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אמא:−153

 )30(، احللم )29(واحللم 

 ) 29(احللم 

 جلس   وقد   فندق ىف    هبو   لعله .  قبل   من   أره   مل   جديد   املكان
 أحسن   اختيار   حول يناقشونىن    وآانوا .  مائدة   حول   احلرافيش 
الىت   الكاتبة   أن   واضحا   وبدا ،  شأن   ذات   مسابقة ىف    آاتبة 
 وإن .  ةسطحي   ثقافتها   إن   قالوا .  قبول أى    حتز   مل   رشحتها 
 أم   والحظت   الدفاع،   حاولت   وعبثا   السوء* ىف    غاية   سلوآها 
 وحترآت .  العمر   عشرة   نسوا   وآأم   معهود   غري   بتجهم إىل    ينظرون 
، شديد   بغضب عىن    وأعرضوا   أحد   منهم   يتحرك   فلم   البهو   ملغادرة 
 توجد   أنه إىل    وانتبهت . أبكى   أآاد   وأنا   خلتود   املصعد   حنو   سرت 
 مبا   تسخر   إا   قالت .  صارم   وجه   ذات   الرجال   مالبس ىف    امرأة معى  
 من   تتغري   أن   جيب   البشر   بني   املعاملة   وإن   صداقة   يسمونه 
 جيبها   من   مسدسا   رجتاستخ   تعنيه   فيما   أفكر   أن   وقبل .  أساسها 
 بسرعة   شئ   آل   ومت . معى الىت    بالنقود إياى    مطالبة إىل    ووجهته 
 املصعد   وهبط .  باخلروج أمرتىن    بابه   وفتح   املصعد   وقف   وملا 
 وأن أصدقائى    فقدت بأنىن    شعور وقهرىن    مظلمة   طرقة ىف  ووجدتىن  
  . هناك   أو   هنا ىب    ترتبص   املصعد ىف  ىل    وقعت ىت آال   حوادث 

*** 

 القراءة

هكذا مباشرة إال" احلرافيش"ال يستعمل جنيب حمفوظ لفظة 
وثلة احلرافيش احلقيقية هى قدمية قدم نشأهتا، لكن املكان. نادرا
 . جديد مل يره الراوى من قبل، فهو اإلبداع- آما الحظنا –هنا 

ستعمل هذا االسم العزيز، والذى شرفتحمفوظ حني ي
باالنتماء إليه ولو ىف الوقت بدل الضائع، ال تكون له عالقة
باحلرافيش احلقيقيني على أرض الواقع، آما آان احلال ىف إطالق

 ملحمة احلرافيش، دون ربط أيضا : نفس االسم على رائعته

 ىفوبرغم ذلك، فبداية احللم تقرتب قليال أو آثريا مما يدور
حميط عدد من املثقفني الذين آانوا حيضرون مؤخرا جمالسه

 .اليومية الىت هى ليست حرفوشية إال اخلميس
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إىل رضا املثقفني احمليطني) أو الراوى (-آبداية–حاجة حمفوظ 
به عن سلوآه ليست خافيه ىف هذا احللم، وإن آانت ال تغري

 .رأيه، وال متنعه من االنصراف معتزا حمتّجا

أن ينصرف وهو يشعر بالرفضبعد جتهمهم وغضبهم، قرر 
ويكاد يبكى ويتحسر على عشرة العمر، مما يشري إىل احلاجة إىل
مثل هذه املوافقة بشكل أو بآخر، هى حاجة إنسانية أساسية
ال يستغىن عنها أى بشر مهما نال من تقدير عام أو خاص، رمسى

 .أو شعىب

العالقة بني املرأة الىت رشحها صاحبنا للفوز باجلائزة
الراوى دافع عن. ألدبية، وبني املرأة الىت ىف املصعد غري واضحةا

األوىل برغم سطحيتها وما يشاع عنها، وحتمل ىف سبيل ذلك نظراهتم
وغضبهم برغم عشرة العمر، امرأة املصعد بدت ىل أهنا هى هى

 . امرأة اجلائزة وقد ظهرت على حقيقتها، مسرتجلة مقتحمة

ا يبدو أنه تعّرى أمامأيض) الراوى من عمق آخر(هو 
نفسه، ورمبا اآتشف أن الثلة الىت اعرتضت على رأيه قد

حنن مل(التقطت صفقة ال شعورية آانت جترى داخله دون أن يدرى 
نعد نتكلم عن حمفوظ احلقيقى، بل عن الراوى الذى تقمصه ىف

، املرأة ال توافق على عرض الصداقة الغامض، فنتصور)احللم
ذر، وهى حني تعلن سخريتها من الصداقة حبثاأنه اإلباء واحل

