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 )133  حلم(: ساسىنص اللحن األ

جائزة مقدراها مائة جنيه مل أعرف قبلها من النقود إال
راتىب الصغري فأملت أن تكون اخلطوة األوىل ىف طريق الثراء،
فكم من زميل بدأ من الصفر مث أصبح من آبار األغنياء وسألت
أحدهم عن الوسيلة فضحك وقال ال تسل عن الوسيلة فال جيهلها

 .شخص والزمنأحد ولكن سل عن ال

 :التقاسيم

وسألت عن الشخص أوال، فقيل له إنه يسكن ىف حجرة مميزة ىف
املقابر بعد اخلالء مباشرة، فانطلقت وأنا أمحل احلقيبة وهبا
املائة جنيه، وأنا على يقني أنىن سأجده، وأنه سيدلىن على
طريق الثراء، وحني وصلت إىل أول املقابر وجدته ينتظرىن،

ومد يده مباشرة. قلت أوفر عليك عناء البحث: وبادرىن قائال
إىل احلقيبة، وآأنه آان يعرف مسبقًا آل شىء فسلمتها له دون
تردد، فاستدار وقال اتبعىن، وآلما جد ىف السري وأسرعت خلفه
زادت املسافة بيننا وأنا ال أجرؤ أن أناديه حىت آاد خيتفى،

رىن، فلم خيرجمل أستطع صربا وفتحت فمى ألصرخ فيه أن انتظ
صوتى أصال، واختفى الرجل وتوقفت وأنا أحتسر، وتصورت أنه
لو حضرىن ىف تلك اللحظة ذلك الذى نصحىن لقتلته، وإذا به

 . يتمثل ىل أمامى، فراح غضىب فجأة، وحل حمله عتاب رقيق 

أنت حبثت عن الشخص ومل تبحث عن: أهكذا؟ قال: قلت له
ن أحبث عن الزمن أوال؟هل آان ينبغى أ: الزمن؟ فقلت له

 .ولكنىن ال أعرف آيف: قلت. بل عنهما معًا دائما: قال

 .وال أنا: قال

 . مث قهقهه وانصرف

**** 
 )134  حلم(: نص اللحن األساسى

مجعتنا املواعيد ىف الطريق الزراعى فجعلنا ننشد األشعار
ونغىن ما طاب لنا من األحلان حىت سرقنا الوقت فغاب قرص

ال ندرى فتذآرنا أنه عند هبوط الظالم يرتامى الشمس وحنن
 .إلينا عواء الذئاب من جهات آثرية
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 :التقاسيم

حّل الظالم آثيفا وآأنه ظالم عدة ليال جمتمعة، ومل.... 
يصدر من جوف الليل أية إشارة لعواء ذئاب أو حىت نباح
آالب، فلم نطمئن، وبدا أن مثة مفاجأة تنتظرنا، ويبدو هذه

ا نتقارب أآثر وآأننا قططاملرة أن َثمَّ شعورًا عاما جعلن
صغرية حتتمى حبضن أمها الغائبة احلاضرة، واتفقنا دون آالم أن
نؤجل التساؤل بل والكالم، لكن بنفس التوافق اجلماعى
اتفقنا أن نغىن معا أية أغنية مجاعية دون صوت، والعجيب
أننا غنينا نفس األناشيد واألشعار، وآلما انتهت واحدة،

لية شارآناه دون إشارة، ومتنينا أن نظلوبدأ أى منا التا
ومضى الزمن سحرا ساحرًا حىت بدأ. على هذه احلال أطول مدة

حفيف الفجر يتسحب وهو يذيب دفء الظالم، والح لنا قرص
الشمس من الناحية األخرى، فتذآرنا أنه عند طلوع الشمس

 . يرتامى إلينا عواء الذئاب من جهات آثرية
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