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 "حلم"على " حلم"مصر احللوب واملستحيل، مث 

ىف ظل خنلة على الشاطئ استلقت على ظهرها أمـرأة فارعـة
يزحـف حنوهـا. الطول ريانة اجلسد وآشفت عـن صـدرها ونـادت         

ييها ورضعوا بـشراهةوتزامحوا على ثد  . أطفال ال حيصرهم العد   
غري معهودة، وآلما انتهت مجاعة أقبلت أخرى وبـدا أن األمـر

وخيل إّىل أن احلـال تقتـضى. أفلت زمامه ومترد على آل تنظيم     
التنبيه أو االستغاثة ولكن الناس يغطون ىف النوم على شاطئ

وحاولت النداء ولكن الصوت مل خيرج مـن فمـى وأطبـق. النيل
أما األطفال واملرأة فقد ترآوها جلـدة. على صدرى ضيق شديد   

على عظم وملا يئسوا من مزيد من اللنب راحوا ينهشون اللحـم
وشعرت بأنه آان جيب علـى أن. حىت حتولت بينهم إىل هيكل عظمى     

أفعل شيئا أن أآثر من النداء الذى مل خيرج من فمى وأذهلـىن
ةأن األطفال بعد يأس مـن اللـنب واللحـم التحمـوا ىف معرآـ              

وحملىن بعض منهم فـأقبلوا. وحشية فسالت دماؤهم وخترقت حلومهم    
 .حنوى أنا لعمل املستحيل ىف رحاب الرعب الشامل

، مث نقـرأ] 1[2"مصر"من السهل أن نقول إن هذه املرأة هى 
 .احللم وآأنه رمز صريح مباشر ملصر وما يفعله هبا بعض أبنائها

 هل هذا يكفى؟

الـىت نـاح" رة السودا النطاحة  البق"هل هذه املرأة هى هى      
 : وهو يدندن آلمات أمحد فؤاد جنم؟1968عليها الشيخ إمام منذ 

 ناح النواح والنواحة"
 عالبقرة السودا النطاحة

 حاحا....والبقرة حالوب 
 حاحا....حتلب قنطار 
 حاحا.. ....لكن مسلوب

 "حاحا  ؟؟....من أهل الدار
  إا حىت محيدة ىف زقاق املدق قالوا- [1]2

 .فما بالك هبذه املباشرة هنا!!  مصر
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بل إن الرمز ىف هذا احللم أآثـر وضـوحا، فالنيـل أآثـر
أعـىن(حضورا بنخيلـه  وطولـه الفـارع، وجـسده الفيـضان،             

والناس يغطون ىف النوم على شاطئ النيـل، مـاذا!!) الرّيان
 ؟"هبة النيل"يتبقى بعد ذلك لتكون هذه املرأة هى 

 هل هذا يكفى؟
ذا اآتفى بوصف احلاضر رمـزا ،هل يكون اإلبداع إبداعا إ    

 مهما بلغ إتقان التشكيل، ومجال التوليف؟ 

 :ولكن!  ليس عندى مانع

 "قبل وبعد ذلك"دعونا نبحث ىف بعض ما هو 
 املرأة هنا هى الىت تنادى ، وهى مل تنـاِد أطفاهلـا،:أوال

هى تكشف عن صدرها وتنادى فقط، رمبـا هـى إشـارة إىل وفـرة
 فيضانا ال تريد حبكمتها أن ينتهى إىلالعطاء الذى فاض عنها   

البحر، فناسها أوىل بعطائها، بل لعـل النـداء موجـه لكـل
بفـتح(الناس، ينفتح العطاء ويغمر حـني ال يتحـدد اُملَنـاَدى            

 وهـذا"آشفت عن صدرها ونـادت    "،  )فقط(املرأة ناَدت   ) الدال
 هو العطاء األآرم،

حنوها وتزامحوا هم الذين زحفوا     – وليس الناس    – األطفال  
يغطون ىف النوم على شاطئ"على ثدييها، بينما الناس آانوا      

