلة 
 الكرامة   عن   التنازل إىل    ،  العيش   لقمة   أجل   من   املكافح 
 صفقة   عمل إىل    الربيئة   األسرة   رب   تضطر   أو ، )34  فقرة/األصداء (
، فيقع اجلميع ىف مصيدة التلوث،)23  فقرة/األصداء (  ضمريه   مع 

ىف هذه الفقرة  حمفوظ   جنيب   يعمم   يكاد مع اختالف التربيرات، 
إجابة الوزير ، وذلك من خالل  الرباءة على    احلفاظ   استحالة 

 هم ،  يلوثون   ال   طاهرين   يظلوا   أن  على   القادرين     إن   :متحديا
"فالدنيا ما زالت خبري"مث يضيف " واانني   واملعتوهني   األطفال 

 .حىت يبدو مرتاحا متاما إىل ما خلص إليه

رأيه   وال   خربته حيكى    ال ،  أصدائه إىل    ينصت   شيخ   من     املوقف   هذا
 هذا   حيل   ما   وعينا ىف    يرتدد   وظ أنحمف   بصفة شخصية، رمبا أراد

 أن :  الصعبة   املسألة هى    تلك   :"....املزعج الذى يقول    اإلشكال 
 حبالوة   بطهارته   برباءته   مساس   دون   والنضج،   احلكمة   للطفل نعطى  
 خيط   نم   ننسج   أن ،  قوة ىف    لكن   بسطاء   ناسا   نصبح   أن ،  صدقه 
 ).سر اللعبة للناقد: ديوان"(القدرة   ثوب   الطيبة 

إذا مل ننجح ىف حل تلك املسألة الصعبة، فرمبا واجهنا 
،  معتوهني نصبح   أو ،  عاجزين   أطفاال   إما أن نظل: اخليار الصعب

 النواب   يراها   آما   "خبري   الدنيا   لتستمر"   آل هذا ،  ُنجّن أى 
والوزراء، وآأم ينبهوننا إىل إننا إذا حنن حترآنا بعيدا 

 ). مثلهم وال مؤاخذة،(عن هذه االختيارات، فسوف نتلوث 

رمبا أختذ جنيب حمفوظ حذره ضد هذا التعميم الذى أقوم به(
 ")عل سبيل املثال ال احلصر"رتاضية اآلن حني وضع اجلملة االع

 : نستمر ىف القراءة متجاهلني هذا االستطراد مؤقتا

إن وصف أحدهم بأنه تلوث أو مل: َثـم حتذير واجب هنا 
هذه الفئات. يتلوث، يستدعى افرتاض أنه سبق خوضه جتربة ما

ميكن أن تدرج) األطفال واملعتوهني واانني(الىت ذآرها حمفوظ 
، أو من هو إذا اخترب فإن"مل يـخترب"ا حتت من يسمى ثالثته

 .فرصته هى أن يفشل أن يلوث 

فرٌق بني أن تعجز عن أن تتلوث، وأن ترفض أن تتلوث، هذا
 .شئ وذاك شئ آخر
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برغم اجلملة –خطورة التعميم  من هنا وجب التنوية على
ىلخصوصا إذا جاء هذا التوجه إ -االعرتاضية الىت ال تكاد تغىن

 التعميم من وزير خياطب نائبا ىف جملس الشعب

رحت أحبث عن هذا الذى أشار إليه الوزير عفوا أو
مل أجده ىف". على سبيل املثال ال احلصر" توقيا، وهو يقول 

من أحالم فرتة 142األصداء بشكل مباشر، لكنىن وجدته ىف حلم 
 النقاهة، 

 هذا احللم " نص"نقرأ معا 

 * * * * 

 142  حلم

هذه القطعة من األرض الفضاء هى مرياثى الوحيد وقد أطلق
وما أن ُرزقُت. عليها اسم اخلرابة لطول ما عانت من إمهاهلا

بعض املال حىت فكرت جادًا ىف تعمريها، ولكىن مل أقدم لكثرة ما
:عرفت من حوداث النصب وفساد الذمم، حىت سألت جارى احلكيم

ر؟ فأجابىن بأنه موجود ولكنأال يوجد ىف الدنيا شخص خيِّ
 .يتطلب العثور عليه عزمًا وشجاعة وحبثًا ال يتوقف

