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 )32(، احللم )31(احللم 
 31  حلم

 من   خال   وأنا   رتيبة   خطوات   احلقول   وسط ىب    يسري   محارا أمتطى 
 فتوقف   آلب   نباح   إلينا وترامى    اخلريف   مشس   أشعة   حتت   املشاعر 
 فأحدد     النباح   ويعود   السري إىل    فعاد بكعىب    فنخسته   احلمار 
 بالعديد   حماطة   امرأة   وظهرت .  أقصده الذى    الرجل ألرى  بصرى  
فسلمُت،   هلا ،  فأذعنت   النباح   عن   لتكف   فيها  ْ  فهتفت   الكالب   من 
. متبادلني   خطابني على    بناء   الشيخ   ملقابلة   قادم إىن    وقلت 
 تقدم   أن   تستطيع   وأهنا   األخري   األمر   صاحبة   إهنا   املرأة   قالت 
 عليه   حرضت   إن   تشاء   من تفىن    أن   تستطيع   ماآ   املطلوبة   اخلدمات 
  . الكالب 

إىل   وأشارت .  عمال   أريد وإىن    للحرب   ال   للسالم   جئت إنىن    فقلت
 وتبعتها   وسارت   خشوع ىف    أمامها   ووقفت   احلمار   ظهر   عن   فنزلت 
 فتوقف   صغري مبىن    أمام   ووقفت   الكالب   بنا   حتيط   احلمار خلفى    ومن 
ىف   أنتظر   أن ىل    وقالت   فدخلت   بالدخول وأمرتىن    آله   الرآب 
حىت   فسألتها   ترحم   ال الىت    الكالب إىل    اخلروج   من وحذرتىن    الداخل 
 مل   ولكنها   خريا وعدىن    الشيخ   وأن .  العمل   عن   وماذا . ألىب مىت  
.املبىن   حول   الكالب   تارآة   وذهبت   احلمار   وامتطت بكالمى    حتفل 
 ال   ولكنهم   أشداء   رجال   مع باحتياجاتى  إىل    ترسل   وآانت 
 معرآة ىف    الكالب   مع   الدخول ىف    أحيانا   وأفكر   بكلمة   ينبسون 
  . فانتظر   ملاأل   يتغلب   ولكن .  موت   أو   حياة 

*** 

 القراءة

ونادرا ما يظهر(، أحالم النقاهةألول مرة يظهر احلمار ىف 
 ).ىف أعماله عامة

 جنيب حمفوظ قاهرى حىت النخاع، 

مل أشاهد مسلسل حكاية بال بداية وال اية، ولكنهم حكوا
ىل أنه انقلبت بعض أحداثه لتدور ىف الريف املصرى، حني أخربوا

 .ك ضحك ضحكته اجلليلة، ومل يعقباألستاذ عن ذل
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احلمار الذى ظهر هنا مل أستطع أن أتبني داللته، تذآرت
للتو أن احلمري والكارو ىف القاهرة آانت وسائل مواصالت ونقل
حيث نشأ حمفوظ وعاش ردحًا من عمره، ظهور احلمار هنا سواء

 بعد االنتهاء من قراءة–آان قاهريا أو منوفياًّ، وصلىن منه 
ت رفضُت أن أثبتها إال باإلشارة من دالال-احللم عدة مرات

بعيد، من بينها الصرب، والبطء، والتحمل، واحتمال املهانة
بغري وجه حق، واحلكمة حني يستنطقه توفيق احلكيم وغريه، مث

ومل أجدىن متحمسا ألى منها، وال رافضًااهتامه ظلمًا بالغباء، 
 .ألى منها

قرب أناخلطوات رتيبة هادئة لكن املشاعر غائبة، األ
املشاعر غابت لغموض املوقف، وخطر التوجه، وطول الصرب،

 .وألعاب التأجيل والتسويف

رايس، أحسب مائري أو آونداليزا هل املرأة هى جولدا 
أا األوىل، وبرغم أنه هو الذى ذهب حبماره إليها، صابرا
وهو خيلى نفسه من مشاعر قد تعوق رحلته، برغم ذلك مل تعطه

، وأفهمته أنلالتصاالت السابقةان، بل تنكرت املرأة األم
 .األمر آله بيدها هى، مدعومة بكالهبا املفرتسة

، حىت ولوالسالم ال احلربأعلن نيته بوضوح وهو يكتم أمله، 
أدى األمر إىل أن يكون تابعا، عامال عندها، أو عند من

، وتبعيته، مل جيد العمل املوعود ال"خشوعه"تشاء، لكنه برغم 
دها، وال بأمرها، وأصبح انتظاره بالداخل هو السجنعن

ألا) أو الرتاجع(ذاته، وانتزعت منه حىت وسيلة الرجوع 
 "امتطت احلمار وذهبت"

مل حتفل املرأة بوعد الشيخ، سواء آان آسينجر أو بوش، أو
آل من يعد آذبا مبا ال ميلك، أما الكالب اجلاهزة للحرب

وهى تنتظر إشارة.  طول الوقتواإلفناء فهى ترتبص باخلارج
منها مع أنه جاء للسالم مطيعا يطلب العمل بعد أن صّدق