، أطفال بـال حـصر، خمتلفـو اهلويـة، ليـسوا أطفاهلـا"النيل
 ،!!بالضرورة، أما ناسها فهم نيام نيام

 أطفال ىف مجاعات تتالحق

؟ احلكـام منـذ احلكـام املـصريون جـيال بعـد جيـل          هل هـم  
 لناس الغافلني،الفراعنة وقبلهم؟ على حساب ا

 الغزاة املستعمرون؟ َحملْة بعد َحملْة؟ هل هم
 فلماذا هؤالء أو أولئك ظهروا  ىف الصورة أطفاال ؟ 

رمبا يتعلق ذلك مبا سبق أن أشرت إليه عن أحد أوجه معامل
 إذا هى انفصلت عـنضراوة الطفولة وقسوهتا  الطفولة ، أعىن      

-6  يوميـة لطفولة؟  الفطرة املتكاملة فأصبحت البدائية ال ا     
 )عن الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظ (11

هذا السعار املتتاىل  جيال بعد جيل، هـو أقـرب إىل سـعار
 التكالب على السلطة، واالستقالل، واالستعمار مجيعا

ى سلطة بال قانوٍن يردعها، بال عدٍل يزنه: وىف حالتنا هذه  
  )األمر أفلت زمامه ومترد على آل تنظيم(تصرفها 

األطفال هنا إذن ميثلون سعار عدم األمان البـدائى الـذى
  ".....:قلت فيه يومًا

 من فرط اجلوع التهم الطفُل الطفْل،
 ملكِنَى اخلوُف عليكم

  فإذا أطلقُت سعارى بعد فواِت الوقْت،
 "قد ألتهم الواحد منكم تلو اآلخر، دون شبع فل
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دراسة ىف علم & الوجود املثقوب: ديوان سر اللعبة( 
 [2]3)السيكوباثولوجى

حني ميتد االلتهام من الرضاعة إىل امتصاص وجود: ثانيا
األم املصدر، مث ش حلمها، حىت تصري هيكال عظيما إىل التقاتل بني

من أنأوال أم بدال : القتلة املسعورين، فهو نذير ذو شقني
يرعوها احرتاما لكرم ندائها دون متييز، لتظل تفيض عليهم
من جسدها الريان، غلبهم اجلشع واجلوع الذى ال يشبع، فذحبوا
الدجاجة الىت تبيض ذهبا،  مث إن ذلك مل يروهم، فانقلبوا
يتقاتلون حىت الح ىل أم انتهوا إىل أن يكونوا من أآلة حلوم

 . البشر، ال أآثر

  آذلك؟آلهم هل آانوا

بعض" اإلجابة بالنفى، ألن الذى استغاث بالراوى آان 
 .أقبلوا حنوه لعمل املستحيل"منهم 

 دورالراوى هنا هكذا آشف ىل عن داللة مستقلة،

 فهو منذ البداية يشعر أن ما هكذا تكون الرضاعة، وما
 هكذا تكون االستجابة لكرم نداء املرأة املعطاء،

 املتخوف، بل إنه يشعر باحلاجة إىلوهو اليكتفى هبذا احلدس
–التكاتف إلجهاض هذه اجلرمية املتمادية، وذلك حني خيل إليه 

 ، "أن احلال تستدعى التنبيه أو االستغاثة" –ومن البداية 

 باستغاثة بعض األطفال- آما أشرنا -ينتهى احللم  
، لنتذآر أنه هو"لعمل املستحيل"القتلة بالراوى نفسه 

 االستعانة أول احللم،الذى هّم ب

 ملاذا آانت االستعانة بال جدوى؟ ألا جاءت بعد األوان،
انتهت البقرة، ومل يشبع األطفال بل ازدادوا سعارًا وتقتيال
ىف بعضهم البعض، حني يصل األمر إىل مثل ذلك، ال يكون أمامنا

 .إال املستحيل

 :ومع ذلك

اب هذا الرعب خاصة  ىف رح–رمبا يكون احلديث عن املستحيل 
  هو دعوة لنجعله ممكنًا،-الشامل

