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אמא−97

 ) 13(احللم 

وآن قد. جوه ميوج بشىت األصوات واللغات. هذا هو املطار
اقرتبت منهن وقدمت. فرغن من مجيع االجراءات ووقفن ينتظرن

 :  وقلت،ردة ىف قرطاس فضىإىل آل منهن و

  مع السالمة والدعاء بالتوفيق-

 فشكرنىن بامسات وقالت إحداهن

 . إا بعثة شاقة وجناحنا حيتاج إىل أعوام وأعوام-

فأدرآت ما تعىن، وغمر األمل قلىب وتبادلنا نظرات وداع
 صامتة والحت ألعيننا مسرات الزمان االول

 . حىت غيبها األفقتابعها بعيىنأوحترآت الطائرة وجعلت 

وحال عودتى اىل هبو املطار مل أعد أذآر إال رغبىت ىف
.االهتداء إىل مكتب الربيد، وآأنىن ماجئت إال هلذا الغرض وحده
ومسعت صوتا يهمس أنت تريد مكتب الربيد؟ فنظرت حنوه ذاهال
فرأيت فتاة مل أرها من قبل فسألتها عن هويتها فقالت

 :جبرأة

 لعلك مازلت تذآر ريا وسكينة؟.  أنا بنت ريا-

 فقلت وذهوىل يشتد
 ا ذآرى مرعبةإ

 :فرفعت منكبيها وسارت وهى تقول

 . إن آنت تريد مكتب الربيد فاتبعىن-
 .فتبعتها بعد تردد غاية ىف العنف

 القراءة
 .َوداع وديع، ووعد مؤمل، وانتظار جديد، ومتابعة غامضة

خاليا، وتبع، آان الراوى ينتظر تراما "4"ىف حلم  
فتاة ليل ال َتِعُد بْكسر وحدته، وإن آانت تلّوح بوقت زائط،

 .أو تسكني مريح
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املسرح هنا مطار، وهو يشري إىل اإلقالع بقدر ما يشري إىل
اهلبوط، لكن مجيع الراحالت ينتظرن، وهو أيضا ينتظر، هن

 آما اآتشف الحقا أن هذا هو-ينتظرن اإلقالع، وهو ينتظر 
رسالٌة ما من مكتب "ينتظر: -السبب احلقيقى لقدومه 

 ،"الربيد

السماح ظاهر ىف طقوس الوداع بالزهور لكل واحدة دون
آان َثمَّ-استثناء، وذلك رغم آالم الفراق، وذآرى املسرات

هاجس يطمئن أن هذا الوداع ليس هجرا بقدر ما هو وعدَُ
 .بلقاء ما، بشكل مَا، ىف وقت ما، حىت لو طال الزمن لسنوات

 متاما آذلك، فاألمل جاهز، وذآرى مسراتلكن األمر مل يكن
الزمان األول تلوح فتزيده حدة، وتفتح نوافذ األشواق

 ".لآلتى"

 . بالتوفيق- متأملا–وسط آل ذلك هو يدعو هلن 

 التوفيق إىل ماذا؟

 ىف مهمة، قد تكلل بالنجاح،

الوصل عن بعٍد حمتمل، مث وعٌُد غري معلن بلقاء قادم، آل
الذهاب والعودة، أساس" برنامج"يد إىل هذا يعود بنا من جد

 : العالقات البشرية، حرآية النمو والتواصل

مع السماح بالرحيل يبزغ أمل احلاجة إىل الوصل، مبن سافر،
آل(وباهول، وباآلتى، مهما طال الزمن، فيتجلى االنتظار 

 ). يطلب أيام وصله-أو انفصل عنه أصله-من انفصل عن أصله 

و املطار بعد رحيل الطائرة تأآد له أنحني عاد إىل هب
حضوره املطار مل يكن للوداع أو التوديع، ولكن آان لرغبته

، حالٌة متجددة من)االهتداء إىل صندوق الربيد(ىف الوصل، 
 ".االنتظار"اليقظة والتوقع، تسمى 

االنتظار يفتح ذراعيه هول أآثر غموضًا، لكنه يبدو أنه
 . األهم

 ظهرت آأا الرسول الذى يربط بني الرحيلالفتاة الىت
وبني االنتظار تعلن بصوهتا اهلامس أا مهزة الوصل، وأا تعرف

 .حاجته، آما تعرف السبيل إليها 

هى ليست نقيض الراحالت متاما، هى ليست ريَّا لكنها
 .ابنتها

 ، )7حلم  (3وهى ليست فتاة اهلوى على حمطة الرتام 

مكتب: إىل مكان الوعد الغامضومع ذلك فهى الدليل 
 .الربيد

التنقل من هذا الوعد األول الذى أعلنه السماح بالرحيل
برغم أمل الفراق، إىل التهديد اخلفى بذآرى مفاجآت القتل

 .للسرقة هو من طبيعة حرآية النمو برغم ظاهر التناقض
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حنن ال نستبدل أمانا بأمان وإال آان منوا ماسخاًَ فاترًا،
ظار غامض، يتفجر منه احتمالحنن نستبدل أمانا واعدًا بانت

