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 )20(، احللم )19(واحللم 

 ) 19(احللم 

انبهرت بالشقة اجلديدة بعد تسلمها، ففحصت آل موضع
بنظراتى، امتألت جواحنى بالسعادة وقلت لنفسى من اآلن حيق ىل

 .أن اشغل وظيفة وعلى أن أسعى إليها دون تأخري

 اىل السوق، املكان واسع املساحة، مسور بسور منوذهبت
البناء املتني، واظهرت اوراق ملكية الشقة فسمحوا ىل

 .بالدخول

املكان مكتظ باخللق، حملت وجوها احببتها آثريا ولكنهن
مجيعا آن متأبطات اذرع رجاهلن، وذهبت اىل النافذة املقصودة

 اجلديدة،وقدمت أوراقى وىف مقدمتها أوراق ملكية الشقة
ال توجد اآلن وظائف خالية،: "وفحصها الرجل وسجلها وقال ىل

 ".وسوف نتصل بك، ىف الوقت املناسب

شعرت خبيبة أمل وشعرت بأنىن سأنتظر طويال ورجعت خمرتقا
اجلموع ومتأمال بعجلة الوجوه اجلميلة الىت احببتها ىف املاضى،

ول بصوت جهريولبثت ىف الشقة وحدى، وىف الطريق مسعت رجال يق
األوىل أن.. ال معىن ألن ميلك شخص شقة دون ان يشغل وظيفة"

وآأنه".. يرتآها لغريه فيمن حيظون بفرص أآثر لشغل وظيفة
 .يعنيىن بقوله، وما دامت الفكرة وجدت فقد تتحول إىل واقع

وساورىن الشك واهلم، وانتظرت ما خيبئه الغد بعني قلقة
 . مؤرقة

**** 

 القراءة

 ،"الذات "–" احلرآة "–" اهلوية "–" اناملك"

 هذه الرباعية املفتوحة هى من أهم ما يشكل لوحات هذه
 .اإلبداع حىت اآلن/األحالم

 قد  بدت مبثابة بداية االعرتاف بأنه [1]1 الشقة هنا 
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مت، بأنه قد "تواجد"، بأنه قد ُأِفسَح له مكان ىف هذه الدنيا
امل، ومن َثمَّ فليبدأ الرحلة إىل العاالعرتاف له بوجوده

 .اخلارجى

حبيس الشقة مهما" السعيد"ال ميكن أن يظل هذا الوجود 
آانت مجيلة، عليه أن ينطلق من هذه البداية الطيبة املرّحَبْة

إىل الناس، مازال االعرتاف صادقا مرحبا حىت خارج! إىل العامل
فاحلرآة فيه ممكنة) واسع املساحةالسوق املكان (الشقة 

آليات الدفاعات جاهزة وقادرةوطليقة، وىف نفس الوقت 
 [2]2) السوق مسّور بسوٍر متني(

،"العالقة باآلخر"ُسِمح له بالدخول ليبدأ رحلة 
الىت بدأت بقدر آخر من السماح آاد يكمل ما" باآلخرين"

 .بلغه من شقته اجلميلة

،"لكّنهن: "ىف مجلة واحدة، مع االنتباه إىل الضمري املتصل ىف
تبه إىل أن الوجوه الىت أحبها آثريا آانت، ميكن أن نن"أهنن"و

، فكلمشغوالت بغريه، مل تنتبه إحداهن إليه أصًال ألخريات
 .واحدة متأبطة ذراع رجلها

، حىتُيسمح لك بالدخول، وال أن "توجد"ال يكفى أن 
)وظيفة(احلياة  ىف ما بدوٍر، تقوم تِنْجز": تفعل": "تكون"

 .يؤآد وجودك

تتأبط ذراعك " أخرى" إىل آيف أنه لو وجدت مثة إشارة هنا تشري
فإنه ميكن أن ُيعرتف بك من جديد، األخرى تبدأ من األم ىف اخلارج، 
لتتكرر باستمرار، إىل ما يؤآد الوجود جمددا، ومن َثمَّ تستطيع أنت 

 ).الوظيفة(الواعد " دورك"أن تستمر، وأنت تقوم بـ 

 : هنا نرجع إىل السؤال األشهر

 ؟"فنوجد" "نفعل"هل حنن 

،نوجد فنأخذ الفرصة أن نفعل فيتحقق وجودنا أم أننا 
 ففرصة أخرى، وهكذا؟

 واجهنا احللم هنا بأن االعرتاف هبذا الوجود البْدئى مهما
آان مرحبا به، ميكن أن يصبح بال قيمة إذا مل يؤد إىل فعٍل

 .مع رفيقٍة مصاحبة) وظيفة(بّناء، 

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

، هو خمدوع، ومن َثمَّ هو مهدد بالطرد من"دوره"يكون له 
،عاجزا عن التواصل أو حمروما منهالوجود، ما ظل وحيدا، 

وال يبقى له إال التأمل ىف ذآريات وجوه مجيلة أحّبها ىف
 ).ولبثُت ىف الشقة وحدى(تد إىل وحدته املاضى، فقط، فري

 ".الفعل"، وِمْن َثمَّ التواصل هو الوجودإن الذى يؤآد 

الواحد مّنأ بعد اإلقرار املبدئى حني جيد من" وجود"يتحرك 
 )دور. (تتأبط ذراعه، مث يعثر على وظيفة
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، فإن ممارسة)الشقة(وحىت لو مل ُيعرتف ابتداء بوجوده 
وره الفاعل ىفد: متأبطا ذراع من حيب إىل الوظيفة(الفعل 
 .هو السبيل أن يوجد وهو خيلِّق هويته بتجّدد متصل) احلياة

