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 )113حلم(:نص اللحن األساسى

أخريا حضر الوزير اجلديد فقدمت له نفسى باعتبارى
سكرتريه الربملاىن ولكنه مل يفهم آلمة من آالمى فحاولت شرح
عملى ولكنه رىن حبدة وأمر بنقلى من وظيفىت وهكذا بدأت

بيىن وبني الوزير ىف املعاناة ىف حياتى مث شاء القدر أن جيمع
مكان غري متوقع وهو السجن وبعد أن أفقت من ذهوىل أخذت
أذآره بلقائنا األول وما جرى فيه حىت تذآر وتأسف وأعتذر
وانتهزت وجودنا ىف مكان واحد آى أشرح له عمل السكرتري

 .الربملاىن

 :التقاسيم

قال ىل بعد أن انتهينا من شرب قصعة العدس معا، فلماذا
وأنت يا: هنا ما دمت تعرف تفاصيل عملك هكذا؟ قلت لهأنت 

معاىل الوزير أمل تكن تعرف تفاصيل عملك أحسن مىن ألف مرة،
وهلذا أمرت بنقلى؟ فقال نعم، فقلت فلماذا أنت هنا إذن؟

ومن: قال ألنىن عرفت تفاصيل عملى أآثر من الالزم، قلت له
 الذى حيدد مقدار الالزم؟

 .مدير السجن: قال 

 .عليك نور يا معاىل الوزير: قلت 

**** 

 )114  حلم(: نص اللحن األساسى

جاءت الشغالة اجلديدة مصحوبة ببعض أقربائها وآأم
أرادوا أن يشاهدوا املكان وأهله لتطمئن قلوهبم على ابنتهم
الوسيمة، غري أن الوسيمة مل متكث عندنا إال نصف يوم مث ذهبت

وبلبلة حىت آان ذات مساء فرأيتهاتارآة ىف النفوس غضبا 
خترج من عمارة قريبة وهى على حال من االحنراف الصارخ
فصعقتىن احلقيقة الغائبة وأدرآت عم آانوا يبحثون ىف اللقاء

 .األول
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 :التقاسيم

مث انتهى إىل مسعى صوت زفة عرس قادمة من الشارع اجلانىب،
فيه ورحت أتفرج، وفجأة حل ىب سرور ونشاطفنسيت ما آنت 

غريبان، وآأنه فرح أخىت الصغرى الىت أحبها حبا ال حدود له،
أو آأنه فرحى أنا شخصيا، واقتحمت طريقى بني املعازمي وهم
يوسعون ىل، ورمبا ظنوا أىن من أهل العروس، وحني وصلت إىل
الزفة آنت قد وصلت إىل حالة من النشوة مل أستطع معها

وأنا ىف غاية" الكوشة"التحكم ىف أى شىء، فسحبت العريس من 
الطيبة والبهجة، ورقَّّصته فرقص معى حىت انتشى وهو جيذب
العروس إلينا فصرنا حنن الثالثة نرقص آمحرتفني جاؤوا خصيصا
إلحياء الليلة، وفرح الناس بنا وراحوا يصفقون، فكدت أطري،

معهما والناس تصفق، حىت مل مث رحت أختلص من مالبسى وأنا أرقص
يبق على إال السروال، وحني مهمت بأن أختلص من الباقى زغرت ىل
العروس بامسة، فرتاجعت وأنا أتبني أن وجهها هو هو وجه
الشغالة الوسيمة، ففرحت هلا، وأمسكت بكلتا يديها دون
العريس وواصلت الرقص معها وهى تشارآىن بنشاط مجيل،

 .والعريس يصفق لنا
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