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رأيتىن أسري ىف شارع آورنيش اإلسكندرية مستهدفا العمارة
الىت أرى ىف إحدى شرفاهتا السيدة األنيقة بصحبة زوجها

اهلدف ذاب املنظر ذوبانا سحريا وأبنائها الشبان فلما فرت
ناعما حىت اختفى وحل حمله شارع العباسية ومازلت أسري حنو
العمارة اجلديدة الىت تطالعىن من إحدى نوافذها الفتاة الىت
ال تنسى ولكىن وجدت النافذة خالية فقررت االنتظار آالعادة

رتامىف حمطة الرتام ولكىن مل أجد للمحطة أثرا وال لقضبان ال
 .أثرا على طول الشارع

 :التقاسيم

قرصت جلد ذراعى فشعرت بأمل معقول، عضضت على سبابىت... 
فرحت باألمل وشعرت أنىن أصبحت"....آه"بأسناىن فقفزت أن 

أملك األزمنة واألماآن واألشياء، رأيتىن أنا الذى ىف شرفة
الشقة ىف عمارة آورنيش االسكندرية، ورأيت أن فتاة

هى ابنىت ترفل ىف ثوب زفاف مل أر مثله من قبل، العباسية
وهى تزف إىل أحد الشبان من أبناء الشرقية، وذهبنا معا إىل
مطار العلمني نودع أخاها إىل آندا، وحني عدت رآبت مرتو
األنفاق الذاهب إىل املرج وإذا جبوارى السيدة األنيقة تبتسم

رى ابتسم هلاىل ىف أدب جم، وحني أقدم الكمسارى ورآها جبوا
وحياىن، ومل يطلب التذاآر، وعادت فتاتى تطل من النافذة
ومسعت صوت الرتام يتهادى الناحية األخرى، وهدهدتىن يد والدة

 :حانية تربت على آتفى وهى تقول

 .أنقذتنا يا بطل بالعدم من العدم 

 )122  حلم: (نص اللحن األساسى

حة عابرةالليل سجى فاحتوتنا غرفة وهبتنا الظلمة را
وفرحا محيما وترامت إلينا من الطريق ضجة فهرعت إىل خصاص
النافذة فرأيت قوما حيدقون بشخص مألوف اهليئة وينهالون
عليه باللعنات واللكمات وهو مستسلم ال يقاوم حىت شعرت

 .باللكمات خترق جسدى
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 :التقاسيم

أسرعت بالنزول وأنا أشعر أنه مظلوم، ومبجرد أن خرجت
أمل أقل: أشار إّىل صائحا من باب العمارة إىل الشارع حىت

لكم؟ ها هو ذا، فالتفت اجلميع ناحيىت، وترآوا الرجل، مث
اجتهوا إّىل مجيعا آاملسحورين سْيرًا، فهرولًة، فرآضًا، فوضعت
ذيلى ىف أسناىن ورحت أجرى وأنا أمسع ضحكات الرجل املألوف
اهليئة تتعاىل قهقهة حىت مألت السماء آلها، توقفت فجأة،

جلميع وبيىن وبينهم مسافة أخذْت تزداد وحنن ال نتحرك،فتوقف ا
مث استداروا وعادوا إىل الرجل الذى آف عن الضحك ينهالون
عليه باللعنات واللكمات ونسوىن متامًا، ومل أشعر هذه املرة
باللكمات خترق جسدى، لكنىن مل أشعر أيضا بلذة التشفى أو

 .فرحة االنتقام، فقد آان يشبهىن متامًا
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