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 )34(، احللم )33(احللم 

 )33(احللم 

 أتوقع   أآن   مل   ذاك على  ..  آله؟ باحلى    بل   بالشارع   حل   ذاما
  . أرى   فيما   خريا 

 وتناثرت   رونقه   فذهب   العمر   به   هرم   آأمنا   آله احلى 
  : فسألته   العاملني   أحد وصادفىن    وهناك   هنا   القمامة 

 جرى؟   ماذا  - 

  : يبتسم   وهو   فأجاب

  . األحوال   مغري   وسبحان ،  وحده   هللا   البقاء  - 

 آله باحلى    حاق   ما   به   حييق   أن   متوقعا صديقى    مسكن   وقصدت
 األدوية   بعض على    للحصول وساطىت    آان   أنه   أنكر   وال ،  أآثر   أو 
أعصى   حتل   منه   تليفونية   مكاملة   آانت   آما   اخلارج   من   الضروية 
ىف   خريا   يأمل   ال   البال   آاسف   وجدته ،  احلكومية   املصاحل ىف    املشكالت 
  . حال أى  على    مهنة   صاحب   إنه   له   وقلت   فعزيته ..  شئ 

  : متهكما   فقال

  . غرينا   من   أسوأ   لسنا   أننا   األيام   لك   ستثبت  - 

 ما   وسرعان ،  أسوأ   هو   ما   حقا   يوجد   هل ترى  سى نف   وساءلت
 مألها   حقيبته      آل   ومع ،  والشابات   الشبان   من   نفر   حضر 
 الداخلية   واملالبس   البيجامات   مثل   الشقة ىف    املودعة   بأشيائه 
  . عطرية   وروائح   وداهنة   الفاتنة   النسائية   والقمصان 

 شقته   تؤديه   آانت   مبا   شئ   آل   نطق ..  وذهب   حقيبته   آل   ومحل
 هل ترى  .. نفسى ىف    وتساءلت ..   بتدهوره فطن   آما   خدمات   من 
  . والقهر   املذلة   جترع   أنه   أو   بالفخر   ينعم   آان 

**** 
 القراءة

 هل هى مرة أخرى مصر؟
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 هل شاخت مصر حىت هجرها أبناؤها؟

هل(حيضرها صديق من اخلارج ) 22قارن حلم (دوية وحىت األ
 ؟)هى توصيات البنك الدوىل

احملادثة مع الصديق نفسها فيها شىء حيتاج وقفة، فالصديق
 وهو أيضا حيسن االتصال باجلهات احلكومية ويعرف صاحب مهنة،

طريق التسهيالت والتشهيالت، وىف نفس الوقت هو يائس ساخر،
نا لسنا أسوأ من غرينا فمن يا ترى ميكنستثبت لك األيام أن(

 ).أن حيتفظ باألمل إذن؟

تكتمل الصورة امليئسة هبجرة مجاعية وِمْن َمْن؟ من الشباب
 والشابات، أمل املستقبل

 فهل آان أعرف أن جنيب حمفوظ متفائل بعناد ليس له حد،
ذلك ىف وعيه الظاهر فقط؟ هل تغطية األمور هبذه القشرة

ائلة هى الىت تسمح إلبداعه أن يقول ما هو أرسخالسمحة املتف
 وموقفه31قارن حلم (وأآثر إيالما، ألنه األقرب إىل الواقع؟ 

 )املعلن من السالم مقابل موقفه األعمق ىف احللم

مث ماذا يعىن هذا التساؤل األخري؟ هل هو آسر حلاجز الزمن
عفيتكلم عن املستقبل بصيغة املاضى؟ وصلىن أنه بعد الودا

أذآروا حماسن من هرم منكم،(اهلادئ والذآرى الطيبة املؤملة 
بعد أن يتذآر آل) موتاآم: وأيضا مرضاآم، ورمبا بعد قليل 

