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   )4(نص احللم 

هبو مرتامى األرآان متعدد األبواب خال من آل شئ فوقف
ثالثتنا ىف رآن مكنون، صاحباى يرفالن ىف آامل حليتهما حىت
رباط العنق على حني اآتفيت أنا باجللباب املغرىب ودون شعور

جتمعنا، مسعت حرآة، نظرت فرأيتبأى حرج لشدة األلفة الىت 
رجال ال أدرى من أين جاء ىف مالبس رمسية توحى بأنه ممن يشرفون

 :على احلفالت تلففت ىف جلباىب وقلت لصاحىب

 !أخاف أن تقام حفلة
 فقاال بالتتابع

 ال أظن
 .ال أمهية لذلك

وجدت حرآة أخرى فنظرت فرأيت رجلني ماثلني لألول قد
ك وهربت إىل أقرب باب وفتحته وآأىنانضما إليه فزال آل ش

وجدت وراءه سدا من جدار البهو فكررت احملاولة مع) ولكىن؟(
األبواب مجيعا وخاب مسعاى آاملرة األوىل رجعت إىل صاحىب

 .واندسست بينهما آأمنا أسترت هبما

وطمأنىن بعض الشئ أن الرجال الثالثة مل يعريونا أى
 التفات

 مر سيل من املدعوين من آافةوتتابعت احلرآات وا
 .النواحى

وأخذوا ميألون املكان دون أن ينظر حنونا أحد مرآزين
أبصارهم ىف ناحية واحدة فلم منلك إال أن نفعل فعلهم وبدأ
.فجأة شخص جليل ىف هيئة الزعامة فتعالت قعقعات اهلتاف

وآلما تقدم الرجل خطوة اشتد اهلتاف ولكنهم حذروه ىف الوقت
 : السري حنو الباب الذى بدا أنه يقصده وقلت لصاحىبنفسه من

 .سيفتح الباب عن سد ال منفذ فيه

وتقدم الزعيم وسط هتاف متصاعد وحتذير مستمر حىت فتح
 .الباب ودخل خمتفيا عن األنظار
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 القراءة 

 صعُب هذا احللم
 ) أحسن(

 ال أريد أن أقرأه ناقدا 
 )من حقك(

 من يقرؤه إذن 
 ).قد دعه يصل إىل أصحابه بدون ن–أنت مالك (

 :لكن حمفوظ مل يكن ليوافق على ذلك
 . أن هتمل أعماله حتت زعم أهنا عصّية على النقد على 

 .ال حييى النص إال النقد، حىت لو مل يصب هدفه

بعد هذا احلوار الداخلى، عدت اقلب الصفحات اتصفح أغلب
 األحالم، وقررت أنه ليس لزاما علّى أن أنقدها مجيعها

 عاد احملاور حيتج

 ) .اذا التعميم ، وملاذا القرارات املسبقة أصال؟ومل(

 القراءة

وهم" بثالهتم"آيف انتهى   "3"للحلم   أشرت ىف قراءتى
 "وقد غلبهم واحلزن والصمت "ينظرون 

ليسو هم بداهة، أو قد(ثالثة، وثالثة، : هنا نقابل أيضا
 ! وحرآات ذات إيقاع ومجهور غفري،!) يكونون هم 

 ينتمون إىل الناس :الثالثة األول
 ينظمون احلفل الغامض صاحبه ومناسبته معا   :والثالثة اآلخرون

 :املسرح

 األبواب  هبو مرتامى األرآان متعدد 
 رآن مكنون: موقع الثالثة األول

 ملاذا؟ 
أليسوا من املدعويني؟ أليسوا من أهل الدار؟ هل هو رآن

 الفرجة أم االنتظار؟ 

ثالثة ىف آامل حليتهما حىت رباط اثنان من هؤالء ال:املالبس
واليتحرج( العنق، أما الراوى فهو يكتفى باجللباب املغرىب 

 ).لشده األلفة الىت جتمعه مع صاحبيه من لباسه 

 :احلرآة

 احلرآات تنبثق على املسرح، وآأهنا تتخلق فيه، 

 .حىت حرآة الزعيم نرى هنايتها لكننا ال نرى بدايتها 

احلرآة عادة تـُرى أآثر مما: (حرآة" مسعت ":احلرآة األوىل
املشرف على تنظيم احلفل ىف مالبسه(؟؟ "ويظهر رجل!) "تسمع

 ).الرمسية
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احلرآة مل تسمع ومل تَر هنا،: (حرآة" وجدت: "احلرآة الثانية
 .، رجالن انضما إىل الرجل األول مساعداه، رمبا")توجد"لكنها 

 . الراوى يهرب إىل أقرب باب: الثالثة احلرآة 

الراوى يرجع إىل صاحبيه بعد فشل حماولة: احلرآة الرابعة
 )ِمـْن ماذا؟(يسترت هبما / اهلرب ليندس فيهما، خيتىبء بينهما 

 يظهر الشخص اجلليل ىف هيئة الزعامة : احلرآة اخلامسة

يسري الزعيم حنو الباب الذى آان مغلقا،: احلرآة السادسة
 .ولكن الباب يثبت أنه ليس آذلك بالنسبة هلذا الزعيم

ميضى الزعيم دون أن يلتفت إىل اجلمهور حىت: رآة األخريةاحل 
لرد التحية، ميضى حنو الباب املغلق ليفتح له دون غريه وخيتفى

