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 )71حلم(نص اللحن األساسى
آية ىف خفة. آان أمجل ما ىف عهد شبابنا صديق نادر املثال

الروح وحالوة النكتة ورشاقة القفشة وبراعة القافية وثراء
احلكايات، والنوادر وإىل ذلك آله مل يكن يضن علينا عند

هكذا أمتعنا. الطلب بالغناء والرقص وسائر فنون اللهو
دهرا حىت وقع عليه االختيار لشغل وظيفة مرموقة عرفت ىف

ن ما حتققوتوجسنا خيفة، و سرعا. بالدنا باجلالل والوقار
ختوفنا فقال لنا وآأنه يرد عنا إنه قرر تغيري حياته من

 .األلف إىل الياء ومل يراجعه أحد وسلمنا أمرنا هللا

وآان إذا قابلنا ىف مناسبة حيانا بوقار شديد يعمق
 . شعورنا بالغربة واألسى

ووهنت العالقة احلميمة وقاربت التالشى، ومل نعد نسمع عنه
وأخذنا نتناسى حىت نسيناه. الت والرتقياتإال ىف نشرة التنق

وباعد الزمن بيننا وبينه حىت شاء القدر أن. أو آدنا
نلتقى على غري ميعاد ذلك عندما احتفلت البالد بعيدها

 .خرجنا للمشارآة والفرحة. القومى اجلديد

وتقدمت فرقة من. وعزفت املوسيقى النحاسية ودقت الطبول
رطة تبعتها سيارات الصفوة وهنااجليش تبعتها فرقة من الش

.طالعنا صديقنا القدمي ولكن على حال مل جتئ لنا ىف خاطر
ويتجلى التناقض صارخا بني تفاهة موآبه. رأيناه ميتطى محارا

لكنه واحلق. وآان يثري الضحك أينما ظهر. وفخامة ملبسه
 .يقال مل يلتفت مينة وال يسرة، وال حاد شعرة عن وقاره

 القراءة

تابعت املوآب من بعيد دون مشاته، بل بدرجة من..... 
األسى الغامض، وآأىن فهمت ما ال يُفهم، لكن سرعان ما غمرتىن
الدهشة املتوقعة، فرحت أتلفت حوىل بني احلني واحلني أحاول أن
أحبث عن دهشة ىف وجوه الناس مثل الدهشة الىت اعرتتىن، أو حىت

معا، فال أجد شيئا من ذلك،عن دهشة أصدقائنا الذين نعرفه 
وآأن هذه الفقرة الغريبة وسط املهرجان املتكامل هى أمر
طبيعى، أو آأنىن الوحيد الذى الحظتها هبذا الوضوح

 .فاالستغراب املمتزج بالتوجس الذى حل حمل األسى الغامض
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وبرغم علمى عن تغريه الطارد ألى اقرتاب، حتاملت على 
:ء املوآب، فقال بنفس الصَّلفنفسى وذهبت حنوه بعد انتها

ال شئ، فقط أحببت أن أعرض عليك: ماذا تريد؟ قلت له
خدماتى حبق الصداقة القدمية وأربط احلمار بعيدا قليال بعد
انتهاء االحتفال بعيدنا القومى اجلديد، وعلمنا املتميز

