
 06I03I2008א – אא
 

I03<I2008>06א

אא −188 )40מ(،)39מ( * מ

 39  حلم

 الكاتبة   األلة على    مكتوب   بيان ومعى    الوزير   حجرة   لتدخ
 وواضح أن الوزير   بينهم امسى  .  للرتقية   املرشحني   املوظفني   بأمساء 
  . بالرعاية خيصىن  

 إدارة إىل    به   وذهبت   أعاله ىف    البيان   الوزير   وقع
 شابة   فتاة   وآانت   املختص   املوظف إىل    اجتهت .  لتنفيذه   املستخدمني 
ىف   إمضاءه   وضع   الوزير   أن   والحظت   البيان ىف    نظرت .  ومجيلة 
 تستطيع   لن   فإا   وإال .  أسفله ىف    يضعه   أن   جيب آان   وأنه   أعاله 
 اغتظت ،  أعاله ىف    املسجلني   املوظفني على     الرتقية   أمر   تنفيذ 
 فحملت   موقفها على    أصرت   ولكنها   الروتني   من نالقى    ما   وشكوت 
 وهو   الصحيح   املوضع ىف    امسه   فوقع   الوزير إىل    جديد   من   البيان 
على   جتلس   وآانت .  البيان   وسلمتها   الفتاة إىل    ورجعت .  يضحك 
 تصرف   عن   فدافعت   باملرح   معروفة   قةصدي   موظفة   مكتبها   ميني 
وترى   العزاب   املوظفني على    بالرتقية   تضن   إا   قائلة   زميلتها 
 من   تضايقت   بأا   املوظفة   وتظاهرت .  هبا أوىل    املتزوجني   أن 
لتىنسأ   ذلك   بعد   املرحة   املوظفة وملاقابلتىن    لسر ا  هذا   إذاعة 
 فاقرتحت أعجبتىن    بأا   فصارحتها   املستخدمني   موظفة ىف  رأىي    عن 
 مهلة   فطلبت .  احلالل ىف    رأسني   جلمع   آمقدمة بإعجاىب    تبلغها   أن 
 التفكري ىف    يضيع عمرى    وأن   شابا   أعد   مل إنىن    فقالت   للتفكري 
  . أرفض   فلم   ستسلمتوا   إبالغها على    وأصرت 

*** 
 القراءة

ملقارنة -بال مربر –مل يصلىن من هذا احللم إال دافعا 
من) 15حلم(املفارقة بني الرفض الذى لقيه الراوى ىف 

األوىل الىت اعتذرت بسبب أنه. زمليتيه الواحدة تلو األخرى
دون إبداء: والثانية" ال منلك ما يهيئ لنا حياة سعيدة"

تواضع وظيفتها، وأيضا ما شاب مسعتها، وآيف أسباب برغم
ُطعَن املتقدم من خالل الرفض تلو الرفض، قفزت إّىل هذه الصورة

، مث تراجعُت"اآلخر"لتقابل بني التحايل هنا لتزويج هذا 
ورّجحت أنه العالقة بني هذا وذاك، أو رمبا تتاح الفرصة لذلك

 .ىف الدراسة اجلامعة
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اشرة ىف نفسمث إن األحداث قد بدت ىل هنا أسطح وأآثر مب
 ".تشكيلى"أو " أحداثى"الوقت، حىت تكاد ختلو من أى جديد 

إمضاء الوزير أعلى الصفحة مث تراجعه وصلتىن آعبثية مل
أستسغها، ومل أجد ما يربرها، استبعدُت اشرتاآه اخلفى
التمهيدى ىف حماولة مجع الرأسني ىف احلالل، فهو وزير وليس وآيل

 !!.إدارة، أو رئيسة مكتب

لك مل أجد أن موظفة املستخدمني الشابة آانت متعنتهآذ
أصال حىت نبحث عن سبب هلذا التعنت، فنجده ىف حماولة إغاظة أو

!!أحدهم" يتقدم"تعطيل ترقية العزاب، أو جر شكلهم رمبا 
التوقيع فعال آان ىف غري حمله، ولو أجازته موظفة املستخدمني

 .ببساطة، ألوخذت

–ور حني يكرر آلمتني مرتادفتني ينتهى احللم بنفس الفت
، فعدم الرفض هو"واستسلمت فلم أرفض"بال مربر   -تقريبا 

 .خلفية لالستسالم على أية حال

 أال حيق ىل أن أرفض هذا احللم انتظارًا للدراسة اجلامعة؟

قلت من البداية أن من حق الناقد أن يرفض ما ال يصل
ده ويرتآه لغريه،إليه، أو يتحفظ عليه، أو أن ميتنع عن نق

وقبل ذلك من حق املبدع أن هتبط منه أحيانا حرآية اإلبداع
 .بني احلني واحلني، وهو قد ال ينتبه إىل ذلك

