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37حلم

 أمامه .  والورود   باأللوان   املزين   اجلمل   فوق   يتمايل   احململ
 ورأس   شراشيب   منها تدىل    رأس   ذا   عامودا   فيه ىف    يغرس   رجل 
 وتالقت   نافذته   من   أنا   أطل   بيت   من   طابق   أول مستوى  ىف    اجلمل 
 الربآة ىل    وحلت   وغمزة   تسامةاب   فيها   فقرأت   اجلمل   عني   مع عيىن  
جبلباىب   اجلمل   رأس   حول   ودرت   النافذة   وراء موقعى    من   فطرت 
 املعجزة   لوقوع   وزهللو   وهللو   الناس   وآرب   املنفوش وشعرى  
. وهبطت بيىت    سطح   حنو   وتراجعت   اجلو ىف    فارتفعت   أنا   ومتاديت 
 مشاهدة   يريدون   البيت   أمام   الناس   جتمع   احململ   مرور   وبعد 
 اخلوف إىل    االعجاب   من   فجأة   يتحولون   هبم   وإذا .  الطائر   اإلنسان 
 وأن   الطائر   بالشخص   حلت   شريرة   روحا   إن   وقالوا   واحلذر 
 يربأ   أن   جيب   وإنه   مجيعا   سللنا   شؤم   نذير   اجلمل   رأس   حول   طريانه 
 الدواء   رفض   فإذا   متاما   يتطهر حىت    جبلده   وذلك   الشيطان   من 
 الشاب   الرعب   ورآب ،  القتل   وهو   املناسب   للعقاب   نفسه   عرض 
يرى   أن   املأمور   وأشرتط   بالشرطة   األسرة   واستنجدت   وأسرته 
 املعجزة ورأى    البيت إىل    وذهب   عينيه   أمام   حتدث وهى    املعجزة 
 إا   تقول   األسرة .  رأيني   بني   نفسه   وجد   ولكنه   حقا   هبا   وهبر 
 من   عبث   أنه   تؤآد   والناس   األولياء   آرامات   من   آرامة 
  . شر   ونذير   الشيطان 

ينسى حىت    السجن ىف    الشاب   يضع   أن   املأمور   قرر   وأخريا
 . برمته   املوضوع 

   : القراءة

أآرر دون ملل أن هذا إبداع بنظام األحالم وليست[  
 ].أحالما حيكيها املبدع

هذه إحداها، آيف عرف جنيب حمفوظ نظام(!!) أحالم الطريان  
صال،احللم بكل هذه الدقة؟ وآأنه يعّلم فرويد أن احللم إبداع أ

- معتاد منه –عالقة جنيب حمفوظ بفرويد عالقة مجيلة هبا اعرتاف 
بفضل آل من أضاف رؤية جديدة للمسرية البشرية، آان عادة ما

أو قمت) مع فرويد(يدافع عنه إذا أحملت لبعض اختالىف معه 
 .بنقده بقسوة، مع آل احرتامى لعطاء هذا العبقرى الفذ
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يةاملهم أحالم الطريان بالذات عند فرويد هى رموز جنس
عادة، مع أن أحالمى شخصيا بالطريان ال أشعر فيها إال بذلك
االنسياب احلقيقى، والقدرة على التحكم ىف حترآات جسمى
بالذات ىف آل االجتاهات، منتصرا على اجلاذبية األرضية ودون
أدىن حرآة من أطراىف مجيعا، أشعر معها أنىن اجته إليه بعد أن

 . ختلصت من األرض، وليس من اجلسد

وصلىن من هذا احللم املرتبط بكسوة احململ ما يؤآد أحالمى
 أآثر من تفسريات فرويد، 

البداية هنا آانت حني التقت عيىن احلامل بعيون اجلمل، َثمَّ
فتحل الربآة فالطريان، النافذة ىف) بابتسامة وغمزة(نداء 

الدور األول، والقفز منها للمشارآة، أو استجابة لنداء
ل أسهل وأقرب، لكن بدال من ذلك، حّلت املعجزة ليطريعيون اجلم