 حمفوظ ال يذآر املستحيل تيئيسا وإعجازا، هو يذّآرنا
لنشحن أنفسنا لتجاوزها مهما بدا ذلك، "باالستحالة"

 .مستحيال

 حلم على حلم

هذه الفروق الرهيفة، تقلب هذا احللم شيئا آخر غري
أمحد فؤاد"صيدة التفسري الرمزى السياسى اجلاهز، املوازى لق

 عن البقرة السودا النطاحة، " جنم

 حني فاض ىب الوجد ىف عيد ميالده الثاىن والتسعني، وجتلى ىف 
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احللم شعرا، جاءىن ىف اية القصيدة، رؤية للمستحيل
:املمكن، جاء على لسان حمفوظ ىف احللم الشعر، رأٌى يقول

 ".ِبَنـا   اآلَن   املمكُن   النبيُل   هو   املستحيل"

 :فقرة األخرية آما وردت ىف القصيدة وهذه هى ال

........ 

  : خاليا داخلى   نشطْت  - سيدى  - النقاهِة   أحالم وحى    من
 ، حامـٌل أّنـَى     فحلـمـُت"  

 .  اجلنْني وعُد    وآأنه    حانيا   دقًّـا   ومسعُت  
 ، عسريا   أبدًا   يكْن   ومل   املخاُض   جاَء  
 ، طيبة   أما   صرُت   أّنـَى   وفرحُت  
 ، الوليد   الطفل   ذلك   أيضا   آنت   قد لكنىن   
 ،  أمومىت ثدَى    فلقفُت  
 . خافتا   ضحكا   ومسعُت  
  . ولكن     سخرية   ليس .. ، ال  
 : يقول أعماقى    عمق ىف    واثقا   صوتا   ومسعُت ....  

   ".بنـا   آلنا   املمكن   النبيل   هو   املستحيل"  
 ، وعيي   بعض   من   جانبا    الرقيقة عباَءتـُـَك    ملسْت
  ".ُآـْنـَتُه    أنـــك   فـعـلـمـت  

  . أحلم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوت

أنا ال أذآر أنه آانت مثة عالقة بني حوارى معه شخصيا
بنيبعيدا عن اإلبداع، وبني هذا احللم الذى نقرؤه معا حاال و

 اية هذه القصيدة،

 ،"رمبا"إال أنىن وأنا أقرأها اآلن قلت 

  آيف ىل أن أحكم؟

10-11يومية  أما القصيدة آلها فيمكن  الرجوع إليها 
 )احللقة الثالثة: ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ(

**** 
  النامى،ساحة احلرب ىف الداخل: 12  حلم

من" ساحة الداخل"ألن هذا احللم سوف جترى قراءته ىف 
/مع تبادل الكبت والنمو أو اإلزاحة" تعدد الذوات"منطلق 

. أوال27،28/11ننصحك أن تقرأ فكرة تعدد الذوات ىف يوميات 
 "مث تقرأ هذه احملاولة ببطء نوعًا ما

 )1/12اح بعد غد السبت سيكمل اإليض: الحقا(

 نص احللم

 رؤوس   تربز   نواح   عدة   من   فهو ،  لألعصاب   مثري   شئ   اجلو ىف 
. احلرب   بوقوع   تنذر   الشهاب   مثل   شائعة   وجرت .  بسرعة وختتفى  
 ورأيت   واالنزعاج   احلرية   وعمت ،  األلسنة على    احلرب   آلمة   وترددت 
  ، املكدرة   األيام   تلك   أتذآر   وجعلت .  لتخزينه   متوينا   ملحي   من 

 دراسة ىف علم السيكوباثولوجى- [2]1 
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 اآلمن   املكان   مبقر   ولذت   أين؟ إىل    ولكن   هناجر؟   أم نبقى    هل
 أن   تريد   الدولة   إن   صراحة   وقال   األمن   من   رجل   وجاء   اخلطر   من 
. اهللا   المسح   إيواء إىل    حيتاجون   من   إيواء على    راألس   طاقة   تعرف 
 آبري   بيت ىف    وحدها   تعيش وهى  أمى    وأعلنت   االضطراب   وتضاعف 
 أننا   فوجدت   أنا   أما   آاملة،   أسرة   إليواء   استعداد على    أهنا 
 عند   حذرا   وأصبحت ،  لشخصني   تسع   واحدة   حجرة   عن   االستغناء   ميكن 
ودعاىن   خمرب باىب    وطرق   سؤال، أى  على    اإلجابة   أو   صوت أى    مساع 
 إنه   :خبشونة   أجاب   االستدعاء   سبب   عن   سألته   وملا   القسم إىل  
 . اإلنذار   سفارة   انطالق   حديثنا   وقطع   اليعرف 