آما فطِن(واحد ما أدته له شقته من خدمات، مل متنع تدهوره 
 ).بتدهوره

هذه اهلجرة اجلماعية إىل اهول، هل ستنتهى بالفخر إْذ
 .ملذلة واهلوان؟حتقق اآلمال، أم أا ا

،)فِطن آل منهم بتدهوره: (لكنه صاغها آأا ماٍض حدث
 :فما هى نتيجة هذه القصة؟ ترآها حمفوظ مفتوحة

 هل آان ينعم بالفخر؟ أم جترع املذلة واهلوان؟

حاولت أن أتصور أنه يعىن املاضى، وأن آل واحد من هؤالء
حمبا، وهو يأمل أن يفخر) وطنه(الشبان عاش ىف شقته 

بانتمائه له، وهو ما يفسر الذآرى الطيبة، لكنه لألسف مل
لكنه رحل. ينل منه إال املذلة والقهر، فجمع أشياءه ورحل

وهو أيضا ال يعرف إجابة لنفس السؤال، هل ما ينتظره هناك
 هو مدعاة للفخر أم جملبة لنوع آخر من املذلة واهلوان؟

هو يعىنهل يصل تكثيف اإلبداع أن يقرر زمن املاضى و
 اإلشارة إىل املستقبل؟

 ىف رأىي أن إبداع حمفوظ يقدر على ذلك

**** 
 )34 ( احللم

 الصديقني أمامى    رأيت ،  احلارة   منعطفات   من   منعطف   عند
  مث   وهبتنا ،  احلزن   غاية وأحزنىن    غياهبما   طال   اللذين   الشقيقني 
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 األفراح   و حزاناأل   وتذاآرنا ،  احلار   العناق   وآان   األذرع   فتحت
على   إليه هبما    فمضيت سكىن    زيارة مىن    وطلبا   ، املالح واللياىل  
 مث   آعادهتما   طويال   وضحكا   حجرة   بعد   حجرة   وتفحصاه ،  أمتار   بعد 
 بلسانيهما مىن    سخرا   مث املأوى،    لبساطة   أسفهما   عن   أعربا 
 فأجبت ،  منه   أعيش الذى  عملى    عن وسأالىن  .  بنياجلذا   الالذعني 
 وعزفت ،  الدهر   وغدر   احلياة   بعذابات وأتغىن    رباب   عازف بأنىن  
 ال   فهما   ولذلك   بالتسول   أشبه   حياة   إهنا   فقاال   وغنيت   هلما 
ىل   وقاال   بؤسوال   الضعف   آثار   من وجهى  ىف    يبدو   ملا   يدهشان 
على   قلقهما   أن   هلما   وتبني على    عثرا حىت    طويال عىن    حبثا   أهنما 
 وأهنما   على    عثرا حىت    طويال عىن    حبثا   وأهنما   حمله ىف    آان 
يبشرانىن الذى    ما   ولكن   ذلك على    اهللا   محدت ..  بالفرج   يبشرانه 
 فسألت ،  الوفري   والرزق   اجلميل   املكان إىل    معنا   ستهاجر   قاال   به 
 بصلة   ميتان  -  أعلم   آما  -  إهنما   فقاال   ذلك ىل    يتيسر   آيف 
  . النفوذ   أصحاب   طريق   عن   إال   جيئ   خري   وال   النفوذ   ألصحاب 

 الرجال   أحد   بلغنا  حىت ،  اخلارج إىل  ىب    وسارا ذراعى    وتأبطا
ىل   وقال ،  حمايد   بوجه   للحكاية   واستمع ،  وموضوعا   شكال   العظام 
 وقال   خريا فوعدىن  ،  وصرب طويل   عالية   هلمة   حتتاج   اهلجرة   إن 
  : فقال .. يطمئناىن    إهنما ،  الصديقان 

  . جرالف   طلوع على    اجلامع   عند انتظروىن   - 

**** 
 القراءة

هذا هو احللم الثالث على األقل الذى يذآر فيه أنه ال حل
وال فرج إال من خالل أصحاب النفوذ، أو من له نفوذ عند