 .، رمبا"يطوف" منسابا يدور حول رأس اجلمل، يدور أو

هذه الوصلة احلميمة باألصل، باإلضافة إىل أنه مجل وليس
 قردا، رمبا هى الىت مسحت باالنطالق إىل سعى الوصل ضّد جذب الطني، 

–مة رؤوسهم الناس الذين رضوا بأن تنتهى حياهتم عند ها
خيافون ما اليعرفون فريفضونه، فهو الشيطان وال حل إال -عقوهلم

 جبلد من تلّبسه، حىت يتطهر، وإال فهو القتل، 

فماذا تفعل السلطة؟ سلطة العقل، أو سلطة املؤسسة، أو
 سلطة القهر؟ 

هل تصدق األسرة الىت تدعم حق اإلنسان ىف التصعيد إىل
األصل؟، أم ختشى العامة املتشكلنيالوصل، بعد استالم رسالة 

 .بكل العادى جدا، ضد أى جتاوز

احلل الذى انتهى به احللم يعلن ميوعة السلطة اجلديدة
اإلنكار"ىف ناحية، و "األصل الوصل"وعجزها أن حتسم األمر بني 

 .ىف ناحية أخرى "اجلمود

احلل اهلروىب الذى جلأْت إليه هى أن تغلق هذه امللفات آلها
 حسم لتدع ما لألسرة لألسرة، وما للناس للناس،دون 

 هذه تأمل، وهؤالء أجنب من أن يسمحوا،

 ولُيسجن اإلنسان حيث توقف
 وليمارس ما يشاء ىف سّره

 برمته" املوضوع"حىت ينسى اجلميع 
 .فهل ينسى الفىت الطائر

 وهل ميكن أن ننسى دون أن نضيع؟
 وهل نضيع إال ألننا ننسى؟

    خوفًا من الناس
 املنشقةوخوفًا من السلطة 
 وخوفًا من أنفسنا

 سجن الفكر الطليق، فهو السجن
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 سجن احلس الطائر
 سجن الروح، 

 .سِجن العقل اآلخر
 هل هذا هو احلل؟

، ونستجيب للنداء"إليه"أم أننا سوف نقبل التحدى 
 ؟!ونطوف حول رأس العجل

 38  حلم
 من   دخلت ،  الفوغراف   يذيعها   أغنية إىل    أستمع   جالس حجرتى  ىف 

اآتسحتىن .  ومثرية   ورشيقة   مجيلة   العشرين ىف    فتاة   املفتوح   الباب 
. قبالتها   وقفت حىت    حنوها   واجتهت جملسى    من   فقمت   ورغبة   دهشة 
 إليها   رددته   مث   فيه   ونظرت   فتناولته   خبطاب   يدها   مدت   وهبدوء 
 منها   وطلبت بصرى    عفلض   القراءة   أستطيع   ال إنىن    هلا   أقول   وأنا 
 وأن   تكتب   وال   تقرأ   ال   بأا   اعتذرت   ولكنها هى    تقرأه   أن 
 قبل   والدها   ووصاها   الظرف على    امسه   املسطر   لألمري   آتبه   والدها 
ودهشىت   هلا   وقلت ،  األمري إىل    ألمحله   باخلطاب جتيئىن    بأن   وفاته 
 من   االرتياب وساورىن    غريه   أمري أى    وال   األمري   أعرف   ال إنىن    تزايدت 
  . ذهبت   ولكنها   املوضوع   تغيري   وحاولت   ناحيتها 

 ظهرت عملى  إىل  طريقى  ىف    النيل   قصر   جسر   أعرب   آنت   وعندما
  . قصرية   غري   مسافة تبعتىن    ولكنها   فتجاهلتها   ايته   عند ىل  

 تعود   أن   من   حذرهتا .  مستقرة   وجدهتا مسكىن  إىل    عدت   وعندما   
 من   أخل   مل ولكىن    طيب   وقت   ومر .  واألمري   اخلطاب   موضوع إىل  
 واضحا   وآان .  خماوف   من   آذلك   ختل   مل   أا   والظاهر .  الوساوس 
  . بأخرى   أو   بطريقة   اهلرب   ريدن   أننا 