  القراءة 

ىف الصدى املثبت ىف البداية آان السائل نائبا
، وآان املسؤول وزيرا، ىف حني أن السائل هنا ىف!)برملانيا(

احللم هو صاحب حق بسيط، ومرياث حمدود، يبحث عن شخص أمني يثق
هل يا ترى آان هذا آامن ىف. هو جاره احلكيم فيه، وايب

عمق إبداع حمفوظ، مع أن الفارق الزمىن بني آتابة النصني
يكاد يقرب من عشر سنوات؟ اجلار احلكيم يثق ىف خري الناس،
ويعرف أن األصل فيهم هو األمانة والصدق، فهو يوصى السائل

 . أن جيد ىف البحث بشجاعة وعـزم ومثابرة

من اليقني ال يوصل صاحبه فقط إىل اإلقرار بأنهذا النوع 
أن يكتشف اخلري بنفسه، –ضمنا  –الدنيا خبري، لكنه يلزمه 

وأنه إن مل جيده ، فليس عليه إال أن يشك ىف حبثه، ال أن يدمغ
–آما فعل الوزير –الناس أو حيكم عليهم ويصنفهم 

 ).أطفال(باعتبارهم بلهاء أو جمانني أو ناقصى النضج 

 . يب حمفوظ ال يعممجن

اإلبداع هو اإلبداع ال أآثر وال أقل، فجعلت أحبث أآثر فأآثر
مل أعثر على ما. عن صورة الوزير ىف آل من األصداء واألحالم

 .يعينىن ىف األصداء، لكنىن عثرت على بعض اإلنارة ىف األحالم

 هذا احللم " نص"نقرأ أيضا 

 * * * * 

 113  حلم 
أخريا حضر الوزير اجلديد فقدمت له نفسى باعتبارى
 سكرتريه الربملاىن ولكنه مل يفهم آلمة من آالمى، فحاولت شرح 
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عملى ولكنه هنرىن حبدة وأمر بنقلى من وظيفىت، وهكذا بدأت
املعاناة ىف حياتى مث شاء القدر أن جيمع بيىن وبني الوزير ىف

ت من ذهوىل أخذتمكان غري متوقع وهو السجن، وبعد أن أفق
أذآره بلقائنا األول وما جرى فيه حىت تذآر، وتأسف،

 .واعتذر

وانتهزت فرصة وجودنا ىف مكان واحد آى أشرح له عمل 
 .السكرتري الربملاىن

  القراءة

،)32فقرة : التحدى(نالحظ ىف هذا احللم ، مقابلًة بالصدى 
احلوار ، وآما آان)جملس الشعب(أننا ما زلنا ىف جو الربملان 

بني أحد النواب وبني الوزير ىف الصدى، جاء احلوار هنا بني
من أمجل اإلبداع هنا تعمد. السكرتري الربملاىن والوزير

، هذا"سكرتري برملاىن"التجهيل حلقيقة نوعية عمل ماهو 
اجلارى، وقد تشم) سيم(التجهيل حيفزك فورا للبحث عن سر 
قيقية هلذه السكرتاريةرائحة هبا ما يشري إىل أن املهمة احل

الربملانية قد تكون ممارسة أساليب التحايل، والتسرت،
والتالعب، وترتيبات الصفقات، وتسريب املعلومات، حبيث يصبح

من هنا. التساؤل حول آل ذلك عالنية أمرا أقرب إىل البالهة
ميكن االستنتاج أن الذى فصل من وظيفته ىف هذا احللم مل يكن

جن مع الوزير، لكنه آان املبتدئ األهبل الذىاملوظف الذى س
يتصور أنه عني سكرتريا ليكون سكرتريا، -من فرط خيبته -راح 

هو الذى) وهو بداخله أيضا(ىف حني أن السكرتري احلقيقى 
يشارك الوزير نشاطاته السرية، دون إعالن طبيعتها، وال

ألنه املعاناة الىت بدأت بعد عقابه بالفصل مل تكن. تسميتها
ترك وظيفته، ولكنها آانت ألنه اآتشف أن ما آان يتصوره

، تبني أا شراآة فسادية عميقة، عليه"سكرتارية برملانية"
أن ميارسها بشروطها، فكانت املعاناة وهو يروض نفسه ليقوم
باملهمة احلقيقية حتت املسمى املعلن، دون شرح أو توصيف،

يل أا انتهت به إىلويبدو أنه قد قام هبا خري قيام بدل
علينا أن نقرأ اية احللم باعتبارها. السجن بالسالمة