 القراءة

آأىن أدخل إىل امتحان ما، وأقرر قبلأدخل إىل أى حلم، و
آل شئ أنىن جاهز بشهادة االعتذار عن حضور االمتحان أو
تأجيله، هذا الشعور هو الذى يتيح ىل حرآة أوسع حني أجد

 .صعوبة حقيقية ىف قراءة حلٍم ما، مثل هذا احللم

 :الصعوبة مثلت أمامى هائلة حني غمرىن تساؤل يقول

 ب؟أين جمال وساحة هذه احلر

  ما هذا اجلو الذى حييط هبا ويثري األعصاب؟

 هل هذه احلرب هى حرب ىف الداخل أم ىف اخلارج؟

 حضرتىن قراءتان،

باعتبار أننـا ىف عـامل الـداخل،: نبدأ بالقراءة األصعب  
، والذى يصلنا غامـضا مبـا حيتـاج"املثري لألعصاب "ذلك العامل   

 .معه إىل رؤية خمرتقْة

حمفوظ واعيا، لكـن اإلبـداع خيـرتقطبعا هى ليست على بال      
معلومات املبدع اجلاهزة إىل ما يتجاوزها، بل إىل ما يتجـاوز

 آـان حـني أن– بالنسبة ىل    –العلم نفسه، أضعف أعمال حمفوظ      
يصبغ بعض ما يبهره من نظريات علمية أو تارخيية أو فلسفية
ىف شكل إبداع روائى أو قصصى مثلما حدث ىف حارة العـشاق أو

 .ية أوالد حارتنا، أو غري ذلكا

تلك الرؤوس الىت تربزوختتفى بسرعة، استقبلتها مـن منطـق
 أا ما حنويـه على structural analysis التحليل الرتآيىب 

من ذوات متعددة، األمر الذى خيتلـف مـع منظـور فرويـد عـن
 ،"فوضى مشحونة"الالشعور وآيف أنه 

رؤوس الىت تطل وختتفى ذوات الداخل ميكن أن متثلها تلك ال      
 .بسرعة، على مسار النمو

إذا مل يتمكن الشخص من تنظيم ذواته املتعددة ىف الـداخل
واخلارج ىف حرآية جدلية متصاعدة واآتفى بطغيان الظاهر فهو

 الكبت القامع املثري لألعصاب،

الصراعات بني الذوات وليس فقـط(من مث فهى احلرب داخلنا      
 ،)لفرويديتنيا" اهلو"و" الذات"بني 
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حالـة(ن الذى ظهر بدا ىل توليفـا مـن الناضـج            رجل األم 
، ومهمتـه هـى)ذات الوالد : حالة(والوالد  ) الواقع" ذات"

االحاطة بكل هذه احلرآية واحتماالهتا، وضبط توقيت أدوراهـا،
إعداد موقع ىف الرتآيب البشرى، وتسكني من الـسَكْن(وتسكينها  

 ).وليس من السكون

اطية ال متنـع ترتيبـاتهذه اإلحاطة من هذه الذات االنـضب      
 .احلرب بني الذوات املتنافسة واملتحفزة

  الذى حيدث على مسار النمو هو أننا نستبعد بعـض هـذه
ىف غيابات الذاآرة، أو سراديب: الذوات بشكل مؤقت أو دائم    

ترويضها أو تسكينها، وهى تظهـر أو)  وأمل(الكبت حتت زعم    
ضى بـالتخزين املؤقـتال تظهر ىف نشاطات احللم، ترضى أو ال تر        