عن قواعد أخرى للعالقات بني البشر، رمبا خيطر لنا أهنا تشري
إىل مستوى من العالقات أآثر صدقا وعمقا ومسئولية، لكننا
نفاجأ بأهنا متارس معاملة بني البشر من نوع آخر، وهى

، والسلب قسرًا) على املرأة-ظلما–الذى ننكره (االقتحام 
 ) . السرقة باالآراه(

بل تواصل القهر واإلرهاب مل يتوقف األمر عند هذا احلد، 
وهى تأمره باخلروج أمامها من املصعد، ومل يكن ناقصا إال أن

 . يرفع ذراعيه إىل أعلى مستسلما

 . ها هو يستسلم فعال ملصريه هذا وميضى ىف سرداب الظالم 

ة ىف تسلسل حرآية ينبهنا إىل حقيقة هام- هكذا-هذا احللم
إنه مهما آانت بدايات: اإلبداع، قد تغيب عن آثري من النقاد

اإلبداع مستثارة من واقع ما، آلمٍة ما، مناقشٍة ما، حادٍث وقع
للمبدع، أو وقع أمام املبدع، أو ُحِكى له، وأيضًا مهما آانت
البداية مستثارة من شعور عابر عاشه املبدع، أو انتبه إليه

 فإن تواصل عملية اإلبداع ال يعىن، وال– آبداية –ه فاستثمر
يلزم أن يظل الشخص املثري حلرآية اإلبداع هو هو، يرتتب على ذلك
أن نفس الشخص قد يكون ّمجاع عدة أشخاص ىف تالحق غري خطى، فيبدأ

 باالعتداد باالختالف ىف الرأى ضد أغلب الرأى– آما هنا –
ج غاضب منسحب، مث ينقلب إىل شخصالسائد، مث ينقلب إىل شخص حمت

ثالث يبزغ من داخله أو حيل حمله وهو الشخص الذى يرجو أن
يعقد صفقة آِملة من وراء ذاته الظاهرة، وآأنه حمكِّم من الذين
يتعاملون مع النقد واجلوائز من خالل الصفقات، إعالن فشل صفقة

 هو الذىهذا األخري مع امرأة املصعد يبني آيف أنه مل َتُعْد هو
 .بدأ بإعالن االختالف والتمسك والرأى
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وأخريا، فلعلنا نالحظ آيف أن اجلزاء آان قاسيا،
آل. فالصداقة ُرفضت، واإلذالل ّمت، واالذعان عّرى، والطرد أهاْن

ذلك على افرتاض أن هذا الشخص الذى خسر آل شئ ليس هو هو
البادى، حىت لو آان األخري نابعًا من داخل داخله آجزء من

ة الىت علينا أن نعرتف هبا لنسيطر عليهاالطبيعة البشري
ونروضها وحنن حنرآها ىف اجتاه التآلف هبا، حىت ال نضطر أن

 .نتعامل معها باملبالغة ىف اإلنكار أو احملو أو ادعاء عكسها

*** 

 ) 30(احللم 

 املدخل إىل    تذهب أمى    الصالة   أدخل ،  بالعباسية   بيتنا   هذا
ولكىن   السالم   نتبادل   مل ،  بأمها   تلحق   مث   حلظات   فتقف   جتئ وأخىت  
 فكررت   أحد   يرد   مل   مسموع،   بصوت   الشديد جوعى    عن   أعلنت 
 إليها   فذهبت   احلقل على    املطلة   احلجرة ىف    أصواتا   ومسعت   الطلب 
 شيخ   الكنبة على    هأمام   ويرتبع   صامتا   جيلس   األآرب أخى    فوجدت 
 جائع أىن    له   قلت انتهى    وملا   مجيال،   آالما   الشيخ   وقال   األزهر، 
 فغادرت   ماء،   قدح حىت    وال   القهوة   له   يقدم   مل   أحدا   أن ىل    فقال 
 لفضيلة   القهوة   يقدما   أن وأخىت  أمى    تسمعه   بصوت   وقلت   احلجرة 
 أتلق   ومل  ـ    وجبنة   خبز   قطعة   ولو   طعاما ىل    حيضرا   وأن   الشيخ 
  الفناء على    املطلة   احلجرة ىف    حرآة   مسعت أىن    غري   الصمت   إال 
 الفونوغراف   وفيها حجرتى    أا   وذآرت   إليها   فأسرعت 
تزورىن   آانت الىت    اجلريان   تبن   فوجدت   أحببتها الىت    واألسطوانات 
 أنا  " اسطوانة   خصوصا   دوريش   سيد   اسطوانات   بعض   لتستعري 
إىن   هلا   فقلت   أسطوانة   لتسمع   إبرة   عن   تبحث   وآانت   "عشقت 
 احلجرة   فغادرت   اجلوع وغلبىن  .  أيضا   جائعة   أا ىل    فقالت ،  جائع 
وقد حل   البيت   غادرت ،  شئ أى    أجد   مل   وملا   لقمة،   طالبا   وصحت 