جمرد احتمال، ألن ابنة ريا قد تكون امتدادا. خطر خميف
لريا، ملا متثله ريا، وقد ال تكون، لكن الرعب امتلكه رد

 ذآر األسم،

الحظ آيف(مث إنه رضى أن يتبعها بعد تردد غاية ىف العنف 
يكون الرتدد عنيفا مع أن الرتدد يصحبه عادة، أوينتج غالبا

 )من، خوِر وعجز عن اختاذ قراٍر ما

ال حيول تردده دون اتباعها بعد أن أآدت واثقة من أا
 .تعرف مكتب الربيد

ما العالقة بني ابنة ريا وبني تلك الراحلة الىت قالت له
 إا بعثة شاقة؟

، وىف نفس الوقت)بعثة شاقة(إن البصرية بوعورة الرحلة 
 .ربران العزوف عن املغامرةإعالن حتم االنتظار احلذر، ال ي

الىت هى ليست ريا، بل:  مرة أخرى-قد تكون هذه املرشدة 
 هى معرب الوصل بني احلاضر واآلتى بعد الرحيل–ابنتها 

 .املؤمل، مهما طال الزمن: الطيب

هل يقول لنا احللم شيئا عن طبيعة نقالت النمو، وضرورة
ريا إىلاستيعاب الواقع، مع اليقني بتحرك الزمن من 

ابنتها، وحتمل االنفصال الواعد املؤمل، جنبا إىل جنب مع
 الرتدد البالغ ىف العنف، وتوقع اهول حتت مظلة الرعب؟

يظل املسرح آله ىف املطار حىت النهاية، وآأنه يذآرنا
بني السماء واألرض، بني الوعد" احلافة"أننا نعيش دائما على 

 . واتباعهواالنتظار، بني اخلوف من اهول

والراوى يتبع الفتاة إىل الشقة، وانتهى) 2(بدأ حلم 
 .وهو جيره حنوها قبل أن تذوب ىف الزحام وسط البشر

فقد انتهى والراوى يسري ىف أثر فتاة حمطة) 7(أما حلم 
 ،)دون تردد(الرتام 

 لكنه هنا هو يتبع الفتاة بعد تردد ىف غاية العنف، 

ا قد يفسر تكرار ظهور هذههل ستسعفنا األحالم بعد ذلك مب
 .الفتاة وتلك املتابعة؟

 .أتوقع ذلك، لكنىن ال أعد بالبحث مسبقا خشية أن أتوقف

ولتكن لنا عودة وعودة ىف الدراسة الطولية لألحالم معا
 مع أنىن مل أنتِه من دراسة(

 ) 14(احللم  
 اةواملناج   ندية   الليلة .  للنيل   األخضر   الشاطئ على    تريضت

 هامت .  األضواء   منها   تشع   مستمرة   النهر   ومياه   القمر   بني 
    ووجدت .  واحلب   باليامسني   املفعمة   العباسية   أرآان   حول روحى  

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   681



 06I12I2007א – אא

 مل   ملاذا .  وآخر   حني   بني   يراودها الذى    السؤال   تردد نفسى 
 ألتأآد   األقل على    رحلْت؟   منذ   واحدة   مرة   ولو   املنام ىف  تزرىن  
 وهل .  املراهقة   أوهام   من   ومها   وليست   حقيقة   آانت   أا   من 
 لألصل؟   احلقيقية   الصورة هى  خياىل  ىف    طبعت الىت    الصورة 

. املظلم   الشارع   ناحية   من إّىل  يرتامى  موسيقى    بصوت   وإذا
 طريقها ىف    صادفها   مصباح   أول   ضوء   مع   جتلت   مث   أشباحا   صارت 
الىت   النحاسية املوسيقى  على، هى    غريبة   تكن   مل   أا أدهشىن  
 بعض   تتقدم   ورأيتها صباى  ىف    إليها   استمعت   ما   آثريا 
 املصادفة   أما ،  حفظا   أحفظه   أآاد   اللحن   وهذا ،  اجلنازات 
 وراء   تسري   الراحلة حبيبىت    أن فهى    املتوقعة   غري   السعيدة 
 ومالحمها   السنية   ومشيتها   البهية   بطلعتها هى  هى  .  الفرقة 
 تسري   اجلنائزية   الفرقة   وترآت بزيارتى    تكرمْت   أخريا ،  األنيقة 
 واقفا   وقمت ،  هدرا   يضع   مل   العمر   أن ىل    لتؤآد قبالىت    ووقفت 
 هذه   إن   لنفسى   وقلت . روحى   قوة   بكل   إليها   وتطلعت   منبهرا 
  .  القلب   حبيبة   ألملس  -  تتكرر   ال   فرصة 

 يتكسر   شئ   طقطقة   مسعت ولكىن  بذراعى    وأحطتها   خطوة   وتقدمت
 الرأس هوى    ما   وسرعان .  فراغ على    ينسدل   الفستان   أن   وأيقنت 
 ورد   مثل   األمواج   ومحلته   النهر إىل    وتدحرج   األرض إىل    البديع 
   . أبدية   حسرة ىف  إياى    تارآة   النيل 