 . وعود الشيخ

 .فهو سجٌني داخل قراره، طريق الالعودة

ها هو الفتات يلقى إليه بواسطة رجال أشداء ال ينبسون
بكلمة، وهل عاد ّثم جمال للكالم؟ والكالب تتحلق حول حمبسه

 .الفرتاسجاهزة لالنقضاض وا

 ىف- أحيانا –أعزٌل، معاق، غري مسموح له إال بالتفكري 
 ! معرآة حياة أو موت، مع الكالب

 يتغلب األمل، 

 أى أمل وهو ىف هذا املوقف؟

 فينتظر،

 ماذا ينتظر؟

 إىل مىت؟ 
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برغم موقف حمفوظ الواقعى املتأمل املعلن وهو يقبل السالم
واقعا مّرا لنبدأ من حيث حنن، إال أن هذا احللم جيعلنا

 :لنتساء

هل آان داخل داخله يرى عمق املوقف احلقيقى األآثر 
إيالما هبذا الوضوح، فيُكمن حىت يظهر هكذا ىف هذا احللم

 االبداع، بعد طول هذه السنني؟

 !جائز

 !!!ال: وجائٌز

*** 

 32  حلم

 إن ىل    وقال   اليمن ىف    للعمل   ذاهب   إنه   القدمي   الزميل حدثىن 
 القبول على  وحثىن    اليمن ىف    للعمل دعوتى    حول   دوري   آالما   مثة 
وىف .  له   محاس أى  أبدى    أن   دون   املوضوع ىف    بالتفكري   فوعدت 
 غري على    األمر ىف    فكرت آلبىت    مع   وحيدا   فيه   أعيش الذى    البيت 
 أخذ   منذ   تولد الذى   آلبىت   من نفورى    ذلك على  وشجعىن  .  املتوقع 
 خالصة   آلبة وهى    آانت .  إنسان   وجه   صورة   ويتخذ   يتغري   وجهها 
 وال   آلبة   تعد   فلم   املذهل   التغيري   بعد   أما   ومسلية   جذابة 
ىف مكتىب    حجرة ىف  نفسى    أجد   ما   وسرعان ،  إنسانا   تكون   أن   بلغت 
، شديدة   احلرارة   وآانت يدى،    بني   واقف   اخلاص وسكرتريى    اليمن 
 دافئ   إنه ىل    فقال   البلد   هذا ىف    اجلو   حال   عن   السكرتري   فسألت 
 جدا   مرتفع املبىن    ولكن   السنة   فصول   بقية   احلرارة   وشديد   شتاء 
 أن    إالباجلو   ضقت   آلما على    ما   وأنه   اجلو   حتسن   ارتفع   وآلما 
 بعد   سررت . أعلى   طابق إىل    للنقل   للمدير   التماسا   أآتب 
 عظيم املبىن    فرأيت أعلى  إىل    ونظرت   النافذة إىل    وقمت   اآتئاب 
  . السماء   يالمس   أنه إىل    خيل حىت    االرتفاع 

قلىب   فارتعش   العالية   النوافذ   نم   تطل   رءوسا   ورأيت
 سررت .  األول   الزمان   أحبة وجوه    فيها   رأيت   إذ   لرؤيتها 
ىف   للعمل   الدعوة قبوىل  على    اهللا   ومحدت   عليه   مزيد   ال   سرورا 
  . السعيد   اليمن 

*** 

 القراءة

 .السعيداليمن هنا ليس بلدًا، هو اليمن 

فوظ مل يسافر ىف حياته، على ما أذآر، إال إىل اليمنجنيب حم
وأظن إىل يوغسالفيا، مث للعملية اجلراحية ىف الشريان األورطى

 .ىف اململكة املتحدة

احللم السعيد املتطاولة بنيانه/الدعوة هنا هى إىل األمل 
 حىت تالمس السماء،

هى نزوع فرار من هذه الدنيا املعتوهة بعد أن رقص 
جذابًا، (ا على السلم، فال هو ظل حيوانا خالصا مروضًا إنسا
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، وال هو أآمل مسريته إىل بشرية تليق بإنسانيته)ومسليا
 ".مل تعد آلبة وال بلغت أن تكون إنسانا"

هذا املسخ املعاصر الشبيه باإلنسان البشع أصبح منّفرا
وطاردا، وباعثا للفرار من هذه احلياة املشوهة البشعة

 . اخلالية من احلياة

 رة الشديدة ىف الصيف مل تصلىن منها ريح جهنم، احلرا 

األمل ىف االرتفاع دورا بعد دور حىت يالمس السماء، وصلىن
 ، الفوقإىل . باعتباره هربا آِمًال

:آان عليه آلما ضاق به احلال أن يقدم التماسًا للتصعيد
ليتحقق حلمه اهلروىب، اآلِمْل، بسرور ال مزيد عليه، إْذ سيلتقى

 ية بأحبة الزمان األول، ىف النها

 ،اليمن السعيدفهو ىف 

ها هو يتخلص من احلياة املسخ الىت ترآها وراءه، ومن 
احلر املرتبص صيفا، ومن امللل، إْذ يرتقى بالتدريج صعوًدا حىت

 ".هناك"يلتقى هبم 

 حتت رمحته وىف رحابه،

 .اليمن السعيدىف جنة 

 :لكن

 هل هذا هو احلل؟

 !بدع على أية حالاحللول ليست مهمة امل
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