 وبعد

لإلقرار"ال معىن فإذا آان احللم قد نبه مباشرة إال أنه 
،بالوجود دون فرصة الفعل ىف حضور آخر، أو عْبر حضور آخر

من ال جيد له دور، فعليه أن ينسحب أوفإنه قد أآد أيضا أن 
)18أنظر هناية حلم  ( االعرتاف بوجودهيقبل أن ُيسحب منه

  )18، حلم 17حلم  (2007-12-20يومية 

**** 

 )20(احللم 

ونظرنا. خرجنا باحثني عن مكان طيب منضى فيه بعض الوقت
أيت على ضوء املصباح رجالور. إىل اهلالل مث تبادلنا النظر

 ارسل عمودا ال مثيل لطوله حنو اهلاللمل تر العني مثلهعمالقا 
وراح حبرآة ماهرة يفرد طيات نوره حىت استوى. حىت بلغ طرفه

انه مل حيدث مثلبدرا ومسعنا اصوات هتليل فهللنا معها وقلت 
 فصدقت على قوىل، وانساب النور على الكون رفعىنهذا من قبل

"القارب يدعوننا"فقلت " ليلة قمرية"ى سطح املاء فهتفت عل
رايداك والنىب"ورآبنا وحنن ىف غاية السرور، وغىن املالح 

، واسكرنا الفرح فاقرتحت ان نسبح حول القارب"رايداك
وخلعنا مالبسنا ووثبنا اىل املاء وسبحنا وحنن ىف غاية

..فى اهلاللاالمتنان ولكن القمر تراجع فجاة اىل اهلالل واخت
، ولكنىن شعرت بانهمل نعرف مثله من قبلانزعجنا انزعاجا 

جيب مراجعة املوقف مبا يتطلبه من جدية فقلت وحنن غارقان ىف
؟"وإذا ضللنا الطريق"فقالت " لنسبح حنو القارب"الظالم 

سنكون عاريني: "نستطيع ان نسبح حىت الشاطئ فقالت: "فقلت
 .لتفكري ىف ذلكفليؤجل ا: فقلت" على الشاطئ

 )اخلط حتت بعض العبارات ليس ىف األصل(

**** 

 القراءة

احلرآة هنا متتد إىل حوار فاعل بني االنسان والكون، يتكرر
إىل" البداية"االقرار بالدهشة والتنبيه للغرابة منذ 

 وفرد طيات النور،"مل تر العني مثله"العمالق : النهاية
 وحىت االنزعاج من"ن قبلمل حيدث قبل هذا م"لتشكيل الكون 

انزعجنا انزعاجًا مل (يعرف مثله من قبلتقلب األحوال مل 
 )...نعرف مثله من قبل

هذا حلم به تقرير مباشر حلجم الدهشة ألحداث اخلارج
 .والداخل معًا، وهو يستأهل ذلك

املكان يتداخل بعضه ىف بعضه، ليس فقط بني النهر والشارع
 إىل السماء،" سطح املاء"على / مَا إىلولكن من عمٍق) 18مثل حلم (
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الذى يرفع هنا هو النور الذى انساب من معجزة فرد
 .طيات عمود النور لينقلب اهلالل بدرا بفعل االنسان ىف الكون

هكذا بدت ىل أن مثة تذآرة لكى يستعيد اإلنسان دوره ىف
 قراءة2007-12-26انظر يومية الثالثاء (احلوار مع الكون 

وصلىن أن مثة حماولة إلظهار آيف) مبني التفسري واالستلها: النص
ميكن أن يتصاحل اإلنسان مع الكون فاعًال، مث تتأآد املسألة من
خالل أهنا ليست إرادة تْعملق، بل رغبة طيبة، ىف جوٍّ ظائط

 "رايداك والنىب رايداك"

 َفَرحٌة نشطة، وسباحٌة واثقة،

لكن الدورة دوارة، فهذه القدرة ليست ثابتة وال مطلقة،
ى قدرة مؤقته إما بطبيعتها وإما بقانون االيقاع احليوىوه
 ونبض النوم واليقظة،) دورات النور والظالم(

 الظالم هنا ليس نقيض النور، وإمنا هو يبدو الوجه اآلخر
له مكمال للدورة، ذلك أن الثقة ىف النُجاة وتغيري االجتاه

 مازالت واردة وواعدة

م الذى حيدث أثناؤهالظالم رمبا يكون هو إطار احلل (
 ).النشاط الدورى ىف االيقاع احليوى

ىف احللم نتعرى، لكن مع االحتفاظ بالقدرة على إعادة
 .التنظيم

فهو( التهديد املرعب أن ميتد هذا التعرى إىل اليقظة 
 ).اجلنون

 .لكنه احتمال بعيد

 حىت لو حدث، فإن له تناول مناسب،

 ".فلُيؤجل التفكري ىف ذلك"

 

 

 

 ىف الدراسة الطولية، أمل أن تتاح الفرصة-] 1[
املتنوع ىف عدد متواتر من األحالم، " الشقة"ملراجعة حضور 

 .ودالالت احلرآة منها وإليها وحوهلا

 mental حيسب الناس أن الدفاعات النفسية -] 2 [
mechanisms)  هى) اخل... الكبت واالسقاط والتربير

مع أهنا أساس متنيآليات ال يستعملها إال العصابني، 
حلماية الذات من إغارات الداخل واخلارج، شريطة أن
–تكون مرنة وقابلة إلعادة التشكيل والرتاجع تدرجييا 

 . لصاحل آليات النضج والتكامل–عادة مع آل نوبة منو 
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