 . فيه، وراءه

ملاذا خياف الراوى أن تقام حفلة؟ هل هو: التساؤل األول
 ىف حفل يبدو أن الدخول فيه باملالبس خيجل من اختالف ملبسه
هو وصاحبيه قبل أن يكون مث حفل أصال؟ مثالرمسية ؟ لكنه وجد 

ما داللة مالبسه املغربية الفضفاضة؟ هل هى اهلـٌِوّيْة اخلاصة
 التخلف أم البدائية أم ماذا؟  يتمسك هبا وال خيجل منها، أم

وهل اختالف امللبس هذا آاف أن يربر هرب الراوى فور
فعال ىفيقام هو سيقام  تيقنه من أن احلفل الذى آان خيشى أن 

 البهو املرتامى األرآان؟

 هرب  هرب اخلائف ال الرافض وال الساخط، مث بدا ىل أنه
   .مذعور بال مربر

مث يتبني لنا أن احلفل لزعيم ال يباىل بأتباعه املدعويني
الذين يبدو أهنم آانوا ىف  وهم -الذين توافدوا تباعا

 هل،"تظرالزعيم املن"انتظاره منقذا أو قائدا ، املهم أنه 
خاصة مع) عامة الشعب(هو املهدى املنتظر أم املسيخ الدجال؟ 

القادم يهتفون ألملهم الذى حتقق جوعهم إىل الساحر املنقذ 
 دون أن تتاح هلم فرصة أن خيتربوه ؟

منفصل عنهم ، ال) أو من هو ىف هيئة الزعامة(لكن الزعيم 
 إىل هدفه اهول،–مما ال نعرف  مبا ىف رأسه –يشعر هبم أصال فيمضى 

 . فتقتح له األبواب املوصدة، الىت تفصله أيضا عن الناس

 مل يصلىن على حتذير اجلماهري له أال ميضى إىل طريق مسدود
 حرص عليه أن يصاب باإلحباط مثل الراوى، ولكنه بدا ىل أنه

حىت يتيقنوا من: استبقائه بينهم ، رمبا نوعا من حماولة 
،أو يتحققوا من دوره ، هل هو املنقذاظهوره واقعا ماثال

  أم املسيخ الدجال؟ املنتظرا

مل نالحظ ىف احللم استجابة الزعيم للهتاف، وال جتاوبه مع
األبصار الشاخصة، وال احرتامه لتحذيراجلماهري حىت لو آان ذلك

 الزعيم ميضى ىف رغبة منهم ىف استبقائه ملا سبق ذآره، 
 طريقه دون الناس، 
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 .م حىت احلفلليختفى عن األنظار قبل أن يقا

  هذا االختفاء  حضرْتىن صورتان وأنا أتأمل

)آما ىف الفنادق املؤمنة(صورة باب اهلرب إىل سلم احلريق 
من الباب اخللفى، وهى تستعمل ليس فقد عند احلريق، وإمنا

 عند اإلنذار به أو توقعه، 

أما الصورة األخرى فقد حضرتىن باملصادفة البحتة، وهى
وهو يصعد إىل القطار الذى رمسه"  هسه هرمان"صورة هرب  

على حائط سجنه، تارآا احلراس وراءه وهو خيتفى ىف القطار مع
واقفني تغمرهم حرية"الصورة ىف النفق املظلم، ليرتك احلراس 

 "!آبرية

حيمل " ىف هيئة الزعامة"خيل إىل أن اختفاء الرجل 
حيدث فعال، فهو هرب من حريق حمتمل، حىت دون أن  املعنيني معا،

وهو ىف نفس الوقت هرب إىل حلم ىف ذهنه بديال عن واقع مل خيربه
مبا هو، وهذا غري هرب هسه من واقع اعتربه أقل واقعية من

 . واقعه اإلبداعى الذى خيلـّقه بنفسه

..... 

 مث إننا مل نعرف حىت انتهاء احللم شيئا آافيا عن تفاعل
ىف هيئة" الذى هو إزاء سلوك هذا ) املدعويني(اجلماهري 
مل يظهر إال ليختفى، حىت دون أن ينتبه ، والذى "الزعامة

 .. لقعقعات هتافهم

 هل سنظل وقوفا ننتظر الزعيم التاىل؟

ىف" زعيما حقيقيا، وليس فقط  ومن يضمن أنه سوف يكون 
 ؟"هيئة الزعامة

وترك لنا حمفوظ احللم اإلبداع مفتوحا، لنقرر حنن ماذا
 نفعل؟

ع الراوى لباسه املغرىب الفضفاض، لريتدى املالبسهل سيخل
الرمسية، وخيتنق برباط العنق؟ فال خيشى إقامة أى حفل، أيا
آانت طبيعته أو دوافعه، أو صاحبه، ما دام ارتدى ما

  يرتديه اآلخرون املتلزمون باملالبس الرمسية؟ 

هل سيجمع منظمو احلفل مناضدهم وآراسيهم وزينتهم بعد
 احلفل قبل أن يقام؟أن انتهى 

هل ستفتح األبواب املغلقة ىف وجوه عامة الناس ، أم ستظل
 مغلقة دوهنم وال يسمح لعبورها، أو اهلرب منها، إال للزعماء

 ؟"ىف هيئة الزعامة "الذين قد يثبت أهنم ليسوا إال 
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