 احللم33: 22حلم (حلم األدوية األول (أصحاب النفوذ، 
مل تعلن اهلجرة بشكل) 33(، ىف هذا احللم السابق )السابق

ياءهم وودعوا شققهم اهلرمة،مباشر، لكن الشبان مجعوا أش
إىل تدهوره، فلم يكن أمامهم إال أن"وقد فطن آل منهم 

يغامروا إما إىل الفخر املزعوم، أو اهلوان غالبا، مل يقل
لنا حمفوظ ىف احللم السابق أم هاجروا، ولكنه تكلم عن
احتماالت الذل واهلوان بصيغة املاضى الذى قد ميتد إىل

نا ىف هذا احللم آانت صرحية وأا هى احلل،املستقبل، اهلجرة ه
على اهلوان (مهة عالية وصرب طويل إىل - أيضا–وأا حتتاج 

،"رجل عظيم"، واألهم أا حتتاج إىل توصية وترتيب من )غالبا
 .آما أا جاءت اقرتاحا صرحيا من أصدقاء قدامى

 من اية احللم احتمال أن هجرهتم هى إىل-أيضا –وصلىن 
، أشفق العائدان على صاحبهما من حياة أشبه!خرةاأل

بالتسول، ومع ذلك فنحن مل نالحظ مثل ذلك عليه وهو يعزف
على ربابته يتغىن بعذابات احلياة وغدر الدهر، ومع بساطة

 مل نلحظ عليه سخطا أو-أيضا-مسكنه وظاهر عوزه إال أننا
 .يأسا مثل احللم السابق

م املوقف، فهى تعد وتؤجل، حىتاية احللم أيضا هنا مل حتس
هى اية مفتوحة رمبا. لو آانت بتوصية أحد الرجال العظماء

 )إنتظروىن عند اجلامع على طلوع الفجر(إىل اآلخرة، 
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هل مث احتمال أن يكون املكان اجلميل الذى وعده به
  الرزق الوفري هو اجلنة الىت حيلم هبا البؤساء الصديقان حيث

ضية، رمبا إىل أورباالحت اهلجرة أر) 33(ىف احللم السابق 
أو اخلليج، حيث ينتظر املهاجر ما تيسر من الذل واملهانة،

، لكن اهلجرة هنا ارتبطت)برغم األمل ىف الفخر واالحرتام(
باالنتظار عند املسجد على طلول الفجر، األمل ميتد عند
البؤساء الراضيني الذين يتغنون بعذابات احلياة وغدر

ريك واعد من أصدقاء قدامى قادمنيالدهر، وال يقّلبهم إال حت
هل هذا هو. من اهول، ىف انتظار التعويض ىف احلياة األخرة

 !.فجرهم القادم؟ رمبا

مرة أخرى، تفاؤل جنيب حمفوظ، وضحكته الجلة، حىت بعد أن
 .أصابه ما أصابه، يقوالن غري ذلك، يقوالن عكس ذلك

)رب والسالماحل) (31(هذا االحتمال الذى طرحناه ىف حلم 
 .لو صح هناك فقد يصح هنا، وىف احللم السابق أيضا

ياه ، آيف أخفيت عّنا آل هذا األمل ، وأيضا آل هذا
 التشاؤم الذى ال نعرفه عنك يا شيخنا؟

 :بل رمبا يكون التساؤل األآثر صدقا هو 

 هذه الرؤية املوجعة- يا شيخنا–آيف أخفيت عن نفسك 
 الصادقة؟

  !! ياه 

هل هناك عالقة بني الوعد بالراحة ىف هذا املكان: وظةملح
حيث التصعيد" السعيد"اجلميل والرزق الوفري، وبني اليمن 

 .؟حىت يالمس السماءطابقًا بعد طابق 

 !!.جيوز

وقد يتضح األمر أآثر حني نرجع إىل الدراسة الطولية بعد(
االنتهاء من هذه الدراسة حلما حلما، لو آان ىف العمر

 ).ةبقي
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