 لكن أظل أؤجل احلكم النهائى حىت الدراسة اجلامعة 
 .لعل وعسى

*** 
 40  حلم

 والكوفية   باملعطف   متدثرا بيىت  إىل    عائد   املساء وأنا   قبيل
 ما مىن    وطلبا   والتعاسة   اجلمال ىف    غاية   وصبية صىب  سبيلى    رتضاع 
 ورقة   فأخرجت   أجد   فلم   فكة   عن جيىب  ىف    وحبثت   اهللا   لوجه   به   أجود 
 أقرب اىل    يذهب   أن الصىب    من   وطلبت   اخلمسة   اجلنيهات   ذات   من 
الصىب   غاب   وما . بالباقى وجييئىن    شيكوالتة   قطعة ىل  ويشرتى    آشك 
 بغضب   يعاملها   أخاها   بأن ىل    واعرتفت   الصبية   بكت حىت  عيىن    عن 
 احنرافات   يوم   آل   تزداد فهى    األخطاء   الرتكاب   ويدفعها   شديد 
 عرفت   مث .  وحتريت   تأثرت . تعاىن   مما   ينقذها   أن   اهللا   وتدعو   وشرا 
 ثقة   من   أوليته   ملا محاقىت  مدى    وأدرآت   يعود   لن الصىب    أن 
أهلى بالطيبة والغفلة ولكىن مل أترك له يتهمىن    آيف   وتذآرت 

 وحتسنت . أخته وأخذهتا إىل بيىت لتبدأ حياة جديدة مع أهلى
  . هلا شغالة  ال   األسرة   من   وآأا   وبدت   أحواهلا 

 أمسك   أخته رأى    وملا   األخ الصىب    ومعه شرطى  ىل    جاء   يوم   وذات
 اغتصاب   هتمة إىل    وجهت   وهناك   القسم ىف    مطلوب أىن    وعلمت .  هبا 
إىل   يوجه   ما   أمام   وذهلت   بالقوة بيىت  ىف    هبا   واالحتفاظ   البنت 
 مل   ما   الكبائر   من إىل    ووجهت   فبكت   تتكلم   أن   البنت   من   وطلبت 
ىف   تسود   والدنيا   آلمة   آل   يسجل   احملضر   وآان .  بال على  ىل    خيطر 
  . املوقف   خطورة عىن    تغب   فلم   الراسخ إمياىن    من   الرغم وعلى  عيىن  
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*** 

 القراءة

أو) املبدع/احلامل(اهتم الراوى  –حىت اآلن  –آم مرة 
"16"حلم : استهُدف لألذى أو لالنتقام وهو برئ؟ خذ عندك مثال

ومل تكن مثة جرمية تستحق االنتقام، أو" جاء وقت االنتقام"
وهو يذعن لتسليم نقود مل يسرقها، توقيا مل هو" 28"حلم 

وهو يسجن حلسم خالف مل يشرتك فيه أصال بعد" 37"أسوأ، أو حلم 
ان، آل هذا إمنا َيِعُد مبادة طيبة قد تثرىأن حقق معجزة الطري

 .القراءة اجلامعة الحقا

تنّكر الصبية هنا هلذه الرعاية األبوية هو األآثر إيالما
 .من اهتامات أخيها

ىف غاية اجلمال"الصبية ىف أول احللم ُوِصفت بأهنا 
هل اجلمع بني اجلمال!!) آذلك ُوصف أخوها". (والتعاسة

قريب أو بعيد موقفها ىف النهاية؟ هل هىوالتعاسة يفسر من 
تعيسة ألن مجاهلا األّخاذ مل يشفع هلا عند القدر أن تعيش حياة
آرمية مستورة ىف بيت أسرة تضمها وترعاها؟ هل هذا هو سبب
تراآم احلقد باالنتقام الذى ظهر مؤخرا، حني وجدت نفسها ىف

ها أهناأسرة ليست أسرهتا، مهما تصور راعيها وحاضنها ومنقذ
 ".آأا من األسرة ال شغالة هلا"..

إن تصوره هذا ال يلزمها بقبوله، وال بالتعهد برد مجيله،
وهو أيضا ال يلزم مشاعرها الداخلية أن يعاد تشكيلها

مث إنه رمبا وصلتها هذه!! إجيابيا ىف اجتاه األخالق احلميدة
ت هلاالفرصة الكرمية بشكل ال خيطر على بال راعيها، فقد أتاح

مقارنة صعبة بني ظروفها الىت اضطرهتا هلذا التسول، وبني بنات
االسرة الىت ختدمها، والالتى رمبا آنَّ أقل منها مجاال، وآلما

فبقدر شعورى!. (زْدن عطفا عليها تكاثر احلقد أآثر فأآثر
 ) حبنانك سوف يكون هجومى ألشوه آل الصدق وآل احلب

نتقام من صاحب الفضل هو ردىف مثل هذه األحوال يكون اال
الفْعل الغريب، باإلضافة إىل احتمال آخر هو أنه رمبا حيمل

 . لومًا خفيا له أْن عّرضها ملثل هذه املقارنة املؤملة

 عموما، هذا تأويل ال ينقذ احللم إال قليال، 

لكن اجلمع بني اجلمال والتعاسة ىف هذه اللمحة وصلىن بشكل
 .جيد

 .آثر ىف الدراسة اجلامعةورمبا يتضح األمر أ

للناقد 64جلد باملقلوب ديوان سر اللعبة ص  - 
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