 .اجلميل

 أى محار تعىن؟ هل أصاب عقلك مس؟ : قال بنفس اللهجة

احلمار وأنا أملس على رقبته غري مصدق فأمسكت بلجام
 . هذا احلمار: وقلت

لوال أنىن احرتم العشرة القدمية، لقلت لك إذهب عىن: فقال
 .فال يوجد محار غريك

 فانصرفت أتلفت وأنا أشك ىف عقلى، 

النكتة والقفشة والقافية، والنوادر،وأترحم على أيام 
  .والرقص والغناء

**** 

  )72  لمح(نص اللحن األساسى 

 من   املهاجرة   بالطيور   بالعباسية   القدمي   البيت   امتأل
، الوالدة   لزيارة   عليه   املتفق   اليوم ىف    واألخوات   اإلخوة 
 ذهبت .  املشهور   العباسية   مساك   من   مسك   أآلة   إعداد مىن    وطلبوا 
 مشغولة   املوائد   مجيع   ووجدت   الطلب   وطلبت   املطعم إىل  فورى    من 
على   وجلست   إليها   فذهبت   مباشرة   الباب تلى  الىت    املائدة   إال 
 معها   مصطحبه   الستني ىف    سيدة   وجاءت .  أنتظر   طرفها ىف  آرسى  
 باألطباق   النادل   وجاء ،  املائدة إىل    وجلستا   العشرين ىف    فتاة 
 ملشارآتهما   السيدة دعتىن    املعهود   خالف وعلى  .  طواجنوال 
 تناول ىف    وبدأت   صامتا   الدعوة   لبيت   املتوقع   وخبالف ،  الطعام 
 للمنزل   املعدة   باللفافة   النادل   جاء   ما   وسرعان ،  الطعام 
 وخرجت   شكر   أو   اعتذار   دون   املائدة   من   وأنسحبت   فتناولتها 
 وسررت   ش .   ع   املرحوم صديقى    ذراع   بعد على    فرأيت   املطعم   من 
 اللفافة   له   قدمت   ااملة   سبيل وعلى  .  آبريا   سرورا   برؤياه 
 مفتوح   باب إىل    بكلمة   ينبس   أن   دون ومضى    بلهفة   أخذها   لكنه 
 جتديد   من   مناصا   أجد   مل ولكىن    بتصرفه وأدهشىن  .  وأغلقه   فدخله 
 حيمل   النادل   وآان .  الطلب   وجددت   املطعم إىل    فرجعت   الطلب 
 دون   فذهبت   للمشارآة ودعتىن  .  والفتاة   السيدة إىل  احللوى  
 بني   شارع إىل    الذهاب ىف    ترغب   أا   السيدة   قالت   وهنا ،  تردد 
 فتطوعت ،  إليه   السبيل   آيف تدرى    ال   ولكنها   السرايات 
 التعارف   ومت .  العباسية   شارع ىف    ثالثتنا   وسار   بتوصيلها 
 بشارع   مررت أىن  حىت  على    واستحوذ   بنا   احلديث   وتفرع   بالشكر 
الذى   الطعام   نسيت   آما ،  لذلك   أنتبه   أن   دون   السرايات   بني 
 البيت ىف    واملنتظرات   املنتظرين   نسيت   وآما   املطعم ىف  ىل    جيهز 
  . بالعباسية   القدمي 
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 القراءة

فجأة متيزت مالمح قادم من الناحية األخرى ىف مواجهتنا...
إىل طريقنا من جديد،. ش.وتعجبت ما الذى أرجع املرحوم ع

حيمل اللفافة، وتصورت أنه عاد يشكرىن أمامهم، وآان مازال
مما يفسر عودتى إليهم، وإذا به حني اقرتب بدرجة آافية يقذف

تعطيىن مسكا نتنا تكاد. أهكذا: اللفافة ىف وجهى وهو يقول
رائحته تصل إىل ميدان التحرير؟ التفتُّ إىل السيدة والبنت

قة ّىف بغري أمل ىففوجدهتما تنظران إّىل شذرا وآأهنما فقدتا الث
تصحيح، فقررت أن أعلن حقيقته أمامهما حفظا ملاء وجهى،

إهنا ليست رائحة السمك بل رائحة: فقلت له بأعلى صوتى
القرب الذى هربَت منه، ومل تفهم السيدة والفتاة ما أعىن إال
حينما تغريت مالمح وجهه فغارت عيناه وخّداه وبرزت العظام

عة، وحني صرخت السيدة والفتاة معالتحدد معامل مججمة مفز
 .عرفت أنىن ال أختيل

حني عدت إىل البيت القدمي بالعباسية وجدته قد خال من... 
آل الطيور املهاجرة، لكن ما أن فتحت حجرة االستقبال حىت
فوجئت بالسيدة والفتاة جتلسان متجاورتان على األريكة

ا تبينت أنهاملمتدة ىف انتظار قادم يعرفانه، مث سرعان م
، فراحت السيدة ترحب ىب ىف أدب جم، وتسألىن عن أمى"أنا"

 :وأخواىل وأحواىل، مث أضافت فجأة ىف هلجة اعتذار طيب

آان من عيّىن يا حبيىب، يا ابن الغالية، لكنها يا ابىن -
 .خمطوبة له منذ ولدت

 ففيم آانت آل تلك الوعود؟: فرحت أسائل نفسى سرا

 : تسليم قائالمث التفت هلما ىف 

 !آل شئ قسمة ونصيب -

وإذا بالبنت ترتفع فينفتح السقف لتختفى ىف ثنيات
 .السماء

 .مث يغلق السقف وأنا ىف حال

 ومل أستطع أن أحتمل نشيج األم املكتوم[

 ]فإنصرفت مهروال ال ألوى على شيء
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