سخرية تعلن أن وجودمها معا ىف هذا املكان املناسب، هو الشرح
 . احلقيقى لطبيعة عمل السكرتري الربملاىن

مل يقصد، بوعى هادف، -غالبا–أآرر بال ملل أن حمفوظ  
شكيل الدال بكل حبكةأيا من ذلك، إال أن إبداعه قام بالت

 آالعادة، وآما ينبغى. ومجال

عاودت البحث عن صورة الوزير ىف األحالم، فإذا ىب أجد أنه قد
 . بصورة قد تدعم هذا الفرض النقدى البدئى) 44(ورد ىف حلم باآر

 * * * * 

 44حلم 

 أيام   منذ .  الداخلية   وزير   مكتب   أمام   جالسا  نفسى   وجدت
 للداخلية   وزيرا   اختياره   وآان ،  اجلريدة ىف  زميلى    آان   قالئل 
    مبودة فاستقبلىن    مقابلته   وطلبت   الفرصة   وانتهزت ،  مفاجأة 
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 روفمع   أعمال   لرجلتوصيةوهومطلىبعليهوعرضتوترحاب
 وآتب .  شرآاته   من   شرآة ىف    معينة   وظيفة ىف    ُألختار   له،   بصداقته 
 . حال   أحسن على    املقابلة   وانتهت   املطلوبة   التوصية   يده   خبط 

اعرتضىن   النيل   شاطئ على  أمشى    وأنا   نفسه   اليوم   مساء وىف 
مىن   وسلب   سالحا على    وأشهر ،  الصحف ىف    عنهم   تسمع   ممن   رجل 
  . جنيها   مخسني   حدود ىف    آانت .  نقودى 

ىف   يؤثر   إجراء أى    اختذ   مل ولكىن    مضطربا منزىل  إىل    رجعت
ىف   آنت الضحى    وعند ،  األعمال   رجل ىل    حدده الذى    امليعاد 
، ولكىن  التوصية   وقدمت    بالدخول  ىل   مسح   دقائق   وبعد   مكتبه، 
 إنه ..   رياه 'نفسى  ىف    قلت .  احلرج ىف    غاية   حلظة موقفى  ىف    جتمدت 
   التوأم   أخوه   أو سرقىن  الذى    اللص 

  . األرض ىب    ودارت 

  القراءة

التكثيف هنا أصعب وأعمق، فالبداية تقول إن
زميل سابق، والنقلة من الصحفى الوزيراحلاىل ليس إال صحفى

راجع تارخينا السياسى(إىل الوزير نادرة، لكنها حمتملة 
النقلة هنا أآثر داللة، ألن هذا الصحفى احلريف مل). األحدث

يعني وزيرا لإلعالم أو للثقافة، وإمنا وزيرا للداخلية، هكذا
ترى ماذا آان عمله احلقيقى ىف الصحافة حىت يعنيخبط لزق، 

 را للداخلية؟وزي

الصحفى اجلاهز لوزارة الداخلية،: من هذين املوقعني
فوزير الداخلية ذو االتصاالت برجال األعمال الذين هم،

السالف التصدير(نتذآر وظيفىت السكرتري الربملاىن ىف الصدى 
، وما ذآرناه عن الوظيفة الظاهرة والوظيفة اخلفية، مث)به

أن قاطع -ل طالب الوظيفةمث -تنتقل بنا الصورة حىت نفاجأ
الطريق الذى استوىل، وبالسالح، على آل ما حيمله هذا املسكني

هو هو رجل األعمال املوصى له) 2005مخسون جنيها سنة (
 بالتزآية

نتذآر أن ما بني آتابة ذلك الصدى وهذا احللم ما يقرب 
وبعد مضى ثالث سنوات أخرى، ولو أن شيخنا. من عشر سنوات

راية بكل تفاصيل ما جيرى، ومعدالت تضخم الفساد،آان على د
 .ملا بدت للراوى، وال لنا أية مفاجأة

 26/3/2007تعقيب اآلن 

 أال حيق ىل أن آمل ىف دراسة الحقة أمشل هلذين النصني

أال حيق ىل أن أصر على أهتمامى بالدورية النقدية لشيخنا
 . الذى مل يرحل

 .والدعوة عامة

 .2005-9-2هذا النقد الباآر حىت تاريخ نشر  - 
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