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تعتعة

آنت ىف بوسطن، أزور: آان ذلك منذ عشرين عاما تقريبا
صديقا مل يتأمرك متاما، وحني اقرتبنا من منزله حيانا ابنه

- "اهلاى: "مل أآن أعرف بعد لغة(، "هاى: "بأنه  الشاب،
مع  انطلق الشاب يرطن باإلجنليزية األمريكاىن،"). يالال باى"

 لب والده منهوحني ط  أن أمه امرأة مصرية من شربا،
تصويرنا للذآرى، رّحب الشاب، وقال آلمتني باإلجنليزية مل

، وحنن ننطق"نبتسم"فأفهمىن والده أنه يطلب أن   ألتقطهما،
قلها وسوف: آيف؟، قال: ، سألته Say Cheese"شييز"لفظ 

مل يكن فيلم أمحد زآى قد ظهر(تظهر أسنانك فتبدو ضاحكا، 
حني –ن أظهر أسناىن، فبدت وافقت تأدبا، وحاولت أ) بعد

أنىن آشرت عن أنياىب ال أآثر، أخذت أحبث عن -تسلمت الصورة
رمبا احتجناها من باب" تشييز"آلمة بالعربية مقابل آلمة 
، بعد أن مرت خباطرى"ِمعـِِييْز"  العوملة، فاهتديت إىل آلمة

 .آلمات ال تليق

صور حضرتىن هذه الذآرى، وأنا أتأمل املرة تلو املرة 
ابتسامات زعمائنا، ورؤسائنا، ووزرائنا، أو حىت صورنا مع

يا ترى ماذا يقول: أعدائنا األصدقاء األلداء، رحت أتساءل
الىت  "النصف نصف"هلم املصورون حىت يبتسموا هذه االبتسامات 

هى هى طول الوقت؟ طبعا ملت نفسى، فاالبتسامات الدبلوماسية
ن ما هو هذا الشىء حتديدا،ضرورية للشىء لزوم الشىء، لك

 الذى له آل هذا اللزوم واإللزام؟

جمموعة قصص ليوسف إدريس،  قراءة  مث تصادف أنىن أعيد
وهو اسم" (آى  لغة اآلى"وقد توقفت أطول عند قصة 

قد استشهد" أبا حييى"، خصوصا وأن رئيس التحرير )اجملموعة
تعاطفت: ىف افتتاحيته هنا، أثناء القراءة  هبا منذ أيام

بداهة مع تلك البقايا لذلك اهليكل اآلدمى الفالح املصرى
الذى مل يتبق منه إال مستقبالت األمل ىف املثانة" فهمى"العجوز 

املتهتكة بالسرطان يعصره عصرا، لكنىن ىف نفس الوقت تعاطفت
الذى استيقظت) الشاطر الناجح جدا" احلديدى("مع مضيفه 

آوى بلدياته فهمى متورطا، مث إذا  فيه شهامته رغما عنه حني
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به يستعيد حقه ىف احلياة حني يعرف قيمة األمل ومعناه من خالل
تقمصه آهات زميله القدمي، بديال عن غيبوبة املوت الذى هو

رأيت فهمى هبزاله وصدقه وأمله  فيه بكل ما حقق من جناح،
أمل سرطان املثانة حني يزحف مع الليل، حني"..   وهو يعاىن

لتكويه آيا، آما رأيت سعادة" تبدأ قطرات البول تتجمع
احلديدى بأمله الشريف الذى تفجر فيه نتيجة تقمصه أمل ضيفه،

آل الفرق أنه"..... ، ..فاآتشف من خالله احلياة من جديد
املقياس"...، )مثل فهمى" (ليس له حق ىف التوجع مثله

إنىن..هبا الوحيد للحياة هو أن تشعر هبا، وأنا مل أشعر 
 .."أقضى حياتى آعملية حسابية دقيقة هدفها الوصول

أين آل هذا على الناحيتني ، من تلك: توقفت أتساءل
املصنوعة للتصوير  اإلبتسامات الرمسية املؤمتراتية الفاترة

 !!" اخلارجى؟؟

 !ليس عكس هذا األمل الذى أشري إليه، بل هو يبطنه" الفرح"

 السعادة هى جزء من هذا األمل احلى،

أما ما هو عكس هذا األمل فهى، البالدة ، واللذة
 . املنفصلة، واالستسهال، والكذب

اللى"أعرف أن الكتابة عن األمل غري معايشة األمل، وأن 
، لكنىن ال أعرف وسيلة أخرى تنقل"بينجلد غري اللى بيِعـّد

ى ومن مبدعينا،إليكم،إلينا، إليهم، ما يصلىن من مرضا
أتساءل  األمل اخلالق،  وأحيانا من نفسى، عن شرف هذا

 هل يتأمل وزاراؤنا ورؤساؤنا أصال؟ مىت؟ وملاذا؟: بصراحة
أن يعايش أحدهم بصدق  وملن؟؟ هل من احملتمل، ولو أحيانا،

أمل اجلوع واملهانة الىت يعاىن منها مجوع الناس؟ هل أنا أحلم
  رجال األعمال بأمل احلياة واألحياء، حني أمتىن أن يشعر بعض

وبأملهم شخصيا، بديال عن هذا املوت الرتاآمى الذي حيبسون
 أنفسهم فيه داخل حجرات التحنيط الرتفيهى، املبنية حبجارة

 أهرامات الشيكات واألوراق املالية ؟

حني حذرت من االنسياق وراء استعطاف احلكومة أو هتييج
مهات الباآيات النائحات علىالناس بدموع البنات واأل

صعوبة االمتحانات، آنت أحاول أن أنبه إىل خطورة اخللط بني
وبني حق الناس) أهى جت على ناس ناس(أمل الشعور بالظلم 

إن الوعى باألمل  األساسى ىف األمل الشريف الذى يبىن ويعلـِّم،
هو من أرقى العواطف البشرية، وهلذا  اإلنساىن، لنا ولغرينا،

أعتب على زمالئى أطباء النفس الذين خيتزلونه عادة إىل ما
 ؟"االآتئاب"يسمونه 

باالآتئاب   :حنن نلغى شرف معايشتنا هذا األمل أوال بأول
الذى حيل حمله ، أو بالدموع الىت جتهضه، أو باالنسحاب الذى

، وأيضا اإلعالن من جانب67مبا ىف ذلك انسحاب (يغرى بتجنبه 
 !!)روب، الىت ال تنتهى قبل آخر الزمان واحد عن آخر احل

شكرا لعمنا الشيخ حسن نصر اهللا، وهو يذآرنا بشرف األمل،
 وأمل الشرف، ىف عمق احتفالية استعادة األسرى
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