ولكىن   أغلقت   قد   احملال   تكون   أن   وخفت   خال   الطريق   يظل ،  املساء
  . يراودىن   أمل   ومثة   اجلوع   من القوى    منهوك   املخبز   حنو   اجتهت 

*** 

 القراءة

ع، وهو جوع متعدد التجليات،هذا احللم يتكلم عن اجلو
"االعرتاف"إىل الشوفان، إىل " اآلخر"هو جوع إىل : شامل للجميع

إىل التناغم االمتداد مع آون أعظم، وباختصار إىل احلياة،
 ".اجلوع دون حتديد"فهو ىف عمقه 

 من آل األطراف وبكل األنواع،-ىف احللم –آل مظاهر اجلوع 
رب عنه الراوى مبا تيسر حسبليست إال ترمجة جلوع أساسى يع

 .احلال واملقام

بدأ الراوى بإعالن جوعه ألمه وأخته بلهفه شغلته حىت عن
 .أن يتبادل معهما السالم

إىل وصلة مع) األم واألخت(مث انتقل من حميط األسرة احلميمة 
 آخرين خارج نطاقها، هذه الوصلة آادت متثل اجلوع إىل 
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ة فلريتِو منالتجاوز إىل ما بعد الناس، فإن مل يرتِو من األسر
 .آالم شيخ األزهر اجلميل

لكن الشيخ نفسه آان جائعا وعرب عن ذلك برقة بطريقة غري
مباشرة بأن نبه إىل عدم تقدمي القهوة، فينتهزها الراوى

 .ليطلب لنفسه ولو قطعة خبز وجنب

مث يتحرك جوع من نوع آخر، حني تنتقل احلاجة من داخل
التواصل، التعاطف معاألسرة ورمز الدين، إىل األمل ىف 

 ،"أنا عشقت"ىف احلب ) األخرى" (اآلخر"

حتضري بنت اجلريان إىل داخل احلجرة يبدو وآأنه وْعد 
 باالستجابة للجوع اجلديد،

لكن الفتاة بدورها جائعة، وآأن جوع آل منهما ال ميكن 
آل منهما جبوعه معًا ىف نفسأن يروى جوع اآلخر، إذا ما أحل 

 .اللحظة

بكل من فيه مل) األهل والزوار، الشيخ، والفتاة (البيت 
يرو جوعه، فلينطلق إىل خارجه، إىل الشارع إىل الناس، لكن

، ومازال اجلوع ملحا، فليحتفظ)من الناس(الطريق خال 
باألمل ىف أن يشبع من مصدر عام، من خمبٍز ما، ال يعرفه، وهو

 .ليس متأآدا من أنه سيجد فيه ما يشبعه

 .هاية املفتوحة آالعادةمث هى الن

....... 

قبل أن أغلق ملف اجلوع ىف هذا احللم خطرت بباىل صورة
حني حتولت األخت فيه إىل) 9(جريتا جاربو، الىت ظهرت ىف حلم 

جريتا جاربو، وحني طلب الراوى من أخته أن يستعيدا املعجزة
 ".تدرى آل شئ"رفضت، بسبب األم، الىت 

قط بداية احللم خاصة أنهل يسمح هذا الربط أن نلت
، نلتقط إشارة إىل أن هذا هو"بيتنا بالعباسية"املكان هو 

 .اجلوع األساسى قبل أن يتميز"

بدأ احللم هنا باألم واألخت أيضا، وىف حني أنه مل يفرق
بني املمنوع واملسموح، رمبا ألنه مل يكن قد تعلم) 9حلم (هناك 

 جنده هنا"Grammer of the family""حنو األسرة"بعد ما يسمى 
يبدأ مستثارًا من األم واألخت حاضرتني رد حتريك اجلوع، لكنه
ومن البداية يتوجه بعيدا عنهما، ويظل جوعًا متنوع
التجليات، دائم البحث طلبا لالرتواء ليس باجلنس حتديدا،
بقدر ما هو اجلوع األساسى من أول اجلوع احلسى إىل لقمٍة وجنب،

 .فة إىل عموم الناسمرورا باملعر
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