 القراءة

 قفزة أخرى فوق احلاجز يني واقع اليقظة، وواقع احللم، 

وىف نفس الوقت هى قفزة فوق احلدود بني احلياة واملوت، مث
بني اخليال واحلقيقة، وأيضا بني: ة تداخالت موازيةإن مث

 ..!!االمتالء باحلب والضياع ىف الفراغ

ملاذا مل تزرىن ىف" من احللم احلقيقةحمفوظ هنا يستدل على 
 .؟حقيقةألتاآد أا آانت ..... املنام

ذلك أنه جيعل احللم هنا هو املقياس الذى يقيس به 
 ).ن آان هناك أصلإ!! (مطابقة صورهتا على األصل

وصول صوت املوسيقى قبل التيقن من طبيعتها استجلب
، مث)رمبا أنغام املراهقة بالذات(املاضى مفتوحًا لألنغام 

تتعني األنغام ىف أشباح، ال تتحدد معاملها إال ىف نور مصباح
بالصدفة، يتعرى املوقف أآثر حني تتحدد املوسيقى ىف هذا

انت جنازاتنا العادية يصاحبهااللحن اجلنائزى، لكن مىت آ
املوسيقى ويتقدمها العازفون؟ ومىت آانت تعزف حلنًا ُيحفظ؟

 .فنتذآره

ال ذآريات: مل تستجلب املوسيقى اجلنائزية أية ذآريات حزينة
املوت وال ذآريات الفراق، لعلنا الحظنا ىف الفقرة األوىل آيف أن

له)  أو املتخيلةاحلقيقية(السؤال آان حول عدم زيارة احملبوبة 
هو مل يقل إن آان هذا الرحيل هو إىل بلد آخر أو. منذ رحلت

أقول مل تستجلب هذه املوسيقى احلزن أو األسى أو. إىل عامل آخر
 ".باملفاجأة السعيدة"احلنني، بل جاءت 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )رتونيإلكإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   682



 06I12I2007א – אא

هذه املفاجاءة قد تقتصر على أن احلبيبة عادت بعد طول
سريغياب، وقد متتد إىل أا ليست هى الىت بداخل النعش، فهى ت

 .وراء الفرقة بني املشيعني، هى مل َتُمْت إذن

هذه املفاجأة مل تتجلَّ حلمًا، حضر املنظر وهو ينتظر يقظًا
مشتاقا إىل حمبوبته، يتمىن أن تزوره حىت ولو ىف احللم، حل

 .املنظر احملكى ىف بؤرة واقٍع حلمّى أآثر إغرابا من احللم

ى وامليت ووقفتاحلبيبة ترآت املشيعني واجلنازة واملوسيق
أا موجوده مل متت، أا مل تنَسْه،: قبالته ترد على تساؤالته
 .وأا هاهى قد عادت إليه

قوة روحه جعلتها أوقع من الواقع، ومع ذلك فاللمس هو
حنن نعرف آيف يقرص الواحد منا نفسه ليتأآد(احلد الفاصل 
 ).علم ال حلم: ان ما هو فيه

 ؟تتكررا فرصة لن ملاذا افرتض من البداية أ

 إن آانت قد عادت، حىت لو آان حلما، فلماذا ال يتكرر 

وإن آانت ليست هى الىت داخل النعش وإمنا هى تسري بني
 .املشيعني، فلماذا ال يتكرر اللقاء؟

 .مث إن قوة روحه هى الىت ربطته هبا، فكيف ال تتكرر الفرصة؟

 .جودة أصاللعله عرف أا فرصة لن تتكرر ألا مل تكن مو

الرأس: حىت اهليكل العظمى الذى طقطق مل يكن إال فراغا
البديع الذى هوى آان راسًأ وليس مججمة، وقد تعرف عليها من

 ).ومالحمها األنيقة.. هى هى بطلعتها البهية(خالله 

أما ما حتت الراس، ما ينسدل عليه الفستان، فلم يكن إال
 . يكون هيكال عظميا هشًاالفراغ حىت لو طقطق داخله ما ميكن أن

 . هو الذى هوى إىل النهر– وليس اجلمجمة –هذا الرأس البديع 

 .هل هو نفس ر البداية؟

البداية آانت مياه النهر تشع منها االضواء وهو يرتيض
 .على شاطئه االخضر

أما ر النهاية فقد توارى خلف ستائر ورد النيل،
 .لتغوص فيه رأس احلبيبة بال رجعة

سرة األبدية هنا هلا أوجه متعددة، تثري تساؤالتاحل
 :مقابلة

 .هل هى حسرة أا مل توجد أبدا إال ىف خياله؟
 .ام حسرة أا عادت لتثبت أا آانت حقيقة، مث ختتفى؟

 .أم حسرة للتيقن من جوعه الذى ال يرويه خيال وال حقيقة؟

 .أم آل ذلك معا؟
 .لعله آل ذلك معا
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