    : القراءة 
 !هذه الفتاة

 ليست هى هى، لكنها ميكن أن تكون هى َهَى 

تلك الفتاة الىت آانت ىف املقدمة وهو) 2حلم (من أول 
يتبعها إىل السكن لينتهى احللم وهو يبحث عنها ىف السوق، مث

إىل جريتاالىت انقلبت ) 9(إىل أخته والفونوجراف ىف حلم 
ألن أمها تدرى آل شئ، مرورا ترفضجاربو، لينتهى احللم وهى 

مع أهنا أبعد من هذه وتلك إال ىف نداء) 3(بفتاه الرتام حلم 
أما حلم). 13حلم (األعني واملتابعة، مث بنت ريا ىف املطار 

فهو األقرب تذآرة مبا ظهر عنده من رغبة ىف هذا احللم) 25(
 ،)28حلم (فتاة صالة امليسر احلاىل، مث خذ عندك 

، الىت ليست بالضرورة هى"هلذه الفتاة"غالبا سوف يكون 
 .هى شأن ىف الدراسة اجلامعة

املالحظ ىف معظم توجهات ظهور واختفاء هذه الفتاة هو أن 
ما، مث يتكرر الظهور واالختفاء، وجيرى البحث" رغبة"تقفر 

بني احلني ا غامضاوقتا طيبأو املتابعة، وهو ميضى معها عادة 
واحلني تلحقه الوساوس أو املخاوف أو األحزان، حىت فتاة

 ).20حلم (القارب، ميكن أن تكون إحدى جتلياهتا 
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، رمبارغبة ودهشةمبجرد ظهور فتاة حلمنا احلاىل اآتسحته 
آالعادة، لكن الفتاة لبست ىف هذا اللقاء األول دور الرسول

 .ال أآثر ،)أمري(حامل الرسالة إىل جمهول 

هل آانت حجته بضعف البصر هذه حجة يتحايل هبا حىت ُيبقى
 الفتاة فرتة أطول، مهما َقُصَرت؟ رمبا

إال أن حجتها جاءت أقوى من تعلله بعجزه احلقيقى أو 
 .أهنا ال تقرأ وال تكتب : املدَّعى

 من هو األمري؟ 

ومن هى الفتاة، خصوصا وأهنا ظهرت من جديد، عند هناية
ملاذا جتاهلها وأين ذهب حب االستطالع املتوقع عندما اجلسر،

ظهرت من جديد على اجلسر وملاذا آان يتجاهلها وهو خيشى
 موضوع الرسالة واألمري؟

،"بابا َجّى ورايا... "حضرتىن مقاطع من أغان متفرقة 
"عندك عمى قوّله عليه"مث " حّرج علّى بابا ماروحشى السينما"

 ورفْضتها مجيعا،

 ة هى الىت تبعته هذه املرة على اجلسرالفتا

وبني الفتاة) 2حلم (قارن بني حبثه عن الفتاة ومالحقتها 
 ".مسافة غري قصرية"هنا وهى تتبعه 

مثل هذه املتابعة اخللفية أو األمامية تكررت أيضا ىف
 )24حلم (األحالم حىت لو آانت من رجل 

ا بالفراغأيضا آان املسكن يفاجئنا ىف األحالم حىت اآلن إم
والوحشة، وإما بظهور شخص فيه عند العودة إليه، شخص مل

 )5حلم (نتوقعه أو آنا ترآناه خارجه 

 هنا أيضا هو وجدها مستقرة ىف املسكن، 

ىف بداية لقائهما" الدهشة"و" الرغبة"فنربط بني ظهور  
 :وبني الوقت الطيب الذى أمضياه معا، لكن الوساوس تقول

 طيب؟ فيم أمضيا الوقت ال

 مثال وغريه؟؟) 2(هذا ما تكرر ىف حلم 
 وهو بعض ما أشرنا إليه ىف البداية 

 .هذه املرة مها اليفرتقان، بل خيططان للهرب معًا
 ِمْن َمْن؟  

 من األمري
 من الوساوس؟؟
 من الرسالة ؟؟

 املهم أهنما سويا، خيططان سويا، 
 .للهرب معا
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