أو الدائم تصّوَرا ألمٍن شكلى يتحقق حسب قوة الكبـت وآثافـة
 .ختزين الذآريات بعيدا عن ساحة احلرب

. لتخزينه   متوينا   حيمل   من   ورأيت "هذا ما تصورته من فقرة      
 ولكـن    هنـاجر؟    أم نبقى     هل ،   املكدرة   األيام   تلك   أتذآر   وجعلت 
 ،"اخلطر   من   اآلمن   املكان   مبقر   ولذت   ن؟أي إىل  

 ولكن هل يوجد داخلنـا مكـان آمـن مـن اخلطـر، واحلـرب
 .دائرة، أو منذرة

مرة أخرى رجل األمن هنا ليس ذاتا داخلية مستقلة، وإمنا
هو أقرب إىل الذات الضابطة الظـاهرة احملافظـة علـى قـوانني

ا ىف ذلــك ترتيــبالعالقــات واألداء، وترتيبــات النظــام، مبــ
التعاون والتسكني والتأمني للذوات القلقـة واملهـددة، وهـى

 .جاهزة للصراع فيما بينها

احلل النمائى األمثل الذى ميكن أن حيتوى هذا التعدد آمـا
بدا هنا هو جـدل آـل الـذوات معـا مـع احـرتام التباديـل
والتوافيق املمكنة واملتغرية على مسار النمو، وهو ما يبـدو

 الىت هـى)Integrated adultالذات الناضجة للتكامل (األم أن 
ليــست ذاتــا جــاهزة مــشارآة ىف الــصراع أولعبــة الظهــور

 alwaysواالختفاء، بقدر ما هى ذات ضامة ىف حالة تكّون دائم 
in the making وهذا هو ما جيعلـها علـى اسـتعدادًا إليـواء ،

 ،)األم(األسرة الكاملة 

 موقـف- عنـدى    –، وهـو مـا ميثلـه        احلل التنظيمى املؤقت  
الراوى هو ليس إال جانب حمدود من آليات التكيف، حـني يقـوم

باإلزاحة واإلخفـاء فنحـشر يف حجـرة) الذات الكابتة (الكبت  
رمبا  آعينة للباقيني علـى وشـك الـصراع(واحدة شخصني فحسب    

اهلـو واألنـا: وهذا هو ما قد يقابل االستقطاب الفرويدى إىل       
 ). وآالمها ال شعورينياألعلى، 

احلذر عند مساع أى صوت أو اإلجابة على أى سؤال يعلـن أن
احلل التنظيمى، قد يصلح هلدنة مؤقتـة، أمـا أن ينقلـب حـال
دائمًا، فالتهديد القادم من الداخل ال يهمد، هـذا التـوجس
احلذر يعلن أن الذوات املسَتْتبَعدة، حىت ىف حجرات نائيـة، هـى

 .ستعدة لالنقضاض ىف أى وقت، فهى احلربجاهزة للهرب، وم
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الشعور بالذنب هو النتيجة الطبيعية للكبت غري اُملبَّرر
حينا أو حَذرًا أو حتسُّبًا، وهو املعيق حلرآية النمو، واملخرب
هنا هو غري رجل األمن ىف البداية، بينما ال يعرف املدعو
للمساءلة جرميته، لتنطلق صفارة اإلنذار، فنتوقع هجمة من

 . الكبتالداخل أو مزيد من

 ".صفارة اإلنذار"وهذا هو نذيرها 
 وبعـد

 هذه هى قراءة احللم على مسرح الداخل
 واآلن

 هل َثّم داع لقراءته من جديد على مسرح الواقع اخلارجى؟
 ملاذا ؟

*** 

حني دخلت امتحان هذا احللم، تصورت أن علّى أن أجيب على
األسئلة بلغتني حىت أضمن جناحى بأيهما، وتصورت أن لغة

 الداخل هى لغة مشفَّرة لن يفك شفرهتا إال خبري، 

لكنىن حني أعدت تلقيها اآلن شعرت أنىن لست حباجة إىل اإلجاة
 .باللغة األخرى، األسهل واألعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   596


